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ً

ًإدمػياراتًعاؿة:ًأواًل

ًـفأًحقثً؟ًؾصادراتؾًردًاألعلاءًصـدوقًررفًبادلصدرقـًاخلاصةًادلمأخراتًؾيدادًؿاًفكًخطةًاؾقزارة .1

وؼاتًيفًاؾربعًادليمًؿـًايًصرفًؾعدمًوذؾؽًجـقفًؿؾقار9ًًاديًادلدققـقةًوصؾتًؼدًاؾصـدوقًإػادةًحيب

يفًاألؿرًفذاًتيلبً؟ًػؼدًًيموؼاتتؾؽًادلًتراؽؿًددمقرقةًؿا؟ًوًيًؿاًقؼربًؿـًعاؿنيًأ2017ًؾعامًًاالول

دقاقًخارجقةًمتًبـاؤفاًعؾكًؿدارًأقدًؿـًاؾشرؽاتًوًزقادةًاؾلطاؾةًووؼػًخطقطًاإلـماجًوػؼدانًنرًاؾعدتع

 دـقاتً.

2. ً ًاؾشرؽاتًـؼرتحًأن ًفذه ًتؼقم ًؿا ًاؾصادراتًؿع ًدليموؼاتًاؾشرؽاتًؾدىًصـدوقًتـؿقة ًعؿؾًؿؼاصة تمؿ

 هًؿـًتأؿقـاتًإجمؿاعقةًوًتأؿنيًصولًأوًضرائبًعاؿةًأوًضرائبًؼقؿةًؿضاػةً.بيداد

3. ً يفًاالؾػًؿـًرؼؿًاالعؿالًؾؽؾًذرؽة2.5ًًؼاـقنًاؾمأؿنيًاؾطيبًاؾشاؿؾًحددًـيلةًؿيافؿةًتؽاػؾقةًبـيلة

ًاؾيتًتلقعً ًادلصـعة ًاؾشرؽاتًاالم ًو ًاؾشرؽاتًاؾؼابضة ًيفًحاؾة ًتضاعػًاؾـيلة ًؿـًذأـف ًفذا ًو عؾكًحدة

 .,ؾذاًـرىًإعادةًاؾـظرًيفًفذاًاألؿرؿـمهاتفاًؾشرؽاتًذؼقؼةً

ً

ً:ًؿقضقعاتًتمعؾؼًمبصؾوةًاجلؿاركًادلصرقةًثاـقًا

ً

 ؟ؿاًفكًاخلطةًاؾيتًأعدتفاًؿصؾوةًاجلؿاركًادلصرقةًؾمؼؾقؾًزؿـًاالػرجًعـًاؾلضائع .1

 فؿؾًيفًاؾػرتةًاالخريةً.ُأػراجًادليلؼًاؾذيًباإلًمفمؿااإلوًؾؾؿصاـعًخضراألًادليارًعقدةـؼرتحً .2

حميابفًأوزانًغريًحؼقؼةًإلًذيركًاؾدخقؾةًوًًدؽـدرقةفقؽؾةًادلقازقـًاخلاصةًجبؿركًاإلًإعادةـرىًضرورةً .3

 دػعًغراؿاتًؿلاؾغًػقفاً.وباؾماؾلًً,ًثًػروقًوزنًغريًحؼقؼةًووًحد

4. ً ًـرىًتطلقؼ ًادليمنؿرقـاؾأحؼقة ًإلؼاؿة ًاألًمهدقد ًبدون ًتؤديًإديًًحقثًأـفاًمقؽقالتًاؾجاـبًبـػيفؿ

 ...ًإخل..اؾؽنريًؿـًاؾقؼتإفدارً

 .1ًً/1ً/2019ًتػاؼقةًدبػقضًاجلؿاركًعؾكًاؾيقاراتًيفًفؾًدقمؿًتطلقؼًإ .5

ًرضقاتًؾؾىطقطًادلالحقةً.درادةًإؿؽاـقةًتقحقدًأدعارًاأل .6

ً

ً

ً



ًضاػةادلؼقؿةًضرقلةًاؾعاؿةًواؾضرقلةًباؾًتمعؾؼ:ًؿقضقعاتًًثاؾنًا

ً

1. ً ًقمؿًواؾيتًاؾمعلكةًؿقادًعؾكًادللقعاتًضرقلةًبرداخلاص2016ًًًؾيـة67ًًرؼؿًاؾؼاـقناؾعؿؾًعؾكًتطلقؼ

ًحيدثًحاًادليمـداتًتؼدقؿًػقرًوذؾؽًتصدقرفا ًؿا ًاؾصرفًؾمصؾًإديًعدةًًقًاؾ,حقثًأن ًؿدد ًتأخري فق

