العرض الفني لبرنامج

ضريبة القيمة املضافة VAT

 3أيام تدريبية

معتمد من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
برقم 193842552

أهداف البرنامج

الهدف العام للورشة:
o
o
o
o
o

تعريف المشاركين بأهمية فرض الضريبة على القيمة المضافة وآثارها على السياسات الماليةة واقتصاةاةية للة ول.
وأهميصها بالنسبة لل ول النفطية كما ر هام لصنوع إيراةات ال ولة.
اكساب المشاركين مهارة تح ي وعاء الضريبة وكيفية ربطها وتحايلها.
اكصساب مهارات تح ي وحساب الضريبة من خالل فحص ال فاتر والسجالت للمؤسسات المسجلة لصحايل الضريبة.
الصعرف على األثار المصوتعة ألسعار السلع والخ مات جراء تطبيق الضريبة وكيفية الرتابة عليها.
اكصساب مهارات تطبيق الضريبة على مخصلف أنواع المؤسسات والمهن والسلع والخ مات من خالل ورش عمل وحاقت
عملية واتعية وتطبيقية.

األهداف التفصيلية للورشة:
 oاةراج تائمة بالشروط الرئيسية لضريبة القيمة المضافة مثل الشخص الخاضع للضريبة وم خالت ونصائج ضريبة
القيمة المضافة والمواة المعفاة من الضرائب.
 oالصعرف على أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة على البيانات المالية الخاصة بالشركة .
 oشرح كيفية حساب ضريبة القيمة المضافة على الشراء وبيع السلع أو الخ مات سواء كانت خاضعة لضريبة القيمة
المضافة أم ق.
 oاسصخ م ميزان المراجعة لصعويض النقص في ضريبة القيمة المضافة.
 oصياغة تقييم أولي إلجراء تأثير تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة على العمليات والحسابات.
 oتقييم تأثير ضريبة القيمة المضافة على مخصلف الاناعات.

الوسائل التدريبية
Training Games

videos

Flip Chart

LCD

سيصم إعصماة اقساليب الص ريبية الح يثة الصالية
البوربوينت

Power Point

الفئة المستهدفة

لعب االدوار

تسصه ف هذه ال ورة
o

مةةويفي المحاسةةبة وكبةةار المحاسةةبين ورئةةي
المحاسبة

o

م راء المحاسبة والمراتبين الماليين والم تقين

o

مسصشاري الضرائب ومحضري أوراق الضرائب

o

المهنيين العاملين في تكنولوجيا المعلومات

o

م راء تطوير األعمةال والمهنيةين المهصمةين فةي
المحاسبة والمالية.

النقاش

أفالم
الفيديو
العصف
الذهني
األلعاب
التدريبية
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الملاور التدريبية
الوحدة األولى :ماهية ضريبة القيمة المضافة:
 oنشأة فكرة الضريبة على القيمة المضافة.
 oمق مة في مباةئ ضريبة القيمة المضافة.
 oمباةئ ضريبة القيمة المضافة.
 oهل تفرض الضريبة على المانع أم المسصهلك؟.
 oالفرق بين ضريبة القيمة المضافة وضريبة المبيعات.
 oم ى حاجة ال ول العربية إلى تطبيةق ضةريبة علةى
القيمة المضافة.
 oايجابيات وسلبيات تطبيق الضريبة.
 oتجارب بعض ال ول فى تطبيق ضةريبة علةى القيمةة
المضافة.

o
o
o
o
o

م ى خضوع خ مات الماارف للضريبة.
ضمانات ع م رفع أسعار السلع والخ مات عن تطبيق
الضريبة.
أثر الضريبة على السياح والزائرين.
أثر الضريبة على الصويف.
أثةةر الضةةريبة علةةى سةةوق األوراق الماليةةة وأسةةعار
األسهم.
وربدددت

