
 بسم هللا الرحمن الرحيم 

 لجمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات2012التقرير اإلداري لسنة 

 

 تحية وبعد    

اجتماع للهيئة  21اليكم ماتم عمله بشكل مختصر خالل العام الفائت وهو كمايلي من خالل 

 االدارية     

 

  

رباح األقرع نتيجة السيد  قررت الهيئة اإلدارية منح العضوية المؤازرة لمدة سنة كعضو شرف -

 دينار 500تبرعه للجمعية بمبلغ 

عضاء باللجان التي يتبع لها كل عضو و تم إصدار تم تشكيل لجان فرعية وتم تبليغ جميع األ -2

 كتب إلى رؤساء اللجان واالجتماع بأعضائها

 تم إعداد نظام لالمتحانات وعرضه على الهيئة اإلدارية -3

 وتم إقرار النظام األساسي لالمتحانات من قبل الهيئة االدارية -4

لجنة االمتحانات وهم )السيد غسان عقدت الجمعية امتحانين في أيار وتشرين ثاني  بحضور -5

 الخطيب والسيد محمد فتيان ود.عبد الرحمن بكروالسيد محمد الخوالدة(

 تم إرسال كتاب تهنئة للمدير العام الجديد عطوفة السيد رياض الشريدة  -6

العضوية مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات السيد رياض الشرايدة عطوفة  منح  -7

 الفخرية 

 خل من أجل تحديد موعد بلقائهلى عطوفة مدير عام دائرة ضريبة  الدكتابة كتاب إ -8

كتابة كتاب إلى مدير عام الدائرة ورد فيه مالحظات على إجراءات عمل الدائرة وتصويب  -9

مالحظة هذا مع العلم انه تم الطلب من اعضاء  21وقد بلغت المالحظات حوالي  هذه المالحظات

 الهيئة العامة بارسال مالحظاتهم االاننا ام نسمع شيئاً .

1.  



اجتمعت الهيئة اإلدارية مع عطوفة مدير عام دائرة ضريبة الدخل ومساعدوه من اجل  -10

 كبير مع الجمعية إبالغهم ببعض المالحظات وقد أبدى المدير العام تجاوب 

 تم الطلب من رؤساء اللجان وتفعيل عمل اللجان -11

 الطلب من أمين الصندوق متابعة تحصيل االشتراكات  -12

وافقت الهيئة اإلدارية على استضافة )المؤتمر التقني التاسع التحاد السلطات الضريبة للدول  -13

 لدخل والمبيعات بهذا الخصوص(اإلسالمية(على العشاء وتم إصدار كتاب )لدائرة ضريبة ا

 تم استالم كتاب بقبول استضافة الوفود المشاركة  -14

تم اشتراك الموظفة عنان محمد الزبن في مظلة الضمان االجتماعي حسب قانون الضمان  -15

 االجتماعي وتقرر دفع كافة اشتراكات الضمان للموظفة 

وكان عدد المتقدمين لالمتحان  ـــ2012لـــــ تم عقد امتحان الدورة الثانية في تشرين الثاني -16

   3وقد نجح منهم        4

تقدم العضو الهيئة العامة )احمد رجب الجالودي ( طلب إعادة عضويته للجمعية وقد وافقت  -17

 الهيئة اإلدارية عليه بعد أن فاز بعضوية مجلس النواب األردني السابع عشر .

م ضريبة الدخل لبيان الرد على االجتماع الذي تم مع توجيه كتاب إلى عطوفة مدير عا-18

ولم يصلنا جواب حتى تاريخه وقد التقينا مع عطوفته الكثر من مره للمناقشة الدائرة والجمعية 

 حول بعض المالحظات على االجراءات المتخذه بالدائرة  .

هيئة االدارية إلى استلمنا كتاب دعوة من جمعية المحاسبين القانونين األردنيين بدعوة ال-19

جمعية المحاسبين القانونين األردنيين وذلك لمناقشة سبل التعاون مع الجمعيتين تم االتفاق 

والتنسيق بين الجمعيتين في جميع القضايا التي لها عالقة بضريبة الدخل والمبيعات وشؤون 

 المهنة .

