ورشة عمل في الضرائب التطبيقية والضمان االجتماعي

Workshop in applied taxes and social security
السبت  13واألحد  14نيسان 2019

هتدف ورشة العمل اىل تعريف املتدرب على أنواع الشركات وأثرها الضرييب باإلضافة اىل أنواع الضرائب وآلية التصريح عنها
بواسطة برامج متخصصة يف اعداد البيانات املالية الضريبية وفقا لتصاريح وزارة املالية .كما هتدف اىل شر ققو وواببات
االبري وصاقب العمل من منظار قانوين العمل والضمان االبتماعي ،وذلك لتمكينه من دخول سو العمل بسهولة .كل
هذا مع شروقات مف صلة ووسائل تعليمية تطبيقية من خالل برنامج حماسبة يثبت على الكمبيوتر اخلاص بكل متدرب.
برنامج ورشة العمل

اليوم األول :الضرائب وانواعها ،عمل وضمان (نظري وتطبيقي)
 -1الشركات وأنواعها وأثرها الضرييب.
 -2الضرائب وأنواعها وآلية التصريح.
 -3الضريبة على الدخل (الباب األول)
 -4الضريبة على الرواتب واألبور (الباب الثاين).
 -5الضريبة على القيمة املضافة VAT

 -6حقوق وواجبات االجير وصاحب العمل :عقد االستخدام ،مدة العمل واالبازات ،األبر ،الصرف من اخلدمة،
الرقابة والصحة والسالمة ،وجملس العمل التحكيمي.

 - 7الضمان االجتماعي :التنظيم اإلداري ،الفئات اخلاضعة للضمان ،ضمان املرض واألمومة ،التقدميات العائلية
والتعليمية ،تعويض هناية اخلدمة ،االشرتاكات ،املراقبة والعقوبات ،وتصاريح الصندو الوطين للضمان االبتماعي.

اليوم األول :السبت  13نيسان من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الرابعة بعد الظهر ،يتخللها غذاء مع استراحتين
(قهوة ،مرطبات ،كنافة وضيافة خفيفة)
اليوم الثاني :الضرائب وانواعها تطبيقي بواسطة برنامج ""Bayanat
 -1الضريبة على الدخل (الباب األول)
 الربح املقطوع الربح احلقيقي -2الضريبة على الرواتب واألبور (الباب الثاين).
 -3الضريبة على القيمة املضافة VAT
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اليوم الثاني :األحد  14نيسان من الساعة الثامنة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً ،يتخللها استراحتين (قهوة،
مرطبات ،كنافة وضيافة خفيفة)
ورشة العمل هذه تأتي مرفقة بشهادة حضور.
أوراق ورشة العمل :برنامج Bayanat

نماذج التصاريح الضريبية :تطبيقات عملية

رسم التسجيل ،100,000 L.L. / per candidate:مع األوراق والمستندات ،وذلك على مجموعة أفراد.
يتراوح عدد المشاركين فيها ما بين عشرين وثالثين مشترك ،أل ّن هذه الدورة تحتاج الى قاعة مزودة بحواسيب
وبرامج تطبيقية متخصصة.
بإشراف د .حسن دياب ،المستشار المالي في الصندوق الوطني للضمان االجتماعي

للتسجيل االتصال على جامعة العزم 06/446572, Ext.: 511 :أو 71/768085
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