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رئقسًً-ًعؾيًعقيىًً/ًبرئادةًاْفـدسـدوةًعاؿةًًؿعقةًرجالًاعأعؿالًاْررقنجبُـةًاْاؾقةًعؼدتً

ـائبًً–حبضورًاعأدماذً/ًعؿروًاْـرلًوذؾكًً,ًرئقسًاؾؾهـةأؿنًاؾرـدوقًوًاؾدؽمورً/ًرهًخاؾداُؿعقةًو

,وعددًـائبًرئقسًؿرؾوةًاؾضرائبًاْررقةًً–حمؿدًعلدًاؾيمارًوزقرًاْاؾقةًؾؾيقاداتًاؾضرقلقةً,واعأدماذً/ً

ػدلاقر20ًًقومًاإلثـنًاْواػقًًوذؾكًؽلرلًؿنًاؾيادةًأعضاءًاُؿعقةًممنؾيًجممؿعًاعأعؿالًاْرريً,

ًفدفًإدمعراضًوؿـاؼشةًمبؼرًاُؿعقةًباُقزةً,ًب2017ً

 " عوالها على هناخ اإلستثواز وجمتوع األكافح التشسٌعاخ الضسٌثٍح احلالٍح وتأثري" 
 

باؾذلحقبًباعأدماذً/ًعؿروًاْـرلًحقثًؼامًرئقسًاُؿعقةً,ً–ًاملهندس / علً عٍسى اإلجتواع تكلوحتدأ 

ًاؾضرقلقةً– ًؾؾيقادات ًاْاؾقة ً,ًـائبًوزقر ًاؾيمار ًعلد ًحمؿد /ً ًاؾضرائبًً–واعأدماذ ـائبًرئقسًؿرؾوة

فـكةًؾإلدمؼرارًيفًوزارةًًاْاؾقةًوَدقدًاؾنؼةًيفًؿعاؾيًاؾوزقرًثمًؼامًبمؼدقمًاؾمواؾيادةًاِضورً,ًاْررقةً

ًبأنًؿيأؾةًدػعًاعأؿوالًواؾضرائبًؾقسًباعأؿرًاؾيفلً,حقثًقرجعًذؾكًإدي اؾنؼاػةًاؾعاؿةًاؾيائدةًً,ؿشرلًا

حبقثًتميمًاؾعالؼةًبنًاؾطرػنًباؾشػاػقةًًًاً,اعأؿرًاؾذيًجيبًتغقرلهًجذرقًاْؿولًوؿرؾوةًاؾضرائبًبن

ًواؾنؼةًاؾؽاؿؾةً.

ًرئقسًاؾؾهـةًأؿنًاؾرـدوقًوً–ًالدكتىز / طه خالد ثن قام ً–باعأدماذً/ًعؿروًاْـرلًبإؾؼاءًؽؾؿمهًؿرحلًا

ًـائبًرئقسًؿرؾوةًاؾضرائبًاْررقةًً–,واعأدماذً/ًحمؿدًعلدًاؾيمارًًـائبًوزقرًاْاؾقةًؾؾيقاداتًاؾضرقلقة

ً ً,ؿشرلًا ً ًاؾذيًقيمؾزمًاؾمعرفًعؾىًواؾيادةًاِضور بأنًاؾضرائبًمتسًؽلًػردًيفًاجملمؿعً,وفوًاعأؿر

عؿؾقاتًإعادةًًتؾكًاؾػذلةًذفدتًحقثؽاػةًاؾـواحيًاؾضرقلقةًوأفمًاؾمطوراتًبفاًخاللًاؾػذلةًاعأخرلةً,

يفًاؾموينًخاصةًبعدًاؾعهزًاؾؽلرلًيفًاْوازـةًاؾعاؿةًؾؾدوؾةًواؾذيًبدأًؾؾمـظقمًاؾضرقيبًؾؾدوؾةً,ًاهلقؽؾة

بعدًؼرارًتعوقمًاُـقةًاْرريً,ؾملدأًاؾدوؾةًيفًوضعًأؼداؿفاًعؾىًبداقةًررققًًخاللًاؾشفرقنًاْاضقن

ً.ًاإلصالحًاإلؼمرادي

ً



ًاْاؾقً–ًثن تدأ األستاذ / عوسو املنري ًؾؾيقاداتًاؾضرقلقةـائبًوزقر ًعؾىًًؽؾؿمهًة ًاؾيادةًاِضور ذاؽرًا

ًحول ًاْـاؼشة ًباب ًؾػمح ًاهلام ًاؾؾؼاء ًهلذا ًؿـاخًًدعوته ًعؾى ًوتأثرلفا ًاِاؾقة ًاؾضرقلقة ًاؾمشرقعات ؽاػة

ًاعأعؿالًًاإلدمنؿار ًوؿـفاًًؿشرلًا,وجممؿع ًاعأخرلة بأنًاإلصالحاتًواّطواتًاؾيتًُأختذتًخاللًاؾػذلة

