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 جامعة االندلس
 للعلوم والتقنية

 وحدة ضمان اجلودة 

 

Republic of Yemen 
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Quality Assurance Unit 

 

 املحاسبة: قسم املحاسبة الضريبية والزكاة :مقرر  توصيف العلوم إلاداريةكلية:  
 

 

 أوال: المعلومات العامة عن المقرر: 

 المحاسبة الضريبية والزكاة  :اسم المقرر  .1

   رمز المقرر ورقمه:  .2

 3 الساعات المعتمدة:  .3
 جمالياإل تدريبات عملي سمنار محاضرة

1 - - 2 3 

 الثاني/ الفصل  الثالثالمستوى   المستوى والفصل الدراسي:  .4

 (2( +)1مبادئ المحاسبة المالية ) )إن وجدت( المتطلبات السابقة لدراسة المقرر  .1

6.  
)إن  المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر

 وجدت(
 ال يوجد

 في المحاسبةوريوس البكال برنامج لتي يتم فيها تدريس المقرر:امج االبر  .7

 اللغة العربية لغة تدريس المقرر:  .8

  فصلي نظام الدراسة:  .9

 انتظام أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 قاعات قسم المحاسبة في الجامعة مكان تدريس المقرر:  .11

 د. أحمد محمد البياضي      اسم معد مواصفات المقرر:  .12

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13

 المقرر: ثانيا: وصف

 العام للنظام ، اإلطارمدخل للنظام الضبببريبي ى تدريس الطالبإل والزكاةمقرر المحاسببببة الضبببريبية يهدف 

 نقل ملكيةوضببببببريبة ، العقاراتريع الضببببببريبة على واألجور، المرتبات  ضببببببريبة، الضببببببريبي في اليمن

 التجارية دخل المهن غيرالضبببريبة على صبببافي األرباح التجارية والصبببناعية، على ضبببريبة الالعقارات، 

األصببغر، االحكام اإلجراةية المعاملة الضببريبية الصاصببة بالمناببغت الصببغيرة والمناببغت ، الصببناعية وغير

 الضريبة العامة على المبيعات، ومحاسبة الزكاة.بالتحاسب الضريبي، 

 ثالثا: مصرجات التعلم:

 :نألى ن يكون قادرا عأالمقرر بنجاح كمال إيتوقع من الطالب عند 

A .المعرفة والفهم: 

 .ومحاسبة الزكاة، للمحاسبة الضريبيةاألساسية المفاهيم  عرفي .1

 . أنواع الضراةب من حيث التعريف والصصاةص والاروط والنطاق واالعفاءات يفهم .2

 .بين الزكاة والضريبةالفرق ومصارفها و تهاوأوعيوشروط وجوبها يبين أنواع الزكاة ويوضح خصاةصها  .3

 .ومبلغ الضريبةضريبة وعاء اليد تحدوأساليب أسس  يفهم .4

 وعاء الزكاة ومبلغ الزكاة.تحديد أسس وأساليب  يفهم .1
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 واألنعام.والزروع والنقود قياس زكاة المعادن والذهب والفضة  طرقيبين  .6

B .المهارات الذهنية: 

 يستنتج المفاهيم الصاصة بالمحاسبة الضريبية ومحاسبة الزكاة. .1

 اةص والاروط والنطاق واالعفاءات.صمن حيث المفهوم والصةب، رايقارن بين أنواع الض .2

 .لكل نوع من أنواع الضريبيةيميز بين أساليب تحديد وعاء الضريبة ومبلغ الضريبة  .3

 يقارن بين أنواع الزكاة، من حيث المفهوم والصصاةص والاروط والنطاق والنصاب. .4

 .الزكاةل نوع من أنواع لك الزكاةومبلغ  الزكاةيميز بين أساليب تحديد وعاء  .1

C .المهارات العملية المهنية: 

 لجميع أنواع الضراةب.الضريبة قرار إبإعداد  قومي .1

 لجميع أنواع الزكاة.الزكاة قرار إبإعداد  قومي .2

 .وعاء الضريبة ومبلغ الضريبة لكل نوع من أنواع الضراةب يحدد .3

 نوع من أنواع الزكاة. وعاء الزكاة ومبلغ الزكاة لكليحدد  .4

 وإجراءات المحاسبة الضريبية.ؤدي جميع مراحل ي .1

 محاسبة الزكاة.يؤدي جميع مراحل وإجراءات  .6
 

D . العامةالمهارات: 

يتعاون مع زمالةه في انجاز المهام المطلوبة منه بروح الفريق الواحد وفق المبادئ العامة والقوانين  .1

 واللواةح واألنظمة.

