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اٌدّٙٛس٠ح اٌدضائش٠ح اٌذ٠ّمشاؽ١ح اٌشؼث١ح 

ٚصاسج اٌّا١ٌح 
 

2014/                                                                               سلُ         ٔششج شٙش٠ح ٌٍّذ٠ش٠ح اٌؼاِح ٌٍؼشائة  

 

 االفرراز١ح

 

 

 

  اٌّؼٍِٛاذٟاٌّؼٍِٛاذٟٔظاَ ٔظاَ ايايٍِرمٝ زٛي ٍِرمٝ زٛي 
 إٌىرش١ٔٚح إداسج ٔسٛ

 ِٓ اٌّشاس٠غ  األوـثش  ٌّؼٍِٛاذٟٔظـاَ  ااي ٠ؼرثش  اٌؼظشٔحفٟ  إؽاس  تشٔاِح  

. ؽّٛزا  اٌرٟ  عطشذٙا اإلداسج  اٌدثائ١ح  

 إسعاء إداسج إٌىرش١ٔٚح  ذىـشط  اعرؼّاي  اٌثشٔاِح إ٠ٌٝٙذف  ٘زا   ،ٚػٛزا 

اٌرىٌٕٛٛخ١اخ  اٌسذ٠ثح  ٌإلػالَ  ٚ االذظاي وأداج  ػًّ  ٚ ذماسب  ت١ٓ  

. اإلداسج  اٌدثائ١ح ٚ ِس١طٙا 
 

 ٠غاُ٘ االعرؼّاي اٌّشرشن  ٌإلػالَ ا٢ٌٟ ٚ االٌٍىرش١ٔٚه ٚ االذظاي ،ٚ ػ١ٍٗ

 .تشىً ِثاشش فٟ خؼً ٔشاؽ اإلداسج اٌدثائ١ح آٌٟ ٚ غ١ش ِادٞ
 

 ٠رُ  ِٓ ِؼٍِٛاذ١ح ٚػغ  شثـىح زرّا ذسم١ك  ٘زا  اٌٙـذف  ٠رطٍة ذم١ٕا، 

. اٌّىٍف١ٓ   تاٌؼش٠ثح خؼً خذِاخ اٌخاطح تاالداسج فٟ ِرٕاٚي خالٌٙا  

 

١ِضج  ت١ٓ  اإلداسج  ٚ خ ٠رؼٍك األِش  تٛػغ  لٕٛاخ  اذظاي  َتّؼٕٝ آخش

إلػالَ  ٚ ي   اٌدذ٠ذجاٌّفا١ُ٘  اٌدذ٠ذج  ٌٍرىٌٕٛٛخ١اخ  زٛي ِشذىضجِس١طٙا  

. االذظاي

 

أداج  لاػذ٠ح     تظفرٗ  االعرثّاس فٟ  ذىٌٕٛٛخ١اخ اإلػالَ  ٚ االذظاي٠غّر

  ا١ٌفخفغ  اٌرهب  ، ٠حاإلٔراجتردم١ك أو١ذ ٌٍشتر فٟ ِٓ أخً  ذؼض٠ض اٌرٕافظ  

ِؼشفح  أفؼً  ٌٍّس١ؾ   اٌزٞ    ٚوزا اٌّظاٌر ، ٚ إػادج ذّشوض ٚ ذمش٠ة،  

.   ػ١ٍّح إذخاد اٌمشاس زرّا٠غًٙ  

 

  تالح ٌّغرؼٍّٟ  اإلداسج  ٌّؼٍِٛاذٟٔظاَ  ااي ٠ّٕر أِا ف١ّا ٠خض األ٘ذاف  

ِٓ ب  اإلداسج   ٞ   ص٠ادج ذمشغا٠رٙآِ اٌخذِاخ اٌغ١ش  ِاد٠ح  ٚاٌرٟ  

. ِغرؼ١ٍّٙا

 

