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 العنوان باللغة اإلنجليزية  تطبيقات عملية في ضريبة الدخل والمبيعات العنوان باللغة العربية
Practical Cases on Income and 

Sales Taxes 

 بقانون ضريبة الدخل والمبيعات .تنمية مهارات ومعارف المشاركين وااللمام  األهداف

 المحتويات

 الجزء االول: تطبيقات عملية في قانون الضريبة العامة على المبيعات وفق آخر التعديالت

 اننست انعرَجُخ وانجذاول واهى انتؼذَالد ػهُهب • 

 تطجُمبد ػًهُخ ػهً دبالد انتسجُم وانتؼذَم واالنغبء وادكبو اخري • 

 دبالد ػًهُخ ػهً استذمبق انعرَجخ وادكبو يتؼهمخ ثبالستذمبق انعرَجٍ ػهً انخذيبد انًستىردح • 

 دبالد ػًهُخ ػهً انخصىيبد انًمجىنخ ظرَجُب وادكبو اخري يتؼهمخ ثبنفىاتُر انعرَجُخ وانسجالد انُذوَخ وانسجالد انًذىسجخ • 

 وانتصذَر وتأجُم دفغ انعرَجخ  دبالد ػًهُخ وتطجُمبد فٍ خصى انعرَجخ ورد انعرَجخ• 

 تطجُمبد ػًهُخ ػهً االلرار انعرَجٍ ين تؼجئخ االلرار وتؼذَم االلرار • 

 انذبالد انتٍ تؼتجر ين جرائى انتهرة واالثبر انًترتجخ وغرق تجنجهب • 

 الجزء الثاني : تطبيقات عملية في ضريبة الدخل 

 هً انرواتت وانًكبفأد واٌ دىافز اخري دبالد وتطجُمبد ػًهُخ ػهً دسبة ظرَجخ انذخم ػ• 

 اننست انعرَجُخ انًطجمخ ػهً يختهف انمطبػبد ودبالد ػًهُخ • 

 دبالد ػًهُخ ػهً ادتسبة ظرَجخ انذخم ػهً انؼمبراد وااليىر انعرَجُخ انًرتجطخ ثهب • 

 دبالد ػًهُخ ػهً ظرَجخ انذخم ػهً غُر انًمُى• 

 ممخ ػهً يصبدر انذخم ين خبرج انًًهكخ يثم االستثًبراد وانفروع دبالد ػًهُخ ػهً ظرَجخ انذخم انًتذ• 

 انتؼرف ػهً ثؼط انذخىل انًؼفبح ويب هٍ كهفخ تهك انذخىل واالثبر انعرَجُخ يثم االسهى وانسنذاد وانؼمىد انًستمجهُخ • 

  دبالد ػًهُخ ػهً نظبو صبدراد انسهغ وانخذيبد وشروغ اػفبء تهك االرثبح ين ظرَجخ انذخم• 

 تطجُمبد ػًهُخ ػهً اهى انًصبرَف انًمجىنخ ظرَجُب • 

 انتؼرف ػهً انًصبرَف غُر انًمجىنخ ظرَجُب واالثبر انعرَجُخ • 

 االنتزايبد انًترتجخ ػهً انًكهف ين التطبع انًجبنغ ين انغُر واهًُخ تىرَذهب ظًن انًهم انمبنىنُخ • 

 ً ثؼط انمطبػبد وفك دبالد يذذدح دبالد ػًهُخ ػهً كُفُخ ادتسبة نسجخ رثخ صبفُخ ػه• 

 الرار ظرَجخ انذخم ويب َتؼهك ثه ين تمذَى وتؼذَم يغ دبنخ ػًهُخ ػهً تؼجئخ الرار ظرَجخ انذخم إلدذي انشركبد • 

 اجراءاد انتمسُػ وانتجهُغ واالػتراض • 
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 المجال المدراء العامون ، مدراء االدرات المالية والمحاسبية ، العاملين في ذات المشاركون

 عربي لغة التدريب

 

 

 

 

 


