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 1. اسم المادة محاسبة الضرائب

 2. رقم المادة 5202431

 (ة،عمليةنظري)الساعات المعتمدة  3
.3 

 (ة، عمليةنظري)الساعات الفعلية  3
(1)محاسبة متوسطة   4. المتزامنة اتالمتطلب/ةالسابق اتالمتطّلب 

 5. اسم البرنامج وس محاسبةبكالوري

 6. رقم البرنامج 20

 7. اسم الجامعة الجامعة االردنية

 8. الكلية االدارة و التمويل

 9. القسم المحاسبة

 10. مستوى المادة 4

 11. الفصل الدراسي/ العام الجامعي 0202/0202الثاني 

 12. الدرجة العلمية للبرنامج بكالوريوس

 13. رخرى المتتركة يي تدري  المادةاألقسام األ ال يوجد

 14. لغة التدري  العربية

تاريخ / مرخطط المادة الدراسيةتاريخ استحداث  تحديث سنوي – 2012 االولالفصل 
 15. مراجعة مرخطط المادة الدراسية

 منّسق المادة .01
 .كترونيرقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإلل: ما يلي الرجاء إدراج

 ju.edu.joagharaibeh@،  0798651132،  9-02، 31233، عدنان غرايبةالمدرس 

 مدرسو المادة .71

 .رقم المكتب، الساعات المكتبية، رقم الهاتف، البريد اإللكتروني: ما يلي الرجاء إدراج
 

 ju.edu.joagharaibeh@،  2192039202،  00-02، 3020،  عدنان غرايبةالمدرس 

 
 وصف المادة .71

 .مذكور في الخطة الدراسية المعتمدة هو كما
 :تهدف هذه المادة إلى تمكين الطلبة من اإللمام باألمور التالية

لرئيسية من وراء يرض الضريبة والتعريف بالمفاهيم الضريبية تعرف هذه المادة الطالب بأنواع الضرائب المرختلفة واألهداف ا
كما تتناول بالترح المفصل قانون ضريبة الدرخل المطبق يي األردن . كاالزدواج الضريبي والتهرب الضريبي والعدالة الضريبية وغيرها

 .ر الضريبة على مرختلف ترائح المكلفينمن الناحية المحاسبية والقانونية والعملية مع إعطاء أمثلة وحاالت عملية لكيفية تقدي
 

 المادة ونتائجهاتدريس أهداف  19.

 

 

 

mailto:agharaibeh@ju.edu.jo
mailto:agharaibeh@ju.edu.jo
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 األهداف
 :تهدف هذه المادة إلى تمكين الطلبة من اإللمام باألمور التالية

 .الضريبة وبيان اهدايها، والفرق بين الضريبة والرسوم واالتاوات والغرامات -1
 .لجيد وطرق تحصيل الضريبة ومعدالتهاانواع الضرائب وتصنيفها وسمات نظام الضريبة ا -2
 . االزدواج الضريي والتهرب الضريبي والعدالة الضريبية -3

 .الفرق بين المحاسبة الضريبة والمحاسبة المالية  -4
 .المراحل التاريرخية لقانون الضريبة يي االردن -5
 .احتساب الضريبةتصنيف المكلفين  وسنوية الضريبة والتبعية االقتصادية والمقيم وغير المقيم لغايات  -6
 .الدرخل االجمالي ومفهومة والمصاريف المقبولة وغير المقبولة -7
 .معالجة التبرعات واالعفاءات ومعدالت الضريبة -8
 .الدرخول الرخاضعة والمعفاة والدرخول رخارج ودارخل المملكة ورخضوعها والمعفى منها -9
 .نفقات الضريبة لسنوات سابقةوالحاالت التي يسمح بتنزيل المصاريف المقبول تنزيلها، وحدها االعلى   -11
 .درخول الوظائف الرخاضعة والمعفاة وتعليمات االقتطاع من الراتب التهري ومكاياة نهاية الرخدمة   -11
االقرار الضريبي والفئات الملزمة بتقديمة وغرامات تارخير االقرار الضريبي وطرق تقسيط وديع الضريبة  -12