 

 التدريس والتقويم يجياترابعا: مواءمة مصرجات التعلم باسترات

Aالتدريس والتقويم: : مواءمة مصرجات تعلم المقرر )المعارف والفهم( باستراتيجية  

المعرفة 

 والفهم
 استراتيجية التدريس

 استراتيجية التقويم

A1 ختباراتاال. واجباتال. تااقانلما . اتالمناقا. اتالمحاضر 

A2 ختباراتاال. واجباتال. تااقانلما . اتالمناقا. اتالمحاضر 

A3 ختباراتاال. واجباتال. تااقانلما . اتالمناقا. اتالمحاضر 

A4 ختباراتاال. واجباتال. تااقانلما . اتالمناقا. اتالمحاضر 

A5 ختباراتاال. واجباتال. تااقانلما . اتالمناقا. اتالمحاضر 

A6 ختباراتاال. واجباتال. تااقانلما . اتالمناقا. اتالمحاضر 

Bالتدريس والتقويم:                                                      م المقرر )المهارات الذهنية( باستراتيجية: مواءمة مصرجات تعل 

المهارات 

 الذهنية 

 استراتيجية التقويم   استراتيجية التدريس

B1 ختباراتاال. واجباتال. اتاقانالم .لتدريباتا. اتالمناقا. اتالمحاضر 

B2 ختباراتاال. واجباتال. اتاقانالم .لتدريباتا. اتالمناقا. اتالمحاضر 

B3 ختباراتاال. واجباتال. اتاقانالم .لتدريباتا. اتالمناقا. اتالمحاضر 

B4 ختباراتاال. واجباتال. اتاقانالم .لتدريباتا. اتالمناقا. اتالمحاضر 

B5 ختباراتاال. واجباتال. اتاقانالم .لتدريباتا. اتالمناقا. اتالمحاضر 
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Cالتدريس والتقويم: صرجات تعلم المقرر )المهارات المهنية والعملية( باستراتيجية: مواءمة م 

المهنية 

 والعملية
 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

C1 ختباراتاال. واجباتال. لتدريبات. ااتلمناقاا .. الواجباتلتدريبات. ااتالمناقا. تاالمحاضر. 

C2 ختباراتاال. واجباتال. لتدريبات. ااتلمناقاا .. الواجباتلتدريبات. ااتالمناقا. تاالمحاضر. 

C3 ختباراتاال. واجباتال. لتدريبات. ااتلمناقاا .. الواجباتلتدريبات. ااتالمناقا. تاالمحاضر. 

C4 ختباراتاال. واجباتال. لتدريبات. ااتلمناقاا .. الواجباتلتدريبات. ااتالمناقا. تاالمحاضر. 

C5 ختباراتاال. واجباتال. لتدريبات. ااتلمناقاا .. الواجباتلتدريبات. ااتالمناقا. تاالمحاضر. 

C6 ختباراتاال. واجباتال. لتدريبات. ااتلمناقاا .. الواجباتلتدريبات. ااتالمناقا. تاالمحاضر. 

Dالتدريس والتقويم: ة: مواءمة مصرجات تعلم المقرر )المهارات العامة( باستراتيجي                                                            

المهارات 

 العامة

 استراتيجية التقويم استراتيجية التدريس

D1 الواجباتلتدريبات. ااتالمناقا. تاالمحاضر .. الواجباتلتدريبات. ااتالمناقا. تاالمحاضر .. 
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والعملية( وربطها بمصرجات التعلم المقصودة للمقرر مع تحديد ا: موضوعات المقرر الرةيسة والفرعية )النظرية خامس

 الساعات المعتمدة لها.  

 م
وحدات/ 

 موضوعات المقرر
 األسابيع المواضيع التفصيلية

الساعات 

 الفعلية

 رموز مصرجات 

 تعلم المقرر

1 

 للنظاممدخل 

  الضريبي

 اإلطار العام و

 نظام لل 

 الضريبي

 ية.تعريف المحاسبة الضريب 
 .عالقة المحاسبة الضريبية بالقانون 
 لضراةبالتطور التاريصي ل. 
  أهداف الضراةب. 
  بين الضريبة والرسم والثمن العام. الفرق 
 .القواعد األساسية للضراةب 
 .أنواع الضراةب 
 .مقومات النظام الضريبي 
 .اإلجراءات الضريبية 
 .اسعار الضريبة 
 .االزدواج الضريبي 
 .التهرب الضريبي 
  القياس في ضراةب الدخل.ماكالت 
 .المالمح العامة للتاريع الضريبي اليمني 