ؼاـونًضرقلةًاؾؼقؿةًاْضاػةًثمًؼرارًاؾلـكًاْرؽزيًبمعوقمًاُـقهًاْرريً,ًؼدًتأخرتًؽنرلًاًمماًأدىًإديً

ً ًقػيرًحدقة ًؿا ً,وفو تؾكًاؾؼراراتًعؾىًبعضًاؾشرائحًًآثارإزدقادًاؾمدفورًيفًاؾوضعًاإلؼمراديًؾؾدوؾة

ًإلجمؿاعقة.ا

ًبأنًاؾضرائبًاْيموؼةً وؼدًأؽدًدقادتهًبأنًاإلصالحًاؾضرقيبًفوًجزءًؿنًاإلصالحًاإلؼمراديً,ؿوضوًا

ً/ًضرقلةًاؾؼقؿةًاْضاػةً/ًوردومًاُؿاركً(ً,وؼدً ؾؾدوؾةًتشؿلً)ًاؾضرقلةًعؾىًاؾدخلً/ًاؾضرقلةًاؾعؼارقةً

ً ًاْاؾي ًاؾعام ًاؾضرائبًيفًـفاقة ًؿن ًاؾدوؾة ًحرقؾة ًبأن ًحؼؼتًأذار ًؼد ً,وأن355ًًاْاضي ًجـقه ؿؾقار

%ًؿـفاًحمىًاآلنًوفوًقعد130ًؿؾقارًجـقةًواؾيتًمتًٍؼقق433ًًاِرقؾةًاؾضرقلقةًاْموؼعةًهلذاًاؾعامًمتنلً

ًؿؤذرًجقدًجدًاًيفًتؾكًاؾػذلةًاؾؼررلةً.

إلدارةًاؾضرقلقةً/ًؽؿاًأؽدًبأنًاْـظوؿةًاؾضرقلقةًتمؽونًؿنًأربعةًحماورًرئقيقةًوفىً)ًاؾيقادةًاؾضرقلقةً/ًا

اجملمؿعًاؾضرقيبً/ًاؾمشرقعًاؾضرقيبً(ً,وأنًاؾوزارةًتعؿلًحاؾقًاًعؾىًإجراءًبعضًاؾمغقرلاتًواإلصالحاتً

ًحمىًـرلً ًاعأربعة ًاحملاور ًيفًفذه ًواإلدارقة ًواؾمعدقالتًاؾمشرقعقة ًاإلؼمراديًاْطؾوبة إديًاإلدمؼرار

,ً ًاإلصالحاتًااْرجو ًؿنًضؿنًفذه ًأن ًدقادته ًأؽد ًاؾؼقؿةًثم ًاْلقعاتًإديًضرقلة ؾموولًؿنًضرقلة

ًؿطلقًيفًؽاػةًدولًاؾعاملً ًاعأؿر ًبفذهًاّطوةًعؾىًاؾـفجًاؾعاْيً,حقثًأنًفذا ًؾميرلًاؾدوؾة اْضاػة

ًوؿنً ًذفر ًؿـذ ًاْضاػة ًاؾؼقؿة ًضرقلة ًؾؼاـون ًاؾمـػقذقة ًاؾالئوة ًؿن ًإـمفتًباؾػعل ًؼد ًاؾوزراة ًبأن ,ؿشرلًا

ًحاؾقًاًاْـمظرًإصدارفاًخاللًأدلو عنًعؾىًاعأؽنرً,إضاػةًإديًإصدارًدؾقلًإرذاديًتعؿلًاؾوزارةًعؾقهً

ًإخلً ً,واؾػـادقً,... ًاإلـشطةًؽأـشطةًاْؼاوالتً,اؾمهارةًاإلؾؽذلوـقة ًؾؽاػة ًاؾضرقلقة ؾموضقحًؽقػقةًاْعاؿؾة

ًوتوضقحًؽاػةًاإلؾمزاؿاتًاؾضرقلقةًاْمعؾؼةًبؽلًـشاطً.

اتًاإلصالحقةًاُاريًاؾعؿلًعؾقفاًفوًاؾؼقامًحبلًوإـفاءًاْـازعاتًدقادتهًبأـهًؿنًضؿنًاّطوًأؽدؽؿاً

رؾبًإلـفاءًاْـازعاتًاؾضرقلقةً,مت3000ًًًاؾضرقلقةًؿنًخاللًُانًحماقدةً,ؿؤؽدًاًبأـهًؼدًمتًتؾؼيًدموً

ًبأنًاهلدفًاعأداديًؾؾوزارةًفو5ًًح1ؿـازعةًؿـفمًحمىًاآلنًحبرقؾةًضرقلقة250ًًحلً ؿؾقارًجـقهً,ؿؤؽدًا

عؿلًعؾىًحلًوإـفاءًؽاػةًاْـازعاتًاؾضرقلقةًوتقيرلًؽاػةًاإلجراءاتًؾذؾكً,اعأؿرًاؾذيًؿنًذأـهًزقادةًاؾ

ًاِرقؾةًاؾضرقلقةًؾؾدوؾةًوزقادةًاؾنؼةًبنًاْؿولًواْرؾوة.