 : ِا ٠ٍٟ  فٟذرّثًٕ٘ان  أ٘ذاف أخشٜ  ِرٛخاج ِٓ ٚػغ  ٘زا  إٌظاَ  

 

 

 اٌدثائ١ح، ج  خذ٠ذج  فٟ خّغ  اٌّؼٍَٛفشصذط٠ٛش   -

 . ذذاٚي اٌّؼٍِٛاخ ػٍٝ إٌطاق اٌذاخ٠ًٍٟعٗخ -

 

  إسعاء  اإلداسج  اإلٌىرش١ٔٚح  ٠سًّ  فٟ ؽ١اذٗ  ذغ١شاخ  ٠ثمٝ ِٓ اٌٛػٛذ أْ

ثماف١ح تفؼً  اٌرثٕٟ  اٌرذس٠دٟ ٌإلداسج  ٌّٕٙد١ح  اٌّغرؼًّ  اٌزٞ  ٠ذفؼٙا 

٠رشخـُ  .   ٌالعرغٕاء ػٓ  إٌّٙد١ح اٌرٕظ١ّ١ح  ػٍٝ  األلً  فٟ  ػاللرٙا ِؼٗ

  خذِاخ  ػٍٝ اٌّثاشش  ذٛافك  اٌٛلائغ  إلرشاذ٘زا  اٌرغ١١ش  ػٓ ؽش٠ك  

. اٌخاطح  ٌٍّغرؼًّ

 

فٟ إٌٙا٠ح ، ٠رؼر أْ تٕاء إداسج  إٌىرش١ٔٚح  أطثر ػشٚسج ال ٠ّىٓ  ذفاد٠ٙا 

 .ٚ ذّثً  أداج  ٘اِح فٟ  اإلطالذ اإلداسٞ

 

 خٙذ  عٛاء   أٞ  ال ذذخش  اإلداسج  اٌدثائ١ح ،تسثا ػٓ  ذسم١ك  ٘زا  اٌٙذفّف 

ف١ّا  ٠خض  ذغ١ش اٌّٛاسد اٌثشش٠ح  اٌّٛخٙح  إلٔداص  ٘زٖ  اٌؼ١ٍّح  أٚ  ف١ّا  

. ٠خض  ذٛف١ش اٌٛعائً اٌّاد٠ح  اٌالصِح  ٌزٌه

 

 ذٛف١ش  خ١ّغ اٌظشٚف  اٌّالئّح  ٌؼّاْ  ،  وإداسج خذِاخ  تٕا٠رؼٍك األِش

ػّاْ أداء  أوثش   خؼً ِغرؼًّ اإلداسج  فٟ لٍة ا٘رّاِاذٕا ِٓ خٙح  ٚ 

. فؼا١ٌح  ٌٕشاؽاخ  اإلداسج  ِٓ خٙح  أخشٜ

 

 2014 أفش٠ً 8ٌّؼٍِٛاذٟ اٌزٞ ٔظّٕاٖ  ٠َٛ ا فاْ اٌٍّرمٝ زٛي إٌظاَ ،ٚ ٌٙزا

 الْ ، ٠ٛػر تشىً خٍٟ ؽّٛزٕا فٟ اٌٛطٛي ٌٙزا اٌٙذف،تّمش ٚصاسج اٌّا١ٌح

 .األِش ٠رؼٍك تثٛسج فٟ ِداي ذسذ٠ث ذم١ٕاذٕا اٌؼ١ٍّح

 

 أ٘ذاف ِٓ  سعاٌح  اٌّذ٠ش٠ح   اٌؼاِح  ٌٍؼشائة  ػٓ اٌدذ٠ذ٠طٍؼٕا  ٘زا  اٌؼذد 

ٌّؼٍِٛاذٟ اٌّمذَ ِٓ ؽشف اٌخثشاء االخٕث١١ٓ اٌراتؼ١١ٓ ٌٍششوح   اإٌظاَ ا

 .(INDRA)االعثا١ٔح 

 