1 3 

A1,A2, 

B1,B2, 

D1 

2 

 ضريبة 

 المرتبات

 واالجور 

  فرضهاتعريف ضريبة المرتبات واالجور، خصاةصها، نطاق. 
  سريان ضريبة المرتبات واالجور.شروط 
 .االعفاءات من ضريبة المرتبات واالجور 
  اإلجمالي.مكونات الدخل 
  ضريبة المرتبات واالجور.تحديد وعاء 
 .المبالغ المستبعدة من إجمالي دخل الموظف 
  ضريبة المرتبات واالجور.أسعار 
  ضريبة المرتبات واالجور.اإلقرار الضريبي الاهري عن 
  ضريبة المرتبات واالجورمبلغ وتحديد وعاء 
 ةاعات القانونيتحديد صافي ما يستلمه الموظف بعد خصم االستقط 
 تدريبات. 

2 3 

A1, A2, 

A4, 

B1,B2,B3, 

C1,C3,C5

, 

D1 

3 

 الضريبة

 على  

 العقارات

 تعريف وخصاةص الضريبة العقارية، ونطاق سريانها. 
  .االعفاءات من ضريبة العقارات 
  ريع العقارات.على تحديد وعاء الضريبة 
  العقارات. نقل ملكيةعلى تحديد وعاء الضريبة 
 العقارات.على الضريبة سعار أ 
  وموعد تقديمه.قاراتضريبة العالمكلف بتقديم اإلقرار عن ، 
  وغرامات التأخير.العقاراتعلى الضريبة إجراءات ربط وتحصيل ، 
 .احتساب مبلغ الضريبة على ريع العقارات غير المؤثث 
 .احتساب مبلغ الضريبة على ريع العقارات المؤثثة 
 العقارية.ريع على ضريبة  دريباتت 
 العقارات. نقل ملكيةعلى حديد وعاء الضريبة ت 
  العقارات. نقل ملكيةاحتساب ضريبة 
 العقارية.نقل ملكية ى ضريبة عل تدريبات 

3 3 

A1, A2 

A4, 

B1,B2, 

B3, 

C1, C3, 

C5, D1 

4 
الضريبة على األرباح 

 التجارية والصناعية 

 

    خصاةص الضريبة على األرباح التجارية والصناعيةوتعريف           

 وشروط سريانها.

  على األرباح التجارية والصناعية للضريبة األعمال والمناغت الصاضعة 

 األحكام الصاصة بنااط التعدين. 

  والصناعية.إلعفاءات من الضريبة على األرباح التجارية 
 

  مفهوم صافي الربح من الناحية المحاسبية. 

6-4 3 

A1,A2, 

A4, 

B1,B2, 

B3, 

C1,C3, 

C5, D1 
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  اإليرادات الصاضعة للضريبة وفقاُ للتاريع الضريبي. 

 تدريبات. 

  الاروط المصاريف وجبة الصصم.                                                                 

 نواع المصاريف وجبة الصصمأ.                                                                      

                                                                  المصاريف غير وجبة الصصم 

 خصم وترحيل الصساةر. 

 .تدريبات                                                                             
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 لضريبة ا

 على

 صافي 

 دخل المهن غير

 التجارية 

 وغير

 الصناعية.

  على صافي دخل المهن غير التجارية وغير الصناعية لضريبةوخصاةص اتعريف. 
 خل المهن غير التجارية وغير الصناعية.سريان الضريبة على صافي د شروط 
  فرض الضريبة على صافي دخل المهن غير التجارية وغير الصناعية.نطاق 
 .االيرادات الصاضعة للضريبة على صافي دخل المهن غير التجارية وغير الصناعية 
  صحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية.أالمصاريف الواجبة الصصم من دخل 
  على صافي دخل المهن غير التجارية وغير الصناعية.الضريبة سعر 
 .تحديد وعاء الضريبة على صافي دخل المهن غير التجارية وغير الصناعية 
 .احتساب الضريبة على صافي دخل المهن غير التجارية وغير الصناعية 
  على صافي دخل المهن غير التجارية وغير الصناعية.اإلقرار الضريبي 
 .تدريبات 

7 3 

A1, A2, 

A4, 

B1,B2, 

B3 

C1, C3, 

C5, D1 

6 

 

 المعاملة  

 الضريبية

 للمناغت  

 الصغيرة 

 والمناغت 

 االصغر.

