
 

 الضريبي الخبير وتأهيل عدادا العنوان ببللغة العربية
لعنوان ببللغة ا

 اإلنجليزية

Qualifying 

Taxation Experts 

 . ساعت تدرٌبٍت( 04: )مدة البرنامج
 .دينبر أردني 571 :الرسوم المقررة

 .مساءً  40:44 الساعت عصراً إلى 40:44الساعة  من: البرنامجأوقاث 

 .8/7/3109ولغاٌت  32/6/3109خالل الفترة من 

 عدد الساعات التاريخ اليوم
حد األ  32/6/3109 ساعات تدريبية 4   

34/6/3109 االثنين ساعات تدريبية 4   
32/6/3109 الثالثاء  ساعات تدريبية 4   

ربعاءاأل  36/6/3109 ساعات تدريبية 4   
حد األ  21/6/3109 ساعات تدريبية 4   

0/7/3109 االثنين ساعات تدريبية 4   
3/7/3109 الثالثاء  ساعات تدريبية 4   

ربعاءاأل  2/7/3109 ساعات تدريبية 4   
حد األ  7/7/3109 ساعات تدريبية 4   

8/7/3109 االثنين ساعات تدريبية 4   
من  02/7/3109الموافق موعد إالمتحان الشامل: يوم السبت 

ظهراً  03صباحاً وحتى الساعة  01الساعة   
 

 األهداف

 

 الهدف الرئيسي للبرنامج التدريبي:

 االحكددا  وتطبيدد  وتفسددير قددرا   مدد  المشدداركي  وتمكددي  إطدد   الدد  التدددريبي البرنددامج هدد ا يهدددف

 التركيد  ،ومد 4103وتعدي تد  لسدنة( 43) رقد  الددخل ضدريبة قدانو  فدي الوارد  القانونية والنصوص

 ،0/0/4102 مد  اعتبارا   والناف   4103 لسنة( 43) رق  الُمعّدل القانو  أحكا  بموجب التعدي ت عل 

 بموجبهما الصادر  والتعليمات واألنظمة وتعدي ت  0223 لسنة( 6) رق  المبيعات ضريبة قانو  وك لك

 بدايددة مدد  اعتبددارا الصددادر  تلددك خاصددة والنصددوص االحكددا  تلددك مدد  بهددا يتعلدد  مددا وكافددة الصددلة  ات

 ويساعد. العملية وتطبيقاتها( الجديد  والتعليمات المُعّدلة واألنظمة الفوتر  نظا  عل  التركي  م )4102

 فدي العمدل خد ل م  او ضريبي كمستشار عمل فرصة عل  الحصول في المشارك التدريبي البرنامج ه ا

 ومكاتددب الحسددابات تدددقي  ومكاتددب الضددريبية والخدددمات االستشددارات تقدددي  فددي المتخصصددة المكاتددب

 .المحاسبية الخدمات



 

 األهداف الفرعية: 

 .تمكي  المشاركي  م  قرا   وتفسير وتطبي  النصوص القانونية -0
التركي  عل  المواد القانونية التي تحّمل المكلف تبعات ومسؤوليات قانونية م  التعرف عل  حقو   -4

بموجب االحكا  القانونية م  التشريعات المشار اليها أع ه، مما يجنب صاحب  وواجبات المكلف

 العمل والعاملي  في ه ا المجال م  تحمل التبعات القانونية في حال عد  االلت ا  بأحكا  القانو .

 إط   المشاركي  عل  اه  االحكا  القانونية الوارد  في األنظمة الصادر  بموجب أحكا  القانو . -4

    المشاركي  عل  أه  االحكا  القانونية الوارد  في التعليمات الصادر  بموجب أحكا  القانو .إط -3
 التعامل واالط   عل  الواق  والتطبيقات العملية المعمول بها في دائر  ضريبة الدخل والمبيعات. -5
 إط   المشاركي  عل  أحدث تعدي ت تتعل  بجداول ضريبة المبيعات. -6

 المحتويبت

 أوال: ضريبة الدخل:

 مقدمة عامة ع  قانو  ضريبة الدخل. -0
 .0/0/4102م   مقدمة ع  أبر  التعدي ت التي تمت عل  قانو  ضريبة الدخل اعتبارا   -4

 سمات قانو  ضريبة الدخل في المملكة. -4
 داخل المملكة وخارجها(.)مصادر الدخل الخاضعة للضريبة.  -3

 مصادر الدخل المعفا  م  الضريبة. -5
 المصاريف المقبولة ضريبيا . -6
 المصاريف غير المقبولة ضريبيا . -7

 معالجة الخسائر ضريبيا . -3
 اإلعفا ات الشخصية. -2

 معدالت الضريبة. -01
 معالجة التبرعات ضريبيا . -00

 معالجة المسقفات ضريبيا . -04
 االقتطاعات. -04
 الدفعات المقدمة. -03

 هيكل التكليف الضريبي. -05
 هيكل التقدير الضريبي. -06

 أسئلة.–حاالت عملية  -07
 ثانيا :ضريبة المبيعات:

 التكليف وف  أحكا  القانو . -0
 نطا  تطبي  القانو . -4
 التسجيل وتعديل التسجيل وإلغا  التسجيل. -4

 والضريبة الخاصة.-الضريبة العامة-النسب الضريبية وأنواعها -3
 اإلعفا ات الوارد  في القانو . -5

 جدول السل  والخدمات. -6



 

 القانو .الفواتير والسج ت وف  أحكا   -7

 القيمة واالقرار عنها. -3
 الفترات الضريبية.–اإلقرار الضريبي  -2

 .الضريبي اإلستحقا -01

 .عملية حاالت-الضريبي والرد الخص -00

 .والعقوبات الجرائ -04

 .التبليغ-04

 .التقاد -03

 .المدق  ُيصدرها التي القرارات أنوا -عملية حاالت-05

 الفئبت

 المستهدفة

  واجبات والت اماته  القانونية(.)أصحاب العمل م  مختلف األنشطة والقطاعات 
 .المدرا  الماليي  ورؤسا  أقسا  المحاسبة 
 .المعنيي  باالقتطاعات عل  الرواتب واألجور وبما في حكمها 
 مبيعات.القانونيي  ومنه  المحامي  المهتمي  بقضايا ضريبة الدخل وال 

 الشهبدات

 :التالية األعمال عل  الشهادات وتطوير للتدريب عما  تجار  غرفة أكاديمية م  المشارك يحصل

 .البرنامج انتها  بعد" Certified of Attendance" :حضور شهاد  •

 .اإلمتحا  الشامل اجتيا  بعد"  Certificate of Achievement:  "إنجا  شهاده •

لغة 

 التدريب
 .انجلٍزي –عربً 

 


