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 الضسيبة على الّدخل 

 

Avertissement 

 

 

 

 الباب ألاول: هطاق الحطبيم

بت  ين والزًً لم ًخخاسوا الخظىع للظٍش بت على الذخل على دخٌى وأسباح ألاشخاص الؼبُعُين واإلاعىٍى جـشض الظٍش

 على الؽشواث.

 أصىاؾ الذخٌى وألاسباح اإلاعىُت هي8 

 ؛الذخٌى اإلاهىُت 

  ؛الـالخُتالذخٌى الىاججت عً اإلاعخؼالث 

 ؛ألاجىس والذخٌى اإلاعخبرة في خىمها 

 ت  ؛الذخٌى وألاسباح العلاٍس

 .الذخٌى وألاسباح الىاججت عً سإوط ألامىاٌ اإلاىلىلت 

 إكليمية الضسيبة 

بت على الذخل8   ًخظُع للظٍش

  اإلايؽؤ راث وأسباخھم دخىلھم جمیع یخص ؿیما باإلاؼشب طشیبي مىػً لھم الزیً ألاشخاص الؼبیعیىن 

 ألاجىبي؛ أو اإلاؼشبي

  اإلايؽؤ راث وأسباخھم دخىلھم جمیع یخص ؿیما باإلاؼشب طشیبي مىػً لھم لیغ الزیً ألاشخاص الؼبیعیىن 

 اإلاؼشبي؛

 دخىال كبظىا أو أسباخا خللىا ارا باإلاؼشب طشیبي مىػً على اإلاخىؿشیً ػير أو اإلاخىؿشون ألاشخاص  ٌ  خم یخى

 على بالظشیبت یخعلم ؿیما الظشیبي الاصدواج ججىب الى جھذؾ باجـاكیاث عمال للمؼشب علیھا ؿشض الظشیبت

 .الذخل

 ثحرًس

بت على الّذخل. وهي ال  جلخص هزه الىزُلت ببًجاص ؼذًذ ملخظُاث اإلاذوهت العامت للظشاتب اإلاخعللت بالظٍش

جدل بؤي خاٌ مً ألاخىاٌ مدل اللىاهين وألاهـمت الجاسي بها العمل )اإلاخاخت على صـداث هزه البىابت على 

ع والخىـُم   الجباتُين"(.اإلاىكع "الدؽَش
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ٌ  خعب اإلاؼشب في طشیبي مىػً على مخىؿشا الؼبیعي الصخص ٌعخبر  داتم ظىنى مدل هؿی له وان ارا اإلاذوهت ھزه مذلى

 365 ؿترة ول عً یىما 183 على جضیذ باإلاؼشب هإلالام اإلاخصلت ػير أو اإلاخصلت اإلاذة واهذ أو الاكخصادیت همصالح أو مشهض

 .یىما

ارا  باإلاؼشب طشیبي مىػً على مخىؿشیً الخاسج في بمؤمىسیت یيلـىن  أو وؿاتـھم مھام یماسظىن  الزیً الذولت مىؿـى یعذ

بت الصخصُت على الّذخل في البلذ ألاجىبي الزي ًلُمىن به.   واهىا ًخمخعىن باإلعـاء مً الظٍش
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 الدخىل املهىيةالباب الثاوي: 

 

 جعسيف

 مهىُت8 
ً
عّذ دخىال

ُ
 ح

  8ألاسباح التي ًدصل عليها ألاشخاص الؼبُعُىن مً مضاولت 

ت، صىاعُت أو خشؿُت -  ؛مهً ججاٍس

ين أو مهىت مجضة ألاساض ي أو مهىت ججاس ألامالن -  ؛مهً اإلاىعؽين العلاٍس

 ؛أخشي ػير اإلاهً اإلاىصىص عليها أعاله مهىت خشة أو مهىت -

 ؛الذخٌى التي جىدس ي ػابع الخىشاس 

  بي باإلاؼشب أو اإلابالؽ ؤلاجمالُت التي ًدصل عليها ألاشخاص الؼبُعُىن الزًً لِغ لذيهم مىػً طٍش

بت على الؽشواث والزًً ال ًىجذ ملشهم باإلاؼشب في ملابل اهجاص  ىن ػير الخاطعين للظٍش ألاشخاص اإلاعىٍى

بي باإلاؼشب أو  ين ًخىؿشون على مىػً طٍش أعماٌ أو جلذًم خذماث لحعاب أشخاص ػبُعُين أو معىٍى

 ؿُه، ارا واهذ ألاعماٌ أو الخذماث آلاهـت الزهش ال جشجبؽ بيؽاغ مئظعت في اإلاؼشب جابعت 
ً
ًضاولىن وؽاػا

 .للصخص الؼبُعي أو اإلاعىىي ػير اإلالُم باإلاؼشب

 إلاعفاءات السئيصية 

 

 اإلاىؼلت داخل اإلاىجضة العملیاثبشظم  ػىجت بمیىاء خشة مىؼلت في اإلالامت اإلايؽآثء الذاتم على ؤلاعـا 

 .اإلازوىسة

 ًبت على الّذخل ػىاٌ مذة خمغ )الـشض الذاتم لل ؤلاعـاء م  ( ظىىاث بالععش اإلاخـع لـ8 3ظٍش

 اإلاصذسة للمىخجاث أو الخذماث، باظخثىاء اإلايؽآث اإلاصذسة للمعادن اإلاعخعملت، التي جدلم في العىت  اإلايؽآث

 ؛سكم أعماٌ خين الخصذًش

  اإلايؽآث ػير اإلاضاولت وؽاػها في اللؼاع اإلاىجمي التي جبُع إلايؽآث أخشي ملامت في اإلاىاكع الخاصت بالخصذًش

 ؛لها اإلاىجض مع اإلاىاكع اإلازوىسةسكم أعما مىخجاث جامت الصىع معذة للخصذًش ؿُما ًخص

  ت لإلوعاػ العُاحي باليعبت لجضء ألاظاط اإلاـشوطت علُه اإلايؽآث الـىذكُت وؼشواث جذبير ؤلاكاماث العلاٍس

بت اإلاؼابم لشكم أعمالها الزي جّم جدلُله بعمالث أجىبُت مدىلت الى اإلاؼشب بصـت ؿعلُت مباؼشة أو  الظٍش

م وواال   ث ألاظـاس. لحعابها عً ػٍش
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  للميؽآث التي جضاٌو أوؽؼتها في اإلاىاػم الحشة للخصذًش بـ8ؤلاعـاء اإلاخبىع بـشض ظعش مخـع بصـت مئكخت 

 .خ الؽشوع في اظخؼاللها لي ػىاٌ العىىاث الخمغ ألاولى اإلاخخالُت ابخذاء مً جاٍس
ُ
 ؤلاعـاء الى

  بت بيعبت ً ) %68جخـُع الظٍش  ( ظىت اإلاىالُت.08ػىاٌ العؽٍش

 

 هظام فسض الضسيبة 

 ًدذد الذخل اإلانهي وؿم هـام الىدُجت الصاؿُت الحلُلُت.