 

 .تعريف المناغت الصغيرة 
  المناغت الصغيرة والمناغت االصغر. لمكلفيالضريبة نطاق 
  المناغت الصغيرة والمناغت االصغر. لمكلفيالضريبة سعر 
  ت الصغيرة والمناغت االصغر.المناغ لمكلفي بيالضريتحديد الوعاء 
 .مميزات المعاملة الضريبية الصاصة بالمناغت الصغيرة 
  المناغت الصغيرة والمناغت االصغر. لمكلفياإلقرار الضريبي 
  مناغوالة المناغت الصغيرضريبة المرتبات واألجور المستحقة على موظفي

 ت االصغر.
 .تدريبات 

8 3 

A1, A2, 

A4, 

 B1,B3, 
C1, C3, 

C5, D1 

7 

 األحكام 

 اإلجراةية

 للتحاسب 

 الضريبي

 

                                                                          .حصر المكلفين 

                                                               .حق االطالع وسرية المهنة 

                               .ربط الضريبة                                               

                                                                 .إجراءات ربط الضريبة 

                                                    .تاكيل لجان التسوية واختصاصاتها 

                               .لجان الطعن                                                 

                                                              .محكمة الضراةب االبتداةية 

                                                                        .الاعب االستئنافية 

  ليا.                                                     الداةرة الضريبية بالمحكمة الع 

                                                                  .المصالفات والغرامات 

                                                                .جراةم التهرب الضريبي 

   .مسؤولية المحاسب القانوني                                                         

   الضريبة.  تسديد                                                               

9 3 
A1,  B1, 
C5, D1 

8 

 مدخل للضريبة 

 العامة على 

 المبيعات   

 فرضنطاق و

 الضريبة  

 ا هواستحقاق

                المكلفون بالتسجيل         و

 

                                           تعريف الضريبة العامة على المبيعات 

                                            خصاةص الضريبة العامة على المبيعات 

                                                  أهداف الضريبة العامة على المبيعات 

 ليب فرض الضريبة العامة على المبيعات                                         أسا 

                        مراحل تطور فرض الضريبة العامة على المبيعات في اليمن 

                                            نطاق فرض الضريبة العامة على المبيعات 

  ة( )استحقاق الضريبالعامة على المبيعات الواقعة المنائة للضريبة                 

                                          اإلعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات 

           تسجيل المكلفين ألغراض الضريبة العامة على المبيعات                 

11  3 
A1, A2, 

B1,B2, 

C1, D1 
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9 

 بة وعاء الضري

 العامة على

 المبيعات وأسعارها

الدفاتر الفواتير و

 والسجالت

 

                                                   وعاء الضريبة العامة على المبيعات 

   سعر الضريبة العامة على المبيعات 

 فواتير البيع. 
 إلقرارات الضريبية وميعاد تقديمه.ا                                                                                                                                 

                                    الغرامات المرتبطة بمصالفة أحكام إصدار الفواتير 

                                                    الدفاتر والسجالت المحاسبية                                                                     

11 3 

A1, A2, 

A4, 

B1,B2, 

B3, C1, 

C3, C5, 

D1 

 محاسبة الزكاة 10
 

 .مفهوم محاسبة الزكاة 
 مصارف الزكاة 
 .زكاة المعادن 
 .الذهب والفضة والنقود 
 كاة الزروع.ز 
 .زكاة االنعام 
 .تدريبات 

 

12 3 

A1, 

A3,A5, 

A6, B1, 

B4,B5, 

C2,C4,C

6, D1 

 -- 36 12 إجمالي األسابيع والساعات

 سادسا: استراتيجية التدريس:

  راتالمحاض

 الجماعيةالمناقاات 

 داخل قاعة المحاضرةالتدريبات 

 المنزليةالواجبات 

 التعيينات والتكليفات:

 الدرجة األسبوع مصرجات التعلم التكليف/النااط الرقم

 ل وحدة موضوعيةنهاية ك A, B, C , D حل تدريبات وحدات المرجع الرةيسي 1
 درجات 11

 %11بنسبة 

 سابعا: تقويم التعلم:

 الدرجة  األسبوع يموالتقأناطة  الرقم
نسبة الدرجة إلى درجة  

  يم النهاةيوالتق
 المصرجات التي يحققها

 A,B,C,D %11 11 خالل الفصل الدراسي والمناقاات المحاضرات 1

 A,B,C %11 11 نهاية كل وحدة موضوعية المنزلية الواجبات 2

 A,B,C %21 21 6 االختبار النصفي 3

 A,B,C %61 61 نهاية الفصل الدراسي االختبار النهاةي 4

 A,B,C,D %111 111 ---- المجموع 

 :تعلملمصادر اثامنا: 