 .دـقات

قلةًاؾؼقؿةًادلضاػةًؾصـاعةًإعادةًتدوقرًادلىؾػاتًوًاؾيتًتعمؿدًعؾكًؿمكًوًؽقػًدقمؿًتػعقؾًاالعػاءًؿـًضر .2

ؿـًؼائؿةًاؾيؾعًوً(53ًً)وًادلادةًرؼؿً(23ًً)اصةًبادلقادًاؾغذائقةًمباًقمقاػؼًؿعًادلادةًرؼؿًخلتدوقرًاؾعلقاتًا

 ؿـًاؾضرقلةًعؾكًاؾؼقؿةًادلضاػة؟ًاخلدؿاتًادلعػاة

 ,مماًقمطؾبًإعادةًاؾـظرًػقفا.اؾيقاداتًاؾضرقلقةًاحلاؾقةًتعمربًدقاداتًاـؽؿاذقةًًـرىًأنً .3

ًادلً .4 ًوزارة ًاؾيتًتمىذفا ًاخلطقات ًفل ًاالؼمصادًؿا ًإلدخال ًأوض  ًوبصقرة ًاؾضرقلقة ًاؾؼاعدة ًؾمقدعة اؾقة

 اؾعداؾةًاؾضرقلقةً؟ًًمماًحيؼؼرمسلً(ًيفًادلـظقؿةًاؾضرقلقةًاؾغريًادلقازيً)ً

ًػرعًؾًـؼرتحًأنًقمؿ .5 ًإضاػة ًإعملار ًؼائؿة ًًبدءًؼلؾباؾػعؾًشرؽة ًاجلدقد ًذرؽةًاؾعؿؾًبؼاـقنًاإلدمنؿار ؽإـفا

ؿنؾفاًؿنؾًاؾشرؽاتًاجلدقدةًتشهعقًاًؾؾؿيمنؿرًادلصريًعؾكًًاجلدقدًًدمنؿارجدقدةً,حبقثًتيمػقدًبؼاـقنًاإل

 تفًمبصرً.ازقادةًادمنؿار

احلاؾلًيفًاحلدودًًًاًاؾدقـًاخلارجلً؟ًوفؾًاؾدقـؿاًفلًخطةًاحلؽقؿةًؾؾيقطرةًعؾكًاؾدقـًاؾعامًوًخصقص .6

 أمًالً؟ؿـةًاآل

وًخاصةًباؾـيلةًؾضرقلةًاؾؼقؿةًادلضاػةًًتددادًادلدػقعاتًاحلؽقؿقةًعـًررقؼًاؾموققالإعادةًاؾـظرًيفًآؾقةً .7

ؼاوؾنيًاؾيتًتؼقمًاؾشرؽاتًاحلؽقؿقةًبيدادفاًؿلاذرةًؾقزارةًادلاؾقةًـقابةًعـًاؾشرؽاتًادلمعاؿؾةًؿعفاًؿنؾًادل

ً ًذرؽاتًاؾصقاـة ًاؾذيًقؤديًإديًًو ًاؾشرؽاتً,األؿر ًفذه ًؼدرة ًادلدخالتًًؿـعدم ًاخلاصةخصؿًضرقلة

 اؾضرقلةًاحملصؾةًؾؾعؿقؾًمماًقؤديًاديًوجقدًرصقدًدائـًوًؿـًاؾصعبًادرتدادًفذهًاؾضرقلةً.ب

ًإتؾؽًاؾشرؽاتًؿاتًبيدادًضرقلةًاؾؼقؿةًادلضاػةًإديًاؾشرؽاتً,عؾكًأنًتؼقمًـرىًإصدارًتعؾق .8 ديًبيدادفا

 ؾضرائبًبعدًخصؿًضرقلةًادلدخالتً.ا

ًعددًجلانًػً .9 ًاؾـظرًيفًزقادة ًنًاؾؾهانًضًادلـازعاتً,حقثًأـرجق تيمغرقًوؼتًرققؾًيفًحؾًاحلاؾقة

قؤديًإديًإدمؼرارًاؾشرؽاتًً,األؿرًاؾذيادلؾػاتًاحملاؾةًإؾقفاً,ؾذاًقرجكًاؾـظرًيفًفذاًاالؿرًيفًأؼربًوؼتً

 قؾةًاؾضرقلقة.وزقادةًاحلص

ً,قجبًؼرارًاجلؿعقةًاؾعاؿةًؾؾشرؽاتصدرتًؿـًإدارةًاؾلوقثًـشرةًخبصقصًاألدفؿًاؾيتًتقزعًذباـقةًمبً .10

ً,وأذرترتً ًاإلدمنؿار ًهلذا ًاؾؼقد ًؿنلتًمبوضر ً,وفق ًاؾعاؿة ًباجلؿعقة ًواضوًا ًاؾؼرار ًأنًقؽقن أذرترتًػقف

ً ًوفكًغريًؿعـقة ًادلاؾقة ًاؾرؼابة ًفقكة ًؿقاػؼة ًاؾالئوة ًاؾعؿقؿقةًًاألؿربفذا ًؿـًاجلؿعقة ًصدر ,حقثًأنًاؾؼرار

 وأعُمؿدًؿـًفقكةًاإلدمنؿارً,ؾذاًـرجقًإصدارًتعؾقؿاتًاؾلوقثًبؼلقلًإؼرارًاجلؿعقةًوفقكةًاإلدمنؿار.