بت الزًً ًضاولىن وؽاػهم بصـت ؿشدًت أو في اػاس ؼشهت ؿعلُت أن ًخخاسوا  ػير أن في اميان الخاطعين للظٍش

بت على الّذخل وؿم اخذي ألاهـمت الثالر8   الخظىع للظٍش

 هـام الىدُجت الصاؿُت اإلابعؼت؛ 

  الشبذ الجضافي؛هـام 

 .هـام اإلالاٌو الزاحي 

بت على الؽشواث8  دذد سبذ الؽشواث ػير الخاطعت للظٍش ًُ 

 البعیؼت الخىصیت وؼشواث الخظامً بؽشواث یخعلم ؿیما الحلیلیت، الصاؿیت الىدیجت هـام وؿم وجىبا 

 اإلاداصت؛ وؼشواث

 اإلاؽاعت باألمىاٌ یخعلم ؿیما الجضافي، الشبذ هـام أو اإلابعؼت الصاؿیت الىدیجت لىـام باليعبت الاخخیاس خعب 

 .الـعلیت والؽشواث

 

 هظام الىخيجة الصافية الحليلية 

 أهلية الخضىع للىظام

ؽيل هـام   . هـام اللاهىن العامالىدُجت الصاؿُت الحلُلُت ٌُ

 باليعبت لؽشواث الخظامً وؼشواث الخىصُت البعُؼت وؼشواث اإلاداصت. 
ً
ا  ؿهى ٌعخبر طشوٍس
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 ألازباح املفسوضة عليها الضسيبة

للىصىص  ػبلا الحاٌ، اكخض ى ان حؼیيرھا، بعذ مداظبیت ظىت بيل اإلاخعللت للظشیبت الخاطعت الحصیلت جدذد

ٌ  الجباتیت والخىـیمیت الدؽشیعیت  وكع التي اإلاداظبیت العىت في الخيالیف على العاتذاث مً صاد ما باعخباس بھا، اإلاعمى

 .العمل بھما الجاسي  اإلاداظبي والخىـیم للدؽشیع جؼبیلا الظشیبت علیه اليؽاغ اإلاـشوطت هیخؼلب إلاا جدملھاأو  بھا الالتزام

 ًلخض ي هزا الىـام معً مداظبت واملت. 

 

 هظام الىخيجة الصافية املبصطة 

 أهلية الخضىع للىظام

بعؼت بىاء على اخخُاس. 
ُ
ؼبم هـام الىدُجت الصاؿُت اإلا ًُ 

 اللیمت على الظشیبت اخدعاب دون  العىىي  أعمالھم سكم یخجاوص  الزیً للظشیبت الخاطعين على یعشي  ال أهه ػير

 :اإلاظاؿت اللیمت على الظشیبت اخدعاب دون  العىت الى اإلاشخل أو اإلاظاؿت

 2.000.000  8دسهم ارا حعلم ألامش باألوؽؼت الخالُت 

ت -  ؛ألاوؽؼت الخجاٍس

 ؛ألاوؽؼت الصىاعُت أو الحشؿُت -

 ظـً الصُذ البدشي. مجهض  -

  500.000 8دسهم ارا حعلم ألامش بـ 

 ؛ملذمي الخذماث -

ت اإلاهً اإلاهً الحشة أو جمُع اإلاهً ) - ين أو  الحشؿُت أو  أو  الصىاعُتأو ػير الخجاٍس مهىت اإلاىعؽين العلاٍس

 ؛(مهىت ججاس ألامالنألاساض ي أو مهىت مجضة 

 .الذخٌى التي جىدس ي ػابع الخىشاس -

 

ٌ  ظاسي  اإلابعؼت الصاؿیت الىدیجت هـام اخخیاس یـل  مداظبیخين ظيخين ػىاٌ اإلادلم ألاعماٌ سكم یخجاوص  لم ما اإلاـعى

 .مھىت ليل أعاله اإلالشسة الحذود مخخابعخين

 
 ألازباح املفسوضة عليها الضسيبة

 الى اإلاداظبیت الىدیجت مً للمشوس اإلاعخمذ البیان في جصحیدھا بعذ مداظبیت ظىت ليل اإلابعؼت الصاؿیت الىدیجت جدذد

 إلاا جدملھا أو بھا الالتزام وكع التي اإلاداظبیت العىت جيالیف على الحاصالث مً صاد ما باعخباس الجباتیت الىدیجت الصاؿیت

ٌ  والخىـیمیت الدؽشیعیت لألخيام جؼبیلا ورلً الظشیبت هعلی اإلاـشوطت اليؽاغ هیخؼلب  اإلاداظبي اإلایذان في بھا اإلاعمى

 أعاله باظخثىاء اإلائن والعجض اللابل للترخُل.اإلاىصىص عليها  ألاخيام مشاعاة مع
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 ًلخض ي هزا الىـام معً مداظبت مبعؼت.

 

 هظام السبح الجزافي 

 أهلية الخضىع للىظام

ؼبم هـام  بىاء على اخخُاس. الشبذ الجضافي  ًُ

 ال ًمىً أن ٌعشي هزا الىـام على8 

 جىـیمي؛ بىص اإلادذدة ألاوؽؼت مً وؽاػا أو اإلاھً مً مھىت یضاولىن  الزیً للظشیبت الخاطعين 

 8 اإلاظاؿت اللیمت على الظشیبت باعخباس للعىت اإلالذس أو العىىي  أعمالھم سكم یخجاوص  الزیً للظشیبت الخاطعين 

ت أو الصىاعُت أو الحشؿُت أو مجهضي ظـً الصُذ  1.000.000 - دسهم ارا حعلم ألامش باألوؽؼت الخجاٍس

 ؛البدشي 

اإلاهً الحشة أو جمُع اإلاهً )اإلاهً  حعلم ألامش بملذمي الخذماث ملذمي الخذماث، دسهم ارا 250.000 -

ين أو مهىت مجضة ألاساض ي أو مهىت ججاس  ت أو الصىاعُت أو الحشؿُت أو مهىت اإلاىعؽين العلاٍس ػير الخجاٍس

 الذخٌى التي جىدس ي ػابع الخىشاس.، ألامالن(

 

ٌ  ظاسي  الجضافي الشبذ هـام اخخیاس یـل  الحذود مخخابعخين ظيخين ػىاٌ یخجاوص  لم اإلادلم ألاعماٌ سكم مادام اإلاـعى

 .أعاله اإلالشسة

ٌ  على الحلیلیت الصاؿیت الىدیجت هـام یؼبم العىغ، خالت وفي  العىت مً یىایش ؿاجذ مً ابخذاء اإلادللت اإلاھىیت الذخى

 الىدیجت هـام اخخیاس عً للظشیبت الخاطع عبر ارا اال الزهش، آلاهـت الحذود ججاوص  خاللھما وكع اللخين للعيخين اإلاىالیت

 .اإلابعؼت الصاؿیت

 

 ألازباح املفسوضة عليها الضسيبة

 السبح الجزافي 

ٌ  في الىاسدة البیاهاث وؿم مھىت ليل یخصص معامل في مذهیت ظىت ول أعماٌ سكم بظشب الجضافي الشبذ یدذد  الجذو

 .اإلاذوهت بھزه اإلالحم
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 السبح ألادوى 

 العىىیت ؤلایجاسیت اللیمت مبلؽ عً الجضافي الشبذ هـام اخخاسوا الزیً للظشیبت للخاطعين العىىي  الشبذ یلل أن یمىً ال

 10 الى0,5 مً همخكی جىذسج معامل علیھا یؼبم أن بعذ للظشیبت الخاطع مئظعاث مً مئظعت ليل والحالیت العادیت

 .وؽاػھا ومعخىي  الخجاسیت وظمعخھا اإلائظعت ألهمُت مشاعاة

 

 هظام امللاول الراجي 

 أهلية الخضىع للىظام

ؼبم هـام  بىاء على اخخُاس. اإلالاٌو الزاحي  ًُ

 الخخُاس هـام اإلالاٌو الزاحي، ًجب اخترام الؽشوغ الخالُت8 

  8ًجُب أال ًخجاوص سكم ألاعماٌ العىىي اإلادصل علُه الحذود الخالُت 

ت وألاوؽؼت الحشؿُتدسهم ؿُما ًخعلم باألوؽؼت  388.888 -  ؛الصىاعُت والخجاٍس

 دسهم ؿُما ًخعلم بملذمي الخذماث. 088.888 -

  ع الجاسي به بت أن ًىخشغ في هـام الظمان الاجخماعي اإلاىصىص علُه في الدؽَش ًجُب على الخاطع للظٍش

 العمل.

