
 

 

 2013التقرير االداري 

 عقد امتحان دورة شهر ايار وقد تقدم لالمتحان الساده : -1

 .فاروق محمود عبد الكريم ابو سرور 1 

 .بالل عبد المجيد الخصاونه2 

 .فادي ممدوح سالمه 3 

 .كمال امين عواد 4 

 .سائد نمر الجواوده5 

 .عماد عبد المجيد الخصاونه6 

 .وائل محمود المعاني 7 

 اجتاز االمتحان جميع المتقدمين اعاله  -2

 تقرر قبول عضوية الساده المتقدميين اعاله واستكمال متطلبات العضوية في الجمعية  -3

تم رفع كتلب شكر وتقدير الى غرفة تجارة االردن الستضافتهم اجتماع الهيئة العامه   -4

  9/6/2013للجمعية بتاريخ 

ة موضوع التعديالت المقترحه على مشروع نقابة المحامين االردنيين وباالخص مناقش -5

 ( والتي تنص 41الماده )

)اليجوز للمتداعين ان يمثلوا امام المحاكم على اختالف انواعها ودرجاتها او هيئات 

 التحكيم او دوائر التنفيذ او تقديم االعتراض لدى ضريبة الدخل والمبيعات (

 لى كافة اعضاء الهيئة العامه لتقديم اية مساعده بتعديل القرارارسال كتب ا -6

ارسال كتاب الى مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بخصوص االعتراض على  -7

 تعديل القانون 

والنظر باالضرار التي قد مساؤى هذا التعديل لبيان   راءارسال كتاب الى رئاسة الوز -8

 بهذا القطاع .تلحق بالخزينه او العاملين 



ارسال كتاب الى جمعية المحاسبين القانونيين وذلك من اجل التكاتف وتوحيد الجهود  -9

 من اجل عدم تمرير هذا التعديل 

 دينار عيدية للموظفه عنان محمد الزبن سكرتيرة الجمعية  100الموافقه على صرف  -10

 مديراًللدائره وتهنئته بذلكزيارة لمدير عام دائرة ضريبة الدخل بتوليه  -11

تقديم اقتراح من اجل دعوة المدير العام للدائرة ضريبة الدخل والمبيعات القديم  -12

 والجديد الى العشاء في احد المطاعم وتمت الموافقه على ذلك 

 تم تقديم درع الجمعية لكل من : -13

 رياض الشريدهعطوفة السيد السابق  العام  المدير- 

 اياد القضاةعطوفة السيد  الحالي العام المدير - 

تقرر توجيه كتاب الى دولة رئيس الوزراء من اجل التأكيد على دور الجمعية  -14

 والحفاظ على مهنة المفوضيين 

تقرر توجيه كتاب الى دولة رئيس الوزراء من اجل االجتماع به لبحث االمور التي  -15

 ة الدخل والمبيعات تتعلق بالمهنه وكذلك بقانون ضريب

مخاطبة اعضاء الهيئة العامه لتقديم اقتراحات حول مسودة قانون ضريبة الدخل  -16

 والمبيعات 

مساهمة اعضاء الهيئة االدارية في العشاء الذي نظم لمدراء ضريبة الدخل وقد دفع  -17

 دينار من كل عضو من اعضاء الهيئة 20كل من الحاضرين حفل العشاء مساهمة مبلغ 

 االدارية 

وار بلقائه برئيس ديوان التشريع حول عرض السيد محفوظ المشاعله ماتم من ح -18

الكتاب المرسل الى دوله رئيس الوزراء بموضوع طلب المحامين وقد اوضح انه تم االتفاق 

 مع رئيس ديوان التشريع بعدم قبول طلب المحامين 

معه المشارقه كعضو مؤازر اعتبارا وافقت الهيئة االدارية على طلب السيد عزمي ج -19

 دينار تبرع للجمعية  500على ان يدفع  18/9/2013من 

تم التأكيد على السيد ابراهيم حرب حول موضوع االختام العضاء الجمعية واصدار  -20

 هويات لالعضاء 

 تقدم السيد صالح عسراوي باقتراحات لتطوير وتنشيط الجمعية  -21

 ات محاسبيه بالجمعية العمل على اعداد دور -22



تقدم السيد محمد الخصاونه باقتراح عمل حفل غداء لالعضاء من الهيئة العامه لتنشيط  -23

 العمل االجتماعي وقدتم الموافقة على ذلك 

تم استعراض كتاب السيد خطاب البنا والذي يرغب بالترشح لعضوية غرفة تجارة  -24

ه وقد تم ذلك بكتابة ذلك الى جميع اعضاء عمان ؛راجياً من الجمعية مؤازرته ومساندت

 الهيئة العامه .

