
 (2017التقرير اإلداري لسنة )

  بسم هللا الرحمن الرحيم
 

 ( خبراء ضريبة الدخل والمبيعاتداري لجمعية )التقرير اإل

 

 ،خبراء ضريبة الدخل والمبيعات المحترمينأعضاء الهيئة العامة لجمعية الزمالء والزميالت   

 ،،،،، الكرام رالحضو

 

 عليكم ورحمة هللا وبركاته . السالم

 

ترحيب ونشكركم  وبالنيابة عن اإلخوة أعضاء الهيئة اإلدارية نرحب بكم أجمل صالة عن نفسي باأل

 بكم جميعاً.فأهال وسهال لحضور هذا االجتماع    الدعوة تكمعلى حضوركم وتلبي

 لـــد قليــــعليكم بعوالذي سيتلوه  2017 م التقرير المالي لعامـــــديكـــيطيب لي أن أضع بين أي

 . محمد الخصاونه أمين الصندوق األخ  

باإلضافة إلى التقرير اإلداري والذي يتضمن النشاطات التي قامت بها الهيئة اإلدارية خالل 

 وكانت كالتالي: 2017 عام

 

ً 26تم عقد ) أوال :  :  المكونة من األعضاء التالية أسمائهمولهيئة اإلدارية ل ( اجتماعا

ً رئيس              المحامي هاشم حمزه -   .ا

 نائب الرئيس.                      ابراهيم حرب -

 أمين صندوق.                  محمد الخصاونه  -

  أمين السر.                        رائد عساف  -

 .عضواً                       محفوظ مشاعله -

 عضواً .                      غسان الخطيب -

 ه                    عضواً.صالح ابو زهر -

 

      وإعتماد أعضاء  رةتوجيه كتاب إلى معالي وزير العدل  بخصوص إصدار تعليمات الخبــ ثانياً :

 بشكل خاص.لدى كافة المحاكم بشكل عام والمحاكم الضريبية الجمعية كخبراء 



 متابعة المعوقات والمشاكل التي تواجه األعضاء مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. ثالثاً :

الطلب من أعضاء الهيئة العامة بتزويدنا  بأية إقتراحـات أو مشــاكل تواجه االعضاء : رابعاً 

 والعمل على حلها أوال بأول .

وإعادة النظر باألنظمة الداخلية للجان الفرعية أو الفرعية في الجمعية تشكيل اللجان  امساً :خ

 التعديل عليها واعتمادها من قبل الهيئة االدارية .

بعنوون   شااركت الجمعياة  فاي ورشاة العمال التاي نظمتهاا شاركة ايليات الدارة الصايدليات : سادسااً 

 .المهنية في مجمع النقابات أقيمت دليات"... و لتي "ضريبة  لدخل و لمبيعات لمالكي  لصي

الدامة اواصر المحبة والتعاارف باين إفطار رمضاني ألعضاء الهيئة العامة  اقامت الجمعية سابعاً :

االعضاء ودعوة موظفين من دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الذين تم احالتهم على التقاعد مماا كاان 

الطيب لدى أعضاء الجمعية والماوظفين المتقاعادين والماوظفين الاذين ماا زالاوا علاى راس  له االثر

 .عملهم ورفع من سمعة الجمعية واعضائها لدى الجميع 

دينار وكانت  975فته وإعطائهم مبلغ من المال بلغت تكل تم عمل إفطار خيري لمئة يتيم  ثامناً :

 ( 18وكان عدد المتبرعين ) اعضاء من الهيئة العـامةعلى نفقة أعضاء الهيئة اإلدارية و جميعها

إجراء عملية تحكيم في مقر الجمعية من أجل فّض نزاع بين أحد أعضاء الهيئـة العـامة وقد  تاسعاً :

%( من المبلغ المتنازع عليه  لصالح 10تم حل النزاع وتقاضت الجمعية مبلغ من المال ما نسبته )

 الجمعية .

من أجل إقراره بمجلس النواب وما زال القانون قيد االنجاز  سودة قانون الجمعية : تم عمل معاشراً 

. 

( آلية التعامل مع مدقق الحسابات والُمناب 2017( لسنة )118مناقشة تعميم رقم ): أحد عشر

 ية على هذا التعميم لدى الدائرة وتم التعديل عليه من قبل الدائرةالضريبي وقد تم إعتراض الجمع

شقة كمقر للجمعية من أجل شراؤها وما تم اإلعالن ألعضاء الهيئة العامة للبحث عن  عشر :ثاني 

 زال البحث جاري من اجل ايجاد مقر يليق بالجمعية وبأعضائها المحترمين.