وػقؿاًخيصًاؾضرقلةًعؾىًاؾدخلًػؼدًأذارًدقادتهًبأـهًفـاكًؿؼذلحًؿنًجمؾسًاؾـوابًبوضعًـيلةًخرمً

قةً,وباؾماؾيًػؽؾؿاًؼلًاؾدخلًزادتًـيلةًاإلعػاءًاؾضرقيبًعؾقهً,ؿشرلًاًبأنًؼاـونًاؾضرقلةًؾؽلًذرحيةًضرقل

عؾىًاؾدخلًبشؽلًعامًقمطؾبًتغقرلًذاؿلًوؾؽنًفـاكًأوؾوقاتًأخرىًيفًاؾوؼتًاِاؾيً,ؽؿاًأؽدًبأـهًمتً

ًاُدقدة ًؾإلدمنؿارات ًإعػاء ًتؼدقم ًوؿـفا ًؾإلدمنؿار ًاْشهعة ًاّطوات ًؿن ًجمؿوعة ًثالثًًإختاذ ْدة

%ًخاللًتؾكًاؾػذلة40ًً–30ًدـواتًؿنًتطلققًاؾؼاـونًاُدقدًؾإلدمنؿارًحبقثًتذلاوحًـيبًاإلعػاءًؿنً

,وفوًاعأؿرًاؾذيًقشهعًاإلؼمرادًغرلًاؾرزليًعؾىًاؾدخولًواإلـدؿاجًًيفًاإلؼمرادًاؾرزليً,باإلضاػةًإديً

اؾمأخرلًعؾىًاْمأخراتًاؾضرقلقةًْاًقزقدًتؼدقمًحواػزًؾؾؿمأخراتًاؾضرقلقةً,حبقثًقممًخرمًغراؿةًػوائدً

ًعنًثالثةًدـواتً,وذؾكًبفدفًاؾمشهقعًعؾىًددادًتؾكًاْمأخرات.

وؼدًأذارًدقادتهًإديًأنًفـاكًإصالحاتًيفًاإلدارةًاؾضرقلقةًحقثًأصلحًفـاكًرئقسًْرؾوةًاؾضرائبً

ؽلارًاْؿوؾنً,حبقثًتممًؿعاؿؾمفمًاْررقةًوـائلًاًؾهً,إضاػةًإديًتطلققًؿعاقرلًحمددةًبشؽلًدؾقمًحملادلةً

ً%ًؿنًإذياؾيًًإقراداتًاِرقؾةًاؾضرقلقة.80بطرقؼةًخاصةًحقثًأـفمًمينؾونً

ًباؾـظامًاإلؾؽذلوـيً,وجاريًتعاؼدًاؾوزارةًحاؾقًاً ًتطوقرًاؾػوصًحبقثًقممًالحؼًا ثمًأؽدًبأـهًجاريًحاؾقًا

كًؾنًتؽونًفـاكًحاجةًْأؿورًاؾضرائبًؿنًعؾىًبرـاؿجًإؾؽذلوـيًقممًؿنًخالؾهًاؾػوصًإؾؽذلوـقًاً,وبذؾ

زقارةًاؾشرؽاتًإالًيفًحاالتًاإلدمػيارًػؼطًعنًبعضًاعأؿورًاؾػـقةً,وفوًاعأؿرًاؾذيًؿنًذأـهًتؼؾقلًاؾمعاؿلً

ًؿعًاْؿولًواؾذيًًميؽنًأنًقـمجًعـهًبعضًاعأؿورًغرلًاْرغوبًػقفاًؿنلًاؾػيادًواؾرذوة.

,أـهًيفًؽنرلًً Multinational Corporatesؽاتًؿمعددةًاُـيقةًوؼدًأذارًدقادتهًباؾـيلةًحملادلةًاؾشر

ؿنًاعأحقانًتملعًفذهًاؾشرؽاتًـوعًؿنًأـواعًاؾمهـبًاؾضرقيبً,ؿؤؽدًاًبأـهًحاؾقًاًقممًتدرقبًػرققًؿؤفلً

ًإديً ً,باإلضاػة ًاؾدوؾقة ًمبؽاتبًاحملادلة ًممنؾنًعنًاؾوزارة ً ًقوجدًحاؾقًا ًأـه ًاؾشأنًؽؿا ًيفًفذا جقدًا

ًاؾؽلرلًيفًاإلدارةًعضوقةً ًاؾذيًقوضحًاؾمطور ؿررًيفًاْلادرةًاؾدوؾقةًْؽاػوةًاؾمفربًاؾضرقيبً,اعأؿر

ًاؾضرقلقةًاؾذيًتؼومًبهًاؾوزارةًحاؾقًاًدواًءًعؾىًاْيموىًاحملؾيًأوًاؾدوؾيً.

