جوَْسی اػالهی ایشاى

دٍلت تذتیــش ٍ اهیــذ

اقتصاد مقايمتي

 فشصت ػاص ،جْادی ،اًؼغاف پزیش ،هتىی تِ داًؾ ٍ فٌاٍسی
ػٌذ چـن اًذاص تیؼت ػالِ ًظام

پیـثشد ٍ پیادُ ػاصی واهل عشح جاهغ هالیاتی



افضایؾ ػْن هالیات اصّضیٌِ ّای جاسی دٍلت



افضایؾ آگاّی ٍ سضایتوٌذی هَدیاى هالیاتی



گؼتشؽ هالیات الىتشًٍیه :افضایؾ خذهات ٍ تؼاهالت الىتشًٍیىی ٍ غیشحضَسی



گؼتشؽ هحذٍدُ هالیات تش اسصؽ افضٍدُ ٍ ؿٌاػایی هَدیاى جذیذ هالیاتی



افضایؾ ضشیة ًفَر تاصاس ػشهایِ



ػٌذ ػیاػت ّای ولی ًظام

ساسمان امًر مالياتي کطًر

ٍصاست اهَس التصادی ٍ داسایی

ماموریت

ػذالت تٌیاى ،دسٍىصا ،پیــشٍ ٍ تشٍىگــشا 

ػٌذ خظ هـی ٍ تشًاهِ دٍلت تذتیش ٍ اهیذ

نقش آفريني در مذيريت كارآمذ اقتصادي كشور با
مشاركت فعال در تنظيم سياست هاي اقتصادي و مالي كشور،

تشًاهِ پٌجن تَػؼِ وـَس

ساسمان سزمايه



افضایؾ جزب ػشهایِ گزاسی خاسجی تا تاویذ تش تخؾ ّای غیش اص تاالدػتی ًفت ٍ گاص



عشاحی اتضاسّا ٍ هـَق ّای ّذفوٌذ ػشهایِ گزاسی خاسجی

گذاری ي کمكهای



تجْیض هٌاتغ هالی اص تاًىْای تَػؼِ ای تیي الوللی تشای تاهیي اػتثاس عشحْای صیشتٌایی



تجْیض هٌاتغ هالی تخؾ خصَصی (خغَط اػتثاسی تاًىْای تجاسی خاسجی ٍ تَػؼِ ای)



تَػؼِ سٍاتظ التصادی خاسجی تا وـَسّای ّذف

اقتصادی ي فىي

مذيريت نهادهاي زيرساختي منتخب،
مذيريت عمليات مالي دولت و نظارت مالي موثر.

افضایؾ ػْن تاصاس ػشهایِ دس تأهیي هالی دٍلت ٍ تٌگاُ ّا



استماء صیشػاختّای الىتشًٍیه تاصاس ػشهایِ



استماء ویفیت ٍ تٌَع ًْادّا ٍاتضاسّای هالی ٍ خذهات حشفِ ای دس تاصاس ػشهایِ



تَػؼِ فؼالیتّای تیيالوللی تاصاس ػشهایِ



افضایؾ ضشیة ًفَر تیوِ



تاميه مالي پايدار

افضایؾ حك تیوِ ػشاًِ



ديلت ي کاهص

معايوت امًر

اتكا به درآمدهای

اقتصادی

گمزك جمهًری

ساسمان بًرس ي ايراق
بهادار

ّفت
اٍلَیت

بيمه مزکشی جمهًری

استمای ػْن تیوِ دس جثشاى خؼاست ٍاسدُ تِ ػشهایِ ّای هلی



پیـشفت پشٍطُ ػاهاًِ ًظاست ٍ ّذایت الىتشًٍیىی تیوِ ای (ػٌْاب)



افضایؾ ػْن تیوِ ّای اختیاسی ٍ صًذگی



افضایؾ ًؼثت فشٍؽ الىتشًٍیه



اطالعات مديزيتي

افضایؾ هیضاى تحمك فشٍؽ پیؾ تیٌی ؿذُ اهَال هٌمَل



افضایؾ هیضاى تحمك فشٍؽ پیؾ تیٌی ؿذُ اهَال غیشهٌمَل



ي عملياتي

اسالمي ايزان

ايجاد ي يكپارچه

ساّثشدی

وفتي

افشايص ضفافيت،

ساسی ساماوه های
ساسمان جمع آيری ي
فزيش امًال تمليكي

افضایؾ ًؼثت پشًٍذُ ّای اهَال هٌمَل تؼییي تىلیف ؿذُ
افضایؾ اسصؽ هؼاهالت ؿفاف تِ ول هؼاهالت



تَػؼِ ٍ تذٍیي هفاّین ًظشی ٍ اػتاًذاسدّای حؼاتذاسی تخؾ ػوَهی



مًثز در سياست

اسایِ گضاسؽ ّای حؼاتشػی هالیات ّای ػولىشد ،اسصؽ افضٍدُ ٍ تىلیفی



فشاگیشػاصی ػیؼتن حؼاتشػی سایاًِ ای



گذاری ي قاوًن

گؼتشؽ پیادُ ػاصی اػتاًذاسدّای تیي الوللی گضاسؽ هالی



گؼتشؽ تشٍى ػپاسی خذهات حؼاتشػی



افضایؾ ػْن تخؾ خصَصی ٍالؼی اص ٍاگزاسی ّا



استماء ؿفافیت فشآیٌذ خصَصی ػاصی



هـاسوت دس تَػؼِ تَاًوٌذی ّای تخؾ خصَصی ٍ تؼاًٍی



افضایؾ جزب ػشهایِّای خاسجی ٍ ػشضِ ػْام دس تاصاسّای هالی تیي الوللی



افضایؾ تْشُ ٍسی تٌگاُ ّای ٍاگزاس ؿذُ



افضایؾ تاصدُ حمَق صاحثاى ػْام (دٍلت)