قيمة  تنزيل اجراء مفاوضات مع مالك البناء المستأجر فيه مكتب الجمعية حيث تم  تم :  ثالث عشر

 د( . 3250) اإليجار السنوي إلى

وورش العمل  التثقيفية والتوعوية  تدريبية العديد من الدورات ال عقدت لجنة التدريب  رابع عشر :

 معية وللمهتمين من خارج الجمعية. ألعضاء الج



( لسنة 179تم تشـكيل لجنـة من أعضاء الهيئة اإلدارية لــمناقشة التعـميم رقم ) خامس عشر :

( والمتعلـق بآلية المحاسب ومدققي الحسابـات والُمنابين الضريبيين وتوجيـه كتاب إلى 2017)

 وتم توجيه كتاب للمدير العام عدة مرات .عطوفته واإلجتماع معه 

( 33وشهر تشرين ثاني ) ( متقدم 16( شهر آيار )2017تم عقد إمتحانين في عام ) سادس عشر :

 وهذا يدل على السمعه الحسنة والطيبة التي تتمتع بها الجمعية . متقدم

 تمت الموافقة على نظام اللجنة اإلجتماعية من قبل أعضاء الهيئة اإلدارية . سابع عشر :

يئة العامة وعلى نفقاة الجمعياة ر إعتماد تأمين الحوادث الشخصية لكافة أعضاء الهتقر ثامن عشر :

 وسيتم العمل على تطبيقه في القريب العاجل .

حضر وفد من صندوق النقد الدولي إلى الجمعية وتم عقد اجتماع بين الجانبين تم :  تاسع عشر

 خالله الحديث عن أهمية الجمعية ودورها كشريك رئيسي في تحصيل الضريبة .

ة الى ديوان المحاسبة تم من خالله التعرياف بالجمعياة وبحاث قام وفد من الجمعية  بزيار: عشرون 

 سبل التعاون بين الجانبين .

إلااى دائااـرة ضااريبة الدخااـل والمبيااـعات بجميااـع  العديااد ماان الكتااب توجيااـه  : تاام واحااد وعشاارون

 أعضــاء الهيئة العامة . هالمالحـظات التي تواج

 ( .2018دة تشكيل لجان جديدة في )تقرر إلغاء اللجان القديمة وإعا:  اثنان وعشرون

عبد هللا الملك  مركـز  فيللجمعيات  العمل التوعية  ورشة في  الجمعية  شاركت ثالثة وعشرون :

 .الثاني 

 إلستضااافتها ورش العمااال للعديااد ماان الجهاااات وذلااك  شاااكر تااام توجيااه كتااب أربعااة وعشاارون :

 الخاصة بالجمعية . والنشاطات 

ومؤسساات المجتماع المحلاي والغارف  الجهااتالعدياد مان  تام توجياه كتاب إلاى  خمسة وعشرون :

لهذه الجهات  مجانية من  عمل من أجل التعاون وعقد ورش التجارية والصناعية والنقابات وغيرها 

جمعيااة رجااال غرفااة تجااارة عمااان   غرفااة صااناعة عمااان   ومنهااا  علااى ساابيل المثااال ال الحصاار 

 األعمال .... الخ . 

المهنية  بمناسبة فوزهم بانتخابات مجلس تم إرسال كتب تهنئة إلى رؤساء النقابات  وعشرون :ستة 

األطباء البيطاريين النقابة وهم : نقابة الصيادلة   نقابة الصحفيين   نقابة المحاميين األردنيين   نقابة 

. 



عبدهللا الثااني  الملكثمنت جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات وشكرت جاللة :  سبعة وعشرون

رفع ضريبة المبيعات على األدوياة  وتام على مبادرته الكريمه في إلغاء قرار الحكومة ب ابن الحسين

 نشر الخبر في العديد من الصحف المحلية ووسائل االعالم .

 ( عضواً .34) 2017 للجمعية خالل عام بلغ عدد األعضاء المنتسبينثمانية وعشرين :  

 .2017 12 31( عضواً حتى  237بلغ عدد أعضاء الهيئة العامة )  تسعة وعشرون :

قامات الجمعياة بنشار جمياع نشااطاتها وأعمالهاا فاي العدياد مان الصاحف ووساائل االعاالم  ثالثون :

والمواقع  االلكترونية ومواقع التواصل االجتماعي ، األمر الذي أدى إلى التعريف بالجمعية  وإبراز 

 ال الخبرة واالستشارات الضريبية .دورها وأهميتها في مج

تم ضبط مجموعة الواتس اب الخاصة بالجمعية بنسبة عالية جداً وتم االستفادة مناه  واحد وثالثون :

 لغايات المعرفة والتثقيف بشكل كبير جدا . 

: متابعة تحصيل اشتراكات األعضاء المتخلفين عن التسديد حيث كانات االشاتراكات  اثنان وثالثون

 .2016تعادل ضعف االشتراكات المسددة في عام  2017ده في عام المسد

حافظات الجمعياة علاى نفاس المعادل مان المصااريف للسانوات الساابقة ، علمااً باأن  ثالثة وثالثون :

أغلب المصاريف هي ايجاار وراتاب وضامان الساكرتيرة و وافطاار رمضاان وعشااء الهيئاة العاماة 

ديناار ( مان اصال  11760المصااريف وبمبلاغ مقاداره )% مان اجماالي 78والذي يشاكل ماا نسابته 

 د( . 14986)

 

وفي الختام شاكراً لكم حسن استماعكم وآماالً مانكم الموافقاة علات التقريار الماالي واإلداري راجيااً 

علات عاتقناا لماا فياه  من هللا العلي القدير أن نكون قد وفقنا وأن يساعدنا بأن نكمل المهاام الملقاا 

 مصلحة جمعيتنا وأعضائها المحترمين .

حمت هللا األردن في ظل حضرة صاحب الجاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين حفظه هللا ورعاا    

. 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 المحامي هاشم حمز                                                        

 رئيس جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات . 

 



 

 
 
 
 

 