 أو أوؽؼت أو ًلذمىن خ
ً
بت الزًً ًضاولىن مهىا عدثنى مً هزا الىـام، الخاطعىن للظٍش ذماث، مدذدة بمىجب ٌُ

 هّص جىـُمي.

 
 

 أشاس فسض الضسيبة 

 وألاهـمت للدؽشیع ػبلا راجیين، هملاولين ؿشدیت بصىسة مھىیا وؽاػا یضاولىن  الزیً الؼبیعیىن  ألاشخاص یخظع

 ه8 علی اإلادصل العىىي  ألاعماٌ سكم على الیھا اإلاؽاس ألاظعاس بخؼبیم الذخل على للظشیبت العمل، بھا الجاسي 

 1%  ت  388.888باليعبت لشكم ألاعماٌ اإلادصل علُه الزي ال ًخجاوص دسهم ؿُما ًخعلم باألوؽؼت الخجاٍس

 والصىاعُت وألاوؽؼت الحشؿُت.

 0%  دسهم ؿُما ًخعلم بملذمي الخذماث. 088.888باليعبت لشكم ألاعماٌ اإلادصل علُه الزي ال ًخجاوص 

بت عل  ى الّذخل.جبرة الاكخؼاعاث باألظعاس اإلادذدة مً الظٍش
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 فالحيةالدخىل الالباب الثالث: 

 

 جعسيف

 باظخؼالٌ مخعلم وؽاغ ول مً واإلاخؤجیت معا ھما أو للماؼیت مشب أو ؿالح ػشؾ مً اإلادللت ألاسباح ؿالخیت، دخىال حعخبر

 ألاوؽؼت هزا و معا ھما أو الحیىان أو ؤلاوعان لخؼزًت معذة مىخجاجھا جيىن  معا ھما أو خیىاهیت أو هباجیت اهخاج دوسة

 .صىاعیت وظاتل بىاظؼت اإلاىجضة الخدىیل أوؽؼت باظخثىاء اإلاىخجاث جلً بمعالجت اإلاشجبؼت

ٌ  خعب خیىاوي هبهخاج ویعخبر  .والجماٌ واإلااعض وألاهباػ ألابلاس بتربیت اإلاخعلم ؤلاهخاج اإلاذوهت، ھزه مذلى

 ؿالخُت هزلً، الّذخٌى اإلادللت مً ػشؾ مجمع 
ً
عخبر ُدخىال

ُ
 في وح

ً
 للماؼُت أو هما معا

ً
 أو ُمشبُا

ً
ًيىن هى بىـعه ؿالخا

 اػاس بشامج الخجمُع.

 

 أهظمة فسض الضسيبة 

ٌ  بشظم للظشیبت الخاطعىن  داتمت بصـت الذخل على الظشیبت مً یعـى  أعماٌ سكم الـالخیت والزًً یدللىن  الذخى

ٌ  ھزه بشظم ظىىي   دسھم. (5.000.000) مالیين خمعت عً یلل الذخى

 :الحلیلیت الصاؿیت الىدیجت لىـام وجىبا یخظع

  اإلاعخؼلىن ألاؿشاد واإلاالن الؽشواء في الؽُاع الزًً ًجاوص سكم أعمالهم العىىي اإلاخعلم باليؽاغ الضساعي ملُىوي

 دسهم. 

  .بت على الؽشواث  الؽشواث ػير الخاطعت للظٍش

 

بت بع بت مً ؿشض الظٍش ( 3خالٌ الخمغ ) %08عش مخـع بيعبت ٌعخـُذ اإلاعخؼلىن الـالخُىن الخاطعىن للظٍش

 ظىىاث ألاولى، ابخذاء مً العىت ألاولى لليؽاغ.

 
 

 الحىفير الحدزيجي للضسيبة الفالحية

بت الـالخُت، ابخذاء مً ؿاجذ ًىاًش   للظٍش
ً
جُا  جذٍس

ً
، للمعخؼلين الـالخُين الىباس الزًً 0812خّذد اللاهىن جىـُزا

 دسهم. 3.888.888ٌعاوي ًدللىن سكم معامالث أهثر مً أو 

بت على الّذخل8   هما ٌعخـُذون مً ؤلاعـاء مً الظٍش
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  ن الزًً ًدللىن سكم معامالث أكل مً ى الـالخُ ىن ، اإلاعخؼل0813دجىبر  11الى  0812مً ؿاجذ ًىاًش

 دسهم. 13.888.888

  مالث أكل مً ن الزًً ًدللىن سكم معاى ن الـالخُى ، اإلاعخؼل0815دجىبر  11الى  0814مً ؿاجذ ًىاًش

 دسهم. 08.888.888

  ن الزًً ًدللىن سكم معامالث أكل مً ى ن الـالخُى ، اإلاعخؼل0817دجىبر  11الى  0816مً ؿاجذ ًىاًش

 دسهم. 18.888.888
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 ألاحىز  :سابعالباب ال

 

 جعسيف 

بت على الذخل  : حعذ مً كبُل ألاجىس لخؼبُم الظٍش

 -اإلاشجباث؛ 

 -واإلاياؿآث؛ الخعىیظاث 

 -ألاجىس؛ 

 -الؽشواث؛ إلاعيري  اإلامىىخت اإلاياؿآث مً وػيرھا اإلاصاسیف عً اإلاشجعت الجضاؿیت واإلابالؽ الخاصت ؤلاعاهاث 

 -اإلاعاؼاث؛ 

 -؛ العمشیت ؤلایشاداث 

 -على صیادة اإلامىىخت العیيیت أو الىلذیت اإلاىاؿع  ٌ  .أعاله الیھا اإلاؽاس الذخى

 

 أشاس فسض الضسيبة 

 حالة عامة 

ٌ  بشظم اإلاذؿىعت ؤلاجمالیت اإلابالؽ مً بالخصم الظشیبت هعلی اإلاـشوطت الذخل صافي مبلؽ یدذد  8 واإلاىاؿع الذخى

 بت االعىاصش اإلاعـ  ة مً الظٍش

  بتها  العىاصش التي جم جخـُع طٍش

 

 إلاعفاءات السئيصية 

بت على الّذخل8   حعـى مً الظٍش

 العاتلیت؛ واإلاعاعذاث الخعىیظاث 

  ظاث  اإلاصشوؿت لخؼؼُت اإلاصاٍسف اإلاذؿىعت خالٌ مضاولت وؿُـت أو عمل بؽشغ ازباتها.الخعٍى

  الىـلت 

 العاتلیت؛ ألاعباء ملابل في اإلاعاؼاث أو الخلاعذ سواجب الى اإلاظاؿت العالواث  

 الىؿاة ومىذ والىالدة وؤلاصابت اإلاشض عً الیىمیت الخعىیظاث. 
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  ًع ع ع عً الـصل عً العمل، والخعٍى ظاث عً الظشس الخعٍى اإلاؼادسة الؼىعُت للعمل وجمُع الخعٍى

، أو في خالت اللجىء الى معؼشة الصلح طمً الحذود التي جدىم بها اإلاداهم في خالت الـصل عً العمل

 اإلاىصىص عليها في اللاهىن.

