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 ابراهٌم جودة. د: اسم المـــــــــــدرس  االقتصاد والعلوم اإلدارٌة: الكلٌة 

 1الشعبة - 11.00-10.00: موعد المحاضرة  المحاسبة: القسم 

                   ن ر2.00-12.30/  ح ث خ 12-11:الساعـــات المكتبٌة  الضرائب ومحاسبتها: عنوان المقرر

  

 
 وصف المساق 

مفهوم الضريبة وأنواعها، المحاسبة الضريبية وتطبيقها في األردن، الدخل الخاضع لمضريبة والدخل المعفى منها، يتضوي ُذا الوسبق 
 . اإلعفاءات الشخصية والقانونية، مراحل تقدير وتحصيل الضريبة الدخل وضريبة المبيعات

 

 اهداف المساق 

يهدف المساق إلى تزويد الطالب بالمعمومات النظرية حول ضريبة الدخل والضريبية العامة عمى المبيعات من حيث مفهومها  -1
وأنواعها وخصائصها وأهميتها، ثم المحاسبة الضريبية من حيث ماهيتها وأهدافها وتطبيقاتها العممية عمى ضوء القوانين الناظمة 
لضريبة الدخل  وضريبة المبيعات في المممكة األردنية الهاشمية عمى اختالف أنواع الدخول وطبيعتها إضافة إلى بيان أصول 

 .تحصيل الضرائب المتحققة 
تأتي المحاسبة الضريبية لتعالج ضمن قواعد وأصول وأحكام قانونية الدخول واإليرادات الخاضعة لمضريبة وبالتالي تحديد وعاء  -2

 .الضريبة لممكمفين ومبمغ الضريبة وأصول تحصيمها
 

 :مخرجات التعلم
 

A. المعرفة والفهم: 

 :ٌتوقع من الطالب فً نهاٌة الفصل أن ٌتعرف على ما ٌلً

 ٌكون قادرا على شرح ومناقشة اهمٌة فرض الضرٌبة والمبررات التً تقف وراء عملٌة فرض الضرٌبة  .1

 شرح مفهوم االزدواج الضرٌبً .2

 التعرف على اسباب وعوامل التهرب الضرٌبً .3

 قادرا على اعداد كشف التقدٌر الضرٌبً  .4

 لدٌه المهارة الكافٌة للتعرف على آلٌة فرض ضرٌبة المبٌعات .5

 

 

 :اإلدراك  

 القدرة على تحدٌد االسالٌب والطرق المالئمة للتخطٌط الضرٌبً .1

 المهارة الالزمة لمناقشة كشف التقدٌر الذاتً أمام مقدر الضرٌبٌة .2

 تحدٌد االلٌة المالئمة والمناسبة للحصول على الحوافز القانونٌة لتخفٌض مقدار الضرٌبة .3
 

B.  (مع المصادر واألشخاص )مهارات االتصال والتواصل األكاديمي: 

 استخدام االسالٌب المالئمة لتحدٌد المصارٌف المقبولة ضرٌبٌا والمصارٌف غٌر المقبولة ضرٌبٌا .1

 المعرفة باألسالٌب المستخدم ضرٌبٌا لتقدٌر ضرٌبة الدخل على الفئات المختلفة من المكلفٌن  .2

 التخطٌط والقٌام بإجراءات الضرٌبة المختلفة من تقدٌر وتقدٌم كشف ومناقشته .3
C. مهارات عملية خاصة بالتخصص والمهنة ذات العالقة: 

 
 عرض الهم مقومات نظام ضرٌبة الدخل األردنً .1

 العمل بكفاءة على تطبٌق مفهوم قانون ضرٌبة الدخل األردنً ساري المفعول .2



 

         ZU/QP10F003                                                01:         اإلطذار                2015 دشيزاى 24: تبريخ اإلطذار
   

 العمل بكفاءة على تطبٌق مفهوم قانون ضرٌبة المبٌعات األردنً ساري المفعول .3

 
 

 :هيكل المقرر

 
 

الساعة  األسبوع
 المعتمدة

نتاجات 
 التعلم

اجراءات  المواضيع
 التعلم

 طرق التعليم

 

 

 األول

 .انًذخم انُظري نؼهى انضرٌبة:انفصم األول  3
هبُيخ الوذبسجخ الضزيجيخ ّالفزق ثيي الوذبسجخ 

. الضزيجيخ ّالوذبسجخ الوبليخ

تؼزيف الضزيجخ ّخظبئظِب ّالفزق ثيي الضزيجخ 

. ّالزسن

الْػبء الضزيجي ّطزق ،أًْاع الضزائت ّأُذافِب 

. تذذيذٍ

 

