
 

 رمشيش

 خوؼيخ الضشائت الؼشثيخػي ًشبط 

 7201ػبم  خالل

 أوال : الزأعيظ:

 2005عجزوجش  8رأعغذ خوؼيخ الضشائت الؼشثيخ ورن الزصشيح لهب ثووبسعخ ًشبطهب فً 

 خوهىسيخ هصش الؼشثيخ . –( صبدس هي وصاسح الزأهيٌبد والشئىى اإلخزوبػيخ  50ثزصشيح سلن )  

 ًيب : همش الٌشبط :ثب

 خوهىسيخ هصش الؼشثيخ  –المبهشح  –شبسع طلؼذ حشة  41الوؤلذ : الومش  -

 الديضح ( .  -الٌطبق الدغشافً : هحبفظزً ) المبهشح   -

 

 ثبلثب : األػزوبداد الوبليخ الوخصصخ لووبسعخ الٌشبط : 

 خٌيهب هصشيب ويزن روىيل هزا الٌشبط ػي طشيك : 150,000

 

 أشزشاكبد األػضبء  -1

 شاد اشزشاكبد الوؤرو -2

 دوساد رذسيجيخ  -3

 خذهبد -4

 ساثؼب : ًشبط الدوؼيخ :

الغؼً لزفؼيل وًشش أرفبليبد ػذم األصدواج وإػذاد األلزشاحبد الوٌبعجخ لزمذيوهب الً الغلطبد  -1

 الوخزصخ ثمصذ دساعزهب واالعزفبدح هٌهب فً إدخبل الزؼذيالد الزً رزالءم والظشوف االلزصبديخ .

رغهن فً دػن الزؼبوى لدويغ أػضبء الدوؼيخ وغيشهن هي الجبحثيي والوهزويي  إيدبد لبػذح ثيبًبد -2

وفزح الغجل اهبم رجبدل الخجشاد واألساء ثيي روي االخزصبص هي األفشاد أو أػضبء هيئبد الزذسيظ 

الدبهؼً والدوؼيبد الوهٌيخ والوؤعغبد الؼلويخ الزً رؼًٌ ثشئىى الضشائت فً دولخ الومش وغيشهب 

 الؼشثيخ واألخٌجيخ . هي الذول



ػمذ الوؤروشاد الوحليخ والذوليخ والوشبسكخ فيهب ، وكزلك إلبهخ الٌذواد والذوساد الذساعيخ  -3

 وثشاهح الزذسيت والذساعبد الوخزصخ راد الصلخ ثأهذاف الدوؼيخ وأًشطزهب .

ذح وهٌظوخ الزدبسح األرصبل ثبلدهبد والوٌظوبد األلليويخ والذوليخ والىكبالد الزبثؼخ لألهن الوزح -4

 يخ ػبهخ والشئىى الضشيجيخ خبصخ .الؼبلويخ راد األهزوبم ثٌشش الوفبهين األلزصبد

 : 7201خبهغب : الٌشبط خالل ػبم 

 ػمذ هؤروش ضشيجً ػي  2017هبسط  8لشس هدلظ االداسح ثدلغزه الوٌؼمذح ثزبسيخ  -

والحلىل والومزشحخ ( ثفٌذق  ) هشبكل رطجيك الضشيجخ ػلً الميوخ الوضبفخ فً الذول الؼشثيخ

ششم الشيخ . وًظشا السرفبع ليوخ الؼولخ األخٌجيخ لن يزن ػمذ الوؤروش لملخ ػذد  –فىسعيضوى 

 .ثوذيٌخ دثً  2017داسح رأخيل الوؤروش خالل ػبم الوشبسكيي ثبلوؤروش هزا ولذ لشس هدلظ األ

خوؼيخ الضشائت اللجٌبًيخ لبهذ خوؼيخ الضشائت الؼشثيخ ثؼمذ هؤروش ضشيجً ثبلزؼبوى هغ  -

 .  2017عجزوجش  26ثلجٌبى يىم الثالثبء الوىافك 

 

 أثر تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدول العربيةوسػ ػول ػي عيزن ثئرى هللا ػول  -

    8102في ضوء تجربة جمهورية مصر العربية خالل النصف الثانى من عام      

 القاهرة -مصرجمعية الضرائب العربية ببمقر       

 

 وهللا ولً الزىفيك ,,,

 

 سئيظ هدلظ االداسح                                          بم                           ــــيي الؼـــهاأل      

 دكزىس / احوذ شــىلًحبصم ػجذ الزىاة                                                                    أ / 