 ولخلـھم؛ للععىشیين اإلامىىخت العجض معاؼاث  

 .الخلاعذ الخىمُلي هما خذده اللاهىن 

  ( ظىىاث على 18اإلامىىخت بملخض ى علىد الخؤمين على الحُاة أو علىد الشظملت التي حعاوي مذتها )ؤلاًشاداث

 .0887( ظىىاث باليعبت للعلىد التي أبشمذ ابخذاء مً ًىاًش 6ألاكل أو )

 اإلاىذ الذساظُت 

 2016 دیعمبر 31 الى خذود أهجض  الزي الخذسیب عً دسھم 6.000 خذود في ؤلاجمالي الؽھشي  الخعىیع ،

 .الخاص اللؼاع ميؽآث لذن مً اإلاعين اإلاھني الخيىیً أو العالي الخعلیم خشیج اإلاخذسب الى واإلاذؿىع

 ظىىیا دسھم (100.000) ألف ماتت مبلؼھا یـىق  ال التي الـىیت و ألادبیت الجىاتض. 

 

  الخصىم السئيصية 

بت  8  جخصم مً اإلابالؽ ؤلاجمالُت باظخثىاء العىاصش اإلاعـاة مً الظٍش

 08%  ت ؿُما ًخعلم بمجمىع الـئاث اإلاهىُت، باظخثىاء الصحـُين، عماٌ اإلاىاجم، اإلاالخىن باإلاالخت الخجاٍس

 م.دسه 18.888( على أال ًخجاوص اإلابلؽ اإلاخصىم الخوالصُذ البدشي، 

  اإلاعاؼاث وسواجب الخلاعذ.اإلابالؽ اإلاحجىصة لخؤظِغ 

  الاؼتراواث اإلاذؿىعت الى هُئاث الاخخُاغ الاجخماعي وهزا اؼتراواث اإلاؤجىسًٍ اإلاىخشػين في الظمان

 الاجخماعي.

  خصت اإلاؤجىسًٍ في أكعاغ الخؤمين الجماعي 

 علیه اإلاخـم لىماإلاع الشبذ ومبلؽ الؽشاء جيلـت أو علیھا اإلادصل اللشوض وؿىاتذ أصل لدعذیذ اإلاذؿىعت اإلابالؽ 

 اجخماعي. معىً اكخىاء أجل مً اإلاشابدت، اػاس علذ في معبلا
 

 خصم حزافي بسشم املعاشات وإلاًسادات العمسية 

ت مً خصم جضافي وعبخه8   حعخـُذ اإلاعاؼاث وؤلاًشاداث العمٍش

 33%  ًدسهم. 146.888مً اإلابلؽ ؤلاجمالي العىىي الزي ٌعاوي أو ًلل ع 

 28% ذ عً  مً اإلابلؽ  دسهم.  146.888ؤلاجمالي العىىي الزي ًٍض
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 وألاحىز املمىىحة للفىاهين خصم حزافي بسشم املعاشات وإلاًسادات العمسية 

 .% 28جخظع ألاجىس اإلامىىخت للـىاهين لخصم جضافي وعبخه  

 ألاحىبي امليشأ ذات الحلاعد معاشات بسشم ثخفیض الضسیبة

 یخمخعىن  ألاجىبي راث اإلايؽؤ الخلاعذ معاؼاث أصحاب مً طشیبي مىػً على اإلاؼشب في اإلاخىؿشون للظشیبت الخاطعىن 

اإلاعخدلت عً معاؼهم واإلاؼابلت للمبالؽ اإلادىلت بصـت نهاتُت الى دساهم ػير  الظشیبت مبلؽ مً % 80 هوعبخ بخخـیع

ل.  كابلت للخدٍى
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 الدخىل وألازباح العلازية : خامضالباب ال

 

 جعسيف

ٌ  صىف في مىذسجت جىً لم ما الذخل، على الظشیبت جؼبیم ألجل علاسیت دخىال حعخبر  :اإلاھىیت الذخى

  8الذخٌى الىاؼئت عً اًجاس 

 هىعھا؛ وان مھما والبىاءاث اإلابيیت وػير اإلابيیت العلاساث -

 .بھا اإلاشجبؼت واإلاخدشهت الثابخت واإلاعذاث اإلاباوي رلً في ویذخل الضساعیت العلاساث -

  ًشاعى في رل
ُ
 سهً جصشؾ الؼير، على أن ج

ً
ت للعلاساث واإلاباوي التي ًظعها مالهها مجاها اللُمت ؤلاًجاٍس

 أدهاه. I -62الاظخثىاءاث الىاسدة في اإلاادة 

 یؽؼلىهھا ألاشخاص الزیً الى العلاساث ماليي ػشؾ مً اإلاذؿىعت ؤلاؿشاغ عً الخعىیظاث.  

 

 :بمىاظبت اإلادللت أو اإلاثبخت ألاسباح الذخل على الظشیبت أخيام لخؼبیم علاسیت أسباخا حعخبر

 اإلازوىسة بالعلاساث مخعللت علاسیت عیيیت خلىق  جـىیذ أو باإلاؼشب واكعت علاساث بیع 

 العامت؛ اإلاىـعت ألجل علاس ملىیت هضع 

 علاسیت؛ عیيیت خلىق  أو بعلاساث ؼشهت في إلاعاھمتا 

 علاسي  ػشض راث ؼشواث عً صادسة ظمُتا مؽاسهت خصص جلذیم أو ألظھم بعىض الخـىیذ عملیاث 

 للمادة  ؼـاؿت طشیبیا اإلاعخبرة
ً
 أعاله؛  1-1وؿلا

  ذ بعىض أو اإلاؽاسهت في ؼشواث باظهم أو خصص مؽاسهت في ؼشواث ٌؼلُب عليها الؼابع عملُاث الخـٍى

ععشة ببىسصت اللُم
ُ
 ؛العلاسي وػير اإلا

 اإلاؽاسهت خصص أو ألاظھم أو العلاسیت العیيیت الحلىق  أو بالعلاساث واإلاخعللت مضدوجا بیعا اإلاعخبرة اإلاعاوطت 

 أعاله؛ علیھا اإلاىصىص

 الخـىیذ مً علیھ اإلادصل الشبذ على اال الظشیبت جـشض ال الحالت ھزه وفي بمذسن اإلاؽاعت العلاساث كعمت 

 اإلازوىس؛ اإلاذسنه عى الىاجج الجضثي

 أعاله اإلازوىسة الحصص أو وألاظھم العلاسیت العیيیت والحلىق  العلاساث على الىاكعت عىض بؼير الخـىیخاث. 
 

