
             

 2020خالل عام   جمعية الضرائب العربيةعن نشاط   تقرير 

 أوال : التأسيس: 

 2005سبتمبر   8تأسست جمعية الضرائب العربية وتم التصريح لها بممارسة نشاطها فى  

 جمهورية مصر العربية .  –( صادر من وزارة التأمينات والشئون اإلجتماعية  50بتصريح رقم )   

 اط : شنيا : مقر النثا

 جمهورية مصر العربية   –القاهرة  –شارع طلعت حرب  41المقر المؤقت :  -

 الجيزة ( .  -النطاق الجغرافى : محافظتى ) القاهرة   -

 ثالثا : األعتمادات المالية المخصصة لممارسة النشاط :  
 ويتم تمويل هذا النشاط عن طريق : جنيها مصريا  150,000

 أشتراكات األعضاء   -1

 كات المؤتمرات اشترا -2

 دورات تدريبية   -3

 خدمات  -4

 رابعا : نشاط الجمعية : 

السعى لتفعيل ونشر أتفاقيات عدم األزدواج وإعداد األقتراحات المناسبة لتقديمها الى السلطات   -1

 المختصة بقصد دراستها واالستفادة منها فى إدخال التعديالت التى تتالءم والظروف االقتصادية . 

عدة بيانات تسهم فى دعم التعاون لجميع أعضاء الجمعية وغيرهم من الباحثين والمهتمين  إيجاد قا  -2

وفتح السبل امام تبادل الخبرات واألراء بين ذوى االختصاص من األفراد أو أعضاء هيئات التدريس 

ا من الجامعى والجمعيات المهنية والمؤسسات العلمية التى تعنى بشئون الضرائب فى دولة المقر وغيره

 الدول العربية واألجنبية . 

عقد المؤتمرات المحلية والدولية والمشاركة فيها ، وكذلك إقامة الندوات والدورات الدراسية وبرامج   -3

 التدريب والدراسات المختصة ذات الصلة بأهداف الجمعية وأنشطتها . 

ألمم المتحدة ومنظمة التجارة  األتصال بالجهات والمنظمات األقليمية والدولية والوكاالت التابعة ل -4

 ية عامة والشئون الضريبية خاصة . العالمية ذات األهتمام بنشر المفاهيم األقتصاد 

 



 : 2020خامسا : النشاط خالل عام 

قامت لجنة الندوات والمؤتمرات بجمعية الضرائب العربية بالتعاون مع جمعية الضرائب المصرية  

ل تنفيذ برنامج الندوات الذى يقام كل اسبوعين بنادى التجارة حتى  بتنفيذ الموسم الثقافى السنوى من خال

بداية جائحة كورونا ثم تم عقد ندوات الموسم الثقافى أون الين عبر تطبيق زووم بعد ذلك . ويقوم  

 -تلك الندوات نخبة من السادة خبراء الضرائب فى مصر طبقا للبرنامج التالى :  بتنفيذ 

ة الوظيف الموضوع  التاريخ  المحاضر 

 األحد  

 

19  /1  /2020  

مشروع قانون الجمارك  

 الجديد 

 أهم التعديالت والمستجدات 

ا  سابق  –يس مصلحة الضرائب المصرية رئ  

األمم المتحدة  –مستشار الضرائب الدولية / اإلسكوا    

 عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية 
 

 استشاري الجمارك والضرائب 

 

مصطفي عبد القادر المقرر: استاذ دكتور /    

 

 

 المحاضر: دكتور / بدوي إبراهيم

 

 األحد 

 

 2  /2  /2020  

 االعفاء 

 من الضريبة  

 على القيمة المضافة 

 بين القانون والتطبيق

مستشار ضريبي بمكتب مصطفى شوقى وشركاه           

عضو مجلس ادارة جمعية الضرائب المصرية        

 

ابقا س  -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 للا المقرر: االستاذ  /   

 

 

 

 المحاضر: االستاذ  / محمود خليل 

 

 

 األحد 

 

16  /2  /2020  

 قراءة 

في تسعير المعامالت     

 في ضوء قانون الضريبة 

على الدخل    

ومشروع قانون االجراءات  

 الضريبة الموحد 

كلية التجارة جامعة طنطا  –ستاذ المحاسبة والضرائب ا  

لس إدارة جمعية الضرائب المصرية عضو مج   

 

سابقا   –رئيس مصلحة الضرائب المصرية   

لمتحدة األمم ا –مستشار الضرائب الدولية / اإلسكوا    

 عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية 

 

 مدير وحدة السعر المحايد 

 مصلحة الضرائب المصرية  

 

 

 المقرر: االستاذ دكتور / عبد الرسول عبد الهادى  

 

 

 مقرر : االستاذ دكتور / مصطفى عبد القادر 

 

 

 

 

 

 المحاضر: األستاذ / محمد البنداري

 