تم االطالع على الطلب المقدم من السيد صالح العوراني لالنتساب للجمعية وبعد  -25

االطالع على اوراقه الخاصه وشهادة الخدمه من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات ان خدمته 

صالح ان عليه ان يقدم امتحان القبول سنوات وعليه وقد ابلغنا السيد  5بالضريبة فقط 

 للجمعية 

 تم تكليف السيد ابراهيم حرب عمل الفته للجمعية  -26

 27/11/2013تم تحديد موعد االمتحان للقبول في عضوية الجمعية االربعاء  -27

 وتكليف رئيس لجنة االمتحانات بابالغ المتقدميين بذلك الموعد 

 الدوره التدريبية وعمل دراسه بالتكلفه وااليرادتم استعراض موضوع  -28

وقد تم استعراض البرنامج المحاسبي المقدم للجمعية لغايات تسويقه على الهيئة العامه  -29

 تقرر عدم الموافقه على ذلك

يطلب فيه  والذي تم دراسة الطلب المقدم من عضو الهيئة العامه السيد وائل المعاني -30

نماذج اسئله االمتحان للدورات السابقه وقد تقرر عدم الموافقه وذلك للحفاظ على سرية 

 االسئله

قتراحات والتعديالت الابالغ جميع اعضاء الهيئة العامه واالدارية بضرورة تقديم ا -31

 على القانون وفي اسرع وقت لوضعها بين يدي مجلس النواب ومناقشته معهم

( شخص نجح منهم 11)  2013متحان في دورة شهر تشرين ثاني لسنةتقدم لال -32

 ( اشخاص فقط ...وهم الساده   :10)

 لم ينجح –احمد ذياب طلب  -1 

 صالح خليل العوراني  -2 

 طاهر محمد سلطان -3 

 عدي منذر جرار -4 

 معتز منذر جرار -5 



 رامي احمد سالمه -6 

 مهند عماد الدين قنيب  -7 

 وسف صبحايمان ي -8 

 رامي نيروخ  -9 

 عبد الكريم حماد -10 

 نبيل يوسف حماد -11 

 وقد تقرر الموافقه على قبول عضوية الساده الناجحين اعاله 

 1/2014/أعتباراً من  1تقرر قبول عضوية السيد مهند الربضي  -33

ينار د 275تجهيز الحسابات الختاميه وتقرر زيادة راتب الموظفه عنان الزبن ليصبح  -34

 2014من بداية 

 التجهيز لالنتخابات واجتماع الهيئة العامه  -35

وحجز قاعه الى وزارة الداخلية الرسال مندوبين لحضور االجتماع تجهيز دعوات  -36

 لذلك

تم استعراض اسماء االعضاء غير المسددين الشتراكاتهم لالعوام  -37

بتوجيه كتب رسميه  ( حيث تم تكليف السيد امين الصندوق 2014*2013*2012)

 للمتخلفين عن الدفع وحثهم على سرعة التسديد 

( في 48تقرر الغاء عضوية السيد ماجد حمد الغزاوي والحاصل على رقم عضويه ) -38

وتسديد وذلك بسب عدم استكمال شروط االنتساب  1/12/2012( بتاريخ 16الجلسه رقم )

 المستحق عليه 

اعضاء الهيئة العامه بخصوص دورة الحكومه االلكترونيه تم ارسال كتب لجميع  -39

 3/2/2014و2/2/2014وتكليف السيد ابراهيم حرب بالتنسيق مع الدائرة لعقد الدوره 

تم االطالع على كتاب الساده االقصى لالستشارات الضريبية منهم ثالثة اعضاء في  -40

كتاب الى مدير عام دائرة الهيئة العامه وعضو شرف حيث ان مضمون الكتاب هو توجيه 

ضريبة الدخل والمبيعات بخصوص تزويد المكلفين اصحاب المشاريع االسكانيه بكتب 

باثمان الشقق المباعه وتوجيه كتاب بذلك الى مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات من 

 اجل مخاطبة دائرة االراضي والمساحه .

 



ارا بخصوص مساعدة الباحث السيد هاني الكتاب الموجه من جامعة جدتم استعراض  -41

محمد مكازي الخوالده في اعطاءه معلومات بخصوص قانون ضريبة الدخل حيث تقرر 

 توجيه كتاب الى اعضاء الهيئة العامه من اجل مساعدته في ذلك .

تم دراسة العرض المقدم من الساده جمعية الرخاء لرجال االعمال وذلك لمناقشة  -42

ون ضريبة الدخل والمبيعات وتكليف السيد غسان الخطيب /و السيد مسودة مشروع قان

 باالجتماع مع الجمعيه المذكورة  هاشم حمزه /و السيد ابراهيم حرب 

 تم استعراض اجتماع اعضاء الهيئة كل من السادة : -43

 امين السر المحامي هاشم حمزه  - 

 العضو االستاذ ابراهيم الحنيطي  - 

 غسان الخطيب والعضو االستاذ  - 

حيث انهم اجتمعوا مع اعضاء جمعية الرخاء لرجال االعمال حيث تم تعريفهم بالجمعية 

ونشأتها وغاياتها ؛ وكذلك تم مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات وتم االتفاق 

لبحث مشاريع مع الجمعية المذكوره اعاله بعمل اجتماعات دورية وتشكيل لجان مشتركه 

   القوانين