 

 أشاس فسض الضسيبة 

 ثحدًد إحمالي الدخل العلازي املفسوضة عليه الضسيبة 
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 الى اإلازوىس  اإلابلؽ ویظاؾ. ؤلاجمالي لألهشیت اإلابلؽ مجمىع مً ،اإلائجشة العلاساث عً الىاش ئ العلاسي  الذخل اجمالي یخيىن 

 مىھا والظیما الاهخـاع، خم صاخب أو اإلاالً عادة یخدملھا أن یجب التي اإلاصاسیف مً اإلاعخؤجشیً واھل على یىطع ما

 .اإلاعخؤجشیً لحعاب اإلاالً یخدملھا التي الخيالیف مىھ وجؼشح الىبري، ؤلاصالخاث مصاسیف

بت ؿُما ًخص العلاساث بخخـُع وعبت  دّذد صافي الّذخل اإلاـشوطت علُه الظٍش خل مً مبلؽ اجمالي الذ 28%ًُ

 العلاسي. 
 

 ثحدًد السبح العلازي املفسوضة عليه الضسيبة  

 الخـىیذ مصاسیف الحاٌ اكخض ى ان همى مؼشوخت الخـىیذ زمً بين الـشق  الظشیبت هعلی اإلاـشوطت الشبذ صافي یعاوي 

 .الخملً مصاسیف هالی مظاؿت الخملً وزمً

 

عدثنى  سهً اؼاسة8  ٌُ
ً
 مً هؼاق الخؼبُم اإلادالث اإلاىطىعت مجاها

 .ًألاصٌى والـشوع بؼشض العى 

 .ع ؤلاظعاؾ وؤلاخعان الخاصت الخاطعت إلاشاكبت الذولت  مؽاَس

 .)ت  الجمعُاث اإلاعخبرة راث مىـعت عامت )اإلائظعاث الخيًر

 .اداساث الذولت والجماعاث اإلادلُت واإلاعدؽـُاث العامت 

 

 إلاعفاءات السئيصية 

  ذ علاس ٌؽؼله على وجه ظىنى ستِعُت مىز أؼهش  4ظىىاث. جخم اإلاىاؿلت على مذة  6الشبذ اإلادصل علُه مً جـٍى

ذ.  إلهجاص الخـٍى

 متر مشبع وال ًخجاوص ظعش  188و 38الاجخماعي )معاخخه ما بين  العىً جـىیذ علیه بمىاظبت اإلادصل الشبذ

ذ  ( 2دسهم دون اخدعاب الشظىم( والزي ٌؽؼله مالىه على وجه ظىنى ستِعُت مىز أسبع ) 038.888الخـٍى

 ظىىاث على ألاكل.

 ماتت اكیمخھ مجمىع یخجاوص  ال علاساث بخـىیذ اإلاذهیت العىت خالٌ یلىم شخص ول لذن مً هعلی اإلادصل الشبذ 

 ( دسهم. 128.888وأسبعىن ألف )

 في الؽشواء بين ؿیما الحظشیت الذواتش خاسج واكعت ؿالخیت علاساث في مؽاعت خلىق  جـىیذ مً هعلی اإلادصل الشبذ 

 ؤلاسر؛

 بين واإلاىجضة اإلازوىسة اإلامخلياث على عىض الىاكعت بؼير الخـىیخاث  ٌ  .وألاخىاث وؤلاخىة ألاصواج وبين والـشوع ألاصى

 

 فسض الضسيبة على السبح العلازي 

 د السبح العلازي ًثحد
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 بين8 الـشق  الظشیبت علیه اإلاـشوطت الشبذ صافي یعاوي 

 ًالخـىیذ مصاسیف الحاٌ، اكخض ى ان مىھ، مؼشوخت الخـىیذ زم. 

 ًظاؾ الى زم ظاث عً ؤلاؿشاغ اإلابرسة، مصاسیف الخملً ًُ  الاظدثماس وهـلاث الخملً، بما في رلً الخعٍى

 اإلاـىث في هزه العملُت8  أداھا التي اإلاعلىم الشبذ أو الـىاتذ وهزا اإلاىجضة

اما ملابل كشوض ممىىخت مً لذن اإلائظعاث اإلاخخصصت أو مئظعاث الاتخمان أو مً لذن مئظعت  -

 ألاعماٌ الاجخماعُت الخابعت لللؼاعين العمىمي وؼبه العمىمي أو اإلايؽآث.

شابدت اإلاسجل  -
ُ
 لذي اإلائظعاث اإلاعىُت.أو في اػاس علذ اإلا

 ٌعاد جلُُم اليّل بخؼبُم اإلاعامل اإلادذد بلشاس وصاسي على أظاط الشكم الاظخذاللي الىػني لخيلـت اإلاعِؽت.

 

 شعس الضسيبة 

بت في   .%08ًدذد ظعش الظٍش

بت ال ًلّل على   مً زمً البُع ولى في ػُاب الشبذ. %1ًجب أداء خّذ أدوى للظٍش

بت على الّذخل.جبرة الاكخؼاعاث مً   الظٍش
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 الباب الصادس: الدخىل الىاشئة عً زؤوس ألامىال املىلىلة 

 

 جعسيف 

 :مىلىلت أمىاٌ سإوط عً هاؼئت دخىال حعذ

  عىاتذ ألاظهم وخصص اإلاؽاسهت والذخٌى اإلاعخبرة في خىمها، اإلاىصعت مً كبل الؽشواث الخاطعت للظشاتب

 على الؽشواث؛

  هشباتذ مً لذن مئظعاث الؽشواث ػير اإلالُمت، الهُئاث اإلايلـت بالخىؿُف الجماعي لللُم العىاتذ اإلاىصعت

 اإلاىلىلت وهُئاث جىؿُف سأط اإلااٌ باإلاجاصؿت.

 لم الزیً أو اإلاعىىیين الؼبیعیين ألاشخاص الى اإلاذؿىعت الثابذ الذخل راث اإلاالیت الخىؿیـاث مً الحاصالث 

في  واإلاخىؿشیً خعابھم في اإلالیذة أو جصشؿھم سھً اإلاىطىعت أو الؽشواث، على الظشیبت الخظىع یخخاسوا

 .اجخماعي ملش أو طشیبي مىػً على اإلاؼشب

 

 ثحدًد صافي الّدخل املفسوضة عليه الضسيبة     

 الحشاظت أو الحعاب ومعً الخدصیل ومصاسیف البىىیت العمىالث بخصم الظشیبت هعلی اإلاـشوطت الذخل صافي یدذد

ٌ  اجمالي مً  .الذخى

 

 :مىلىلت أمىاٌ سإوط عً هاؼئت أسباخا حعذ

 ظىذاث مً وػيرھا مىلىلت كیم جـىیذ مً الؼبیعیىن  ألاشخاص علیھا خصل التي العىىیت الصاؿیت ألاسباح 

 اإلايلـت هُئاثوال الخاص أو العام لللاهىن  الخاطعين اإلاعىىیين ألاشخاص عً الصادسة اإلااٌ والذیً سأط

 ما باإلاجاصؿت اإلااٌ سأط جىؿیف ثوهُئا  للدعيیذ الجماعي الخىؿیفهُئاث و  اإلاىلىلت لللیم الجماعي بالخىؿیف

