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 مكان االنعقاد تاريخ االنعقاد البرنامج التدريبي كود

TAX 023 دبي 2023يناير  5 – 1 الضريبية اإلدارات في األداء إدارة 

TAX 049 اسطنبول 2023يناير  12 – 8 المحترف الضريبي الخبير 

TAX 075 لندن 2023يناير  11 – 15 الضريبي والفحص الضريبية المحاسبة 

TAX 025 القاهرة 2023يناير  22 – 22 المتقدم الضريبي التدقيق أساليب 

TAX 051 اسطنبول 2023فبراير  2 –يناير  21 الشامل الضرائب برنامج 

TAX 077 امستردام 2023فبراير   1 – 5 المبيعات على العامة والضريبة الدخل ضريبة قانون 

TAX 027 
 استراتيجي كمدخل Six Sigma منهج استخدام

 الضريبية اإلدارة أداء لتطوير 
 كوااللمبور 2023فبراير   12 – 12

TAX 053 اسطنبول 2023فبراير   23 – 11 المحاسبين لغير الضرائب محـاسبة 

TAX 079 
  وأثره الضرائب لحساب االستراتيجي التخطيط

 الضريبي التهرب من الحد في
 القاهرة 2023مارس  2 –فبراير  22

TAX 029 الضريبية اإلقرارات ورفع المالية التقارير إعداد VAT 5 – 1   اسطنبول 2023مارس 

TAX 055 دبي 2023مارس   12 – 12 لها والمحاسبة المضافة القيمة على الضريبة مبادئ 

TAX 081 اسطنبول 2023مارس  23 – 11 مكافحته واساليب الضريبي التهرب 

TAX 031 النمسا 2023مارس   30 – 22 الضريبي والتدقيق الضريبية المحاسبة في الحديثة األدوات 

TAX 057 لندن 2023 ابريل  2 – 2 المضافة القيمة ضريبة قانون تطبيقات 

TAX 083 المضافة القيمة ضريبة اخصائي مهارات (VAT) 1 – 13  اسطنبول 2023 ابريل 

TAX 033 اسطنبول 2023 ابريل  20 – 12 للضرائب الفنية والتسوية الضريبية اإلدارة اساسيات 

TAX 059 القاهرة 2023 ابريل  22 – 23 اإللكترونية الفوترة دليل 

TAX 085 اسطنبول 2023 مايو  4 – ابريل 30 الضريبية والمحاسبة والتدقيق الفحص مهارات 

TAX 035 كوااللمبور 2023 مايو  11 – 2 المضافة القيمة ضريبة لقانون العملية التطبيقات 

TAX 061 اسطنبول 2023 مايو 18 – 14 الضريبية بالحصيلة وعالقته الضريبية اإلدارة أداء تقويم 

TAX 087 اإليرادات إدارة نظام RMS 21 – 25 دبي 2023 مايو 

TAX 037 
  إتخاذ في للضرائب بالقيمة التسيير دور

 للمؤسسات المالية القرارات
 امستردام 2023 يونيو  1 –مايو  28

 قطاع الضرائب
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TAX 063 كوااللمبور 2023 يونيو  8 – 4 الضريبة مجال في المعلومات تبادل اتفاقيات 

TAX 089 اسطنبول 2023 يونيو  15 – 11 مباشرة وغير المباشرة الضريبة بين األساسية الفروق 

TAX 039 القاهرة 2023 يونيو  22 – 18 حكمها في وما المرتبات ضريبة 

TAX 065 
  الطبيعيين األشخاص دخل على الضريبة

 التجاري أوغير المهني النشاط من
 دبي 2023 يونيو  21 – 25

TAX 091 لندن 2023 يوليو  2 – 2 المضافة القيمة لضريبة الحديثة المحاسبية القواعد 

TAX 041 
 عن المحاسبة في الحسابات مراقب ومسئولية دور

 المالية القوائم في المؤجلة الضرائب
 اسطنبول 2023 يوليو  13 – 1

TAX 067 اسطنبول 2023 يوليو 20 – 12 المضافة القيمة ضريبة أساسيات 

TAX 093 القاهرة 2023 يوليو 22 – 23 وإجراءات آليات - المضافة القيمة ضريبة 

TAX 043 امستردام 2023 اغسطس  3 –يوليو  30 وإشكاالتها الضرائب سياسات 

TAX 069 اسطنبول 2023 اغسطس  10 - 2 العملية والممارسة النظرية الضريبية واإلدارة السياسة 

TAX 095 كوااللمبور 2023 اغسطس  12 - 13 الرأسمالية األصول ضريبة 

TAX 045 
  الطبيعيين األشخاص دخل على الضريبة
 والصناعي التجاري النشاط من

 النمسا 2023 اغسطس  24 - 20

TAX 071 دبي 2023  اغسطس 31 – 22 العقارية الثروة من الطبيعين األشخاص دخل على الضريبة 

TAX 097 
 الطبيعيين األشخاص دخل على الضريبة

 حكمها في وما المرتبات من 
 القاهرة 2023سبتمبر   2  - 3

TAX 047 لندن 2023سبتمبر  14  - 10 االنتقائية والسلع المضافة القيمة ضريبتي 

TAX 073 امستردام 2023سبتمبر  21  - 12 اإلعتبارية األشخاص أرباح علي الضريبة 

TAX 099 دبي 2023سبتمبر  28  - 24 العقاري القطاع في المضافة القيمة ضريبة 

TAX 023 دبي 2023اكتوبر   5  - 1 الضريبية اإلدارات في األداء إدارة 

TAX 049 اسطنبول 2023اكتوبر   12  - 8 المحترف الضريبي الخبير 

TAX 075 لندن 2023اكتوبر   11  - 15 الضريبي والفحص الضريبية المحاسبة 

TAX 025 القاهرة 2023اكتوبر   22  - 22 المتقدم الضريبي التدقيق أساليب 

TAX 051 اسطنبول 2023نوفمبر  2  -اكتوبر  21 الشامل الضرائب برنامج 

TAX 027 
 استراتيجي كمدخل Six Sigma منهج استخدام

 الضريبية اإلدارة أداء لتطوير 
 كوااللمبور 2023نوفمبر   1  - 5



 

 

  
 

 
 

                   www.DiscoveryTools.org                                       2023 لعام التدريبية الخطة                                                           
 

Page 30 

TAX 053 اسطنبول 2023نوفمبر   12  - 12 المحاسبين لغير الضرائب محـاسبة 

TAX 079 
  وأثره الضرائب لحساب االستراتيجي التخطيط

 الضريبي التهرب من الحد في
 القاهرة 2023نوفمبر   23  - 11

TAX 029 الضريبية اإلقرارات ورفع المالية التقارير إعداد VAT 22 -  30   اسطنبول 2023نوفمبر 

TAX 081 اسطنبول 2023ديسمبر   2  - 3 مكافحته واساليب الضريبي التهرب 

TAX 031 النمسا 2023ديسمبر   14  - 10 الضريبي والتدقيق الضريبية المحاسبة في الحديثة األدوات 

TAX 083 المضافة القيمة ضريبة اخصائي مهارات (VAT) 12 -  21   اسطنبول 2023ديسمبر 

TAX 059 القاهرة 2023ديسمبر   28  - 24 اإللكترونية الفوترة دليل 

 

  


