
 

 دارة تقرير مجلس إ

 جمعية الضرائب المصرية 

 2020عن نشاط الجمعية خالل 

 1220  / 4 / 4 عضاء الجمعية العمومية المنعقدة بتاريخ مقدم إلى السادة أ

نشم   الجمعيمة لم     لضرائب المصرية بتقديم تقرير سنوي متضممن   دارة جمعية ايتشرف مجلس إ     

  -تى : ألومشروع ته الجديدة وذلك ك  2020ع م 

 

 -: نشأة الجمعية* 

 

دارة مم  إ 1990أغسمسس  14بتم ري   3723رية ب لقرار رقم سست جمعية الضرائب المص* تأ        

 (  189ة ب لعممممدد رقممممم   . وتممممم نشممممر امممملا القممممرار ب لوقمممم ئ  المصممممريع بممممدي  ااجتم عيممممة 

عيمم   م الجمأبشمم 2002لسممنه  84كمم م القمم نوم رقممم حواممى جمعيممة ل لممعة أل 1990/ 9 / 2فممى 

 .1996 / 10 / 24( بت ري   39 شه ر الجمعية مركزي  ب لقرار رقم  والمؤسس   الخ صة ، وقد تم أ

  .1999لسنه  153حك م الق نوم  أل بق    2000م يو سنه  23بت ري   وتم توفيق أول ع الجمعية -

  ئحتممه التنذيليممه .وال 2002لسممنه  84حكمم م القمم نوم رقممم  ألولمم ع الجمعيممة  بقمم   ثممم أعيممد توفيممق أ

 والئحته التنذيلية . 2019( لسنة  149وج ري توفيق األول ع  بق َ ألحك م الق نوم رقم    

 سمميس الجمعيممة اممو النهمموا المسممتمر بعلممم الضممرائب فممى مصممر تشممريعي   الغممرا األس سممى ممم  تأ -

وذلك مم    جتم عي    وإتص دي   ق وإللرس لة المستهدفة م  فرا الضرائب م لي     تحقيق     -  وتسبيقي     ومح سبي   

 -: ل   األنشسة الت لية 

  

  -:  : النشرات الدورية ولا أ

 

  -تى : ب أل 2020ق مت الجمعية ل   ع م 

 

 -: النشرات الدورية -

 

وتعليم   مصملحة لب ر الجمعية  كل ث ث شهور وتتضم  الة النشرة أتصدر الجمعية نشرة دورية    –أ  

لقض ئية التى صدر  م  مح كم على إلت ف درج ته  ل صة أحك م حك م االضرائب الع مة وأام األ

 . (201  لى العدد رقم( إ117 عداد م  العدد رقم  النقض وقد صدر ب لذعل أربعة أ

صمدرته مصملحة الضمرائب المصمرية ( يتضم  جميم  مم  أ201م العدد رقم  ** ويجدر األش رة إلى أ

 تذسمممممميرية وكتممممممب دوريممممممة ومنشممممممورا  ممممممم  تعليممممممم   تنذيليمممممة و 2019 ممممموا  عمممممم م 

 

لب ر الجمعية واللى تضم  ملخص ع  الندوا  والمؤتمرا   بأحدث أتضمنت النشرة الدورية ب ب     –ب  

لبمم ر عمم  الجمعيممة ونممدواته  لبممراما التدريبيممة التممى تعقممد دوريمم   وممم  تضمممنته الصممح  ممم  أوا

 ومؤتمراته  .

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  -:  ثانيا : الموسم الثقافى

نة الندوا  والمؤتمرا  بجمعية الضرائب المصرية بتنذيل الموسم الثق فى السنوى م  ل   تنذيل  ق مت لج

حتى بداية ج ئحة كورون  ثم تم عقد ندوا  الموسم  سبوعي  بن دى التج رة نعقد كل أبرن ما الندوا  اللى ي

م  الس دة لبراء الضرائب فى  نخبةتلك الندوا   يقوم بتنذيل الثق فى أوم الي  عبر تسبيق زووم بعد ذلك . و

  -مصر  بق  للبرن ما الت لى : 

 المحاضر الوظيفة  الموضوع  التاريخ

 األحد  

 

19  /1  /2020 

 مشروع قانون الجمارك الجديد 

 أهم التعديالت والمستجدات 

 سابقا  –رئيس مصلحة الضرائب المصرية 

 األمم المتحدة  –مستشار الضرائب الدولية / اإلسكوا 

 س إدارة جمعية الضرائب المصرية عضو مجل
 

 

 استشاري الجمارك والضرائب 

 