ت الؽـاؿت. عذا  الؽشواث التي ٌؼلب عليها الؼابع العلاسي والؽشواث العلاٍس

 مخؼؽ اؿخخاح جاسیخ بين اإلاتراوخت الـترة خالٌ الؼبیعیين ألاشخاص ػشؾ مًت اإلادلل تالصاؿُ ألاسباح 

 اخخخام جاسیخ أو العیىلت أو ألاظھم سحب أو اظترداد وجاسیخ اإلالاولت في الادخاس أو مخؼؽ ألاظھم في الادخاس

 .اإلازوىسیً اإلاخؼؼين
 

 

 

 ثحدًد صافي السبح املفسوضة عليه الضسيبة

خيىن مً الـشق  ظىذ أو كیمت ول بؽؤن اإلاىجضة الخـىیذ عملیاث الى اظدىادا الخـىیذ عً الىاجج الصافي الشبذ یدعب ٍو

 مصاسیف والظیما العملیت ھزه بمىاظبت اإلاخدملت اإلاصاسیف الحاٌ، اكخض ى ان ،همى مؼشوخت الخـىیذ زمًبين 
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 والظیما الخملً ھزا بمىاظبت اإلاخدملت اإلاصاسیف الحاٌ، اكخض ى ان الیھ، مظاؿت الخملً وزمً والعمىلت العمعشة

 .والعمىلت العمعشة مصاسیف

 السحب جاسیخ في الشظملت لعلذ باليعبت الاظترداد كیمت أو اإلاخؼؽ جصـیت كیمت بين الـشق  اإلادلم، الصافي بالشبذ یشاد

 .اؿخخاخھما مىز اإلازوىسیً اإلاخؼؼين اػاس في اإلاىجضة الذؿعاث ومبلؽ الاظترداد أو
 

 

 إلاعفاءات السئيصية 

بت8   حعـى مً الظٍش

 اإلااٌ سأط ظىذاث مً وػيرھا اإلاىلىلت اللیم جـىیذ عملیاث كیم أو كیمت بجضء اإلاخعلم الشبذ هعش أو الشبذ 

 دسھم؛ (30.000) ألف زالزين خذود جخجاوص  ال واهذ ارا مذهیت ظىت اإلاىجضة خالٌ والذیً

 الحشة الخصذیش مىاػم في اإلالامت الؽشواث لذن مً اإلاىصعت لھا اإلامازلت اإلاعاھمت عىاتذ مً وػيرھا الشباتذ 

 ملیمين؛ ألشخاص ػير مذؿىعت واهذ ارا اإلازوىسة اإلاىاػم داخل مضاولت أوؽؼت عً والىاججت

 الىػني؛ الخىؿير صىذوق  لذي الادخاس خعاباث أصحاب لألشخاص الؼبیعیين اإلاذؿىعت الـىاتذ 

 بين تالهب  ٌ  سأط ظىذاث مً وػيرھا اإلاىلىلت باللیم یخعلم ؿیما وألاخىاث وؤلاخىة ألاصواج وبين والـشوع ألاصى

 والذیً؛ اإلااٌ

 ؼشیؼت للعىً الادخاس مخؼؽ إلاالً اإلاذؿىعت الـىاتذ: 

 الشتیعیت؛ للعىنى مخصص معىً بىاء أو الكخىاء اإلازوىس  اإلاخؼؽ في اإلاعدثمشة اإلابالؽ سصذ -

( 3) زالر إلاذة الزهش العالف اإلاخؼؽ طمً بھا اإلاخعللت والـىاتذ للذؿعاث ؤلاجمالي باإلابلؽ الاخخـاؾ -

 اإلازوىس؛ اإلاخؼؽ اؿخخاح جاسیخ مً ابخذاء ألاكل على ظىىاث

 ألف أسبعماتت اإلازوىس  اإلاخؼؽ اػاس في للظشیبت الخاطع ػشؾ مً اإلاىجضة الذؿعاث مبلؽ یخجاوص  ال أن -

 .دسھم( 288.888)

 ؼشیؼت للخعلیم الادخاس مخؼؽ إلاالً اإلاذؿىعت الـىاتذ: 

 أظالن هزلً و الذساظیت ألاظالن بيل الذساظت لخمىیل اإلازوىس  اإلاخؼؽ اػاس في اإلاعدثمشة اإلابالؽ سصذ -

 للظشیبت؛ الخاطع یعىلھم الزیً لألػـاٌ باليعبت اإلاھني الخيىیً

 (5 ) خمغ إلاذة الزهش العالف اإلاخؼؽ اػاس في اإلازوىسة والـىاتذ للذؿعاث ؤلاجمالي باإلابلؽ الاخخـاؾ -

 ؛هاؿخخاخ جاسیخ مً ابخذاء ألاكل، على ظىىاث

 زالزماتت الزهش العالف اإلاخؼؽ اػاس في للظشیبت الخاطع ػشؾ مً اإلاىجضة الذؿعاث مبلؽ یخجاوص  ال أن -

 .ػـل ليل دسھم( 188.888) ألف

  ٌ  :مً اإلاخيىن  ألاظھم في الادخاس مخؼؽ اػاس في اإلادللت اإلاىلىلت ألامىاٌ سإوط عً الىاؼئت وألاسباح الذخى

 ) خمغ إلاذة الزهش العالف اإلاخؼؽ في بھا اإلاخعللت اإلاشظملت والعىاتذ للذؿعاث ؤلاجمالي باإلابلؽ الاخخـاؾ -

 ؛هاؿخخاخ جاسیخ مً ابخذاء ألاكل على ظىىاث (5
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 ألف ظخماتت اإلازوىس  اإلاخؼؽ اػاس في للظشیبت الخاطع ػشؾ مً اإلاىجضة الذؿعاث مبلؽ یخجاوص  ال أن -

 دسھم؛( 488.888)

 

  اليصب املطبلة على الدخىل الىاشئة عً زؤوس ألامىال املىلىلة     

 

لخؼع مً اإلاىبع8 
ُ
 ج

  على8  %13وعبت 

بت على  - عىاتذ ألاظهم وخصص اإلاؽاسهت والذخٌى اإلاعخبرة في خىمها. جبرة الاكخؼاعاث مً الظٍش

 الذخل.

 الذخٌى الىاؼئت عً سإوط ألامىاٌ اإلاىلىلت. -

  بت  %08وعبت على الحاصالث مً الخىؿُـاث اإلاالُت راث الذخل الثابذ الى ألاشخاص الخاطعين للظٍش

بت على الذخل مع الحم في الاظترجاع.  على الذخل مً مبلؽ الظٍش

  بت على الذخل على الحاصالث مً الخىؿُـاث اإلاالُت راث الذخل الثابذ الى ألاشخاص %18وعبت مً الظٍش

بت اإلازوىسة وؿم هـام الىدُجت الصاؿُت الحلُلُت أو هـام ألاشخاالزاجُين، باظخثىاء  ص الخاطعين للظٍش

 الىدُجت الصاؿُت اإلابعؼت.

