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التجاري العراق دلیل تُطلق دیلویت  

         
الوضع  فھم – التجاري دلیل العراق" اً جدیداً حول البیئة الضریبیة في العراق تحت عنوانت دیلویت تقریرصدرأ– 2017 یولیو 5

التقریر إلى تسلیط الضوء على المجاالت  یھدف. یة في العراقودعم عمالئھا واألطراف المعن الشركات لتوجیھ "العراق فيالضریبي 
ُ  الخبرة تمتلك التي وتلك مرة، ألول العراق في لالستثمار تتطلع التي الشركات من لكل فیھا النظر تتطلبالرئیسة التي   في والعاملة حالیا

 .العراق
 

  الضریبي التقییم عملیات مع التعاطي سرعة الرئیسة أھدافھا أحد أن لھا جدید عام مدیر تعیین عقب للضرائب العامة الھیئة أوضحت وقد
 .الطرق بأمثل الضریبیة اإلیرادات تحصیل و
 

بشكل كامل  یةالعراقالسلطات نفذ ت لم": الشرق األوسط دیلویتالعراق،  جین ستوكس، مدیرة في قسم الضرائب في ھذا اإلطار، قالت
مع ذلك، : "وأضافت ."المقدمة الضریبي اإلقراربمراجعة الھیئة لطلبات  تتأثرعملیة التقییم  زالت ومانظام التقییم الذاتي للضرائب، 

ً جھداً  یبذلون الدافعي الضرائب  بأنالھیئة  لدىتصور یوجد   ".مصلحة الضرائب في النقاش مع بفاعلیةللمشاركة  كافیا
 

العوامل المؤثرة على عملیات ھذه  أھم ویبرزال في العراق، لممارسة األعم ھامة تقریر دیلویت للشركات اعتبارات ضریبیة  ویقدم
ً  الدلیل ویتناول .وتطورات األسواق واالقتصادیة، األمور المتعلقة بالقوانین والھیبئات الناظمة،الشركات مثل  الجاذبة  القطاعات أیضا

 .في العراق الشركات إلنشاء الزمةال اإلجراءاتباإلضافة إلى دخول السوق ل واالعتبارات  بالفرص لالستثمرات والغنیة
 

ھذا  ات فيتعقیدمن ال بالرغم: "األوسط الشرق دیلویت في الدولیة الضریبیة الخدمات عن المسؤول الشریك لو، ألیكس كذلك، أفاد
ً العراق یوفّ  زال ما المجال، من  ،لعامة للضرائبلھیئة اا تعتمده الذيضوء النھج  وعلى ،أنھ إالَ . استثماریة للشركات األجنبیة ر فرصا

 منخطوات استباقیة منذ البدایة للتأكد  اتّخاذ -في العراق  نشاطات تجاریة متطورة لدیھم الذین أوسواء الجدد  –المھم لدافعي الضرائب 
 ".في العراق  الضریبي اإلیداعوجبات مالتزامھم ب

 
 .التالي الرابطالكامل، یرجى زیارة  التقریر على لالطالع

 
 

 النهاية
 

 نبذة عن دیلویت
یُستخدَم إسم "دیلویت" للداللة على واحدة أو أكثر من أعضاء دیلویت توش توھماتسو المحدودة، وھي شركة بریطانیة خاصة محدودة بضمان 

ویتمتع كل من شركاتھا األعضاء بشخصیة قانونیة مستقلة خاصة بھا. للحصول على المزید من التفاصیل حول الكیان القانوني لمجموعة 
ماتسو المحدودة وشركاتھا األعضاء، یُرجى مراجعة موقعنا االلكتروني على العنوان التالي: دیلویت توش توھ

www.deloitte.com/about 

العام والخاص في مجموعة تقدم دیلویت بخدمات تدقیق الحسابات والضرائب واإلستشارات اإلداریة والمشورة المالیة إلى عمالء من القطاعین 
دولة، تقدم دیلویت من خالل  150واسعة من المجاالت االقتصادیة. وبفضل شبكة عالمیة مترابطة من الشركات األعضاء في أكثر من 

عترض مجموعة من المستشارین ذوي الكفاءات المتمیزة خدمات عالیة الجودة للعمالء وذلك من خالل حلول فاعلة لمواجھة التحدیات التي ت
 مھنیاً، كلھم ملتزمین بأن یكونوا عنواناً لإلمتیاز. 200,000نحو  عملیاتھم. تضم دیلویت
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ودة فریق دیلویت ھي ثقافة موحدة ومبادئ مبنیة على النزاھة واإللتزام بالعمل سویاً مع تنوع خبراتنا وثقافاتنا لتقدیم خدمات مھنیة ذات ج ما یجمع
نحرص على دعم بیئة داخلیة من التعلم المستمر والتطور وتنمیة الخبرات وتوفر الفرص المھنیة الممیزة.  دوا. كماعالیة للعمالء واألسواق أینما وج

 لدعم التنمیة المستدماة في المجتمعات التي ینتمون إلیھا. دیلویت بالمسؤولیة االجتماعیة للشركة ویؤمن فریق عمل
 

 دیلویت أند توش (الشرق األوسط):نبذة عن 
أند توش (الشرق األوسط) ھي عضو في "دیلویت توش توھماتسو المحدودة" وھي اول شركة خدمات مھنیة اسست في منطقة الشرق  دیلویت

 .في المنطقة ۱۹۲٦منذ سنة  األوسط ویمتد وجودھا

ریة والمشورة المالیة وتضم قرابة وتعتبر دیلویت من الشركات المھنیة الرائدة التي تقوم بخدمات تدقیق الحسابات و الضرائب و اإلستشارات اإلدا
المستوى  على ۲۰۱۰بلداً. وقد حازت دیلویت أند توش (الشرق األوسط) منذ عام  ۱٥مكتباً في  ۲٦شریك ومدیر وموظف یعملون من خالل  ۳۰۰۰

وقد حصلت أیًضا  .(ITR) "األول لالستشارات الضریبیة في منطقة دول مجلس التعاون الخلیجي حسب تصنیف مجلة "انترناشونال تاكس ریفیو
والتي تضم أفضل رب عمل في الشرق األوسط , أفضل شركة استشاریة, وجائزة التمیز في التدریب  على عدة جوائز في السنوات األخیرة

 .والتطویر في الشرق األوسط من ھیئة المحاسبین القانونیین في إنكلترا وویلز

 


