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 لجمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات 2016التقرير االداري لسنة 

 

 السادة اعضاء الهيئة العامه المحترمين 

 تحية وبعد 

ولفترة والية الهيئة االدريه  2016اضع بين يدي حضراتكم التقرير االداري للجمعية لعام 

 الحاليه حيث كانت كمايلي 

قامت الهيئة االدارية بالتواصل مع العديد من هيئات ومؤسسات المجتمع المدني  .1

منها على ووالتي لها صله مع طبيعة عمل الجمعية واقامة عالقات طيبة معها 

ثال ال الحصر جمعية الرخاء لرجال االعمال وجمعية المحاسبين سبيل الم

وغرفة تجارة وغرفة صناعة عمان القانونيين االردنيين وغرفة تجارة عمان 

ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات ومجلس االمه والراي االردن وديوان التشريع 

عديد من بغرفتيه النواب واالعيان ومحكمة البداية واالستئناف الضريبية وال

مؤسسات المجتمع المدني وكان من ثمرة هذا التواصل هو التعريف بالجمعية 

واقامة ورشات عمل مابين الجمعية وبين هذه الجهات وكذلك استخدام قاعات 

بعض هذه المؤسسات سواء لعقد االمتحانات او لعقد اجتماعات الهيئة العامه 

مبالغ التي كانت ستنفق على وكانت بالمجان مماوفر على الجمعية الكثير من ال

 حجز قاعات من اجل تنفيذ نشاطات الجمعية 

لما كان من ثمرة هذا التواصل المساهمه في تعديل بعض المواد في قانون ضريبة  .2

اعضاء الجمعية منها على سبيل المثال تعليمات ربط  فيدالدخل واصدار تعليمات ت

دة في قانون نقابة مصروف الرواتب بالضمان االجتماعي وكذلك الغاء ما

المحامين تفيد بانه اليجوز تقديم اعتراض لدى دائرة ضريبة الدخل والمبيعات اال 

 الجمعية كخبراء لدى محكمة الضريبة اعضاء من قبل محامي وكذلك اعتماد 

تم العمل على الحد من النفقات وذلك للحفاظ على اموال الجمعية حيث كانت  .3

دينار  2000تب سكرتيرة الجمعية ومبلغ تنحصر المصاريف في االيجار ورا

نت+ رخص( مماتم توفير مبلغ مصاريف متفرقة ) كهربا + مياه+ هاتف+ 

 31/12/2016دينار بتاريخ  80000صافي لدى الجمعية بواقع حوالي 

تم تشكيل العديد من اللجان الفرعية  وتم عمل نظام داخلي لكل من لكل من لجنة  .4

تم اجراء امتحانات عضوية حسب ماهو مقرر في االمتحانات ولجنة التدريب و

النظام الداخلي للجمعية وتم اجراء العديد من الدورات وورش العمل التي تم 
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% من قيمة الدورة 50االعالن عنها وتم منح عضو الهيئة العامه خصم مقداره 

وتم عمل % 25ومنح خصم لكل شخص ياتي من طرف عضو الهيئة العامه 

 عضاء الهيئة العامهورشة عمل مجانا ال

تم توجيه العديد من االستفسارات والمشاكل التي تواجه االعصار وعلى اجراءات  .5

عمل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الى الدائرة من اجل العمل على تصويبها 

 ومعالجتها 

نتيجة جهود الهيئة االداريه فقد تم العمل على التعريف بالجمعية في العديد من  .6

 عضوا 216ادى الى رفع عدد اعضاء الهيئة العامه الى  مماالمحافل 

تم مخاطبة العديد من الجهات ومنها دائرة ضريبة دائرة ضريبة الدخل والمبيعات  .7

ولعدة مرات بخصوص العديد من المالحظات  منها تعليمات  وكذلك وزير الماليه

التفويض واالنابه وعدم ذكر اسم جمعية خبراء ضريبة الدخل والمبيعات صراحه 

في هذه التعليمات اسوة بنقابة المحامين وجمعية المحاسبين القانونيين وباقي 

لجهلت االشخاص وما زالت  الهيئة االدارية تتابع هذا الموضوع لدى كافة ا

 المعنية 

تم المشاركه مع العديد من اعضاء الهيئة العامه ودعمهم في مشاريع خاصه بهم  .8

منهم من قائم باصدار برنامج يهتم باالمور الضريبه ومنهم من اقام ورشات عمل 

 امور تختص بالمهنه بتتعلق 

التقيد العمل على ضبط موقع الواتس اب الخاص بالجمعية والعمل على ضرورة  .9

مور المهنية وعدم االرسال خارج االوقات المحددة وتم التقيد بذلك بنسبة باال

99% 

 .تم توجيه انذارات لالعضاء غير المسددين الشتراكاتهم     10

اقتراحات او  . تم مخاطبة الهيئة العامه عدة مرات من اجل تزويد الهيئة االدارية باية11

مشاكل تواجه االعضاء لدى مراجعتهم دائرة ضريبة الدخل والمبيعات وتم استالم عدد من 

 المالحظات وتم متابعتها والرد على اصحابها 

وتم ابالغ  لكي يكون مقر دائم للجمعية . تم اخذ قرار بشراء شقة خاصه بالجمعية12

رية في البحث عن الشقة وثم رؤية اكثر اعضاء الهيئة العامه من اجل مساعدة الهيئة االدا

 من مكان ومازال البحث مستمرا من اجل ايجاد مكان مناسب 

. تم عقد لقاء تعارف بين االعضاء الجدد والقدامى وتم حضور العديد من االعضاء وتم 13

 من االمور التي تخص الجمعية بحث العديد 