 ثن مت فتح تاب املناقشح ,والري أسفس عن تناول أهن النقاط التالٍح :

 ًتدرجييً,حقثًأنًبشؽلًمتًاؾمأؽقدًبأنًاؾوزارةًتعؿلًعؾىًحلًؽاػةًاْعوؼاتًواْشاؽل,وؾؽن

ًإديًتطؾبً ًاعأؿفـاكًأوؾوقاتًباإلضاػة ًبـقةًٍمقة ًؾوجود ؿنًحقثًتدرقبًً Infrastructureر

ًاؾعاؿؾنًعؾىًاؾمطلققً,واؾعؿلًعؾىًزقادةًاؾوعيًوتغقرلًثؼاػةًاجملمؿعًيفًفذهًاعأؿورً,وفوًاعأؿر

 اؾذيًحيماجًؾؾؽنرلًؿنًاؾوؼتًواُفد.



 تـويًتطلققًًمتتًاإلذارةًإديًأداؾقبًاؾػوصًاؾضرقيبًوؿاًإذاًؽاـتًؿرؾوةًاؾضرائبًاْررقة

,وفـاًمتًاؾمأؽقدًبأنًـظامًاؾػوصًباؾعقـةًتممًدرادمهًباؾػعلًيفًاؾوؼتًًأمًالًـظامًاؾػوصًباؾعقـة

أدسًدؾقؿةًوحمددةًبطرقؼةًعؾؿقةً,ؽؿاًأنًؽلارً,حبقثًقممًٍدقدًـيلةًاؾعقـةًبـاًءًعؾىًاِاؾيً

ًالًتوجدًؾدقفمًعقـاتًْاًٍؿؾةًؿنًـيلةًخماررًعاؾقةً,ويفًفذهًاِاالتًقممً اْؿوؾنًأحقاـًا

 اؾمؼققمًبـاًءًعؾىًاؾـظمًاؾػـقة.
 

 ًًؾمؼؾقلمتًاؾمأؽقدًبأنًاؾػوصًاإلؾؽذلوـيًوػؽرًإدمىدامًتؽـوؾوجقاًاْعؾوؿاتً,قعدًؿؤذرًاًإجيابقًا

ؽلرلًًعددوفوًبرـاؿجًجقدًتمعاؿلًبهIDEAًًاؾػيادً,وفـاًمتًاؾمأؽقدًبأنًاؾدلـاؿجًاْشارًإؾقهًقيؿىً

 اؾضرقلةًعؾىًاؾدخل.إحميابًؿنًؿؽاتبًاحملادلةً,ؽؿاًتممًحاؾقًاًدرادةًإدمىداؿهًأقضًاًيفً
 

 حقثًًحلمتتًاإلذارةًإديًؿواجفةًبعضًاؾرعوباتًيفًؿرؽزًؽلارًاْؿوؾنًباؾـيلةًؾؾهانًاؾمرا,

أـهًيفًبعضًاعأحقانًقممًرػضًػضًاْـازعةًإذاًملًتؽنًفـاكًحرقؾةًباؾػعلً,وفـاًمتًاؾمأؽقدًباـهً

ًاؾداخؾقةًحبقثًترلحً ًاؾطعنًواؾؾهـة ًقممًاؾمـيققًبنًُـة ًؾؼاـونًاإلجراءاتًاؾضرقلقة تطلقؼًا

ًاؾطعنً ًٍتًإذرافًُـة ًاؾداخؾقة ًُانًحلًاْـازعاتًاؾؾهـة ًقطلقًـظام يفًاؾؾهانً,وأن

اؾداخؾقةً,ؽؿاًمتًعؿلًدؾقلًإدذلذاديًتيمعنًبهًاؾؾهانًاؾداخؾقةًيفًحاؾةًوجودًأقهًأؿورًغرلً

 واضوةً,ومتًاؾمأؽقدًبأنًاؾوزارةًتمؾؼىًأقةًذؽاويًإذاًملًقطلقًذؾك.
 

 ًواؾدؿجًبنًؿأؿورقاتًاؾضرائبًمتًاؾمأؽقدًؿنًؼللًاِضورًعؾىًضرورةًتؼؾقلًعؿؾقاتًاؾػوص

ًعؾى ًاؾعاؿةًًاْمعددة ًاؾضرائب ً,وؿأؿورقات ًاْلقعات ًعؾى ًاؾضرائب ًؿأؿورقات ً,ؿنل اؾشرؽات

,...إخلً,حبقثًقممًدؿجًؽاػةًاْأؿورقاتًداخلًاؾشرؽةًاؾواحدةًإلجراءًذيقعًاؾػووصاتً,واؾيتً

,وؼدًمتًاؾمأؽقدًبأنًتطلققًاؾػوصًاإلؾؽذلوـيًميؽـهًإخمرارًذيقعًًتيمغرقًوؼتًوجفدًؽلرلان

 .فذهًاعأؿور
 

 احملؾقةً,حقثًاإلذارةًإديًاإلؼراراتًاؾضرقلقةًوػروقًإعادةًاؾمؼققمًاؾـاَةًعنًتعوقمًاؾعؿؾةًًمتت

3ًختمؾفًاؾؼقؿةًاؾواردةًًيفًاإلؼرارًاؾضرقيبًعنًاؾؼقؿةًيفًوؼتًاؾػوصًاؾذيًقممًبعدًًػذلةًؿنً

