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مقدمة:
تكاليف  لتغطية  إيرادات  الحكومات على  الضريبة هي وسيلة تحصل من خاللها  تعد 
الخدمات العامة. مثل المستشفيات والمدارس والجامعات الحكومية والدفاع، وغيرها 

من الجوانب الحياتية المهمة.

وضريبة القيمة المضافة هي واحدة من أكثر ضرائب االستهالك شيوعًا حول العالم، 
حيث تطّبق أكثر من 150 دولة ضريبة القيمة المضافة بما فيها جميع الدول األعضاء 
في االتحاد األوروبي والبالغ عددها 29 دولة، باإلضافة إلى كندا ونيوزيلندا وأستراليا 

وسنغافورة وماليزيا.

يجري العمل حاليًا فى كافة دول الخليج على االنتهاء من إعداد قانون ضريبة القيمة 
المضافة والذى يتوقع تطبيقه فى بعض الدول اعتبارا من اول يناير 2018 وهذا من 
شأنه أن يساعد الدولة على تعزيز اقتصادها من خالل تنويع مصادر إيراداتها بمعزل 
عن اإليرادات النفطية، كما وُيعد طرح النظام الضريبي عالمة على نضوج اقتصاد 

الدولة.

اهداف البرنامج:
w  على واثارها  المضافة  القيمة  على  الضريبة  فرض  باهمية  المشاركين  تعريف 

السياسات المالية واالقتصادية للدول. واهميتها بالنسبة للدول النفطية كمصدر هام 

لتنوع ايرادات الدولة.

w .اكساب المشاركين مهارة تحديد وعاء الضريبة وكيفة ربطها وتحصيلها

w  والسجالت الدفاتر  فحص  خالل  من  الضريبة  وحساب  تحديد  مهارات  اكتساب 

للمؤسسات المسجلة لتحصيل الضريبة.

w  التعرف على االثار المتوقعة السعار السلع والخدمات جراء تطبيق الضريبة وكيفية

الرقابة عليها.

w  والسلع والمهن  المؤسسات  انواع  مختلف  على  الضريبة  تطبيق  مهرات  اكتساب 

والخدمات من خالل ورش عمل وحاالت عملية واقعية وتطبيقية

الوحدة االولى:
ماهية ضريبة القيمة المضافة

w نشأة فكرة الضريبة على القيمة المضافة
w هل تفرض الضريبة على المصنع ام المستهلك ؟
w الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات
w مدى حاجة الدول العربية الى تطبيق ضريبة على القيمة المضافة
w ايجابيات وسلبيات تطبيق الضريبة
w تجارب بعض الدول فى تطبيق ضريبة على القيمة المضافة

الوحدة الثانية: 
ربط وتحصيل ضريبة القيمة المضافة

w مداخل تحديد وعاء الضريبة
w فرض الضريبة واستحقاقها 
w المنتجات والخدمات التى تخضع للضريبة 
w االعفاءات من الضريبة وانواعها
w المؤسسات الواجب تسجيلها لتحصيل وسداد الضريبة
w دور المؤسسات فى تحصيل وسداد الضريبة
w اجراءات تحصيل الضريبة وتوريدها للحكومة
w حاالت واجراءات الطعن على الضريبة

الوحدة الثالثة :
حساب الضريبة على القيمة المضافة

w تحديد ماهية القيمة المضافة المتخذة لحساب الضريبة
w نماذج فواتير واقرارات  ضريبة القيمة المضافة
w الدفاتر والسجالت الواجب االحتفاظ بها الغراض حساب الضريبة
w خطوات واجراءات حساب الضريبة
w نظام الخصم الضريبى
w حاالت الرد الضريبى
w الضريبة واجبة االداء والضريبة المحصلة