اقشة القانون المؤقت رقم تم المشاركة مع اللجنة المالية لمجلس النواب السادس عشر لمن -20

ـ وتم ارسال مالحظات بذلك واستطعنا من خالل المناقشة التوصل مع الضريبة 2009لــ29

 واللجنة المالية الى اعادة النظر في موضوع المفوضين .

 تقرر توجيه كتاب تهنئة إلى كل من : -21



 *رئيس مجلس النواب 

 *رئيس اللجنة القانونية 

 في مجلس النواب *رئيس اللجنة المالية 

تم توجيه كتب عن طريق االيميل عن أهداف جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات وأسماء -21

 أعضاء الهيئة العامة للجمعية والنظام األساسي للجمعية إلى كل من الجهات اآلتية:

 *النقابات المهنية

 *غرفة صناعة عمان

  *محكمة البداية الضريبية

 يبية *محكمة االستئناف الضر

 *وزير الصناعة والتجارة 

 *مراقب الشركات 

 *مؤسسة تشجيع االستثمار 

تم إرسال إلى محكمة البداية الضريبية ومحكمة االستئناف الضريبية من اجل اعتماد  -23

 أعضاء الجمعية كخبراء في المحكمة 

تم إرسال أيميل إلى أعضاء الهيئة العامة بتزويدنا بأي اقتراحات أو تعديالت حول مشروع -24

 قانون ضريبة الدخل والمبيعات

 تم عقد امتحان دورة أيار -25

م استعراض كتاب جمعية المحاسبين القانونين األردنيين والمتضمن دعوة جمعيتنا إلى ت-26

المؤتمر المهني العلمي الدولي العاشر حول دور مهنة التدقيق في تعزيز الرقابة ومكافحة الفساد 

 المراد عقده في أيلول 

ا لالجتماع في مقر قام السيد محمد خصاونة رئيس اللجنة االجتماعية بدعوة اللجنة وأعضائه-27

 الجمعية 



 عرض موضوع التامين الصحي على الهيئة العامة -28

 تشكيل صندوق تكافل اجتماعي خاص بالجمعية عرض 29

 إرسال كتب تهنئة باسم الجمعية لكل من -30

 *رئيس الوزراء 

 *مجلس النواب

31--  

يين بزيارة الجمعية وذلك من تقرر دعوة الهيئة اإلدارية لجمعية المحاسبين القانونين األردن -32

من بينها تشكيل اجل مشروع قانون ضريبة الدخل والمبيعات ومناقشة أمور مشتركة بين الجهتين 

لجنة ارتباط مشتركة من الجمعيتين وطرح موضوع توامة الجمعيتين وكذلك تشكيل لجنة لدراسة 

 المالحظات حول مشروع قانون ضريبة الدخل 

 2013لجمعية للمشاركة في مناقشة مشروع قانون ضريبة الدخل لـــتم دعوة اعضاء من ا -33

 في غرفة التجارة .

قامت الجمعية بدراسة ووضع مالحظات حول مشروع القانون وسيتم دراسة هذه  -34

المالحظات من خالل لجنة مشتركة مع جمعية المحاسبين القانونيين حسبما تم االتفاق علية مع 

ين الرسال مذكرة مشتركة االى مجلس النواب مع االشارة الى اننا طلبنا المحاسبين القانون جمعية

من اعضاء الهيئة العامة اكثرمن مرة ارسال مالحظاتهم حول مشروع القانون ولم يصلنا اية 

 مالحظات 

قامت الجمعية بارسال كتابين الى معالي وزير المالية بشان االعفاء من الغرامات وتمديد  -35

 لمبيعات على المستوردات تأجيل ضريبة ا

 تتمنى الهيئة االدارية من الزمالء بالهيئة العامة التعاون معها لما يحقق مصلحة عامة  -35
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