ًقميلبًيفًوجودًؿشؽؾةًػروقًاؾعؿؾةً,وفذهًاؾ4ً- ػروقًدـواتًؿنًإجراءًاإلؼرارًاؾضرقيبً,مما

%ًزقادةًـمقهةًفذاًاؾػرقً,ؽؿاًأنًاؾلـوكًبعدًؼرار46ًً–45ًفىًعلارةًعنًتؽؾػةًحؼقؼقةًتذلاوحًبنً

ًؿنًخاللً ًؾمدبرلفا ًأدىًإديًاإلَاه ًعنًتغقرلًاؾعؿؾةًمما ًإؿمـعتًمتاؿًا اؾمعوقمًؾؾعؿؾةًاحملؾقة

ًمتًاؾمأؽقدًبانًػروقًاؾعؿؾةًؼللًاؾمعوقمًؽاـتًٍميبًًاؾيوقًاْوازي ًعؾىًؿمودطً,وفـا بـاًء

ًاؾلـكًواؾيوقًاْوازيًاؾػرقًبنًأدعار ًاؾمعوقمًًوؾؽن, قممًدرادةًيفًاؾوؼتًاِاؾيًبعدًؼرار

 .تطلققًاعأدعارًبـػسًاؾـيبًأمًاإلَاهًإديًتعدقلًتؾكًاعأدعارًبشؽلًدوريًؽلًػذلةًحمددةً

 

 ًمتًاؾمياؤلًػقؿاًخيصًاْشروعاتًاؾرغرلةًواْمودطةًحولًاْؼذلحاتًؾإلعػاءاتًاؾضرقلقةًهلاًأو

ًمتًاؾمأؽقدً ًودخوهلاًيفًاإلؼمرادًاؾرزليً,وفـا ًـيلقةًؽـوعًؿنًأـواعًاؾمشهقعًهلا ًؿزاقا إعطائفا

درادمهًيفًعؾىًاؾرغلةًاؾؽاؿؾةًيفًتؼدقمًاْزاقاًؾمؾكًاْشروعاتً,وؾؽنًقعدؿدًذؾكًعؾىًؿاًقممً



اؾوؼتًاِاؾيًؿنًؼللًُـةًؿمىررةًؾمودقدًتعرقفًدؼققًؾؾؿشروعاتًاؾرغرلةًوؿمـافقةًاؾرغرً

,ؿعًإؿؽاـقةًوـيبًتراوحًرأزلالًؽٍلًؿـفاًواؾذيًبـاًءًعؾقهًقممًٍدقدًـيبًاإلعػاءاتًاؾضرقلقةً

ًاإل ًإدخاهلمًضؿنًؿـظوؿة ؼمرادًإعػائفمًخاللًاؾيـواتًاعأوديً,حقثًأنًاهلدفًاؾرئقييًفو

 اؾرزلي.
 

 ًؾسًاؾدوؾةً,باؾرغمًؿنًعدمًوجودًأؾفًؼضقةًضرقلقةًؼدًُأحقؾتًإديًجم50ًمتتًاإلذارةًبانًفـاك

تأفؾفمًؾؾؼقامًًبفذاًاؾدورً,وفـاًمتًاإلؼذلاحًبعؿلًدوراتًأوًخؾػقةًحمادلقةًوؼاـوـقةًضرقلقةًخدلةً

 ؾذؾك.ًتدرقلقةًؾؾؼائؿنًعؾىًحلًفذهًاؾؼضاقاًيفًجمؾسًاؾدوؾةًمباًقؤفؾفم
 

 ًمتتًاإلذارةًإديًؿشؽؾةًتأخرًاؾػوصًاؾضرقيبًوػرضًغراؿاتًتأخرلً,باؾرغمًؿنًأنًدلبًاؾمأخرل

ً)اْؿول( ًاؾشرؽة ًاؾضرائبًوؾقسًؿن ًؿرؾوة ًؿن ًغرلًًقؽون ًاْؿول ًبأن ,حقثًمتتًاإلذارة

ًؼللًاِضورً ًؿن ًمتًاإلؼذلاح ًاؾضرائبًيفًاؾػوصً,وفـا ًؿرؾوة ًغراؿاتًؾمأخر ؿطاؾبًبدػع

بإمتامًاؾػوصًيفًؿدةًالًتمعدىًدـةًواحدةًحبقثًقؽونًايًتأخرًيفًاؾػوصًؾيـواتًتاؾقةًالً

,وفـاًاؾػوصًبشؽلًدرقعً,ػؿنًؿرؾوةًاْؿولًوؿرؾوةًاؾضرائبًإمتامًقممًإحميابًغراؿةًعؾقفاً

ًاؾنالثًدـواتً ًتؼؾقلًؿدة ًدمواولًتدرجيقًا ًاؾػوصً,وذؾكًعأنًمتًاؾمأؽقدًبانًاؾوزارة إلجراء

اؾوزارةًوجدتًصعوبةًيفًختػقضًاْدةًؿنًمخسًدـواتًإديًدـةًـظرًاًؾعدمًإدمعدادفاًؾذؾكً

 يفًاؾوؼتًاِاؾي.
 

