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المقدمة :

القوانين الضريبية وتنفيذها على  اإلدارة الضريبية : تختص اإلدارة الضريبية بتطبيق 
أكمل وجه، حماية لحقوق كل من الخزينة العامة والمكلف. ومن ناحية أخرى، تعمل على 

تطوير هذه القوانين بما يتمشى مع تطور المجتمع وأهدافه.

للقيام  علمية  إدارية  أسس  على  تقوم  حكومية،  إدارية  سلطة  كأي  الضريبية  واإلدارة 
بمجموعة المهام والوظائف الملقاة على عاتق أي سلطة إدارية، وهي التخطيط والتوجيه 
استقاللية  من  تستمدها  مستقلة،  بذاتية  بتميزها  عنها  تختلف  أنها  إال  والرقابة.  والتنظيم 
ذاتية القانون الضريبي، الذي تعمل على تطبيقه، عن القوانين األخرى، وذلك من خالل 
االمتيازات والسلطات التي يمنحها لها وال تمنح لسلطة غيرها. وهناك إجراءات التقاضي 
التي تختلف في القضايا الضريبية عن إجراءات الدعاوى المدنية في قوانين المرافعات، 

وغير ذلك من دالئل استقاللية القانون الضريبي.

أهداف البرنامج:

تعريف المشاركين بالنظم الضريبية المعاصرة وانواعها واسس وقواعد فرض كل ��
نوع من انواع الضرائب المختلفة.

تنمية المهارات المحاسبية لدى المشاركين فى مجال المحاسبة الضريبية والتحاسب ��
نوع  كل  من  الخصم  واجبة  والتكاليف  الضرائب  اوعية  تحديد  وطرق  الضريبى 

والتفرقة بين االعفاء الضريبى وعدم الخضوع الضريبى
اكساب المشاركين مهارات القيام بالفحص الضريبى للملفات والحسابات واالنشطة ��

الخاضعة للضريبة.
رفع قدرات المشاركين فى تطبيق ضريبة القيمة المضافة وكيفية التسجيل الغراض ��

ضريبة القيمة المضافة.
القيمة المضافة وكيفية حسابها �� اكساب المشاركين مهارات المحاسبة عن ضريبة 

وتسجيلها فى الدفاتر.
تنمية مهارات المشاركين فى مجال اعداد التقارير واالقرارات الضريبية الدورية ��

اللوائح والقوانين الضريبية ووفق متطلبات االدارة الضريبة المختصة  فى ضوء 
بتحصيل الضريبة.

الوحدة األولى :

طبيعة النظم الضريبية المعاصرة

أنواع النظم الضريبية��
��)Net Wealth Tax( الضريبة على صافي الثروة
��)Property Tax( ضريبة الممتلكات
��)Sales Tax( ضريبة المبيعات
�� Excise Tax or Selective( ضرائب اإلنتاج

)Tax
��)Value Added Tax( ضريبة القيمة المضافة
��Export-( الضرائب على الصادرات والواردات

)Import Tax
تحصيل الضريبة وتسعيرها وآثارها��
ورش عملية��

الوحدة الثانية :

أساسيات المحاسبة الضريبية

قوانين المحاسبة الضريبية��
التمييز بين الربح المحاسبي و الربح الضريبي��
مراحل التحاسب الضريبى��

أوال : مرحلة الحصر�«
ثانيا: مرحلة الفحص الضريبى�«
ثالثا: مرحلة الحجز والتحصيل�«
التكاليف واجبة الخصم من الضريبة.��
وعاء الضريبة وطرق تحديده وسعر الضريبة��
طرق تحديد الوعاء الضريبى��
سعر الضريبة��
الضريبة النسبية والضريبة التصاعدية��
االزدواج والتهرب الضريبى��
ورش عملية��

الوحدة الثالثة :

استراتيجيات الفحص الضريبى

مفهوم الفحص الضريبي��
معايير الفحص الضريبي��
أنواع الفحص الضريبي��

الفحص الضريبي الشامل )التفصيلي(�«
الفحص باستخدام العينة�«
اساليب واجراءات الفحص الضريبى��
اعداد الفحص الضريبى باستخدام الحاسب األلى��
ورش عملية��

الوحدة الرابعة :

ضريبة القيمة المضافة

خصائص الضريبة على القيمة المضافة��
هل هناك فرق بين ضريبة المبيعات الحالية وضريبة ��

القيمه المضافه؟
االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول ��

مجلس التعاون الخليجي
العوائد المتوقعة من التطبيق ��
انعكاسات ضريبة القيمة المضافة على األفراد ��

والشركات والمؤسسات
األعمال المسجلة لغايات الضريبة على القيمة ��

المضافة
كيف يمكن تطبيق القانون على نحو فعال؟��
التسجيل في ضريبة القيمة المضافة��
حدود التسجيل فى بعض الدول العربية��
ما هى أسباب لجوء الدولة لتطبيق ضريبة القيمة ��

المضافة؟
ورش عملية��

الوحدة الخامسة :

حساب ضريبة القيمة المضافة والمحاسبة عنها

مقومات النظام المحاسبى لضريبة القيمة المضافة��
المعلومات التى يجب ان تتضمنها الفاتورة الضريبية��
إصدار الفواتير بالعمالت األجنبية��
اإليصال��
إشعار الخصم الدائن ��
االستبدال��
المعالجة المحاسبية لضريبة القيمة المضافة دفتريا ��

في دفاتر البائع والمشتري
ادارج الضريبة فى اقرار القيمة المضافة��
ورش عملية��

الوحدة السادسة :

اعداد االقرار الضريبى الدورى

مفهوم اإلقرار الضريبى��
الملزمون بتقديم اإلقرار الضريبي��
الشروط الواجب توافرها فى اإلقرار الضريبي��
القيمــة الواجب االقرار عنها��
حساب ضريبة المدخالت��
حساب ضريبة المخرجات��
حساب ضريبة القيمة المضافة المستحقة واجراء ��

التسويات الضريبية.
اعداد التقارير الضريبية الدورية��
ورش عملية��



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:

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

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

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 :........................)اساسيات اإلدارة الضريبية والتسوية الفنية للضرائب ®(

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.