ًاإلؼرارً .11 ًيفًاؾؼاـقنًيفًاؾمىؾػًعـًتؼدقؿ ًاؾعؼقباتًادلـصقصًعؾقفا ً,ػإن ًادلضاػة ًاؾؼقؿة ًؾضرقلة باؾـيلة

ًاؾيؾيبً,إ ًإداريًوؾقسًحبؽؿًؼاإلجيابلًأو ًتقؼعًبؼرار ًأؿمنا ً,وفق ًادلىمصة رًزباؾػًضائلًؿـًاحملؽؿة

 ؾؾددمقر.

ًقيؿ ًدلصؾوةًاؾضرائبًبادلطاؾلةًمبيمـداتًؼدًؿضكً .12 ًاؾػوصًواإلخطارًؼلؾًاؾمؼادمًبشفرًمما اؾضرائبً:

ارًاؾضرقيبً,يفًدلؼًتؼدميفاًؿعًاإلؼراؾيتًيمـداتًادلغريًًإضاػقةً,وؿعظؿًاؾطؾلاتًدـقات10ًاؽنرًؿـًعؾقفاً

ؾمىزقـفاًودلـعًحدوثًأؿاؽـًدـقاتًؾعدمًتقاػر5ًًيمـداتًبعدًاؾمىؾصًؿـًادلًؿـًادليؿقحًبفًأـفحنيً

 .ػؼطًخاللًاخلؿسًدـقاتػوصًيًؿؾػًضرائبًؿـًأًفاءًمـاإلؾذاًـؼرتحًأنًقمؿًحرائؼً,

اؾشرؽاتًًفوأعػكًمبقجلً,وتعدقالتفًقشهعًاؾؽقاـاتًاؾؽلرية1981ًًؾيـة159ًًؼاـقنًاؾشرؽاتًادليافؿةًرؼؿًً .13

ًؾؾؿادةً)ؿـًؽاػةًأـقاعًاؾضرائبًواؾردقمً,وؾإعػاءًؿطؾؼًاؾداذبةًوادلـدذبةً (52ًًؽـًؼاـقنًاؾضرائبًوػؼًا

ًبابًوقػم ًاإلدمنؿارًعؾكًقؤثرًاؾذيًاؾمضاربًفذاًػؾؿاذاإعادةًاؾمؼققؿً,أؾقسًفـاكًتضاربً,أخضعًأرباحً

 خلالفًؿعًؿصؾوةًاؾضرائب؟ا

فـاكًاؾعدقدًؿـًادلشاؽؾًبنيًؿأؿقرقاتًاؾضرائبًوًادليمنؿرقـًػقؿاًقمعؾؼًبمقصقػًعالوةًاإلصدارًاؾـاذكةًً .14

عـًاإلدموقاذًأوًزقادةًرأسًادلالًباؾؼقؿةًاؾعادؾةًػفؿًققصػقـفاًػرقًإعادةًتؼققؿً,وؽؾًادليمنؿرقـًيفًحاؾةً

ًرقلةًؿـًاؾمعاؿؾًؿعًاؾضرائب.

ً

ًعؼارقةاؾضرقلةً:ًؿقضقعاتًتمعؾؼًباؾًرابعًا

ًوزارةًادلاؾقةًبعدًتقجقفاتًً ؿاًفلًادلالؿ ًاؾرئقيقة .1 ؾؾؼاـقنًاجلدقدًأوًاؾمعدقالتًاؾمشرقعقةًاؾيتًتؾمزمًبفا

 اؾيقدًاؾرئقسًػقؿاًخيصًاؾضرقلةًاؾعؼارقةًوفؾًدممغؾبًعؾكًادلشاؽؾًوادلمـاؼضاتًاؾرافـةً؟

ضرورةًإعادةًاؾـظرًيفًفذاًماجقةًؿعققًؾالدمنؿارًوًاالـماجً,ؾذاًـرىًرائبًاؾعؼارقةًعؾكًاؾقحداتًاالـاؾض .2

 األؿر.

,ؾذاًـرىًًؿلاؾغًػقفباؾـيلةًؾؾضرقلةًاؾعؼارقةًفـاكًخطأًيفًادلعاقـةًبشؽؾًواض ًثؿًيفًتؼدقرًاؾؼقؿةًبشؽؾً .3

 ضرورةًوضعًآؾقفًتضؿـًاؾمؼققؿًاؾعادل.