 ًوإعػاءاتًضرقلقةًو ًعؾىًخطةًاؾدوؾةًؾمشهقعًمتًاؾمأؽقدًبأنًاؾدوؾةًتعطيًؿزاقا ـيبًخرمًبـاًء

صـاعاتًحمددةًواؾيتًؿنًذأـفاًتؼؾقلًاإلدمرلادً,ؿنلًصـاعاتًاؾيقاراتًواؾرـاعاتًاؾمؽـوؾوجقةً

واؾيتًٍماجًإلؼاؿةًفذهًًحمددةجغراػقةً,باإلضاػةًإديًتشهقعًإؼاؿةًتؾكًاؾرـاعاتًيفًؿـارقً

ًـيبًخرمًعؾىًاؾضرائبًؽًاؾرـاعاتًبفا ًاِاالتًقممًإعطاء ً,ػػيًفذه ـوعًؿنًؿنلًاؾرعقد

 .اؾمشهقعًهلذهًاإلدمنؿارات
 

 ًًباجملؾسًاؾؼوؿيًؾؾؿدػوعاتًواؾذيًؿنًذاـه ً ًرئقسًاُؿفورقة ًاؾيقد ًإديًؼرار متتًاإلذارة

ً ًاؾـؼدي ًاؾمعاؿل ًؾدؿتؼؾقل ًحماوؾة ًقعد ًأـه ً,ؽؿا ًذؾك ًؿن ًاْموؼعة ًاْىارر ًؿن ًقؼؾل جًمما

 اإلؼمرادًاؾرزليًوغرلًاؾرزلي.ً
 

 ًورةًأنًقؽونًاعأصولً,حقثًمتًاؾمأؽقدًبضرًإديًاؾمطلققًاؾعؿؾيًؾؾوهزًعؾىًبعضمتتًاإلذارة

اِهزًيفًحدودًاؾدقنً,وفـاًمتًاؾمأؽقدًبانًاِهزًباؾـيلةًؾشرؽاتًاْيافؿةًقممًعؾىًحيابً

اؾشرؽاءًبـيلةًـرقبًؽلًذرقكًاؾشرؽةًػؼطً,بقـؿاًقممًاِهزًيفًذرؽاتًاؾمضاؿنًعؾىًحياباتً

 يفًاؾشرؽة.
 

 ْشروعاتًمتتًاإلذارةًإديًاْشروعاتًؽنقػةًاؾعؿاؾةً,حقثًمتًاؾمأؽقدًعؾىًأفؿقةًؿعاؿؾةًتؾكًا

ؿنًإعػاءاتًضرقلقةًوـيبًخرمًاْشروعاتًاؾرغرلةًواْمودطةًًبـػسًاؾدعمًاؾذيًٍرلًعؾقه



ً ًػإنًؾدقفا ًاْشروعاتًوإنًزادًرأزلاهلا ًػفى,حقثًأنًفذه ًؾذا ًؽلرلة ًعؿاؾة تمؽلدًتؽؾػةًًـيلة

 .ؽلرلةًأقضًا
 

 ًًؿن ًؽلرل ًجزء ًأن ً,حقث ًواحملاجر ًواْـاجم ًواْؼاوالت ًاؾزراعة ًاـشطة ًإدي ًاإلذارة متت

ؿرروػاتًوتؽاؾقفًتؾكًاعأـشطةًتؽونًغرلًرزلقةًوؾقسًهلاًػواترلًأيًاـفاًغرلًؿيهؾةًيفًاإلؼمرادً

ًؿضاػ ًؼقؿة ًتعمدل ًاـفا ًؿن ًباؾرغم ًإديًاؾرزلي ً,باإلضاػة ًؾؾؿهمؿع ًفذهة ًجدًاًاؾًأن ًؽلرلة مؽؾػة

,حقثًمتًاؾمأؽقدًعؾىًضرورةًإجيادًؿـظوؿةًؾؾمعاؿلًاؾضرقيبًؿعًفذهًاعأـشطةًاؾيتًتموؿلًعلئً

 دقريًؽلرلًجدًاًبيلبًرلقعةًاؾعؿل.ضرقيبًتؼ
 

 يفًًمتتًاإلذارةًإديًؼرارًإـشاءًاجملؾسًاعأعؾىًؾؾؿدػوعاتًواؾذيًقؤؽدًعؾىًًبداقةًاؾدخول

ًاؾعؿلًعؾىًتيفقلًررقًاؾدػعًيفًؽاػةً ًاؾذيًقيمؾزم ًاعأؿر ًؾطرقًاؾدػعً,وفو ؿـظوؿةًجدقدة

اْراحلًاِؽوؿقةًوخاصةًؿرؾوةًاؾضرائبًاْررقةً,حقثًٌدًأنًـظامًاؾدػعًؿنًخاللًحاػظةً

ًاإلجراءاتًؾذؾكً,وؾؽنًعؾىًاُاـبً ًواؾيرعةًيفًاؾدػعًوإـفاء ًباؾيفوؾة اإلقداعًباؾلـكًقميم

