
 

 

العنوان باللغة 
 العربية

 

 والفحص الضريبية المحاسبة في المتقدمة ساليباأل
 الضريبي

 

العنوان باللغة 
 اإلنجليزية

Tax Accounting & 
Inspection (Advanced) 

 ( ساعت تدريبيت 23مدة البرنامج : )

  32/12/3128-33االربعاء ،  - االثنين

 عصرا   13:11الى  صباحا  21:11أوقاث البرنامج : من 

 األهداف

 .اكساب المشاركين مهارة تحديد وعاء الضريبة وكيفة ربطها وتحصيلها 

  اكتساب مهارات تحديد وحساب الضريبة من خالل فحص الدفاتر والسجالت للمؤسسات المسجلة لتحصيل

 الضريبة.

 المحتويات

 : ماهية ضريبة القيمة المضافة

 .نشأة فكرة الضريبة على القيمة المضافة 

 .هل تفرض الضريبة على المصنع ام المستهلك 

 .الفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات 

 .مدى حاجة الدول العربية الى تطبيق ضريبة على القيمة المضافة 

 .ايجابيات وسلبيات تطبيق الضريبة 

 .تجارب بعض الدول فى تطبيق ضريبة على القيمة المضافة 

 : مضافةربط وتحصيل ضريبة القيمة ال

 .مداخل تحديد وعاء الضريبة 

 .فرض الضريبة واستحقاقها 

 المنتجات والخدمات التى تخضع للضريبة 

 .االعفاءات من الضريبة وانواعها 

 .المؤسسات الواجب تسجيلها لتحصيل وسداد الضريبة 

 .دور المؤسسات فى تحصيل وسداد الضريبة 

 .اجراءات تحصيل الضريبة وتوريدها للحكومة 

 جراءات الطعن على الضريبةحاالت وا. 

 : حساب الضريبة على القيمة المضافة

 تحديد ماهية القيمة المضافة المتخذة لحساب الضريبة 

 .نماذج فواتير واقرارات ضريبة القيمة المضافة 

 .الدفاتر والسجالت الواجب االحتفاظ بها الغراض حساب الضريبة 

 .خطوات واجراءات حساب الضريبة 

 بى.نظام الخصم الضري 



 

 .حاالت الرد الضريبى 

 .الضريبة واجبة االداء والضريبة المحصلة 

 : اثار ضريبة القيمة المضافة على االسعار والتكاليف

 .االثار المتوقعة للضريبة على بعض قطاعات وافراد الدولة 

 .مدى خضوع خدمات المصارف للضريبة 

 .ضمانات عدم رفع اسعار السلع والخدمات عند تطبيق الضريبة 

 ر الضريبة على السياح والزائرين.اث 

 .اثر الضريبة على التوظف 

 .اثر الضريبة على سوق االوراق المالية واسعار االسهم 

 فحص وربط وحساب وتحصيل ضريبة القيمة المضافة

 .حاالت تطبيقية على بعض الشركات االنتاجية 

 حاالت تطبيقية على بعض الشركات الخدمية 

 سات الحكوميةحاالت تطبيقية على بعض المؤس 

 .حاالت تطبيقية على بعض مكاتب ومؤسسات المهن الحرة 

 

 .العامليه في ذات المجالورات المالية والمحاسبية، ادالمدراء العامون، مدراء اإل المشاركون

 عربي. لغة التدريب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 السيرة الذاتيه
 اكثم فواز عقمه بطارسه

 

 المعمومات الشخصية
 ثم فواز عقمو بطارسو االسم : اك 
  8643كانون الثاني  85مكان وتاريخ الوالده : جرش في 
 الحالة االجتماعية : متزوج 
 الجنسية : االردنية  

 

  التعميم
 بكالوريس محاسبة  / جامعة جرش االىمية 8665
 الثانوية العامو عممي /  مدرسة سوف الثانويو لمبنيين 8661

 
 الخبرات العممية 

 

 لغاية االن 4001ول من تشرين اال 
 مدقق في مديرية كبار المكمفين دائرة ضريبة الدخل والمبيعات         
 .مدرب في قانون ضريبة المبيعات و تطبيقاتو         
  4001لغاية تشرين اول  4001شباط  
 .ندوق النقد الدولي تحت اشراف ص  المبيعات عضو فريق دمج دائرة ضريبة الدخل و دائرة الضريبة العامو عمى          
  4000و لغاية ايار  8666تشرين اول 
 .مدقق ضريبي في دائرة الجمارك االردنية مديرية ضريبة المبيعات          