 سا٠ٚح. ع  

 ع.ع. َ
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 كلمة السيد راوية عبد الرحمان
 المدير العام للضرائب

 

 

   

فضال ػٍ ْزا، أتشص انؼٕايم األساسٛح انرٙ ذؤثش ػهٗ ذكٛٛف انُظاو 

 اندثائٛح ػهٗ االيكاَٛاخذطٕس  : اندثائٙ ٔذسذٚث طشق ٔإخشاءاخ انؼًم 

انًسرٕٖ انٕطُٙ ٔ صٚادج زدى انًكهفٍٛ تانضشٚثح ٔكزا ذغٛٛش انُسٛح 

. االلرظاد٘ ٔذؼذٚم تُٛح انٕاسداخ ٔصٚادج زدى انرثادالخ انخاسخٛح

ٔلذ ٔخّ إَرثاِ انًشاسكٍٛ إنٗ انغاٚح  انًُشٕدج ٔانًرًثهح فٙ ذسسٍٛ فؼانٛح 

 انًُٕطح تٓى انرٙ ذمغ ػهٛٓا ٔذسسٍٛ  انًٓاوانًظانر اندثائٛح فٙ ذُفٛز

انًشدٔد اندثائٙ ٔذؼضٚض ٔسائم يكافسح انرٓشب اندثائٙ ٔكم األشكال 

. األخشٖ نهغش

إخررى انسٛذ انًذٚش انؼاو خطاتّ يرًُٛا كم انُداذ نٓزا انًششٔع، يشذدا 

ػهٗ أٌ َداذ ْزا االخٛش ٚشذكض ػهٗ خثشج انششكاء فٙ انُمم انسمٛمٙ 

نهكفاءاخ نفائذج فشٚك ػًم انًذٚشٚح انؼايح نهضشائة انًكهف تانًششٔع 

لظذ انسًاذ نّ تانرسكى انرذسٚدٙ فٙ انرطثٛمح ٔاكرساب ذكٍٕٚ ػانٙ 

ًٚكُّ يٍ ذسٛٛش االػًال انًسرمثهٛح انًشذثطح ترٕسٛغ اسرؼًال ْزا انرطثٛك 

. انًؼهٕياذٙ

 اٌغ١ذ سا٠ٚح ػثذ اٌشزّاْ، اٌّذ٠ش اٌؼاَ ٌٍؼشائة، ٚتؼذ اٌرشز١ة تاٌّشاسو١ٓ، روّفش تأعظ اإلعرشاذ١د١ح اٌدذ٠ذج  أٌما٘اخالي اٌىٍّح االفرراز١ح اٌرٟ 

. اٌشا١ِح ٌرسذ٠ث اإلداسج اٌدثائ١ح

تؼذ رٌه، سوَّض اٌغ١ذ اٌّذ٠ش اٌؼاَ ٌٍؼشائة ػٍٝ اٌذٚس اٌشئ١غٟ اٌزٞ ٠ّىٓ أْ ذٍؼثٗ ذىٌٕٛٛخ١ا االذظاالخ ٚ اٌّؼٍِٛاخ فٟ ذمذَ اإلداسج اٌدثائ١ح 

. ٔسٛ إداسج ذرغُ أوثش ٔداػح ٚزذاثح ٚشفاف١ح

ٖ تأ١ّ٘ح األ٘ذاف اإلعرشاذ١د١ح اٌٛاخة ذسم١مٙا فٟ ٘زا  َّٛ ٚفٟ ٘زا اٌظذد، ٔ

: اٌّداي،  اٌرٟ ذرّثً أعاعا ف١ّا ٠ٍٟ

 

          

