
بالتعاون مع 

يبية: شهادة السلسلة ال�ض
يبية والممارسات المطبقة يعات ال�ض الت�ش

ي للمملكة العربية السعودية ي�ب ي التعرف عىل النظام ال�ض
ض والطالب الذين يرغبون �ض للممارس�ي

نت ع�ب شبكة االن�ت
من تاريخ 29 سبتم�ب وح�ت 21 اكتوبر 2020 / كل يوم ثالثاء وأربعاء / من الساعة السادسة مساًء وح�ت الثامنة مساًء )بتوقيت السعودية(
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لمحة عن الدورة التدريبية
ة عىل المستوى  ائب غ�ي مبا�ش ي تطبيق �ض

ي تاريخها حيث نجحت المملكة �ض
يبية طموحة هي الأبرز �ض تقوم المملكة العربية السعودية حالياً بتنفيذ إصالحات �ض

يبة  يعي الخاص بال�ض يبة النتقائية. وعىل الجانب الآخر، فقد كرست المملكة جهوداً خاصة لتطوير إطارها الت�ش يبة القيمة المضافة وكذلك ال�ض ي شكل �ض
ي �ض

الوط�ض
يبية الدولية. ي طرأت عىل الممارسات ال�ض

ة لمواكبة آخر التطورات ال�ت المبا�ش
ي للمملكة العربية السعودية ومبادئه الأساسية. ي�ب طار ال�ض اتيجية عامة حول الإ ي هذه الدورة التدريبية الحصول عىل فكرة اس�ت

ض �ض وسوف يتس�ض للمشارك�ي

الشهادات
ق الأوسط / برهان المعرفة /  أوريفر ميدل ايست كون عىل شهادة إتمام صادرة عن ليكسس نيكسس ال�ش سيحصل المش�ت



بالتعاون مع 

من ينبغي عليه حضور هذه الدورة؟

ض أو هؤلء الذين يطمحون لبناء  ض المالي�ي هم من الختصاصي�ي ض وغ�ي ض والمحاسب�ي ض والقتصادي�ي ي ظل البيئة المتسارعة التغي�ي هذه الأيام، فإنه ينبغي عىل المحام�ي
�ض

يبية اليومية بأفضل طريقة. ي تمام الجاهزية للتعامل مع المسائل ال�ض
ي وكذلك الذين يحتاجون لأن يكونوا �ض ي�ب ي المجال ال�ض

ة مهنية �ض مس�ي

مدة وطريقة الدراسة

 . ض ة حوالي ساعت�ي ض أسبوعياً وتكون مدة كل محا�ض نت تتم عىل مدار 4 أسابيع بواقع يوم�ي هذا المعسكر الصيفي هو عبارة عن ورشة عمل ع�ب الن�ت

محتوى الدورة التدريبية

تتضمن هذه السلسلة التدريبية المتقدمة خمسة نماذج: 

التوقيت )بتوقيت السعودية(التاريخالمدةالنموذج   

ي المملكة العربية السعودية:
ة �ف ائب غ�ي المبا�ش النموذج االأول: إطار ال�ف

ائب • نظرة عامة عىل ال�ض
ي المملكة العربية السعودية

يبة القيمة المضافة �ض • نطاق ومبادئ �ض
ي المملكة العربية السعودية

يبة النتقائية �ض • نطاق وتقييم ال�ض
ي المملكة العربية السعودية

• الرسوم الجمركية �ض
• حالة للدراسة 

4 ساعات
الجزء الأول – الثالثاء الموافق 29 سبتم�ب 2020

ي – الأربعاء الموافق 30 سبتم�ب 2020 
الجزء الثا�ض

من الساعة السادسة مساًء وح�ت الثامنة مساًء

ي المملكة العربية السعودية:
ة �ف ائب المبا�ش : إطار ال�ف ي

النموذج الثا�ف
• الزكاة

كات  يبة الدخل عىل ال�ش • �ض
يبة الستقطاع  • �ض

امات تسع�ي التحويالت ض • قواعد وال�ت

4 ساعات
الجزء الأول – الثالثاء الموافق 6 أكتوبر 2020

ي – الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2020 
من الساعة السادسة مساًء وح�ت الثامنة مساًءالجزء الثا�ض

ي المملكة العربية السعودية:
يبة القيمة المضافة �ف النموذج الثالث: تناول عملي ل�ف

يبة القيمة المضافة • آلية عمل �ض
يبة القيمة المضافة • نطاق �ض

يبة القيمة المضافة • المسؤولية الخاصة ب�ض
بالغ  يبة القيمة المضافة وعملية الإ • معالجة �ض