رًػلاؾـيلةًإلدمنؿارًاْيافؿةًػإنًاؾشقؽاتًؾتًتؼللًإالًإذاًؽانًاؾشقكًؿؼلولًاؾدػعً,وفـاًمتًاعأخ

اؾمأؽقدًبأنًفذاًقرجعًإديًخطأًيفًؼراءةًاؾؼراراتًاعأخرلةًاؾرادرةًعنًرئقسًؿرؾوةًاؾضرائبً

ًرػضً ًقؼللًذقكًؿؼلولًاؾدػعًؿنًاؾشرؽاتًاؾيتًقمؽرر ًاؾؼرارتًتـصًبأال ً,حقثًأن اْررقة

ًعؾىًوإر ًاؾؼائؿن ًؼلل ًؿن ًاّطأ ًفذا ًوتعدقل ًإدمدراك ًدقمم ًباـه ًاؾمأؽقد ً,ومت ًذقؽاتفا تداد

 اؾمـػقذ.
 

 ,ًًإضاػًةًإديً%ً,29حقثًأنًـيبًاؾمضىمًاْعؾـةًؼدًوصؾتًإديًًمتتًاإلذارةًإديًـيبًاؾمضىم

ً,حقثً ًتؽونًأؽدلًؿنًذؾكً,يفًحنًأنًحدًاؾميهقلًؿازالًثابمًا متًأنًاؾـيبًاِؼقؼقةًعادًة

اؾمأؽقدًعؾىًضرورةًإصدارًؼرارًؿنًؼللًاؾيقدًوزقرًاْاؾقةًبمغقرلًحدًاؾميهقلًؾقمـادبًؿعًـيبً

 اؾمضىمًاِاؾقة.
 

 ًمتًاؾمأؽقدًؿنًؼللًاِضورًعؾىًضرورةًإعادةًترتقبًأوؾوقاتًباؾـيلةًؾمورقلًاؾضرائبًوًزقادة

ػقهبًإعملارًإدخاؾهًضؿنً%ً,50حرقؾةًاؾدوؾةًؿـفاً,حبقثًإذاًؽانًاإلؼمرادًغرلًاؾرزليًمينلً

 ثمًقؾقهًاؾذلؽقزًعؾىًؽلارًاْؿوؾنً.اإلؼمرادًاؾرزليًأوؾوقةًأوديً

 ًمتتًاإلذارةًإديًإتػاؼقاتًاؾلذلولًاؾيتًتعػيًذرؽاتًاؾلذلولًؿنًاؾضرائبً,حقثًمتتًاإلذارة

ًُأعدتً ًاؾؼوائم ًؿن ًقوجدًجمؿوعة ًاْلقعاتًؽان ًيفًوؼتًتطلققًضرقلة ًبأـه ؿنًؼللًاِضور

شارؽةًبنًؽٍلًؿنًوزارةًاْاؾقةًوزارةًاؾلذلولًوؿرؾوةًاؾضرائبًاْررقةًواؾيتًؽاـتًتوضحًباْ

ًؿنًاؾضرائبًعؾىًاْلقعاتً,ً ًؾمودعًخدؿاتًأيًؿنًخدؿاتًذرؽاتًاؾلذلولًؿعػيًمتاؿًا وـظرًا

إعادةًٍدقثًفذهًاؾؼوائمً,وفـاًمتًاؾمأؽقدًؿنًؼللًقهبًذرؽاتًاؾلذلولًيفًاؾوؼتًاِاؾيًػ

ًؼوائمً ًبمؼدقم ًاؾلذلول ًوزارة ًؼاؿتًباؾػعلًمبطاؾلة ًاْرؾوة ًاؾضرائبًبأن ـائبًرئقسًؿرؾوة

ًوتودعً ًؾمعدد ً,وذؾك ًاؾضرائب ًؿن ًاْعػقة ًاؾلذلول ًخدؿات ًحول ًاْوؼعة ًباإلتػاؼقات حمدثة

مىراجًواؾمؽرقرً,ًاعأؿرًاؾذيًقمطؾبًؼقامًوزارةًخدؿاتًذرؽاتًاؾلذلولًبنًاِػرًواؾمـؼقبًواإلد



ًعأنًؾوجودًبعضًاّدؿاتًاؾلذلوؾقةًغرلًاْعػقةًؿنً اؾلذلولًبإعادةًاؾـظرًيفًفذهًاؾؼوائمًـظرًا

 اؾضرائب.
 