 

  



19 
 
 

 

 : ثحدًد مجمىع الّدخل    بعلباب الصاا

ٌ  أو الذخل صافي مً الظشیبت هعلی اإلاـشوطت الذخل مجمىع یخيىن   الذخل أهىاع مً أهثر أو واخذ یؽملھا التي الذخى

 أعاله.الیھا  اإلاؽاس

ت.  بت اكشاٍس بت على الذخل طٍش عذ الظٍش
ُ
 ح

 

   الخصىم على مجمىع الدخل 

 هما هى مدذد والخالي8  الظشیبت هعلی اإلاـشوطت الذخل مجمىع مً یخصم

 باإلطاؿت الى مئظعاث أخشي مزوىسة في  راث اإلاىـعت العامت للهُئاث اإلامىىخت العیيیت أو الىلذیت الهباث مبلؽ

 مً اإلاذوهت العامت للظشاتب(. 06و 18اإلاىاد 

 ستیس ي معىً بىاء أو جملً بؼشض ورلً الظشیبتعلیه  اإلاـشوطت الذخل مجمىع مً % 10 خذود في: 

 الاتخمان مئظعاث أو اإلاخخصصت اإلائظعاث للظشیبت للخاطعين جمىدھا التي اللشوض ؿىاتذ مبلؽ -

 الاجخماعیت ألاعماٌ ومئظعاث العملیاث بھزه باللیام كاهىها لھا اإلاشخص خىمھا في اإلاعخبرة الهُآثو 

 اإلايؽآث؛ وهزا الخاص اللؼاع أو العمىمي هوالؽب العمىمي لللؼاعين الخابعت

 مئظعاث و للظشیبت الخاطعين بين اإلاشابدت، علذ اػاس في معبلا هعلی اإلاخـم اإلاعلىم الشبذ مبلؽ أو -

 .خىمھا في اإلاعخبرة لهُآثا أو الاتخمان

 (7) ظبع جخجاوص  ال مذة خالٌ أعاله اإلازوىسة الـىاتذ خصم مً للظشیبت الخاطع یعخـیذ البىاء، خالت في

 .البىاء سخصت حعلیم جاسیخ مً ابخذاء ظىىاث

  بعلىد اإلاخعللت الاؼتراواث أو ألاكعاغ اإلازوىسة الظشیبت علیه اإلاـشوطت الذخلمً مجمىع  %4في خذود 

( ظىىاث والتي ظبم أن أبشمذ 6زماوي ) عً یلل ال ما مذجھا حعاوي  التي الجماعیت أو الخلاعذ الـشدیت جؤمين

مع ؼشواث جؤمين معخلشة باإلاؼشب جذؿع اعاهاتها الى اإلاعخدلين ابخذاء مً بلىػهم خمعين ظىت واملت مً 

 العمش. 

ً ؿلؽ  على مذاخُل أجىس. هزا الخصم ػير مدذد باليعبت للملضمين اإلاخىؿٍش
 

 الحخفيضات مً الضسيبة

خصم ما كذسه  ًُ  لألعباء العاتلُت التي  148الخصم عً ألاعباء العاتلُت8 
ً
بت اعخباسا  مً اإلابلؽ العىىي للظٍش

ً
دسهما

بت عً ول شخص ٌعىله. ػير أن مجمىع اإلابالؽ اإلاخصىمت عً ألاعباء العاتلُت ال ًمىً أن  ًخدملها الخاطع للظٍش

. 0148ًخجاوص 
ً
 دسهما

 



20 
 
 

 

 

 : حدول وشعس الضسيبة ثامًالباب ال

 

 حدول محدزج 

 ًؼبم على8 

 الذخٌى اإلاهىُت 

  ألاجىس 

  ت  الذخٌى العلاٍس

 

 الصعس شسيحة الدخل )بالدزهم(

 30.000  الى  0مً   

 50.000 الى  30.001مً

 60.000 الى  50.001مً

 80.000 الى   60.001مً

 180.000 الى  80.001مً

180.000 ذ عً   ما ًٍض  

0 % 

10 % 

20 % 

30 % 

34 % 

38 % 

 

 

 أشعاز خاصة

بت على الىدى الخالي8   ًدذد ظعش الظٍش

 18% 8باليعبت لـ 

بت على اللُمت اإلاظاؿت باليعبت لألشخاص الزاجُين  - ؿُما ًخص اإلابالؽ ؤلاجمالُت دون اعخباس الظٍش

ىن ػير اإلالُمىن.  واإلاعىٍى

 13% 8باليعبت لـ 
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 ألاسباح الصاؿُت الىاججت ع8ً   -

o بالبىسصت؛ اإلاععشة ألاظھم جـىیذ 

o أصىلھا حعدثمش التي اإلاىلىلت لللیم الجماعي بالخىؿیف اإلايلـت الهُئاث خصص أو أظھم جـىیذ 

 ألاظھم؛ في % 60 عً یلل ال ما خذود في باظخمشاس

o في الادخاس مخؼؽ أو ألاظھم في الادخاس مخؼؽ مً العیىلت أو العىذاث سحب أو اظترداد 

 ظىىاث. 3اإلادذدة في  اإلاذة كبل اإلالاولت

-  ٌ  ألاجىبي. اإلايؽؤ راث اإلاىلىلت ألامىاٌ سإوط عً الىاججت ؤلاجمالیت الذخى

مً اإلاذوهت العامت  11عىاتذ ألاظهم وخصص اإلاؽاسهت والذخٌى اإلاعخبرة في خىمها واإلازوىسة في اإلاادة  -

 للظشاتب.

 15% الخيىیً أو الخعلیم دؿعخھا مئظعاث العشطیت ارا ػير أو العشطیت والخعىیظاث ؿُما ًخص اإلاياؿآث 

 الذاتمين؛ معخخذمیھا الى یيخمىن  ال مذسظين لـاتذة الخاصت أو العامت اإلاھني

 08%   8باليعبت لـ 

ين الزًً اخخاسوا  - الحاصالث مً الخىؿُـاث اإلاالُت راث الذخل الثابذ واإلاذؿىعت الى ألاشخاص اإلاعىٍى

بت على الؽشواث خعب هـام ال بت على الذخل باإلطاؿت الى ألاشخاص الزاجُين الخاطعين للظٍش ظٍش

 أو الىدُجت الصاؿُت اإلابعؼت. الىدُجت الصاؿُت 

بت اإلالخؼعت بالععش البالؽ  بت على الّذخل مع الحم في الاظترداد. %08جخصم الظٍش  مً خصت الظٍش

ذ ظىذاث اللشض وظىذاث الذًً ألاخشي و ألاسباح - ألاظهم ػير اإلاععشة الصاؿُت الىاججت عً جـٍى

بالبىسصت وػيرها مً ظىذاث سأط اإلااٌ أو أظهم وخصص الهُئاث اإلايلـت بالخىؿُف الجماعي لللُم 

 اإلاىلىلت ػير جلً اإلاؽاس اليها أعاله.

 .للدعيیذ الجماعي الخىؿیفهُئاث  عً الصادسة اإلاىلىلت اللیم جـىیذ عً الىاججت الصاؿیت ألاسباح -

 .باإلاجاصؿت اإلااٌ سأط جىؿیف هُئاث ظىذاث جـىیذ عً الىاججت الصاؿیت ألاسباح -

 .ألاجىبي اإلايؽؤ راث اإلاىلىلت ألامىاٌ سإوط جـىیذ عً الىاججت ؤلاجمالیت ألاسباح -

ذ ألاٌو بعىض للعلاساث ػير اإلابيُت  اإلاثبخت أو علیھا اإلادصل الصاؿیت العلاسیت ألاسباح - بمىاظبت الخـٍى

ت 0811اإلاذسجت في اإلاذاس الحظشي، ابخذاء مً ؿاجذ ًىاًش  ذ بعىض للحلىق العُيُت العلاٍس ، أو جـٍى

 اإلاخعللت بالعلاساث اإلازوىسة مع مشاعاة ألاخيام الجاسي بها العمل. 

