شهادة المهنية الضري�بية

برامج التعليم التنفيذي

أوالً :مقدمة
إن قــدرة الحكومــات علــى االنفــاق العــام وزيــادة معــدل النمــو االقتصــادي تتوقــف علــى مــا يتــاح لهــا مــن المــوارد
الماليــة الالزمــة لتمويــل اســتثماراتها ،وتعتمــد الــدول علــى تطويــر المصــادر الداخليــة للتمويــل وبالتالــي يبــرز دور
الضرائــب واهميتهــا فــي تعزيــز التمويــل الداخلــي وزيــادة المــوارد الماليــة التــي يتطلبهــا النمــو االقتصــادي .ويتمثــل
دور النظام الضريبــي فــي دعــم واســناد عمليــات النمــو االقتصــادي المســتدام مــن خــال توجيــه المــوارد نحــو قنــوات
االســتثمار التــي تخــدم عمليــة النمــو وزيــادة الطاقــات االنتاجيــة ،وتحقيــق االســتقرار االقتصــادي.
لقــد بــدأت الدولــة فــي تطبيــق الضرائــب االنتقائيــة فــي أكتوبــر  2017بهــدف تقليــص اســتهالك منتجــات قــد
ً
ـارا ســلبية أخــرى علــى المجتمــع ممــا ينعكــس إيجابيــا علــى الســلوك العــام للمســتهلك
تســبب
أمراضــا صحيــة وتتــرك آثـ ً
النهائــي كمــا دخلــت ضريبــة القيمــة المضافــة حيــز التنفيــذ فــي األول مــن ينايــر  2018والتــي مــن مزاياهــا أنهــا تفــرض
تدرهــا علــى الخزانــة تعــد وفيــرة ودوريــة وأقــل عرضــة للتذبــذب
علــى مختلــف مراحــل التوريــد ،كمــا أن اإليــرادات التــي ّ
مــن الضرائــب األخــرى .كمــا انهــا خيــر تعويــض عــن تراجــع اإليــرادات الجمركيــة الناجــم عــن تحريــر التجــارة وإلغــاء الضرائــب
علــى الــواردات .وبالتالــي جــاءت منظومــة الضرائــب االتحاديــة بهــدف تمكيــن االقتصــاد الوطنــي مــن تحقيــق رؤيــة
اإلمــارات  2021ورؤيــة القــادة االســتراتيجية الداعيــة الــى تنويــع االقتصــاد المســتدام وخلــق قطاعــات اقتصاديــة
رائــدة ومضاعفــة مصــادر الدخــل وتنويعــه كذلــك تســعى حكومــة دبــي لضمــان االمتثــال الضريبــي الكامــل ضمانــا
للحقــوق الماليــة وفعاليــة التطبيــق علــى مســتوى كافــة الجهــات الحكوميــة بهــدف اســتمرارية االســتدامة الماليــة
والريــادة االقتصاديــة.

ثاني ًا :المخرجات المستهدفة لشهادة المهنية الضري�بية
تستهدف هذه الشهادة تحقيق المخرجات التالية:
1 .1إعــداد جيــل جديــد مــن موظفــي الحكومــة مــن حملــة شــهادة المهنيــة الضريبيــة مؤهليــن بأحــدث المفاهيــم
العلميــة والمهــارات واألســاليب الفنيــة الحديثــة المســتخدمة عالميــا فــي المجــال الضريبــي يكــون لديهــم القــدرة
علــى تطبيــق تلــك األدوات واألســاليب الحديثــة العالميــة ممــا يعمــل علــى رفــع المســتوى المهنــي والمعرفــي
للضرائــب االتحاديــة.
2 .2االســتفادة مــن الخبــرات التراكميــة الحكوميــة للموظفيــن الموجوديــن فــي حكومــة دبــي والمتخصصيــن فــي هــذا
المجــال بمــا يضمــن الحفــاظ علــى اســتمرارية االعمــال وبخاصــة فــي المجــال الضريبــي.
3 .3التأكــد مــن اكتســاب الموظفيــن فــي المجــال الضريبــي بالمهــارات األساســية والفنيــة والمحاســبية واألســاليب
التطبيقيــة المثلــى والقــدرة علــى تطبيقهــا ونقلهــا الــى بقيــة زمالئهــم الموظفيــن بجهاتهــم الحكوميــة.
4 .4تنميــة الجانــب المعرفــي فــي المجــاالت الضريبيــة والماليــة المختلفــة والتركيــز علــى التجــارب العالميــة الحديثــة
وضــرورة تحديــث المعرفــة بصــورة مســتمرة لهــؤالء الموظفيــن وغيرهــم بالجهــات الحكوميــة.
5 .5انشــاء مجتمــع وظيفــي حكومــي متخصــص فــي المجــال الضريبــي يهــدف إلــى تطوير الوظائــف الضريبيــة الحكومية
واإللمــام بأحــدث المتغيــرات واألســاليب العلميــة والتطبيقيــة فــي هــذا المجــال بمــا يســمح لهــم بالمشــاركة فــي
صياغــة أســلوب حديــث إلدارة األنشــطة الضريبيــة بالجهــات الحكوميــة ممــا يخلــق امتثــاال ضريبيــا كامــا وتحقيــق
االســتدامة الماليــة الحكوميــة.

ثالث ًا :الفئات المستهدفة
تســتهدف الشــهادة فــي العــام األول  2018ألطالقهــا تقديمهــا لمــا يقــرب مــن  250موظفــا بالجهــات الحكوميــة
فــي إمــارة دبــي وكمرحلــة أولــى مــن الفئــات الوظيفيــة المعنيــة بشــؤون الضرائــب وهــم الموظفــون الماليــون
والمحاســبون ومدققيــن الحســابات ومســئولين المشــتريات والفئــات األخــرى الذيــن يرغبــون فــي تعديــل مســارهم
الوظيفــي مــن خــال االلتحــاق بالضرائــب.

رابع ًا :النظام لمنح الشهادة المهنية
تتكــون المجموعــة الدراســية مــن  30موظفــا ويبلــغ أجمالــي عــدد الســاعات المكتســبة لمنــح الشــهادة  60ســاعة
تدريبيــة وال تتضمــن  8ســاعات مخصصــة لالختبــارات النهائيــة وتمنــح الشــهادة بعــد االنتهــاء مــن األربعــة مســاقات
(أربعــة أســابيع =  8محاضــرات تدريبيــة).

خامس ًا :محتويات المساقات التدري�بية
1 .1فنيات الضرائب الحديثة
2 .2تحليل التشريعات الضريبية االتحادية
3 .3المعامالت الضريبية للقيمة المضافة واالنتقائية في الدولة
4 .4المحاسبة لضريبة القيمة المضافة
يحســب معــدل الموظــف علــى أســاس درجــة إجماليــة للشــهادة  100درجــة موزعــة بيــن  4مســاقات كل مســاق
تدريبــي  25درجــة ويحســب المعــدل العــام كاآلتــي:
•أقل من  85%مقبول
•من  85%وحتى أقل من  90%جيد
•من  90%وحتى أقل من  95%جيد جدا
•من  95%وحتى  100%امتياز
•المواظبــة الزاميــة حيــث فــي حــال بلــغ غيــاب الموظــف أكثــر مــن ( % 10محاضــرة واحــدة) مــن أجمالــي الســاعات
المعتمــدة لمنــح الشــهادة ســوف يتعــذر االســتمرار بالبرنامــج ويتحمــل التكلفــة الماليــة بالكامــل.
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