 .والغرامات
 .نتظمة والفئات المعفاةتحديد الفئات الملزمة بمسك حسابات م -13
 .تقدير ضريبة الدرخل على التركات الصناعية والتجارية وقطاع المقاوالت ونتاط االترخاص الطبيعيين -14
واالعتراض لدى المحكمة وطرق  االعتراض يي حالة تقديم االقرار الضريبي والتقدير االداري واالعتراض عليه -15

 .الطعن لدى المحكمة
 .ضريبة المبيعات ورخصائصها -16
 .لفرق بين الضريبة العامة والرخاصةا -17
حد التسجيل للتاجر والمصنع ومقدم الرخدمة، واالجراءات للقيام للتسجيل والمهام المطلوب القيام بها بعد  -18

 .التسجيل
 . المعالجة المحاسبية لضريبة المبيعات للترخص المسجل والترخص غير المسجل -19
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 لها والجدول الزمني المادة الدراسية محتوى .02

 

نتاجات التعّلم  التقييم أساليب لمراجعا
 المحتوى األسبوع المدّر  المتحققة

محمد حسين ، ابو نصار
محاسبة (2112)، 

ضريبة الدرخل "الضرائب 
، دار وائل "والمبيعات

للنتر، عمان، األردن 
.الولىالطبعة   

 1 عدنان غرايبة 2+1 وظائف+ امتحانات 

التعريف بالضريبة 
 وخصائصها

حمد حسين ابو نصار، م
محاسبة (2112)، 

ضريبة الدرخل "الضرائب 
، دار وائل "والمبيعات

للنتر، عمان، األردن 
.الطبعة الولى  

 2 عدنان غرايبة 4+3 وظائف+ امتحانات 

خصائص وسمات ضريبة 
 الدخل في االردن

ابو نصار، محمد حسين 
محاسبة (2112)، 

ضريبة الدرخل "الضرائب 
، دار وائل "والمبيعات
مان، األردن للنتر، ع

.الطبعة الولى  

 3 عدنان غرايبة 4+3 وظائف+ امتحانات 

اجراءات تحديد الدخل 
الخاضع لضريبة وضريبة 

 الدخل المستحقة 

ابو نصار، محمد حسين 
محاسبة (2112)، 

ضريبة الدرخل "الضرائب 
، دار وائل "والمبيعات

للنتر، عمان، األردن 
.الطبعة الولى  

 6-4 غرايبةعدنان  5 وظائف+ امتحانات 

الدخول وااليرادات الخاضعة 
 والمعفاة من ضريبة الدخل
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0.  

ابو نصار، محمد حسين 
محاسبة (2112)، 

ضريبة الدرخل "الضرائب 
، دار وائل "والمبيعات

للنتر، عمان، األردن 
.الطبعة الولى  

 8-7 عدنان غرايبة 6 وظائف+ امتحانات 

المصاريف المقبول تنزيلها 
قبولة  لغايات العمل وغير الم
 وفقًا لقانون ضريبة الخل

ابو نصار، محمد حسين 
محاسبة (2112)، 

ضريبة الدرخل "الضرائب 
، دار وائل "والمبيعات

للنتر، عمان، األردن 
.الطبعة الولى  

 11-9 عدنان غرايبة 7 وظائف+ امتحانات 
اجراءات احتساب واقتطاع 
ضريبة الدخل على الرواتب 