يبة القيمة المضافة والقواعد النتقالية الخاصة بها • أسعار �ض

ي ي�ب يبية والمتثال ال�ض • الإجراءات ال�ض

4 ساعات
الجزء الأول – الثالثاء الموافق 13 أكتوبر 2020

ي – الأربعاء الموافق 14 أكتوبر 2020 
من الساعة السادسة مساًء وح�ت الثامنة مساًءالجزء الثا�ض

ي المملكة العربية السعودية:
ة �ف ائب المبا�ش النموذج الرابع: تناول عملي لل�ف

يبة ض الزكاة وال�ض • الفرق ب�ي
• كيفية حساب الزكاة

يبية • المحاسبة عن زكاة الأعمال و آثارها ال�ض
يبة الستقطاع  كات و�ض يبة الدخل عىل ال�ش • �ض

يبة قليمي والمادي لل�ض • النطاق الإ
ائب • أساس وأسعار ال�ض

من الساعة السادسة مساًء وح�ت الثامنة مساًءالثالثاء الموافق 20 أكتوبر 2020 ساعتان

ي ي�ب النموذج الخامس: شبكة اتفاقيات المملكة العربية السعودية بخصوص االزدواج ال�ف
ائب المشمولة بالتفاقيات • ال�ض

ض بالتفاقيات • الأشخاص المشمول�ي
• المؤسسة الدائمة

يبة ا لستقطاع • أسعار �ض
• أحكام خاصة

من الساعة السادسة مساًء وح�ت الثامنة مساًءالأربعاء الموافق 21 أكتوبر 2020ساعتان

المتحدثون

. يبة القيمة المضافة السعودي الحالي ي صياغة قانون �ض
يبية لعب توماس دوراً بارزاً �ض كة أوريفر ميدل ايست لالستشارات ال�ض يك المؤسس ل�ش توماس فانهي: ال�ش

. ي
، وزارة المالية الكوي�ت ي ي�ب : خب�ي اقتصادي �ض فيصل العسعوسي
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: )marle.vansandwyk@lexisnexis.com( لالستفسار. يد التالي ستفسار، يرجى التواصل مع من خالل ال�ب خصومات للمجموعات متاحة. لالإ

960 دولر أمريكي

1200 دولر أمريكي

120 دولر أمريكي

150 دولر أمريكي

ات سعر كامل سلسلة المحا�ض

اك المبكر( ات )خصم خاص لالش�ت سعر كامل سلسلة المحا�ض

 استمارة تسجيل

يرجى من جميع املشاركني ملئ كافة املعلومات املطلوبة

 االسم األخري او اسم العائلة االسم االول

 العنوان الوظيفي

 آسم آلرشكة

 الربيد االلكرتوين

 رقم الهاتف

 رقم الهاتف الجوال

 العنوان

 صندوق الربيد البلد

االأسعار

ة الواحدة  سعر المحا�ض

اك المبكر( ة الواحدة )خصم خاص لالش�ت سعر المحا�ض

600 دولر أمريكي تخفيض للطلبة عىل كامل السلسلة
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الدفع: يجب تسوية الدفع خالل شهر واحد من استالم الفاتورة أو قبل تاريخ الدورة الأول )من الدورات المنتخبة(.

ي حالة التفاق عىل تاريخ و / أو مكان الدورة التدريبية وترغب ليكسس نيكسس 
ي مكانك. إذا لم يكن هذا مناسًبا، فيجب دفع الدورة بالكامل. �ض

كة سيكون موضع ترحيب كب�ي �ض لغاء: إذا كنت غ�ي قادر عىل الحضور، فإن مندوب بديل من نفس ال�ش الإ
. إذا لم تقم ليكسس نيكسس بإعادة جدولة التدريب وإلغائه، يجب عىل ليكسس نيكسس إعادة رسوم  ي تطبيق رسوم التدريب عىل التدريب المعاد جدولته أو أي تدريب مستقبىلي

ي إعادة جدولتها أو إلغائها، تحتفظ ليكسس نيكسس بالحق �ض
�ض

التدريب إل العميل ناقًصا مبلًغا يساوي أي نفقات تتكبدها ليكسس نيكسس فيما يتعلق بتقديم أي خدمات.
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LexisNexis Legal & Professional is a leading global provider of legal, regulatory and business information and analytics
that help customers increase productivity, improve decision-making and outcomes, and advance the rule of law around
the world. As a digital pioneer, the company was the first to bring legal and business information online with its Lexis®
and Nexis® services. LexisNexis Legal & Provfessional, which serves customers in more than 130 countires with 10,000
employees worldwide, is part of RELX Group, a global provider of information and analytics for professional and business 
customers across industries.

ABOUT LEXISNEXIS LEGAL & PROFESSIONAL


