
 
 
 
 
 
 
 
 الرقم :
2015التقرير االداري  التاريخ:  
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4612699هاتف:  

4615657فاكس:  

. عمل ورشة عمل لقانون ضريبة الدخل والمبيعات الجديد في الجمعية االردنيه للمحاسبين االداريين 1  

وتوجيه  2015لسنة  10رقم  تم االضطالع على التعليمات التنفيذيه  و. متابعة موضوع االنابه والتمثيل 2

تم كتابة مسودة مذكرة تفاهم مع الدائرة من اجل تعليمات التفويض وقد  و كتاب الى عطوفة مدير عام الدائرة

ويض واالنابه وبعض فطلبنا من الدائرة اعتماد كافة اعضاء الجمعية الحاليين ممن تنطبق عليهم شروط والت

العامه تم تشكيل لجنه من اعضاء الهيئة االداريه للجمعية لمتابعة  الشروط االخرى التي تخدم اعضاء الهيئة

تم استعراض االجراءات والمتابعات من قبل الهيئة االدارية المشكله من الجمعية مع دائرة  و التعليمات

ضريبة الدخل والمبيعات بخصوص مذكرة التفاهم وقد تم االفادة بان المذكرة في طور الدراسة ومتابعة 

حثيثة مع الدائرةتشكيل   

2015امتحان االنتساب للدورتين السابقات  3  

 

( في غرفة تجارة االردن4-2من الساعه ) 27/5/2015يوم االربعاء   

تبليغ المتقدمين لالمتحان بجميع الوسائل بالمكان والزمان وتحددت مادة االمتحان بقانوني ضريبة   

 34والقانون رقم  2009لسنة  28وقانون المبيعات رقم  2009نة لس 29الدخل والمبيعات للقانو رقم 

والتعليمات واالجراءات المتعلقة بهما 2014لسنة   

بجميع وسائل االتصال  2015يار تم اعالن نتائج دورة ا 27/6/2015  

وقد وجهنا كتاب الى رئيس جمعية  7/11/2015. تقرر عقد امتحان عضوية دورة تشرين ثاني في 

المحاسبين القانونيين لعقد االمتحان في قاعتهم ووافقوا على ذلك . ووجهنا كتاب الى مدير عام دائرة 

الرسميهالعالن عن االمتحان في الجريدة ضريبة الدخل والمبيعات للمشاركة باالمتحان وقد تم ا  

. تقرر اعتماد القوانين السابقه كمرجع لالمتحان واالعالن عن ذلك في المواقع الخاصة للجمعية وابالغ 

لجنة االمتحانات بذلك وتم ارسال كتاب  بالمادة المعتمدة والمراجع المعتمدة وتم ارسالها للمتقدمين 

 لالمتحان

 

على اعضاء الهيئة االدارية وتقرر  16/11/20125متحانات عرض النتائج يوم . قام رئيس لجنة اال

 ابالغ الناجحين او غير المستكملين بالنتيجه
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اعالن النتائج وقبول العضوية 29/11/2016اعالن النتائج بتاريخ   

   

 4 تقرر تعيين السيد ابراهيم حرب نائب رئيس الجمعية ناطقا اعالميا باسم الجمعية 

 

 . رباح محمد االقرع3. جهاد احمد شلبايه  2 السيد طارق سعد سعيد المامون .1عضوية شرف  منحتم  5 

م المادي للجمعية هولذلك لدعم    

 6 تم استالم كتاب شكر وتقدير من السيد عضو الهيئة العامه  خالد الحمدات 

  بسبب تعيينه لدى الدائرهتقرر تجميد عضوية السيد فاروق ابوسرور  7

صالح حسونه –الدكتور زياد النجار  –عماد عبدالمجيد الخصاونه  -تم توجيه كتب تهنئه للسادة     8 

الدولي الحادي عشر لجمعية المحاسبين القانونيين االردنيين  كه في الموتمررقامت الجمعية بالمشا.    9 

نيابة عن الجمعيه كل من نائب الرئيس وامين السر وشارك السيد عمر بني ارشيد عضو     وقد شارك 

 الهيئة االدارية .

تقرر تعيين السيد عضو الهيئة االدارية غسان  فقد  . فصل لجنه االمتحانات عن لجنة التدريب01

ب رئيسا للجنة االمتحانات . والسيد عمر بني ارشيد رئيس لجنة التدريبالخطي  

علما بان عقد االيجار السنوي دينار سنوي  3500. تجديد عقد ايجار المكتب السنوي بواقع 11

دينار 4500  

 

. تقرر اصدار كتاب تهنئة لكل من وزير المالية ومدير عام دائرة ضريبة الدخل بمناسبة تعيينهم 12

رتهم شخصيا من اعضاء الهيئة االدارية لتقديم التهنئة ونشر اعالن بالجريدة بالتهنئة وزيا  

من قبل الهيئة  2014لسنه  34دراسة قانون ضريبة الدخل والمبيعات رقم تم باسم الجمعية  . 13

ن واالدارية ولتقديم االراء واالقتراحات من اجل تعديل القانون وعرض االقتراحات على مجلس االعيا  

 . 

. اعادة النظر بعمل نقابه تتعلق بالمهنة 14  
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. الكتابة الى معالي وزير المالية ودير عام الضريبة ببيان وجهة نظر الجمعية بخصوص هذه 15

التعليمات وعدم ذكر اسم جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات صراحة في هذه التعليمات اسوة بنقابة 

ات تفاويض قبل صدور التعليم 5المحامين وجمعية المحاسبين القانونيين واالشخاص الذين لهم   

  1/1/2016تقدم السادة التاليه اسماوؤهم وتم قبول عضويتهم اعتبارا من  16

 منى سليمان الفاخوري 

 عبدالكريم ابراهيم القهيوي

 غازي مفلح  سالم العالوين 

 

 