 دكتور / مصطفي عبد القادر ال ستاذ ألالمقرر: ا 

 

 

 المحاضر: دكتور / بدوي إبراهيم 

 
 

 األحد 

 

 2  /2  /2020   

 العفاء 

 من الضريبة  

 على القيمة المضافة 

 بين القانون والتطبيق

 

               مستشار ضريبي بمكتب مصطفى شوقى وشركاه 

 عضو مجلس ادارة جمعية الضرائب المصرية 

 

 سابقا  -رئيس منطقة ضرائب مبيعات الجمرك  

 ـ عضو فريق الحوارات المجتمعية 

 1991ـ مدرب بمركز التدريب الضريبي منذ 

 مشارك في اعداد قانون الضريبة على القيمة المضافة  -

 ـ مستشار ضريبي بمكتب مصطفى شوقي .

 

 محمود جاب هللاتاذ  / س المقرر: األ

 

 

 

 ستاذ  / محمود خليل المحاضر: األ 

 

 

 

 األحد 

 

16  /2  /2020 

 قراءة 

 في تسعير المعامالت  

 في ضوء قانون الضريبة 

 على الدخل  

ومشروع قانون الجراءات  

 الضريبة الموحد 

 كلية التجارة جامعة طنطا  –ستاذ المحاسبة والضرائب ا

 المصرية  لس إدارة جمعية الضرائبعضو مج 

 

 سابقا  –رئيس مصلحة الضرائب المصرية 

 األمم المتحدة  –مستشار الضرائب الدولية / اإلسكوا 

 عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية 

 

 مدير وحدة السعر المحايد 

 مصلحة الضرائب المصرية  

 

 

 دكتور / عبد الرسول عبد الهادى  ال ستاذ المقرر: األ

 

 

 مصطفى عبد القادر   دكتور /الستاذ مقرر : األ
 

 

 

 

 

 المحاضر: األستاذ / محمد البنداري

 
 

 األحد 

 

1  /3  /2020 

 

 اإلقرار الضريبي 

 لألشخاص الطبيعيين

 

 كلية التجارة جامعة طنطا  –استاذ المحاسبة والضرائب 

 عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية 

 المحاسب القانوني 

 عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية 

 

 وكيل اول وزارة  

 رئيس الدارة المركزية للحاسب اللى  

 مصلحة الضرائب المصرية  

 

 

 دكتور / عبد الرسول عبد الهاديال المقرر : األستاذ 

 

 

 المحاضر : األستاذ / محمد محمود النفراوي

 

 

 

 تاذ / ثروت عبد الباقى األس 

 األحد  

 

 2020يوليو  5

Online 

 مقدمة عن  

 رير المالية اقمعايير إعداد الت

 

 أستاذ المحاسبة والضرائب  

 جامعة طنطا  –كلية التجارة 

 عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية 

 

 وكيل وزارة بالهيئة العامة للرقابة المالية  

 

 

 دكتور/ عبد الرسول عبد الهادىال المقرر: األستاذ 

 

 

 

 المحاضر : األستاذ / أسامة إميل 

 األحد 

 

 2020يوليو  19

Online 

 تعديالت 

 2020قوانين الضرائب 

 

 أستاذ المحاسبة والضرائب  

 جامعة طنطا  –كلية التجارة 

 عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية 

 

 سابقا   –رئيس مصلحة الضرائب المصرية 

 مستشار الضرائب الدولية باإلسكوا 

 عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية 

 رسول عبد الهادىلادكتور/ عبد ال المقرر: األستاذ 

 

 

 

 دكتور / مصطفى عبد القادر الالمحاضر : األستاذ 



 

 األحد  

 

 2020أغسطس  16

Online 

 حتمية  

لسنة   67توافق القانون 

مع النظام الضريبي  2016

الدولى فى مجال الضريبة على  

 القيمة المضافة  

 

 سابقا   –رئيس مصلحة الضرائب المصرية 

 ا وك مستشار الضرائب الدولية باإلس 

 عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية 

 

 أستاذ المحاسبة والضرائب  

 جامعة طنطا  –كلية التجارة 

 عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية 

 دكتور/ مصطفى عبد القادر ال المقرر: األستاذ 

 

 

 

 دكتور / عبد الرسول عبد الهادىال: األستاذ المحاضر

 

 األحد 

 

 2020أغسطس  30

Online 

 

 

 

 قانون  

اإلجراءات الضريبية الموحد  

 الجزء األول 

 

 

 أستاذ المحاسبة والضرائب  

 جامعة طنطا  –كلية التجارة 

 عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية 

 

 سابقا   –رئيس مصلحة الضرائب المصرية 

 مستشار الضرائب الدولية باإلسكوا 

 عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية 

 

 

 بمكتب مصطفى شوقي . ىمستشار ضريب

 عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية  

 

 

 مستشار ضريبى بمكتب مصطفى شوقى .