 



 األحد 

 

1  /3  /2020  

 

ريبي  اإلقرار الض  

 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 االدارة المركزية للحاسب االلى  

 مصلحة الضرائب المصرية  

 

ذ دكتور / عبد الرسول عبد الهادياتالمقرر : األس   

 

 المحاضر : األستاذ / محمد محمود النفراوي

 

 

 

 االستاذ / ثروت عبد الباقى  

 األحد  

 

2020يوليو  5  

 

Online 

 مقدمة عن  

 معايير إعداد التقارير المالية 

 أستاذ المحاسبة والضرائب  

جامعة طنطا  –كلية التجارة   

رية مصال عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب   

 

وكيل وزارة بالهيئة العامة للرقابة المالية    

 

 المقرر: األستاذ دكتور/ عبد الرسول عبد الهادى

 

 

 

 المحاضر : األستاذ / أسامة إميل 

 األحد 

 

2020يوليو  19  

Online 

 تعديالت 

2020قوانين الضرائب   

 

 أستاذ المحاسبة والضرائب  

جامعة طنطا  –كلية التجارة   

ية الضرائب المصرية معج   عضو مجلس إدارة  

 

سابقا    –رئيس مصلحة الضرائب المصرية   

 مستشار الضرائب الدولية باإلسكوا 

 عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية 

 المقرر: األستاذ دكتور/ عبد الرسول عبد الهادى

 

 

 

 المحاضر : األستاذ دكتور / مصطفى عبد القادر 

 األحد  

 

2020أغسطس  16  

Online 

 حتمية  

لسنة    67افق القانون وت

مع النظام الضريبي  2016

الدولى فى مجال الضريبة  

 على القيمة المضافة  

 

سابقا    –رئيس مصلحة الضرائب المصرية   

 مستشار الضرائب الدولية باإلسكوا 

 عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية 

 

 أستاذ المحاسبة والضرائب  

جامعة طنطا  –كلية التجارة   

ة جمعية الضرائب المصرية ارإدعضو مجلس   

 المقرر: األستاذ دكتور/ مصطفى عبد القادر 

 

 

 

 المحاضر : األستاذ دكتور / عبد الرسول عبد الهادى

 

 األحد 

 

2020أغسطس  30  

Online 

 

 

 

 قانون  

اإلجراءات الضريبية الموحد   

 الجزء األول 

 
 أستاذ المحاسبة والضرائب  

جامعة طنطا  –كلية التجارة   
معية الضرائب المصرية عضو مجلس إدارة ج   

ا سابق  –رئيس مصلحة الضرائب المصرية   
 مستشار الضرائب الدولية باإلسكوا 

 عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية 

 
 مستشار ضريبى بمكتب مصطفى شوقي .

 عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية  
 

شوقى .مستشار ضريبى بمكتب مصطفى    

ستاذ دكتور/ عبد الرسول عبد الهادىالمقرر: األ   

 

 

 

 المقرر : األستاذ دكتور / مصطفى عبد القادر 

 

 

 المحاضر : األستاذ / محمود جاب للا أبو المجد 

 

 المحاضر : األستاذ / محمود خليل 



 األحد  

 

2020سبتمبر  6  

 

Online 

 قانون  

 اإلجراءات الضريبية الموحد 

بة والضرائب أستاذ / المحاس   

جارة جامعة طنطا كلية الت  

 عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية 

 

سابقا    –رئيس مصلحة الضرائب المصرية   

 مستشار الضرائب الدولية باإلسكوا 

 عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية 

 

 مستشار ضريبى بمكتب مصطفى شوقي .

 عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية  

 

شوقى .ر ضريبى بمكتب مصطفى  مستشا  

 المقرر : األستاذ دكتور / عبد الرسول عبد الهادى

 

 

 

 المقرر : األستاذ دكتور / مصطفي عبد القادر 

 

 

 المحاضر : األستاذ / محمود جاب للا أبو المجد 

 

 المحاضر : األستاذ / محمود خليل 

 األحد  

 

2020سبتمبر  13  

Online 

 قانون  

لموحد  اإلجراءات الضريبية ا

 قراءه وتحليل 

 

 أستاذ / المحاسبة والضرائب  

 كلية التجارة جامعة طنطا 

 عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية 

 

سابقا    –رئيس مصلحة الضرائب المصرية   

 مستشار الضرائب الدولية باإلسكوا 

 عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية 

 

ونية  رئيس قطاع الشئون القان –وكيل أول الوزارة 

  –مصلحة الضرائب المصرية    –ية والقضايا الضريب

 سابقا 

 مستشار قانونى بمكتب مصطفى شوقى .