 :ةجع الرةيساالمر
 .األمين للنار والتوزيع، صنعاء، المحاسبة الضريبية  ،م 2114علي الربيدي، د. محمد سعيد الحاج،د. محمد أ.  -1

 م، محاسبة الزكاة، جامعة السودان المفتوحة، الصرطوم.2111أ. د. عصام الدين محمد متولي،  -2

 المساعدةالمراجع 
 صنعاء. م، األصول النظرية والعملية للمحاسبة المالية، الجزء األول،2118د. محمد فضل االرياني، د. عبدالملك أسماعيل حجر،  -1

م،  أصول المحاسبة المالية، الجزء الثاني، األمين للنار 2112د. محمد علي الربيدي، د. عبدالحميد مانع الصيح، د. عبيد سعد شريم،  -2

 والتوزيع، صنعاء.
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 وإنترنت: مواد إلكترونية
 في المحاسبة. الكترونية متصصصةمواقع  ةأي

 تاسعا: الضوابط والسياسات المتبعة في المقرر.

 ةح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:بعد الرجوع للوا

1.  
من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لاؤن الطالب ويحرم من دخول  %21تغيب الطالب  إذاالحضور والغياب:  

 امتحان المادة النهاةي.

 من مرة. أكثرتكرر حضوره المتأخر  إذاالحضور المتأخر: يمنع الطالب من دخول المحاضرة   .2

 ضوابط االختبارات واالمتحانات: كما في الالةحة.   .3

4.  
يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة بعد الوقت  :المااريعو التكليفات / المهام

 المحدد.

 الغش: يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.   .1

 .يفصل سنه من الدراسة :الاصصية نتحالا  .6

 تحددها الةحة شؤون الطالب سياسات أخرى:   .7



 

9 

 

 المحاسبة الضريبية والزكاة :توصيف مقرر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 المحاسبة الضريبية والزكاةخطة مقرر: 
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 المحاسبة الضريبية والزكاة :توصيف مقرر

 

I. معلومات عن مدرس المقرر: 

 / أسبوعيا(3)  الساعات المكتبية د. أحمد محمد البياضي االسم

المكان ورقم 

 الهاتف
 الصميس ربعاءاأل الثالثاء االثنين األحد السبت 772319111

البريد 

 اإللكتروني
A2bayadi@gmail.com       

II.  :المعلومات العامة عن المقرر 

 المحاسبة الضريبية والزكاة : اسم المقرر  .1

  رمز المقرر ورقمه:   .2

 3الساعات المعتمدة:   .3
 اإلجمالي تمارين عملي سمنار محاضرة

 3 1 ـــ ـــ 2

 الثاني/ الفصل  الثالثى المستو المستوى والفصل الدراسي:   .4

 (2(+)1مبادئ المحاسبة المالية ) المتطلبات السابقة لدراسة المقرر)إن وجدت(:  .1

 ال يوجد المتطلبات المصاحبة لدراسة المقرر)إن وجدت(:  .6

 برنامج البكالوريوس في المحاسبة لتي يتم فيها تدريس المقرر:اامج البر  .7

 اللغة العربية لغة تدريس المقرر:  .8

 فصلي  نظام الدراسة:  .9

 انتظام أسلوب الدراسة في البرنامج:  .11

 قاعات قسم المحاسبة في الجامعة مكان تدريس المقرر:  .11

 د. أحمد محمد البياضي      اسم معد مواصفات المقرر:  .12

    تاريخ اعتماد مجلس الجامعة:  .13

III. الدراسي وصف المقرر: 

 العام للنظام ، اإلطارمدخل للنظام الضبببريبي دريس الطالبلى تإ والزكاةمقرر المحاسببببة الضبببريبية يهدف 

، بيع العقاراتوضبببريبة ، الضبببريبة على ريع العقاراتواألجور، المرتبات  ضبببريبة، الضبببريبي في اليمن

، ةالصببناعي التجارية وغير الضببريبة على صببافي دخل المهن غيرضببريبة األرباح التجارية والصببناعية، 

األصغر، االحكام اإلجراةية بالتحاسب الضريبي، بالمناغت الصغيرة والمناغت المعاملة الضريبية الصاصة 

 الضريبة العامة على المبيعات، ومحاسبة الزكاة.