 

 

 يُاقشات

 

حاالت يٍ 

 انواقغ 

 انؼًهً

 

واجب 

 اسبوػً

 

يراجؼة  

 دورٌة

 

 

جحضٍر يسبق يٍ 

 انطهبة

 

 

 انواجبات انبٍحٍة

 

 

 اسحخذاو انُث

 

 

 جفكٍر ابذاػً

 

 ػرض جقذًًٌ

 

 انثاًَ

دراسة جفصٍهٍة نهُظاو انضرٌبً فً :انفصم انثاًَ  3

 .األردٌ
. التطْر التبريخي للضزائت في األردى

 .خظبئض الٌظبم الضزيجي في األردى

 .أُذاف الٌظبم الضزيجي في األردى

ضرائب انذخم واسحثًار انًال فً : انفصم انثانث  3 انثانث

. األردٌ

 .الذخْل الخبضؼخ للضزيجخ في األردى

إػفبءاً كليب أّ الذخْل الوؼفبح هي الضزيجخ في األردى  3 انرابغ

 .جشئيب

 . ، أسؼبر الضزيجخاإلػفبءاد الشخظيخ في األردى  3 انخايس

إجراءات قٍاس انربح انضرٌبً فً : انفصم انرابغ  3 انسادس

. األردٌ

 .تمذيز الضزيجخ ػلى الوستخذهيي

. تمذيز الضزيجخ ػلى األرثبح   3 انسابغ

 

 انثايٍ

. إجزاءاد ليبص الزثخ الضزيجي في األردى  3

. تمذيز الضزيجخ ػلى الوِي الذزح

. الذخْل غيز الوشزّػخ

 

 انحاسغ

 .انحقذٌر: انفصم انخايس  3

. هزادل تمذيز ضزيجخ الذخل 

 .المزاراد التي يتخذُب الومذر

. االستئٌبف ّالتويش  3 انؼاشر

. طالديبد ّسيز الوبليخ 

 

انحادي 

 ػشر

. جحصٍم ضرٌبة انذخم فً األردٌ: انفصم انسادس  3

 .هْاػيذ ّدْافش دفغ الضزيجخ

 .إجزاءاد تمسيظ الضزيجخ

انثاًَ 

 ػشر

 . الضزيجخصخظن ّتمب  3

. تذظيل ضزيجخ الذخل في األردى
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انثانث 

 ػشر

انضرٌبة انؼاية ػهى انًبٍؼات : انفصم انسابغ  3

. تؼزيف الضزيجخ ػلى الوجيؼبد

 .خظبئض ضزيجخ الوجيؼبد، أُذاف ضزيجخ الوجيؼبد

 

 

انرابغ 

 ػشر

ثيبى الفتزح الضزيجيخ لضزيجخ الوجيؼبد، التفزيك ثيي   3

 .الضزيجخ الؼبهخ ّالخبطخ

شزح اإلجزاءاد الْاجت ػلى التبجز الميبم ثِب ثؼذ 

 التسجيل، ّكيفيخ إستذمبق الضزيجخ

د، شزح كيفيخ الوؼبلجخ طزق ادتسبة ضزيجخ الوجيؼب

الوذبسجيخ لضزيجخ الوجيؼبد للشخض الوسجل ّغيز 

 .الوسجل

انخايس 

 ػشر

 دبالد تطجيمَ  3

 
 

 : المراجع

 
االردن ، - محمد أبو نصار، الطبعة الثانية ، دار وائل لمنشر و التوزيع، عمان. د. المحاسبة الضرائب ، ضريبة الدخل والمبيعات، أ 

2017. 

 

 

 

 

 :طرق التقييم
  الفصل الدراسً الثان2018ً/ 2017العام الجامعً   
 
 

 الطرق العالمة  التاريخ 
 االمتحان االول  20 2018/ 04/ 01

 االمتحان الثاني  20 2018/ 05/ 14

خالل الفصل وٌبدأ بعد 
 االمتحان االول

 عرض تقديمي  10

ٌحدد من خالل العمادة وٌبلغ 
 للطلبة قبل اسبوعٌن من تارٌخه

 االمتحان النهائي  50
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Zarqa University  Prerequisite: 0403210 

Instructor:  Dr. Ibraheem Joudeh 
Faculty Lecture’s time:  11-10 / 1

st
  Class 

Department: Accounting Semester: Second of 2017/2018 
Course title: Taxation Accounting 

No. of course: 0403413 
Office Hours: 12-11 /2.00-12.30  

 
  

Course description: 
 
 

This course presents the theory of taxation; taxable income for employees and companies and 
tax relating to revenues and capital expediters. In addition, it covers the tax treatments for 
depreciation, reserves, gross profit and net profit or loss for the income tax and sales tax in the 
Hashemite Kingdom of Jordan. 
 