 4001ولغاية شباط  4000ايار  
 مدقق ضريبي دائرة الضريبة  العامة عمى المبيعات             
 .مدرب معتمد في قانون ضريبة المبيعات وتطبيقاتة داخل وخارج الدائرة  

  8666و لغاية ايمول  8665تشرين اول 
 .محاسب الجامعو االردنية 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 ومنها  الدورات التدريبية

 ( ساعة. 30ضريبة مبيعات واجراءات جمركية )    83/06/8666  -- 01/06 -1
 ( ساعة.884تدقيق ) محاسبة و  48/80/8666 – 43/06 -2
 ( ساعة.30) windows 95 + office 97كمبيوتر   00/88/8666 – 83/88 -3
 ( ساعة. 82الرقابة عمى كبار التجار ) 01/01/4000 – 04/01 -4
 ( ساعة.30محاسبة متقدمة ) 85/02/4000 – 04/02 -5
 ( ساعة .40برنامج المحاسب المثالي ) 03/04/4000 – 04/04 -6
 ( ساعة.2ة االلكترونية  )الحكوم   00/00/4000. 4 -7
 ( ساعة. 82تطبيقات عمى التدفقات النقدية ) 01/01/4004 - 08/00 -8
 ( ساعة.60ضرائب معاييرالمحاسبة والتدقيق الدولية ) 00/04/4000 – 81/84/4004 -9

 (ICDL).الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب  44/80/4004 -11

 . ( ساعة82كيف تكون مدربا فعاال ) 84/80/4000 – 03/80 -11
 ( ساعة.40اعداد المدربين المحترفين ) 06/00/4001 – 03/00 -12
 ( ساعة. 36قانون ضريبة الدخل و المحاسبة الضريبية ) 44/01/4001- 45/00 -13
 ادارة الجودة الشاممة و تطبيقات المواصفة القياسية الدولية.   84/04/4001 -14
15- 84/80 – 40/80/4001 Microsoft outlook 2003  (84 .ساعة ) 
 ( ساعة.805التأىيل المتحان المحاسب القانوني االردني ) 41/84/4003 – 42/03 -16
 تصميمم و تطوير الماده التدريبية. 03/84/4004 -/ 43/88 -17
 ( ساعة. 00التدريب الميداني ) 82/02/4005 – 88/02 -18
 ( ساعة.00اعداد ادلة التدريب الميداني ) 44/02/4005 – 88/02 -19

 ساعة. (50دورات لغة انجميزية بمعدل ) -21

 معايير المحاسبة الدوليو    83/4088 – 43/0 -21

 محادثة لغة انجميزي المعيد االمريكي . 08/80/4088 – 84/6 -22

 تدريب المدربيين المعيد الوطني لمتدريب . 88/80/4084 – 4/80 -23

 التحكيم الدولي لندن بريطانيا . 40/1-44/1/4083 -24
 مهارات 
 .المغة العريبة لغة االم 
 جدا محادثة ، قراءة و كتابة. لغة انجميزية جيد 

 المشاركات 
 المشاركة في العديد من المجان داخل الدائره من ابرزها 

 لجنة تعديل التعميمات التنفيذية لقانون الضريبو العامو عمى المبيعات  -

 لجنة اعداد االدلو و التثقيف الضريبي  -

 عات  لجنة اعداد اسئمة و امتحان الموظفين الجدد كمدققي ضريبة المبي -

 USAIDتنفيذ العديد من البرامج التدريبيو في قانون الضريبو من خالل الدائرة ومشروع االصالح المالي  -

 
 



 

 
 خارج الدائرة 
 4006وزارة المالية               لجنة دراسة االعفاءات الضريبيو والماليو من التأسيس  -

 08/84/4082لغاية                            

 الذريو          لجنة دراسة وتقييم  عروض الشركات العالمية لمتنقيب عن ىيئة الطاقو -

 4005اليورانيوم في المممكة سنة                             

 دائرة الجمارك االردنيو      لجنة حظر استيراد السيارات التي يزيد عمرىا عن خمس سنوات -

 . 08/84/4080لغاية  4084من                             
 

 .40/0/4006-84/0دولة ىنغاريا               التدقيق عمى متوسطي دافعي الضرائب  -

 جامعة الدول العربية/مصر  المشارك في مؤتمر تعديل اتفاقية تونس لمطيران القاىرة من  -

                       85/88-48/88/4081 

 

 

 
 

    

 
 