IV. المقصودة للمقرر مصرجات التعلم: 

 : نأن يكون قادرا على أكمال المقرر بنجاح إيتوقع من الطالب عند 

A .المعرفة والفهم: 

 اسبة الضريبية، ومحاسبة الزكاة.األساسية للمحالمفاهيم  يعرف .1

 . أنواع الضراةب من حيث التعريف والصصاةص والاروط والنطاق واالعفاءات يفهم .2

وشروط وجوبها وأوعية الزكاة ومصارفها والفرق بين الزكاة يبين أنواع الزكاة ويوضح خصاةصها  .3

 والضريبة.

 تحديد وعاء الضريبة ومبلغ الضريبة.أسس وأساليب يفهم  .4

 تحديد وعاء الزكاة ومبلغ الزكاة.سس وأساليب أيفهم  .1
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 يبين طرق قياس زكاة المعادن والذهب والفضة والزروع وزكاة النقود. .6

B .المهارات الذهنية: 

 يستنتج المفاهيم الصاصة بالمحاسبة الضريبية ومحاسبة الزكاة. .1

 عفاءات.يقارن بين أنواع الضراةب، من حيث المفهوم والصصاةص والاروط والنطاق واال .2

 يميز بين أساليب تحديد وعاء الضريبة ومبلغ الضريبة لكل نوع من أنواع الضريبية. .3

 يقارن بين أنواع الزكاة، من حيث المفهوم والصصاةص والاروط والنطاق والنصاب. .4

 .الزكاةلكل نوع من أنواع  الزكاةومبلغ  الزكاةيميز بين أساليب تحديد وعاء  .1

C .المهارات العملية المهنية: 

 بإعداد إقرار الضريبة لجميع أنواع الضراةب. قومي .1

 بإعداد إقرار الزكاة لجميع أنواع الزكاة. قومي .2

 يحدد وعاء الضريبة ومبلغ الضريبة لكل نوع من أنواع الضراةب. .3

 نوع من أنواع الزكاة. وعاء الزكاة ومبلغ الزكاة لكليحدد  .4

 يؤدي جميع مراحل وإجراءات المحاسبة الضريبية. .1

 جميع مراحل وإجراءات محاسبة الزكاة.يؤدي  .6

D . العامة:المهارات 

يتعاون مع زمالةه في انجاز المهام المطلوبة منه بروح الفريق الواحد وفق المبادئ العامة  .1

 والقوانين واللواةح واألنظمة.

 

V. :محتوى المقرر 

 الجانب النظري:

 بوعاألس المواضيع التفصيلية وحدات المقرر م
 الساعات

 يةالفعل

1 

 للنظاممدخل 

  الضريبي

 و

 اإلطار العام 

 نظام لل 

 الضريبي

 ية.تعريف المحاسبة الضريب 
 .عالقة المحاسبة الضريبية بالقانون 
 لضراةبالتطور التاريصي ل. 
  أهداف الضراةب. 
  بين الضريبة والرسم والثمن العام. الفرق 
 .القواعد األساسية للضراةب 
 .أنواع الضراةب 
 لضريبي.مقومات النظام ا 
 .اإلجراءات الضريبية 
 .اسعار الضريبة 
 .االزدواج الضريبي 
 .التهرب الضريبي 
 .ماكالت القياس في ضراةب الدخل 
 .المالمح العامة للتاريع الضريبي اليمني 

1 3 

2 

 ضريبة 

 المرتبات

 واالجور 

  فرضها.تعريف ضريبة المرتبات واالجور، خصاةصها، نطاق 
  االجور.سريان ضريبة المرتبات وشروط 
 .االعفاءات من ضريبة المرتبات واالجور 
  اإلجمالي.مكونات الدخل 
  ضريبة المرتبات واالجور.تحديد وعاء 

2 3 
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 .المبالغ المستبعدة من إجمالي دخل الموظف 
  ضريبة المرتبات واالجور.أسعار 
  ضريبة المرتبات واالجور.اإلقرار الضريبي الاهري عن 
 ضريبة المرتبات واالجور مبلغعملية على تحديد وعاء  تدريبات 
 تحديد صافي ما يستلمه الموظف بعد خصم االستقطاعات القانونية 