Aims of the course: 
1. The course aims to provide students with the theoretical information about the income and 
tax general sales tax in terms of its concept, types and their characteristics and importance, 
and tax accounting in terms of nature and objectives and scientific applications in the light of 
laws governing the income tax and sales tax in the Hashemite Kingdom of Jordan on the 
different types of entry and nature as well the statement of assets realized collection of taxes . 
 2. come tax accounting to address within the rules and principles and provisions of legal entry 
and revenues are taxable and thus determine the tax base of taxpayers and the amount of tax 
debts and assets. 
 

 

Intended Learning Outcomes: (ILOs) 

A. KnowledgeandUnderstanding:Student is expected to 
A1- to know the reasons of setting taxes  
A2-to know the concept of double taxation.  
A3- to know the reasons of tax evasion.  
A4- to be able to prepare self assessment tax report  
A5- to know the procedures for setting the sales tax  

 

B.  Subject-specific skills: Student is expected to  
B1- ability to use appropriate ways to determine the taxable expenses.  
B2- ability to use the methods used to determine the amount of tax payers.  

 

C. Critical-Thinking Skills: Student is expected to 
C1-ability to determine the appropriate ways and strategies for tax planning.  
C2- ability to discuss the preparation of self assessment tax report.  
C3- ability to know how to get the legal tax reductions.  

 

D. General and Transferable Skills (other skills relevant to employability and 
personaldevelopment)Student is expected to  

D1- explain the main issues the in the tax law in Jordan  
D2- to be able to apply the tax law in Jordan.  
D3- to be able to apply the law of sales tax in Jordan.  
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Course structures: 
 

 

Assessment 

methods 

Teaching 

Procedure 
Topics ILOs 

Credit 

Hours 

Week 

  Chapter I: Theoretical entrance 
to flag tax. 
- What tax accounting and the 

difference between tax 
accounting and financial 
accounting. 

- Tax characteristics and the 
difference between the tax and 
the drawing definition. 

- Types of taxes and objectives, 
the tax base and ways to select 
it. 

 3 1 

Chapter Two: A detailed study 
of the tax system in Jordan. 
- Historical development of taxes 

in Jordan. 
- The tax system in Jordan 

Properties. 
- The tax system targets in 

Jordan. 

 3 2 

Chapter III : income taxes and 
invest the money in Jordan. 
- Login taxable in Jordan. 

 3 3 

- Login exempted from tax in 
Jordan exemption in whole or in 
part. 

 3 4 
 

- Personal exemptions in Jordan , 
the tax rates. 

 3 5 
 

Chapter IV : Measuring tax 
profit in Jordan procedures . 
- Tax User Rating. 

 

 3 6 
 

- Tax on profit estimate   3 7 
 

- Measuring tax profit procedures 
in Jordan. 

- The tax on self-employment 
estimate . 

- No legal income. 

 3 8 

Chapter V : appreciation . 
- Stages of the income tax 

estimate . 

 3 9 
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- Decisions taken by the 
estimated . 

 

- Appeal and excellence. 
- Powers of the Minister of 

Finance. 

 3 10 

Chapter VI : income tax 
collection in Jordan. 
- Dates and incentives to pay the 

tax . 
- Installment of tax procedures . 

 3 11 

- Discount and measured the tax. 
- Income tax collection in Jordan 

 3 12 

Chapter VII: General Sales Tax 
- Sales Tax definition. 
- Sales tax targets, sales tax 

properties. 

 3 13 

- A statement of the tax period for 
sales tax, the distinction 
between public and private tax. 

- Duty actions on the merchant 
explaining to do after 
registration, and how to merit 
tax 

- Methods of calculating the sales 
tax, explain how the accounting 
treatment for sales tax 
registered and non- registered 
person. 

 3 14 

Applied Cases 

 
 3 15 

 

References: 

Accounting Tax, Income and Sales Tax, Prof. Mohammed Abu Nassar, Second Edition, Dar Wael for 

Publishing and Distribution, Amman - Jordan, 2017. 

 

Assessment Methods: 

University Year 2017/2018 Second Semester 

 

Methods Grade Date 

First exam 20 1/4/2018 

 

Second exam 20 14/5/2018 

 

Presentation 10 During the semester and after the 

first exam 

Final exam 50 Determines through the Deanship 

and informs the students 

 