 

 

 دكتور/ عبد الرسول عبد الهادىال المقرر: األستاذ 

 

 

 

 دكتور / مصطفى عبد القادر ال المقرر : األستاذ 

 

 

 

 المحاضر : األستاذ / محمود جاب هللا أبو المجد 

 

 

 

 محمود خليل   / ذالمحاضر : األستا

 األحد  

 

 2020سبتمبر  6

Online 

 قانون  

 اإلجراءات الضريبية الموحد 

 

 أستاذ / المحاسبة والضرائب  

 كلية التجارة جامعة طنطا 

 عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية 

 

 سابقا   –رئيس مصلحة الضرائب المصرية 

 مستشار الضرائب الدولية باإلسكوا 

 ضرائب المصرية ال ة عضو مجلس إدارة جمعي

 

 مستشار ضريبى بمكتب مصطفى شوقي .

 عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية  

 

 مستشار ضريبى بمكتب مصطفى شوقى .

 دكتور / عبد الرسول عبد الهادىال المقرر : األستاذ 

 

 

 

 دكتور / مصطفي عبد القادر ال المقرر : األستاذ 

 

 

 

 المجد و أبالمحاضر : األستاذ / محمود جاب هللا 

 

 

 

 المحاضر : األستاذ / محمود خليل 

 األحد  

 

 2020سبتمبر  13

Online 

 قانون  

اإلجراءات الضريبية الموحد  

 قراءه وتحليل 

 

 أستاذ / المحاسبة والضرائب  

 كلية التجارة جامعة طنطا 

 عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية 

 

 

 سابقا   –رئيس مصلحة الضرائب المصرية 

 ئب الدولية باإلسكوا رالضمستشار ا 

 عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية 

 

رئيس قطاع الشئون القانونية   –وكيل أول الوزارة 

 سابقا  –مصلحة الضرائب المصرية  –والقضايا الضريبية 

 مستشار قانونى بمكتب مصطفى شوقى .

 محاضر بمعهد الدراسات المالية والضريبية  

 كلية الحقوق جامعة حلوان 

 

 

 دكتور/ عبد الرسول عبد الهادىال مقرر: األستاذ ال

 

 

 

 

 

 دكتور / مصطفى عبد القادر ال المقرر : األستاذ 

 

 

 

 

 

 دكتور / محمد عمرانالالمحاضر : األستاذ 

 



 

 الخميس

 

 2020أكتوبر  1

Online 

قانون الضريبة على العقارات  

 2020المبنية وإقرارات 

 

 الجزء األول 

 

 ائب  رأستاذ / المحاسبة والض

 كلية التجارة جامعة طنطا 

 عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية 

 

 مستشار ضريبى بمكتب مصطفى شوقي . 

 عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية 

 

رئيس قطاع الشئون القانونية   –وكيل أول الوزارة 

 سابقا  –مصلحة الضرائب المصرية  –والقضايا الضريبية 

 طفى شوقى .صمستشار قانونى بمكتب م 

 محاضر بمعهد الدراسات المالية والضريبية  

 كلية الحقوق جامعة حلوان 

 دكتور : عبد الرسول عبد الهادىال ستاذ المقرر : األ 

 

 

 

 المحاضر : األستاذ / محمود جاب هللا أبو المجد 

 

 

 

 المحاضر : األستاذ دكتور / محمد عمران

 الخميس 

 

 2020أكتوبر  8

Online 

 يثة  حدالتطورات ال 

فى مجال الضرائب الدولية  

 بالتطبيق على مصر 

 سابقا   –رئيس مصلحة الضرائب المصرية 

 مستشار الضرائب الدولية باإلسكوا 

 عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية 

 

 المحاسب القانوني 

 المستشار الضريبي الدولى 

 دكتور / مصطفى عبد القادر ال المقرر : األستاذ 

 

 

 

 ذ / عبد هللا العادلى تاالمحاضر : األس 

 الخميس

 

 2020أكتوبر  15

Online 

قانون الضريبة على العقارات  

 2020المبنية وإقرارات 

 

 الجزء الثانى 

 

 أستاذ / المحاسبة والضرائب  

 كلية التجارة جامعة طنطا 

 عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية 

 

 مستشار ضريبى بمكتب مصطفى شوقي .