3 

 الضريبة

 على  

 العقارات

 تعريف وخصاةص الضريبة العقارية، ونطاق سريانها. 
  .االعفاءات من ضريبة العقارات 
  ريع العقارات.على تحديد وعاء الضريبة 
  العقارات. نقل ملكيةعلى تحديد وعاء الضريبة 
 العقارات.على الضريبة سعار أ 
  وموعد تقديمه.قاراتضريبة العالمكلف بتقديم اإلقرار عن ، 
  وغرامات التأخير.العقاراتعلى الضريبة إجراءات ربط وتحصيل ، 
 .احتساب مبلغ الضريبة على ريع العقارات غير المؤثث 
 .احتساب مبلغ الضريبة على ريع العقارات المؤثثة 
 العقارية.ريع على ضريبة  دريباتت 
 العقارات. نقل ملكيةعلى حديد وعاء الضريبة ت 
  العقارات. نقل ملكيةاحتساب ضريبة 

 العقارية.نقل ملكية ى ضريبة عل تدريبات

3 3 

4 
الضريبة على األرباح 

 التجارية والصناعية 

 

  وشروط سريانها. خصاةص الضريبة على األرباح التجارية والصناعية 

  على األرباح التجارية والصناعية للضريبة األعمال والمناغت الصاضعة 

  التعديناألحكام الصاصة بنااط. 

  والصناعية.إلعفاءات من الضريبة على األرباح التجارية 

 مفهوم صافي الربح من الناحية المحاسبية. 

  اإليرادات الصاضعة للضريبة وفقاُ للتاريع الضريبي. 

 تدريبات. 

  الاروط المصاريف وجبة الصصم.                                                                 

 ع المصاريف وجبة الصصمنواأ..                                                                       

                                                                  المصاريف غير وجبة الصصم 

 خصم وترحيل الصساةر. 

 .تدريبات          
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5 

 لضريبة ا

 على

 صافي 

 دخل المهن غير

 التجارية 

 وغير

 الصناعية.

  على صافي دخل المهن غير التجارية وغير الصناعية لضريبةوخصاةص اتعريف. 
 سريان الضريبة على صافي دخل المهن غير التجارية وغير الصناعية. شروط 
  في دخل المهن غير التجارية وغير الصناعية.فرض الضريبة على صانطاق 
 .االيرادات الصاضعة للضريبة على صافي دخل المهن غير التجارية وغير الصناعية 
 .المصاريف الواجبة الصصم من دخل اصحاب المهن غير التجارية وغير الصناعية 
  الضريبة على صافي دخل المهن غير التجارية وغير الصناعية.سعر 
 ضريبة على صافي دخل المهن غير التجارية وغير الصناعية.تحديد وعاء ال 
 .احتساب الضريبة على صافي دخل المهن غير التجارية وغير الصناعية 
  على صافي دخل المهن غير التجارية وغير الصناعية.اإلقرار الضريبي 
 .تدريبات 

 

7 3 

6 

 

 المعاملة  

 الضريبية

 للمناغت  

 الصغيرة 

 والمناغت االصغر

 المناغت الصغيرة. تعريف 
  المناغت الصغيرة والمناغت االصغر. لمكلفيالضريبة نطاق 
  المناغت الصغيرة والمناغت االصغر. لمكلفيالضريبة سعر 
  المناغت الصغيرة والمناغت االصغر. لمكلفي بيالضريتحديد الوعاء 
 .مميزات المعاملة الضريبية الصاصة بالمناغت الصغيرة 
  المناغت الصغيرة والمناغت االصغر. لمكلفياإلقرار الضريبي 
  ناغت والمة المناغت الصغيرضريبة المرتبات واألجور المستحقة على موظفي

 االصغر.
 .تدريبات 

8 3 
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7 

 األحكام 

 اإلجراةية

 للتحاسب 

 الضريبي

 

                                                                          .حصر المكلفين 

 الع وسرية المهنة.                                                              حق االط 

                                                                             .ربط الضريبة 

                                                                 .إجراءات ربط الضريبة 

  اكيل لجان التسوية واختصاصاتها.                                                  ت 

                                                                               .لجان الطعن 

                                                             .محكمة الضراةب االبتداةية  

                                                                        .الاعب االستئنافية 

                                                       .الداةرة الضريبية بالمحكمة العليا 

                                                         .المصالفات والغرامات          

                                                                .جراةم التهرب الضريبي 

                                                           .مسؤولية المحاسب القانوني 

                                                                .تسديد الضريبة   

9 3 

10 

 مدخل للضريبة 

 العامة على 

 المبيعات   

 نطاق و

فرض الضريبة واس

 تحقاقها 

 المكلفون بالتسجيل                        و

 