  ذمذٚى نهًذٚشٚح انؼايح نهضشائة انذػايح  فٙ يدال ذكُٕنٕخٛا

 انًؼهٕياخ لظذ إذًاو يٓايٓا ٔتهٕؽ أْذافٓا ؛

  ضًاٌ انسًاٚح نهًؼطٛاخ يٍ خالل انهدٕء إنٗ ذكُٕنٕخٛا

 االذظاالخ انًُاسثح ؛

  ذمذٚى ذطثٛماخ تسٛطح االسرؼًال ذسًر نهًسرخذيٍٛ تًًاسسح

 يسؤٔنٛاذٓى تانفؼانٛح ٔانُداػح انًطهٕترٍٛ ؛

  ٍٛضًاٌ ٔخٕد انًؼطٛاخ انظسٛسح  نًدًم انًسرخذي

 انًؤْهٍٛ ؛

  ضًاٌ ذكٍٕٚ يُاسة فٙ يدال ذكُٕنٕخٛا االذظاالخ نفائذج

 انًسرخذيٍٛ ؛

  ٙإػذاد ذذتٛش ٚٓذف  إنٗ انًسافظح ػهٗ يسرٕٖ انًؼاسف ف

يدال ذكُٕنٕخٛا انًؼهٕياخ ٔاالذظاالخ انسذٚثح نفائذج 

 انًٕظفٍٛ، ٔكم زسة يسؤٔنٛاذّ ؛

  ٍٛذثسٛظ اإلخشاءاخ، السًٛا ذهك انًطثمح يٍ طشف انًكهف

 تانضشٚثح ؛

  انثسث ػهٗ ذسسٍٛ األداء يٍ خالل انرذلٛك انًسرًش نألَظًح

 انًؼًٕل تٓا ؛

 (04)تؼذ ذمذٚى تشكم يٕخض نثشَايح انًهرمٗ انًرضًٍ  أستؼح 

، ذطشق « INDRA »يٕاضٛغ ُٚشطٓا خثشاء انششكح االسثاَٛح 

انسٛذ سأٚح تشكم خاص نألًْٛح انرٙ ٚكرسٛٓا ْزا انًششٔع 

تظفرّ ًٚثم يسٕس إسرشاذٛدٙ ضًٍ تشَايح ذسذٚث اإلداسج 

اندثائٛح انًُذسج فٙ إطاس يسؼٗ يرُاسك اسرداتح نالزرٛاخاخ 

انرٙ ذرطهثٓا انًؼهٕياذٛح ٔ انرشغٛم اٜنٙ نًخرهف يٓاو انًذٚشٚح 

انؼايح نهضشائة، ٔرنك يٍ خالل انرأطٛش انشايم يٕاصاج يغ 

ذطٕس ْٛاكم انًخطظ انرُظًٛٙ اندذٚذ، انًرًثم فٙ يذٚشٚح 

كثشٚاخ انًؤسساخ ٔيشاكض انضشائة ٔانًشاكض اندٕاسٚح 

. نهضشائة
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 اٌدضائش AAPPِذ٠شج اٌؼ١ٍّاخ ) « Patricia PALSKY »ذذخالخ اٌغ١ذج تاذش٠غ١ا تاٌغىٟ 

 .اٌّؼرّذج  ِذ٠ش ػ١ٍّاخ اٌسٍٛي« Antonio ORTUNO »ٚاٌغ١ذ أٔط١ٔٛٛ أسذٛٔٛ 
 

 

   ٟانؼًهٛح نهٕظائفذهثٛح االزرٛاخاخ لظذ ُْذسح تشيدٛح فٙ ذطٕسذٛخٙاخ إٌظاَ اٌّؼٍِٛاذ 

 

 « PALSKI »، انسٛذج تانسكٙ « INDRA »ذضًُد ذذخالخ خثٛش٘ انششكح االسثاَٛح 

 ػهٗ اسرخذاو  يؤسسحنكرشَٔٛح إ إداسج  زٕل ٔضغ زٛض انرطثٛك ORTUNO »ٔانسٛذ أسذَٕٕ 

أفضم انًًاسساخ يغ  ذسًر تركٛٛف خًٛغ أسانٛة انؼًم  ٔ انرٙخذٚذج نإلػالو ٔاالذظالذمُٛاخ 