افضایؾ تاصدُ هجوَع داساییّا



افضایؾ ػشهایِگزاسیّای جذیذ
افضایؾ ًؼثت FPI



خشٍج اص ػشهایِ گزاسی ّای ون تاصدُ



سالمت ي اوضباط

افشايص تًان

کطًر

افشايص مطارکت

ساسمان حسابزسي

مالي ي اداری

ثزيت آفزيىي





اسالمي ايزان

گذاری

ضزکت سزمايه گذاری های
خارجي ايزان

التصادی




تىویل ٍ تىاسگیشی ػاهاًِ جاهغ تٌگاُ ّا ٍ هجاهغ



اػتمشاس ػاهاًِ چٌذ سػاًِ ای استثاط تا ًوایٌذگاى هجلغ



ایجاد ػاهاًِ ثثت دػاٍی ٍ پیگیشی پشًٍذُ ّا



تذٍیي ٍ تٌمیح لَاًیي ٍ همشسات هَثش تش التصاد وـَس



تذٍیي عشح الضاهات ٍ سفغ هَاًغ لاًًَی تْثَد هحیظ وؼة ٍواس



ٍجَد عشح الضاهات ٍسفغ هَاًغ لاًًَی التصاد تذٍى ًفت



تَػؼِ ،تىویل ٍ یىپاسچِ ػاصی ػاهاًِّای اعالػاتی هَسد ًیاص ٍصاست اهَس التصادی ٍ داسایی



اػتمشاس ػاهاًِ ّای هذیشیت پشٍطُ ٍ هذیشیت داًؾ



استماء ػغح تَاًوٌذی ،اًگیضُ ٍ هـاسوت ًیشٍی اًؼاًی



جاسی ػاصی لاًَى استماء ػالهت اداسی



تْثَد ًظام تشًاهِ سیضی ٍ تَدجِ تٌذی

معايوت وظارت



اػتمشاس ػیؼتن یىپاسچِ خضاًِ داسی الىتشًٍیىی



افضایؾ ػْن اسصؽ اٍساق تْاداس الىتشًٍیىی تِ ول اٍساق

مالي ي خشاوه



ایجاد ًظام جاهغ پایؾ ٍ پاػخگَیی سٍاتظ هالی دٍلت ٍ ًفت



تْیِ تش خظ صَستحؼاب ػولىشد تَدجِ ول وـَس



افضایؾ اؿشاف اعالػاتی دس هَسد حؼاب ّا ،هؼاهالت ،اساضی ٍ اهالن دٍلتی

فزاساسماوي

حقًقي ي مجلس

تشای تواهی اّذاف ،همادیش هـخص ووی تا ػال ٍ1396جَد داسد ٍ تِ صَست

اٍلَیت ّا ٍ اّذاف ووی ساّثشدی ٍصاست خاًِ دس عَل صهاى تىاهل

هٌظن تحمك آى ّا اًذاصُ گیشی هی ؿَد.

پزیش ٍ تغثیك پزیش ّؼتٌذ.

اّذاف ّؼتٌذ.

ػاهاًِ هذیشیت اػتشاتظیه (ػوا)

هحَسّای ػٌذ ساّثشدی 1393-1396



تْیِ داؿثَسد آًالیي اعالػات التصادی والى

تْثَد اػوال حمَق هالىاًِ دٍلت

همكاری

اّذاف روش ؿذُ ،هٌتخثی اص هجوَػِ ٍػیغ ٍ هتٌَع



تذٍیي عشح اصالحات التصادی ػاختاسیًْ-ادی

ي بيمه ي وظارت بز

معايوت امًر

هحَسّای چـن اًذاص ٍصاست اهَس التصادی ٍ داسایی



هـاسوت دس تذٍیي ٍ تاصتذٍیي ػیاػت ّای التصادی ٍ لَاًیي هادس



مديزيت ي مىابع

ًْادی-ػاختاسی



پیگیشی اجشای پشٍطُ تیوِ یىپاسچِ ()Core Insurance

معايوت تًسعه

حىوشاًی هغلَب



تْثَد فضای وؼة ٍواس
تؼاهل هَثش تا ًخثگاى ٍ خثشگاى التصادی



ساسماوي

ایجـاد اصـالحـات



اػتاًذاسدػاصی فشآیٌذّا گوشوی تشاػاع اػتاًذاسدّای تیي الوللی

پیگیشی اجشای پشٍطُ تاًىذاسی یىپاسچِ ()Core Banking

سزمايه اوساوي ي

پیـشاى دس



افضایؾ تؼاهل تا وـَسّای ّوؼایِ ،ػاصهاًْای ّوجَاس ٍ ػاصهاى ّای تیي الوللی

معايوت امًر باوكي

درين ساسماوي ي

پیـشٍ دس



افضایؾ ؿفافیت ٍ واسآهذی لَاًیي ٍ همشسات گوشوی



افشايص هم افشايي

ساسمان خصًصي ساسی



افضایؾ تَاى تؼْیالتدّی تاًهّا (پیگیشی افضایؾ ػشهایِ ٍ فشٍؽ اهَال هاصاد تاًهّا)

...

تًسعه هدفمىد



اػتمشاس ػیؼتن یىپاسچِ گوشن الىتشًٍیىی
تْثَد ؿاخص ّای تجاست فشاهشصی اص عشیك واّؾ صهاىّ،ضیٌِ ٍ اػٌاد تشخیص واال

داری کل

ػوا دس جؼتجَی ًظشات اًتمادی ٍ ایذُ ّای پیـٌْادی اػت.
SAMA.mefa.ir

ًؼخِ یه