 واالجور والدخول المشابهه

نصار، محمد حسين  ابو
محاسبة (2112)، 

ضريبة الدرخل "الضرائب 
، دار وائل "والمبيعات

للنتر، عمان، األردن 
.الطبعة الولى  

 11 عدنان غرايبة 8 وظائف+ امتحانات 
تقديم االقرار الضريبي 

 وتسديد الضريبة المستحقة

ابو نصار، محمد حسين 
محاسبة (2112)، 

ضريبة الدرخل "الضرائب 
، دار وائل "والمبيعات

للنتر، عمان، األردن 
.الطبعة الولى  

 12 عدنان غرايبة 9 وظائف+ امتحانات 
اجراءات تقدير ضريبة الدخل 

على المكلفين الذين 
 يمسكون حسابات منتظمة

ابو نصار، محمد حسين 
محاسبة (2112)، 

ضريبة الدرخل "الضرائب 
، دار وائل "والمبيعات

للنتر، عمان، األردن 
.ىالطبعة الول  

 13 عدنان غرايبة 11 وظائف+ امتحانات 

اجراءات االعتراض 
واالستئناف والتمييز 

الخاضعة بقضايا ضريبة 
 الدخل

ابو نصار، محمد حسين 
محاسبة (2112)، 

ضريبة الدرخل "الضرائب 
، دار وائل "والمبيعات

للنتر، عمان، األردن 
.الطبعة الولى  

 14 عدنان غرايبة 11 وظائف+ امتحانات 
لجة المحاسبية المعا

 والقانونية لضريبة المبيعات
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 النشاطات واالستراتيجيات التدريسية .00

 :التالية النشاطات واالستراتيجيات التدريسيةتطوير نتاجات التعلم المستهدفة من خالل  يتم
 عرض الجانب النظري لجوانب المادة -0
 عرض الجانب العملي من حل بعض الحاالت الدراسية -0
 استخدام تطبيق اكسل لحل المسائل -3
 عرض اوراق بحثية  -2
 
 

 التقييم ومتطلبات المادة أساليب .22

 :التقييم والمتطلبات التالية أساليبخالل من  المستهدفة نتاجات التعلم تحققإثبات  يتم
 امتحانات قصيرة و طويلة -0
 وظائف بيتية قصيرة -0
 وريةعمل دراسات جدوى اقتصادية لمشاريع تص -3
 

 السياسات المتبعة بالمادة .22

 (حسب نظام و تعليمات الجامعة االردنية:)  والغياب سياسة الحضور -أ

 (حسب نظام و تعليمات الجامعة االردنية:) الوقت المحددت يي وتسليم الواجبا اتالغياب عن االمتحان -ب

 (يةحسب نظام و تعليمات الجامعة االردن:) والصحة إجراءات السالمة -ج

 (حسب نظام و تعليمات الجامعة االردنية:) الغش والرخروج عن النظام الصفي -د

 (حسب نظام و تعليمات الجامعة االردنية:) إعطاء الدرجات -ه

 (حسب نظام و تعليمات الجامعة االردنية:) تسهم يي دراسة المادةالتي و الجامعة ب المتويرة الرخدمات -و

 المعدات واألجهزة المطلوبة .02

 مختبرحاسوب خاص بالكلية -1

 غرفة محاكاة للسوق المالي -2

 

 المراجع .22
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 .طالب تغطيتها للموضوعات المرختلفة للمادةالمقررة، والقراءات التي يجب على الالكتب  -أ
 

.، دار وائل للنشر، عمان، األردن الطبعة الولى"ضريبة الدخل والمبيعات"محاسبة الضرائب (0200)ابو نصار، محمد حسين ،   
 قانون ضريبة الدخل والمبيعات

 

 
 

 معلومات إضافية .01
 
 
 

------------------: اريخالت - ------------------------: التوقيع -------------------: اسم منسق المادة

 --------------------------------- التوقيع ---------- ---------------: القسم/ مقرر لجنة الرخطة

 -------------- ------------------- التوقيع -------------------------: رئي  القسم

 --------------------------------- التوقيع -------------------------: الكلية /مقرر لجنة الرخطة

 --------------------------------التوقيع -------------------------------------------: العميد

  
    :نسخة إلى                                                                                   
                  قسمالرئي                                                                                    

     مساعد العميد لضمان الجودة                                                                                                    
 المادةملف                                                                                 


