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فسض الضسائب

يخغُش سئُسٍ فٍ انخشوَح اللخصبد سىق 

دًَمشاطٍ

2



  حمىَت انشوابط بٍُ انًىاطٍُُ وانحكىيبث وحشدُع انًسبءنت

  ٌـ لوخىد َظبو ضشَبٍ َعًم بشكم خُذ أيش حُى  :

حًكٍُ انحكىيبث يٍ االسخثًبس فٍ انًسخمبم •

ححمُك حمبسى عبدل فٍ كهف وفىائذ انخحىل   •

حشدُع يسبس ًَى يسخذاو  •

ححمُك حمبسى صالحُبث يسخمش بٍُ انًسخىَبث انًخخهفت نهحكىيت  •

”  ال فشض نهضشائب بذوٌ حىضُح ” 

فسض الضسائب



هاذا يتطلب هرا ؟ 

  اداسة ضشائب حعًم بشكم خُذ

 لذسة عهً ححهُم خُبساث انسُبست انضشَبُت

  عًهُت واضحت نالَخمبل يٍ انخُبساث انً انسُبسبث



 يدًىعت يٍ انًًبسسبث اندُذة فٍ اداسة انضشائب

  انىصىل انً خبشاث االلطبس انثالثىٌ االعضبء فُهب

 حسهُم حببدل انخبشاث يع دول انششق االوسط وشًبل افشَمُب

 يشاخعت خُبساث انسُبست انضشَبُت

هاذا يوكي اى تمدم هٌظوت التعاوى والتٌويت االلتصاديت



الستساتيجيت الومتسدت للعساق

  ًٍحطىَش اداسة ضشَبُت راث يسخىي عبن

  حىلع حؤثُشاث االَشاد نخغُُشاث انسُبست انضشَبُت

  حصًُى سُبسبث ضشَبُت نخشدُع االسخثًبس وانخشغُم وحطىَش انًُشآث

انصغُشة وانًخىسطت 

 انخىصم انً انخىاصٌ انصحُح فٍ فشض انضشائب عهً انششكبث يخعذدة

اندُسُت 

  حطىَش شبكت احفبلُبث ضشَبُت واسعت انُطبق

 اَشاداث انُفط نهخًُُت



ادازة ضسيبيت كفىءة 

دافعى الضسائب

هىظفى الضسيبت  ادازة الٌظن 

التأكد•

كلف االهتثال •

الىعي •

التشاوز •

الوهازاث  •

هعاييس عاليت للتصسف االخاللي •

هىازد هذدودة وتىلعاث هتٌاهيت•

الشفافيت•

هتكيفت وهسًت ( تكٌلىجيا هعلىهاث )  •

التىاشى الصذيخ   هساعدة•

اًفاذ                            

العاللت هع الوعٌييي اآلخسيي •

التىجهاث الدوليت •



  ٍحصًُى َظبو ضشَب

انخشغُم : شدع خهك وًَى االعًبل  •

لى بخحصُم االَشاداث  •

لهم كهف االيخثبل  •

  انششكبث يخعذدة اندُسُت

َسبت انضشَبت انفعبنت انحمُمُت: انخخطُط انضشَبٍ  •

(  اخشاءاث حًبَت انمبعذة ) + َسبت ضشَبت دخم واطئت عهً انششكبث يع لبعذة واسعت  •

حىافض ضشَبُت ؟  •

انًؤسسبث انصغُشة وانًخىسطت■

( ضشَبت افخشاضُت ) اَظًت يبسطت : كهفت ايخثبل عبنُت  •

اعتبازاث هتعلمت بتصوين الٌظن الضسيبيت 



  ” انزٌ َمهم االحخكبن بٍُ انُظى انضشَبُت انىطُُت ” انضَج

  حعخًذ انثالثت آالف احفبلُت ضشَبُت ثُبئُت عبش انعبنى ًَىرج يُظًت انخعبوٌ وانخًُُت

االلخصبدَت كؤسبط 

  يُظًت انخعبوٌ –حىفش يببدسة االحفبلُت انضشَبُت نهششق االوسط وشًبل افشَمُب

وانخًُُت االلخصبدَت اسبسب نخىسُع شبكت احفبلُبث انضشَبت انعشالُت 

دوز االتفالياث الضسيبيت 



فسض الضسائب على الٌفط والصٌاديك الٌفطيت  

  فشض انضشائب عهً انُفط

يصذس اضبفٍ نالَشاد انضشَبٍ كحصت يٍ عىائذ انُفط •

(  ارا يب صًًج بشكم خُذ ) صُغت كفىءة نفشض انضشائب  •

يىالع انعىائذ انًحذدة  •

  انصُبدَك انُفطُت

 انُشوَح= حدشبت َبخحت نذي يُظًت انخعبوٌ وانخًُُت االلخصبدَت

فسض الضسائب على الٌفط 

اداسة انًىاسد 

+

اداسة االَشاداث

  +

حًبَت انبُئت

انحىكًت اندُذة

+

انًسبءنت

+

انشفبفُت

االسخثًبس انحبنٍ

(فٍ انخبسج ) انصُبدَك االحخُبطُت 
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شكسا الهتواهكن