ؿقرقةًاؾضرائبًاؾعؼارقةًتضرًاؾطاعـًعـدؿاًقطعـًعؾكًفؾًقضارًاؾطاعـًؾطعـفً؟ًػاؾقضعًاؾطلقعلًالً,وؾؽـًؿأ .4

 تؼدقرًاؾضرقلةًبانًتؼقمًبزقادةًاؾضرقلةًادلؼدرةًالحؼًا.

بقعًوتأجريًاؾقحداتًاؾيؽـقةًوغريًاؾيؽـقةًرلؼًاًؾؼائؿةًاؾيؾعًواخلدؿاتًادلعػاهًاؾقاردةًبؼاـقنًضرقلةًاؾؼقؿةً .5

احملالًاؾمهارقةً,وؿعًذؾؽًقمؿًحاؾقًاًاؾمطلقؼًعؾكًًبإدمنـاءًاؾقحداتًاخلاضعةًؾؼاـقنًرفـًوذؾؽادلضاػةً,

اؾقحداتًاؾمهارقةًبادلراؽزًاؾمهارقةًرغؿًأنًاؾؼاـقنًالًقـصًعؾكًذؾؽً,مماًقنريًبعضًادلشاؽؾًاؾيتًدمؤثرً

 .بشؽؾًعامًعؾكًاإلدمنؿارًيفًؿصر



ً)اإل .6 ًاؾمطققر ًذرؽات ًفؾ ًعـ ًؿيكقؾة ًاؾعؼارى ًإدمنؿار( ًاؾعؼارقة ًاؾضرائب ًؿصؾوة ًاؾقحداتًخطار بلقاـات

فؾًقمؿًاؾرجقعًًوًاؾعؼارقة؟ ,ًوؿاًفلًؿدىًؿيكقؾقةًذرؽاتًاالدمنؿارًاؾعؼارىًجتاهًاؾضرقلةباؾػعؾًًادللاعة

 عؾكًؿاؾؽًاألرضًأوًادلطقرً)ادليمنؿر(ًاؾعؼارىًيفًحاؾةًعدمًاؾمؿؽـًؿـًاؾقصقلًدلاؾؽكًاؾقحداتً؟

ًؿاؾؽًاألرضً .7 ًاؾعؼارأؿافكًؿيكقؾقة ً)ادليمنؿر( ًادلطقر ًدونًبقعًو ًاؾلـاء ًاؾعؼارقةًيفًحاؾة ًاؾضرقلة ىًجتاه

 ؟ًاؾقحدات

ً؟ًؿـًاؾقضعًاحلاؾلًفؾًدقمؿًيفًاؾؼاـقنًاجلدقدًؿراعاهًوضعًؼقاعدًواضوةًوربددةًؾمؼققؿًاؾعؼاراتًبداًل .8

ً ً,وِػلًجلانًاؾطعـًاؾيتًقرأدفا ًأضعافًاؾقاؼع ًإديًعشرة ًاحقاـًا ًادليمشارقـحقثًقصؾًاؾمؼدقر قمؿًًأحد

 .ً٪٠٧قؿفًحبقاؾلًدبػقضًاؾؼ

اوًؿراجعةًجادةًؾؾؿدػقعاتًاؾيتًتيددًيفًادلصؾوةًحليابًؿأؿقرقاتًاؾياحؾًربددًـظامًًوضعفؾًدقمؿً .9

ً ًاألرير ًاؾلور ًأو ًاؾشؿاؾل ًحقث ً؟ ًعؾك ًأؿنؾف ًادلققجد ًعام ًؿـذ ًؿأؿقرقاإ٧٧٠٠ًدػقعات ًاؾعؾؿنيًدي ت

 ن.واؾيققسًملًتصؾًحمكًاآل

ًأ .10 ًقـؼرتح ًؾؾيؽـًاؾشىصلًن ًاإلعػاء ًعؾكًإعػاًءؽقن ًاإلعػاء ًإؼمصار ًؿـ ً,بداًل ًاؾعؼار ًؽاـتًؼقؿة ًأقًا ًؽاؿاًل

فذاًػضاًلًعـًانًاؾعؼارًدقفًتزدادًؼقؿمفًاؾيقؼقةًنيًؿؾققنًجـقفًػؼطًؾؼقؿةًاؾعؼارًً,األؼؾًؿـًإثـًاؾقحدات

ثـنيًاؾضرقلةًاؾعؼارقةًػقؿاًزادًعؾكًحدًاإلعػاءًوفقًاإلًددادًوقؤديًإديًمبرورًاؾقؼتً,مماًقرفؼًادلؿقل

ًؿؾققنًجـقف.

ً

ً

 