الوحدة الرابعة :
اثار ضريبة القيمة المضافة على االسعار والتكاليف

w االثار المتوقعة للضريبة على بعض قطاعات وافراد الدولة
w مدى خضوع خدمات المصارف للضريبة
w ضمانات عدم رفع اسعار السلع والخدمات عند تطبيق الضريبة
w اثر الضريبة على السياح والزائرين
w اثر الضريبة على التوظف
w اثر الضريبة على سوق االوراق المالية واسعار االسهم

الوحدة الخامسة :
ورشة عمل لفحص وربط وحساب وتحصيل ضريبة القيمة المضافة

w حاالت تطبيقية على بعض الشركات االنتاجية
w حاالت تطبيقية على بعض الشركات الخدمية
w حاالت تطبيقية على بعض المؤسسات الحكومية
w حاالت تطبيقية على بعض مكاتب ومؤسسات المهن الحرة



إدارة التدريب والتطوير
يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية

ص.ب: 74693  دبي  ـ  اإلمارات العربية المتحدة
تليفون: 4571800  4  00971  -   فاكس: 4571801  4  00971

www.euromatech.ae
e.mail: booking@euromatech.ae

يرجى إرسال االستمارة على العنوان التالي:
U.K. Office

109 Mount Pleasant
Liverpool, L3 5TF

Tel: +44 151 709 7100
Fax: +44 151 709 7181
www.euromatech.com

هنالك ثالثة طرق سهلة للتسجيل:

w .لتحجز مكانا بشكل مؤقت اتصل بإدارة التدريب على الرقم  4571800  4  00971 

w 00971  4  4571801 : إدارة التدريب أرسل قسيمة التسجيل بعد ملئها على الفاكس التالي:  

w يوروماتيك للتدريب واإلستشارات اإلدارية ، ص. ب: 74693 دبي ، اإلمارات العربية المتحدة أكمل قسيمة الحجز وأعدها مرفقة بشيك إلى العنوان التالي: 

نمـــــوذج التسجيــــــل

:  9.00 صباحاً ــ 2.30 بعد الظهر. المحــاضــرات 

:  األولى 10.30 ــ الثانية 12.30 الوجبات الخفيفة 

:  2.30 ــ 3.30 وجـــبة الغــداء 

 ستـوزع شهــادة حضــور علــى جميــع المشــاركين الذيــن أتمــوا البرنامج.

c  مرفق طيه شيك باسم يوروماتيك       c  نقداً

c  الرجاء ارسال الفاتورة كما يلى:

إسم الشخص المسؤول: ................................. الوظيفة:................................... اإلدارة :...............................................................

المؤسسة: ......................................... رقم الهاتف: .................................. الفاكس: :...................................................................

ي
الجدول اليوم

ت
شهادا

ال
ك

رسوم األشترا
طريقة الدفع

اسـتمارة الـحجز

يرجى تعبئة استمارة الحجز

يرجى تسجيلي في

التــاريــخ :........................)القواعد المحاسبية الحديثة لضريبة القيمة المضافة ®( 

إسـم المشـــــارك : ....................................................................................................................................................................

المؤسسة: ....................................... الوظيفة: ...................................... اإلدارة : ........................................................................

العنوان: .................................... ص ب : ................................ المدينة / البلد : ........................................................................

رقم الهاتف: ............................. الفاكس : ................................ البريد اإللكتروني: .......................................................................

c 2900 دوالر أمريكي للشخص الواحد، دبي

)Overseas( 3500 دوالر أمريكي للشخص الواحد c

شاملة المواد التوجيهية، الوثائق، الغذاء، القهوة والشاي، والوجبات الخفيفة
ووجبة الغداء خالل فترة إنعقاد البرنامج.

حجوزات الفنادق
ال تشتمل رسوم البرنامج على اإلقامة. 

أسعار  على  بالحصول  يوروماتيك  شركة  قامت  ولكن 

السريع  بالحجز  بادر  المؤتمر  في  للمشاركين  خاصة 

لتستفيد من الخصومات الخاصة.