الوحددددة السامسدددة  :ورشدددة قمدددة لفلددد
وحساب وتلصية ضريبة القيمة المضافة.
 oحاقت تطبيقية على بعض الشركات اإلنصاجية.
 oحاقت تطبيقية على بعض الشركات الخ مية
الوحددددة اليانيدددة :ربدددت وتلصدددية ضدددريبة القيمدددة  oحاقت تطبيقية على بعض المؤسسات الحكومية
 oحاقت تطبيقية على بعض مكاتةب ومؤسسةات المهةن
المضافة
الحرة.
 oم اخل تح ي وعاء الضريبة.
 oميزان مراجعة الحسابات الالزمة قسصكمال اسةصرجاع
 oفرض الضريبة واسصحقاتها.
ضريبة القيمة المضافة
 oالمنصجات والخ مات الصي تخضع للضريبة.
 oشكل نموذج اسصرجاع ضريبة القيمة المضافة
 oاقعفاءات من الضريبة وأنواعها.
 oالمؤسسات الواجب تسجيلها لصحايل وس اة الضريبة.
 oةور المؤسسات فى تحايل وس اة الضريبة.
 oاجراءات تحايل الضريبة وتوري ها للحكومة.
 oحاقت واجراءات الطعن على الضريبة
الوحددددة الياليدددة  :حسددداب الضدددريبة قلدددى القيمدددة
المضافة
 oتح ي ة ماهيةةة القيمةةة المضةةافة المصخةةذة لحسةةاب
الضريبة
 oنماذج فواتير واترارات ضريبة القيمة المضافة.
 oال فاتر والسجالت الواجةب اقحصفةاب بهةا ألغةراض
حساب الضريبة.
 oخطوات واجراءات حساب الضريبة.
 oنظام الخام الضريبي.
 oحاقت الرة الضريبي.
 oالضريبة واجبة األةاء والضريبة المحالة.
الوحدة الرابعة  :آثدار ضدريبة القيمدة المضدافة قلدى
األسعار والتكاليف
 oاآلثار المصوتعة للضريبة على بعض تطاعةات وأفةراة
ال ولة.
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أدوات
المتابعة والقياس والتقييم
بعض األةوات الصي نطبقها في مااةر اإلب اع للمصابعة والقياس والصقييم والصي يصم تضمينها للصقرير الصفايلي

اثناء

▪ نموذج (مصابعة مشارك) يعمةل المة رب علةى تعب صةه خةالل أيةام
الصنفيذ بشكل يومي يحصوي على ع ة معايير.
▪ نموذج (الحضور واإلناراف).

تبل

▪ نموذج (اإلخصبار القبلي).
▪ نموذج (ما الذي أتوتعه من البرنامج) للوتوف على أهم اقحصياجات
وتوتعات المص ربين للمجموعة المشاركة.
▪
▪

بع

▪
▪

نموذج (اإلخصبار البع ي).
نموذج (تقييم برنامج) لصقييم الماةة والم رب وبي ة الص ريب مةن
تبل المشاركين.
تقييم للمشاركين بع إنصهاء البرنامج.
تقرير (في يو تاةير) يصحة عةن سةير البرنةامج وبعةض آراء
المشاركين

تقرير
تفايلي للبرنامج

جودتنا بتطبيق السدمات
 اسصقااء وتقييم حالة المشارك وواتع المؤسسة تبل الصنفيذ.
 عق اخصبارين تبلي وبع ي لصح ي القيمة المضافة من البرنامج.
 مصابعة الصنفيذ من خالل ورش العمل.
 تقييم للمشاركين بع انصهاء البرنامج.
 اسصخ ام أح

الوسائل الص ريبية المطبقة عالميا.

 نقل تجارب المؤسسات الصي طبقت وحققت نجاحا كبيراً.
 إع اة وتجهيز المواة الص ريبية عن طريق مصخااين وممارسين.

 لمشاريع مماثلة وإخراجه بطريقة فاخرة.
 الصركيز على تنفيذ المشروع في بي ة ت ريبية مميزة.
 تقارير خاصة بع اقنصهاء من البرنامج.
 الصواصل مع المشاركين بع البرنامج مباشرة أو من خالل مواتع الصواصل اقجصماعي.

المملكة العربية السعوةية

المملكة األرةنية الهاشمية



: 00962 77 99 1 99 55
 : 00966 56 3333 922
 : 00962 46 111 68
 : 00966 11 472 50 76
 : www.cstc.me
 : info@cstc.me
f : www.facebook.com/cstc.me

