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بيان إعالمى
البيان الصادر عن الجمعية العمومية التأسيسية إلتحاد خبراء الضرائب
العرب المنعقدة يوم الثالثاء الموافق  0202/9/8بمقر اإلمانة العامة
لمجلس الوحدة االقتصادية العربية
إٌمانا ً بأهمٌة الوحدة لأل مة العربٌة وأهدافها القومٌة فى ظل الصعاب والمشاكل التى تحٌط بها
وإدراكا ً لوحدة الوجود والمصٌر الواحد لألمة العربٌة وإٌمانا ً بضرورة التعامل والتكامل من
أجل تحقٌق التكامل اإلقتصادى الذى أصبح ال غنى عنه وأمراً ال مفر منه وضرورة حتمٌة فى
الوقت الراهن فى ظل التكتالت اإلقتصادٌة العمالقة والمتغٌرات الدولٌة واإلقتصادٌة والسٌاسٌة
التى ٌواجهها العالم واألمة العربٌة من أزمات انسانٌة واقتصادٌة نتٌجة انتشار وباء كورونا
وأهمٌة دور الدول واعتمادها على االٌرادات الضرٌبٌة لتحقٌق التنمٌة والتقدم اإلقتصادى فى
ظل المتغٌرات الدولٌة والتحول الرقمى .
لذا فقد اجتمع مجموعة من خبراء الضرائب ٌمثلون خٌرة االساتذة والعلماء والخبراء ذو
الكفاء ة فى الشئون الضرٌبٌة من أجل تنظٌم عمل موحد من خالل مظلة مجلس الوحدة
االقتصادٌة العربٌة التابعة لجامعة الدول العربٌة بهدف العمل على التنسٌق والتنمٌة بٌن

اعضاءه ورعاٌة مصالحهم وتدعٌم أواصر التعاون والتكامل وتأصٌل وتطوٌر مهنة خبراء
الضرائب والعمل الضرٌبى ورفع المستوى المهنى والعلمى لألعضاء وتحقٌق أهداف االتحاد .
لذا فقد اجتمعت الجمعٌة العمومٌة التأسٌسٌة بمقر االمانة العامة بمجلس الوحدة االقتصادٌة
العربٌة بجمهورٌة مصر العربٌة ٌوم الثالثاء الموافق . 0202/9/8
حٌث اعتمدت الجمعٌة العمومٌة التأسٌسٌة باإلجماع الموافقة بإقرار مشروع النظام االساسى
التحاد خبراء الضرائب العرب وانتخاب مجلس ادارة التحاد خبراء الضرائب العرب من كالً
من السادة -:
اسم الدولة

الصفة بمجلس اإلدارة

األســـــــــــــــــــــــــم
 .1السٌد األستاذ الدكتور /عبد الهادي محمد المهدي مقبل

مصر

رئٌسا ً لمجلس اإلدارة

 .0السٌد األستاذ الدكتور  /رمضان صدٌق محمد

مصر

نا ًئبًا أول لرئٌس المجلس

السعودٌة

نائبًا ثان لرئٌس المجلس

 .3السٌد األستاذ الدكتور /أسامه عبد هللا عبد الكرٌم الموسى
 .4السٌد األستاذ الدكتور  /رائد ناجً أحمد

العراق

عضو مجلس إدارة

 .5السٌد األستاذ الدكتور  /محمد على عوض الحرازى

الٌمن

عضو مجلس إدارة

 .6السٌد األستاذ الدكتور  /عثمان توفٌق محمد القضاة

االردن

عضو مجلس إدارة

 .7السٌده االستاذه  /امٌرة الزناتى حرم المقدمى

تونس

عضو مجلس إدارة

 .8السٌد الدكتور /عبد الجبار أحمد قرٌب هللا ٌوسف الطٌب

البحرٌن

عضو مجلس إدارة

 .9السٌد األستاذ  /السالم لمونك أعٌش

مورٌتانٌا

عضو مجلس إدارة

واعتمدت اختٌار جمهورٌة مصر العربٌة المقر الرئٌسى والدائم لإلتحاد واالمانة العامة له .
وفى ختام الجمعٌة التأسٌسٌة شكر رئٌس المجلس الدول المشاركة فى اإلجتماع والمؤسسٌن
لالتحاد والحاضرٌن على ثقتهم فى اختٌار مجلس اإلدارة ووعد بان ٌكون لإلتحاد الولٌد دوراً
هامًا فى الحٌاة االقتصادٌة العربٌة من أجل النهوض بالمجتمع العربى نحو الوحدة وفى مواجهة
األزمات والصعاب التى تحٌط به  ،كما قدم الشكر للسٌد السفٌر األمٌن العام لمجلس الوحدة
االقتصادٌة العربٌة السفٌر  /محمد محمد الربيع وأمانة المجلس لما قدموه فى مسٌرة العمل
العربى المشترك لتحقٌق التنمٌة والتكامل االقتصادى ألمتنا العربٌة .
وهللا الموفق والمستعان ،،،