 محاضر بمعهد الدراسات المالية والضريبية 

 كلية الحقوق جامعة حلوان 

 

 

 المقرر: األستاذ دكتور/ عبد الرسول عبد الهادى

 

 

 

 المقرر : األستاذ دكتور / مصطفى عبد القادر 

 

 

 

د عمراناألستاذ دكتور / محم  المحاضر :  

 

 

 الخميس

 

   2020أكتوبر  1

Online 

 

قانون الضريبة على العقارات  

2020المبنية وإقرارات   

 

 الجزء األول 

 

كلية التجارة جامعة طنطا   أستاذ / المحاسبة والضرائب

  عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية 

.  مستشار ضريبى بمكتب مصطفى شوقي   

المصرية عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب   

 

رئيس قطاع الشئون القانونية   –وكيل أول الوزارة 

  –مصلحة الضرائب المصرية    –والقضايا الضريبية 

 سابقا 

 مستشار قانونى بمكتب مصطفى شوقى .

 محاضر بمعهد الدراسات المالية والضريبية 

 كلية الحقوق جامعة حلوان 

 

كتور : عبد الرسول عبد الهادىالمقرر : االستاذ د  

 

 

 

حاضر : األستاذ / محمود جاب للا أبو المجد الم   

 

 

 

 المحاضر : األستاذ دكتور / محمد عمران

 الخميس  

 

2020أكتوبر  8  

 

Online 

 التطورات الحديثة  

فى مجال الضرائب الدولية  

 بالتطبيق على مصر 

سابقا    –رئيس مصلحة الضرائب المصرية   

ئب الدولية باإلسكوا مستشار الضرا  

جمعية الضرائب المصرية عضو مجلس إدارة    

 

 المحاسب القانوني

 المستشار الضريبي الدولى 

 المقرر : األستاذ دكتور / مصطفى عبد القادر 

 

 

 

 المحاضر : األستاذ / عبد للا العادلى 



 الخميس

 

2020أكتوبر  15  

 

Online 

قانون الضريبة على العقارات  

2020 المبنية وإقرارات  

 

 الجزء الثانى 

 

بة والضرائب  أستاذ / المحاس   

 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 

  –ائب المصرية  مصلحة الضر  –والقضايا الضريبية 

 سابقا 

مكتب مصطفى شوقى .مستشار قانونى ب  

 محاضر بمعهد الدراسات المالية والضريبية 

 كلية الحقوق جامعة حلوان 

 المقرر : االستاذ دكتور : عبد الرسول عبد الهادى

 

 

 المحاضر : األستاذ / محمود جاب للا أبو المجد 

 

 

 

 المحاضر : األستاذ دكتور / محمد عمران

يسالخم  

 

2020أكتوبر  22  

 

Online 

ضريبة على العقارات  قانون ال

2020المبنية وإقرارات   

 

 الجزء الثالث 

 أستاذ / المحاسبة والضرائب  

 كلية التجارة جامعة طنطا 

 عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية 

 

 مستشار ضريبى بمكتب مصطفى شوقي .  

 عضو مجلس إدارة جمعية الضرائب المصرية 

 

ونية  رئيس قطاع الشئون القان –ول الوزارة وكيل أ 

  –مصلحة الضرائب المصرية    –والقضايا الضريبية 

 سابقا 

 مستشار قانونى بمكتب مصطفى شوقى .

 محاضر بمعهد الدراسات المالية والضريبية 

 كلية الحقوق جامعة حلوان 

 المقرر : االستاذ دكتور : عبد الرسول عبد الهادى

 

 

 

محمود جاب للا أبو المجد   المحاضر : األستاذ /  

 

 

 

ر : األستاذ دكتور / محمد عمرانالمحاض  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 سادسا   : مجلس االدارة  :-  

قرر االتى :  2021/ 3/ 7وبجلسة مجلس االدارة بتاريخ    

ان تجتمع الجمعية العمومية العادية فقد تم اتخاذ  *طبقا الالئحة الداخلية للجمعية التى تقضى ب      

-االجراءات االتية :  

  2120 / 4 / 4األحد الموافق  لجمعية الضرائب العربية  لالجتماع يوم مومية دعوة الجمعية الع -أ 

القاهرة .  –شارع طلعت حرب  41 بمقر جمعية الضرائب المصرية  مساء    خامسةال الساعة  

.  سادسة دد القانونى يؤجل االجتماع الى الساعة الوفى حالة عدم استكمال الع مساء   

 

مية ،،،عضاء الجمعية العموزمالء وأ ***  االخوة ال  

خالل   - االدارة  مجلس  لنشاط  موجز  سرد  أن     2020هذا  دور  نأمل  تفعيل  في  وفقنا  قد  نكون 

 ألعضائها   الجمعية

اع ارائكم ،،،  كما يسعدنا حرصكم على حضور جمعيتكم العمومية وسم              

 

 وفقنا للا لما فية خير للجمعية ،،، 

 رئيس مجلس االدارة 

 

دكتور / احمد شوقى     

 

 