                                           تعريف الضريبة العامة على المبيعات 

                        خصاةص الضريبة العامة على المبيعات                     

                                                  أهداف الضريبة العامة على المبيعات 

                                          أساليب فرض الضريبة العامة على المبيعات 

                      مراحل تطور فرض الضريبة العامة على المبيعات في اليمن   

                                            نطاق فرض الضريبة العامة على المبيعات 

  ة( )استحقاق الضريبالواقعة المنائة للضريبة العامة على المبيعات                 

                                          اإلعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات 

 ين ألغراض الضريبة العامة على المبيعات          تسجيل المكلف 
                   

11 3 

11 

 وعاء الضريبة 

 العامة على

 المبيعات وأسعارها

الدفاتر الفواتير و

 والسجالت

 

                                                   وعاء الضريبة العامة على المبيعات 

 يعات  سعر الضريبة العامة على المب 

  فواتير البيع 
 إلقرارات الضريبية وميعاد تقديمه.ا                                                                                                                                 

                            الغرامات المرتبطة بمصالفة أحكام إصدار الفواتير         

                                                                                                    الدفاتر والسجالت المحاسبية                     

11 3 

 محاسبة الزكاة 12
 

 .مفهوم محاسبة الزكاة 
 مصارف الزكاة 
 .زكاة المعادن 
 .زكاة الذهب والفضة والنقود 
 اة الزروع.زك 
 .زكاة االنعام 
 .تدريبات 

 

12 3 

 36 12 إجمالي األسابيع والساعات

 الجانب العملي:                                            

 الساعات الفعلية عدد األسابيع المهام / التجارب العملية الرقم

1.  

 ال يوجد 

  

2.    

3.    

   إجمالي األسابيع والساعات
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VI.  التدريس:استراتيجية 

  راتالمحاض

 الجماعيةالمناقاات 

 داخل قاعة المحاضرةالتدريبات 

 المنزليةالواجبات 

VII. المهامالتكليفات/: 

 الدرجة األسبوع التكليف/النااط الرقم

 %11بنسبة  درجات 11 نهاية كل وحدة موضوعية حل تدريبات وحدات المرجع الرةيسي 1

VIII. التعلم: تقويم 

 الدرجة  األسبوع يموالتقأناطة  الرقم
بة الدرجة إلى درجة نس

  يم النهاةيوالتق

 %11 11 خالل الفصل الدراسي والمناقاات المحاضرات 1

 %11 11 نهاية كل وحدة موضوعية الواجبات 2

 %21 21 6 االختبار النصفي 3

 %61 61 نهاية الفصل الدراسي االختبار النهاةي 4

 %111 111 ---- المجموع 

IX. تعلملمصادر ا: 

 :ةجع الرةيساالمر
 م، المحاسبة الضريبية ، األمين للنار والتوزيع، صنعاء. 2114علي الربيدي، د. محمد سعيد الحاج،د. محمد أ.  -1

 م، محاسبة الزكاة، جامعة السودان المفتوحة، الصرطوم.2111أ. د. عصام الدين محمد متولي،  -2

 المساعدةالمراجع 
 م، األصول النظرية والعملية للمحاسبة المالية، الجزء األول، صنعاء.2118يل حجر، د. محمد فضل االرياني، د. عبدالملك أسماع -1

م،  أصول المحاسبة المالية، الجزء الثاني، 2112د. محمد علي الربيدي، د. عبدالحميد مانع الصيح، د. عبيد سعد شريم،  -2

 األمين للنار والتوزيع، صنعاء.

 وإنترنت: مواد إلكترونية
 في المحاسبة. لكترونية متصصصةأي مواقع  ا

X. والسياسات المتبعة في المقرر. الضوابط 

 بعد الرجوع للواةح الجامعة يتم كتابة السياسة العامة للمقرر فيما يتعلق باآلتي:

1.  
من المحاضرات بدون عذر يرفع اسمه لاؤن الطالب ويحرم  %21تغيب الطالب  إذاالحضور والغياب:  

 النهاةي.من دخول امتحان المادة 

 من مرة. أكثرتكرر حضوره المتأخر  إذاالحضور المتأخر: يمنع الطالب من دخول المحاضرة   .2

 ضوابط االختبارات واالمتحانات: كما في الالةحة.   .3

4.  
يسلم الطالب التكاليف في المحدد من قبل استاذ المادة وتعتبر غير مقبولة  :المااريعو التكليفات / المهام

 دد.بعد الوقت المح

 الغش: يحرم من مقرر الغش ومادة قبل ومادة بعد.   .1

 من الدراسة. ةيفصل سن االنتحال:  .6

 تحددها الةحة شؤون الطالب سياسات أخرى:   .7
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