 ة الضرائب المصرية معيعضو مجلس إدارة ج 

 

رئيس قطاع الشئون القانونية   –وكيل أول الوزارة 

 سابقا  –مصلحة الضرائب المصرية  –والقضايا الضريبية 

 مستشار قانونى بمكتب مصطفى شوقى .

 محاضر بمعهد الدراسات المالية والضريبية  

 كلية الحقوق جامعة حلوان 

 

 لهادىد ادكتور : عبد الرسول عبال ستاذ المقرر : األ 

 

 

 المحاضر : األستاذ / محمود جاب هللا أبو المجد 

 

 

 

 دكتور / محمد عمرانالالمحاضر : األستاذ 

 الخميس

 

 2020أكتوبر  22

Online 

قانون الضريبة على العقارات  

 2020المبنية وإقرارات 

 

 الجزء الثالث 

 أستاذ / المحاسبة والضرائب  

 كلية التجارة جامعة طنطا 

 معية الضرائب المصرية رة ج عضو مجلس إدا

 

 مستشار ضريبى بمكتب مصطفى شوقي . 

 عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية 

 

رئيس قطاع الشئون القانونية   –وكيل أول الوزارة 

 سابقا  –مصلحة الضرائب المصرية  –والقضايا الضريبية 

 مستشار قانونى بمكتب مصطفى شوقى .

 يبية  الضرمحاضر بمعهد الدراسات المالية و

 كلية الحقوق جامعة حلوان 

 دكتور : عبد الرسول عبد الهادىال ستاذ المقرر : األ 

 

 

 

 المحاضر : األستاذ / محمود جاب هللا أبو المجد 

 

 

 

 دكتور / محمد عمرانالالمحاضر : األستاذ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ا   -: البرامج التدريبية - ثالثا

 

دريبية لشرح أحك م ق نوم الضريبة على القيمة ت  مابرابتنظيم  جمعية الضرائب المصرية ق مت  

 الرسمية ، م  مجلس النواب والنشرب لجريدة المض فة بعد اقراره وصدوره

 -:  تضم  التدريب م  يلي وقد 

 

 شرح لألحكام االنتقالية للقانون. ▪

 معالجة األرصدة الدائنة المرحلة. ▪

 فرض الضريبة واستحقاقها. ▪

 مستوردة لضريبة القيمة المضافة.ت الالتكليف العكسي وخضوع الخدما ▪

 الدفاتر والسجالت واإلقرارات واإلخطارات الملزمة للمسجل. ▪

 خصم الضريبة واإلعفاء منها. ▪

 شروط واجراءات رد الضريبة. ▪

 المدخالت الواجب خصمها. ▪

 ضريبة الجدول. ▪

 األحكام العامة والرقابة واجراءات الطعن. ▪

 الجرائم والعقوبات. ▪

 المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة.مات قائمة السلع والخد  ▪

 مناقشات مفتوحة. ▪

                                                برندددام التدربيدددة بنجددداح وكدددان متوسدددط عددددد الحضدددور فدددى كدددل  البدددرام وقدددد تمدددت  -

  -فرد ( بين اعضاء وغير اعضاء واشترك فدى التددريب الهيئدات الكبدرل والبندوك ومنهدا    30)  

للطيران ، مصر سكان لالشعة ، مصر الدولية لالنظمة ، يونيفرسال للصدناعات الهندسدية ،   مصر

 اكتوبر فارم ، جدامي  مصدر للتعددين ، حديدد عدز ، الشدركة العالميدة لصدناعة السديارات  العقداد 

مكتدب    -  البندك المصدرل الخليجدى  -بنك بيريدو     -بنك القاهرة    -بنك مصر    -لالعمال الهندسية

حكيم زاهدر  -ابو السعود  -على حزين   -ارنست و يون     -براي  ووترهاو –ورونتون  نت ثجرا

الزوردل  –الهيئدة القوميدة للبريدد  –شركة مرسيد   –مكتب الشلقانى  –بنك العربى االفريقى   -

 غاز مصر  –مطابع األميرية  –بنك فيصل األسالمى  –مصر للمصوغات 

 تذة والمحاضرين فى مجال الضرائب من مصلحة  السا وقد حاضر فى الدورات نخبة من ا -

 . والمكاتب المهنية المتخصصة  الضرائب والجامعات  

 

 

 



 

ا   -: (:  ) شهادة خبير ضريبي  رابعا

 

ج معه عمي  شممس ومركمز البحموث والدراسم   التج ريمه   –ق مت الجمعية ب لتع وم م  كليه التج رة    -