 ًًاّاضعة ًاؾمهارقة ًاحملالت ًؿنل ًاعأخرى ًوبععضًاعأـشطة ًاؾرقاضقة ًاعأـدقة ًإدي ًاإلذارة متت

وحداتًاؾيؽـقةًوغرلًاؾيؽـقةً,وفلًتؾكًاعأـشطةًؿعػقةًؿنًضرقلةًؾؼاـونًاإلجياراتًوـشاطًبقعًاؾ

اؾؼقؿةًاْضاػةً,حقثًمتًاؾمأؽقدًبأنًاعأـدقةًاؾرقاضقةًاّاصةًغرلًؿعػقةًؿنًضرقلةًاؾؼقؿةًاْضاػةً

ً,وباؾـيلةً ًوؾؽنًبضوابطًوذروطًحمددة ًاؾشلابًواؾرقاضةًفىًؿعػقة ًؾوزارة ًاؾمابعة ًاعأـدقة بقـؿا

ًؾؾؼاـونًوؾؽنًاؾـشاطًًؾؾؿوالتًاؾمهارقة اّاضعةًؾؼاـونًاإلجياراتًػفىًؿعػقةًؿنًاؾضرقلةًرلؼًا

باؾـيلةًؾـشاطًاإلدمنؿارًاؾعؼاريًوؿدىًاؾذيًميارسًدخلًتؾكًاحملالتًفوًخاضعًؾؾضرقلةً,اؿاً

خضوعهًؾضرقلةًاؾؼقؿةًاْضاػةً,ػؼدًمتًاؾمأؽقدًبانًعؿؾقاتًبقعًاؾوحداتًاؾيؽـقةًوغرلًاؾيؽـقةً

 ؾؾضرقلةًوؾؽنًعؿؾقاتًبـاءفاًخاضعةًؾضرقلةًاؾؼقؿةًاْضاػة.غرلًخاضعةً
 

 ًمتتًاإلذارةًإديًؼرارًإؾغاءًاْـارقًاِرةًاّاصةًاؾواردًضؿـقًاًبؼاـونًاإلدمنؿارًاُدقدًباؾرغم

ؿنًأنًأغؾبًاؾشرؽاتًاؾعاؿؾةًبفاًؿيمؼرةًوتدرًعائدًؽلرلًؾؾدوؾةً,وفـاًمتًاؾمأؽقدًبانًاإلحرائقاتً

ًاؾيتًمت ًبمؾكًًاؾعاؿة ًاؾمردقر ًبأنًحهم ًتؤؽد ًاّاصة ًاْـارقًاِرة ًيفًإؾغاء ًعؾقفا اإلعمؿاد

باإلضاػةًإديًإدمىداؿفاًيفًعؿؾقاتًاؾمفرقبًواؾيتًزادتًيفًاؾػذلةًاعأخرلةًاْـارقًفزقلًجدًاً

ًػإنًاعأوؾوقةً ًاؾدوؾة ًقزقدًحرقؾة ًـيلقًا ًجقد ًضرقلة ًوجدًدعر ًإذا ًباـه بشؽلًؽلرلً,وؽانًاإلَاه

ؾهوءًهلذاًاإلخمقارًؾقولًحملًاْـارقًاِرةًاّاصةًواؾدخلًاؾذيًتدرهًؾؾدوؾةًحقثًترلحًاؾ

 أـفاًٍؿلًخماررًاؾمفرقب.

بإؼذلاحًختػقضًـيبًاؾضرائبًعؾىًًأهني الصندوق وزئٍس اللجنح –وهنا قام الدكتىز / طه خالد 

ًؾؾشرؽاتًؾيرعةًاؾيدادًباإلضاػةًإدي20ً%ًبداًلًؿن15ًاؾشرؽاتًإديً ًؽلرلًا %ً,وفوًاعأؿرًاؾذيًقعدًٍػقزًا

ًحرقؾةً ًوزقادة ً,وباؾماؾيًدرعة ًؾؾدوؾة ًؿنًعواؿلًجذبًإدمنؿاراتًجدقدة ًعاؿلًفام ًاؾؼرار ؽونًفذا

ًؼدًأذا رًدقادتهًإديًَربةًأؿرقؽاًوإٌؾذلاًحقثًأـهًبعدًإختاذًفذاًاؾدوؾةًؿنًاؾضرائبًاْيموؼةً,وفـا

ًؾدقفمًبـيبًؽلرلة.FDIًًاؾؼرارًؼدًزادًاإلدمنؿارًاإلجـيبًاْلاذرً

أؿنًاؾرـدوقًرئقسًاُؿعقةًواؾدؽمورً/ًرهًخاؾدًً-اْفـدسً/ًعؾيًعقيىًًثمًإـمفىًاؾؾؼاءًحقثًؼامً

ـائبًوزقرًاْاؾقةًؾؾيقاداتًاؾضرقلقةً,واعأدماذًً–ألدماذً/ًعؿروًاْـرلًبموجقهًاؾشؽرًواؾمؼدقرًؾرئقسًاؾؾهـةًو

,عؾىًاِضورًوتؾلقةًاؾدعوةًواؾردًعؾىًؽاػةًًًـائبًرئقسًؿرؾوةًاؾضرائبًاْررقةً–/ًحمؿدًعلدًاؾيمارً

ًإدمػياراتًاِضورً,ؽؿاًمتًذؽرًاؾيادةًاِضورًعؾىًاْشارؽةًاؾػعاؾةًأثـاءًاؾؾؼاء.

ً