 سرشاذٛدٛح انًؤسساخ نًٕاخٓح انؼٕنًحالانؼانًٛح ذهثٛح 

ٌ سٕٓنح ٔسشػح ا ضىانرطٕس يٍ شأَّل جواذثشص ْزِ األداج انركُٕنٕخٛح اندذٚذج تاػرثاسْا دع

 ػثش لُٕاخ يرؼذدج ٔذأيٍٛ نرسٛٛش لاػذج انًؼطٛاخانٕطٕل إنٗ انًؼهٕياخ فٙ لاػذج يٕزذج 

. ذسٛٛش ذذفك انًؼهٕياخ

 اسرداتح تشَايح انًؼهٕياذٙنرسذ٘، ٚرطهة ٔضغ ٔذُفٛز ْزا الا  يٍْزا انُٕع يٕاخٓحفظذ 

الزرٛاخاخ كم انًٕاطٍُٛ يٍ خٓح يٍ أخم ذثسٛظ ٔيشَٔح انخذياخ يٍ خٓح ٔيٍ خٓح أخشٖ 

ذهثٛح نًرطهثاخ انًظانر تٓذف انرسكى فٙ انٕظائف ٔضًاٌ شفافٛح ٔفؼانٛح ٔسشػح األداء ٔكزا 

. انشفغ يٍ يسرٕٖ انمٛى انًُٓٛح َٕٔػٛح انخذيح انًؤداج

َظاو يؼهٕياذٙ يرطٕس، ذظٓش االتركاساخ انًمّذيح  إنٗ  َظاو يؼهٕياذٙ كالسٛكٙ  انرسٕل يٍتٍٛ

. جفٙ انسٕق انًؼهٕياذٛح، ٔتاألخض إداسج انًسرٕٖ ٔطشق انٕطٕل ٔكزا ذأيٍٛ انًؼهٕو

 : ف١ّا ٠خض إداسج اٌّسرٜٛ، ٠ردٗ ٔظاَ اٌّؼٍِٛاخ إٌٝ

  ذٕثٛمٓا ذُٕػٓا تذءا يٍ إَشائٓا إنٗ غاٚحٚكهح فٙنكرشَٔٛح يّإيؼهٕياخ . 

 ٔطٕل أفضم نهثٛاَاخ ٔانًؼهٕياخ، 

 

 

 َٙٔتسث سٓم ٔسشٚغ فٙ إطاس ذؼا. 

 ؛)انًسافظح ػهٛٓا، ذثادنٓا، إسسانٓا أٔ ذخشٚثٓا ( إنٗ َٓاٚرٓالاستد دٔسج زٛاج انًؼهٕياخ انرٙ ذسٛٛش 

 زًاٚح انًهكٛح اناليادٚح نردُة انرسشتاخ انًسرًهح. 

 

 : ف١ّا ٠خض ذأ١ِٓ اٌّسرٜٛ، ٠ردٗ ٘زا إٌظاَ إٌٝ 

 زًاٚح انٕٓٚح ٔانًؼطٛاخ يٍ خالل اػرًاد أسانٛة يظادق ػهٛٓا نثُاء انثمح انًرثادنح ٔكزا سشٚح انًؼهٕياخ انشخظٛح ؛ 

 ٔذٕضٛر انًسؤٔنٛاخ ؛ذسٛٛشانًؼاسف  

 انًخاطش يٍ خالل ذؼضٚض يسرٕٖ ذأيٍٛ انًؼهٕياخذسٛٛش . 

 .ِٚغ رٌه، ٠ثمٝ اٌرسذٞ األوثش ٘ٛ إٌداذ فٟ اإلتماء ػٍٝ ٔظاَ اٌّؼٍِٛاخ فٟ زاٌح ذشغ١ً دائُ ِّٙا وأد اٌظشٚف غ١ش اٌّرٛلؼح
 

 

 