 ة( دور  2    ده الخبيممر الضممريبى وتممم عقممد شممه  واالحصمم ئية بج معممه عممي  شمممس بتنذيممل برنمم ما

 . 2020ل   ع م للمستوى المتوسط  

 

ا   -: : المتحانات خامسا

 

كشمر  اس سمى   2020نوفمبر     تحريريمة ل عضم ء الجمدد فمى شمهرق مت الجمعيمة بعقمد امتح نم

 41صمرية  الم  جمعية الضرائب لقبولهم اعض ء فى الجمعية تنذيلا ل ئحة وقد تمت االمتح ن   بمقر  

 2020/  11/  30الموافق  ثني يوم األ .الق ارة  -ش رع  لعت حرب 

 

ا   -:  :  عدد اعضاء الجمعية  سادسا

 

 ا عضو (  2396   31/12/2020بلغ عدد اعض ء جمعية الضرائب المصرية حتى  -

 ( زميل .  727 و  

  -:  2020ب لنسبة لعدد االعض ء اللي  انضموا الى الجمعية ل   ع م  -

 ( 188   2020بلمممغ عمممدد االعضممم ء والمممزم ء الجمممدد الممملي  انضمممموا للجمعيمممة لممم   عممم م   -

 . عضو وزميل 

 . وزمي    ا  ( عضو  1550    2020وقد ق م بسداد االشتراك   فى ع م   -

 

ا   -: : تحديث الموقع الخاص بالجمعية  سابعا

 

 م  ل   م  يلى :  له  ق مت جمعية الضرائب المصرية بتحديث الموق  االلكترونى

 . ( 201 ( وحتى   117  تم ول  النشرا  على الموق  م  العدد   – 1

يممتم تحممديث الموقمم  بجميمم  التعليممم   والكتممب الدوريممة والقممرارا  الوزاريممة التممى تهممم المجتممم   – 2

 الضريبى 

ب لصمح  عم  نشمر ام م  دار ب لنمدوا  واامم  مم  لب ر الندوا  والمؤتمرا  وملخص بأيتم نشر ا  –  3

 . الجمعية

صل م  اعض ء الجمعية م  ل   الموق  االلكترونى ودراسة ك فة المقتراحم   اتقوم الجمعية ب لتو  –  4

 التى ترد الين  .
 

 

ا   -: : مجلس الدارة ثامنا

   
  2020( جلس    وا  ع م  4 عقد مجلس ادارة جمعية الضرائب المصرية   - 1

 قرر االتى : 7/3/2021   وبجلسة مجلس االدارة بت ري

م  ال ئحة الداللية للجمعية التى تقضى ب م تجتم  الجمعية العمومية الع دية فقد تم   23* بق  للم دة       

 -اتخ ذ االجراءا  االتية :

          دعممممممموة الجمعيمممممممة العموميمممممممة لجمعيمممممممة الضمممممممرائب المصمممممممرية ل جتمممممممم ع يممممممموم  -أ 

شم رع  41بمقمر جمعيمة الضمرائب المصمرية   مسم ء    عةرابلا  الس عة  2021  /4  /4  الموافق  حد األ

 .الق ارة  – لعت حرب  

 .مسممم ء   خ مسمممةوفمممى ح لمممة عمممدم اسمممتكم   العمممدد القممم نونى يؤجمممل االجتمممم ع المممى السممم عة ال

   وفق  لل ئحة وقد تم ارس   االلس را  المسجلة الى جمي  الس دة اعض ء الجمعية بهلا الخصوص  



 

م ادارة ع بدي  االجتم عية بللك التخ ذ االجراءا  ال زممة فمى املا الشم م ر ع * تم الس ر السيد / مدي

 .ولم يصلن  اى اعتراا منه  

 

يبى وم  ترسله مم  وتقوم الجمعية ب لتواصل م  جمعية الضرائب الدولية بهولندا فى ك فة النش   الضر  -

 .ابح ث للجمعية 

 عمومية ،،،ة العض ء الجمعيم ء وأ***  االلوة الز            

 

الجمعية دور  مل ام نكوم قد وفقن  فى تذعيلنأ  2020الا سرد موجز لنش   مجلس االدارة ل    -

 العض ئه  .  

 ،كم  يسعدن  حرصكم على حضور جمعيتكم العمومية وسم ع ارائكم ،،            

                                           
 

 ،،،  عيةوفقن  هللا لم  فية لير للجم

 ة رئيس مجلس االدار

 

 دكتور / احمد شوقى   