بت التي جخص8  -  الذخٌى الصاؿُت الخاطعت للظٍش

o صّذسة للمعادن اإلاعخعملت التي جدلم اإلايؽآث ا
ُ
صّذسة للمىخجاث أو الخذماث باظخثىاء اإلايؽآث اإلا

ُ
إلا

 في العىت سكم أعماٌ خين الخصذًش.

o الخاصت اإلاىاكع في ملامت أخشي  إلايؽآث جبیع التياإلاىجمي  اللؼاع في وؽاػھا اإلاضاولت ػير اإلايؽآث 

 .اإلازوىسة اإلاىاكع مع اإلاىجض أعمالھا سكم یخص ؿیما للخصذیش معذة الصىع جامت مىخجاث بالخصذیش
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o الظشیبت هعلی اإلاـشوطت ألاظاط جضء یخص ؿیما ومئظعاث الدعُير الـىذقي، الـىذكیت، اإلايؽآث 

 أو مباؼشة ؿعلیت بصـت اإلاؼشب الى مدىلت أجىبیت بعمالث جدلیله جم أعمالھا الزي لشكم اإلاؼابم

 .لألظـاس وواالث ػشیم عً لحعابھا

o  اإلاصذسة للمعادن مً العىت اإلاداظبُت التي أهجضث خاللها عملُت الخصذًش ألاولى.اإلايؽآث 

o .اإلايؽآث اإلاصذسة للمعادن التي جبُع مىخجاث جامت الصىع 

o  بذاتشة هـىر 
ً
 ستِعُا

ً
بي أو ملش اجخماعي ببكلُم ػىجت والتي جضاٌو وؽاػا اإلايؽآث التي لها مىػً طٍش

 ؤلاكلُم اإلازوىس. 

o أخذ ألاكالُم اإلادذدة بلشاس، باظخثىاء ببخذي العماالث أو ألاكالُم ٌو أوؽؼتها اإلايؽآث التي جضا

واإلالبىلت إلهجاص صـلاث أعماٌ أو جىسٍذاث أو خذماث  اإلايؽآث التي ال جخىؿش على ملش لها في اإلاؼشب

ومئظعاث الاتخمان والهُئاث اإلاعخبرة في خىمها وبىً اإلاؼشب وصىذوق ؤلاًذاع والخذبير وؼشواث 

ىن. ت واإلاىعؽىن العلاٍس  الخؤمين والىواالث العلاٍس

o یذوي؛ عمل خصیلت أظاظا اهخاجھا یيىن  التي الحشؿیت اإلايؽآث 

o اإلاھني؛ الخيىیً أو للخعلیم الخاصت اإلائظعاث 

o ظىىاث (3 ) زالر أكصاھا مذة خالٌ یىجضون الزیً معىىیىن  أشخاص العلاسیىن  اإلاىعؽىن  یعخـیذ 

 مً ألاكل على جخيىن  جامعیت ومبان اكاماث و أخیاء بىاء عملیاث البىاء، سخصت جاسیخ مً ابخذاء

ً، بشظم الذخٌى اإلاخؤجُت مً اًجاس 38) خمعين ٍش ( ػشؿت ال جخجاوص الؼاكت ؤلاًىاتُت ليل ػشؿت ظٍش

 أخُاء واكاماث ومبان جامعُت.

o ( بت مً الععش خالٌ الخمغ ( ظىىاث اإلاداظبُت ألاولى 3اإلاعخؼلىن الـالخُىن الخاطعىن للظٍش

بت.  اإلاخخالُت ابخذاء مً العىت ألاولى لـشض الظٍش

ظاث ألاخشي ؤلاجمالُت اإلاذؿىعت إلاخصشفي البىىن الحشة ) أحعاب الحظىس  - (  banques offshoreوالخعٍى

ظاث واإلاياؿآث وألاجىس ؤلاجمالُت التي جذؿعها البىىن الحشة  (  banques offshore)وهزا الخعٍى

 ( الى معخخذميها اإلاؤجىسًٍ.holding offshoreوالؽشواث اللابظت الحشة )

واإلاياؿآث وألاجىس ؤلاجمالُت اإلاذؿىعت لألجشاء الزًً ٌؽؼلىن مىاصب عمل لحعاب الؽشواث  اإلاشجباث -

عُت والخىـُمُت الجاسي بها العمل،  اإلاىدعبت لصـت 'اللؼب اإلاالي للذاس البُظاء' وؿم الىصىص الدؽَش

خ جىليهم إلاهامهم.3ورلً إلاذة أكصاها خمغ )  ( ظىىاث ابخذاء مً جاٍس

الظشیبت  ؿشض ؿیه سجعت ال اخخیاسي  بؽيل مؽؼلھم مً یؼلبىا أن الزهش العالـي جشاءألا  ببميان أهه  ػير

 الجذٌو أعاله.  في الىاسدة باألظعاس علیھم

 18%  8لـ 

ظاث العشطُت أو ػير العشطُت ارا دؿعذ ألشخاص ال ًيخمىن إلاعخخذمي اإلاؽؼل  اإلاياؿآث - والخعٍى

ً اإلانهي.  الذاتمين ػير مئظعاث الخعلُم العمىمُت أو الخصىصُت أو الخيٍى

 في جشاخیت بؤعماٌ یلىمىن  الزیً اإلاھني للشظم الخاطعين ػير ألاػباء الى اإلاذؿىعت واإلاياؿآث ألاحعاب -

 .خىمھا في اإلاعخبرة واإلائظعاث اإلاصحاث
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 الؼبیعیين، ألاشخاص مً باإلاعخـیذیًؿُما ًخعلم  الثابذ الذخل راث اإلاالیت الخىؿیـاث مً الحاصالث -

 الىدیجت هـام أو الحلیلیت الصاؿیت الىدیجت هـام وؿم اإلازوىسة للظشیبت الخاطعين ألاشخاص باظخثىاء

 اإلابعؼت؛ الصاؿیت

 الياؼيهاث' اإلامىىخت للـىاهين الزًً ًضاولىن عملهم بصىسة ؿشدًت أو طمً ؿشق.اإلابلؽ ؤلاجمالي لألجىس ' -

الزًً ال ًلىمىن  الصىاعیين أو الخجاسیين والعشاطين واإلامثلين للجىالين اإلامىىخت وألاجىس  الخخـیظاث -

 بؤي عملُت لحعابهم. 

ٌ  الخـىیذ بمىاظبت اإلاثبخت أو علیھا اإلادصل الصاؿیت سباحألا  -  في اإلاذسجت اإلابيیت ػير للعلاساث بعىض ألاو

ت اإلاخعللت 0811الحظشي ابخذاء مً ؿاجذ ًىاًش  اإلاذاس  ذ بعىض للحلىق العُيُت العلاٍس ، أو جـٍى

 مع مشاعاة ألاخيام الجاسي بها العمل. بالعلاساث اإلازوىسة

 الحلىق  أو تاإلابيی ػير الحظشیت العلاساث جـىیذ بمىاظبت اإلاثبخت أو علیھا اإلادصل الصاؿیت ألاسباح -

 العلاساث ھزه جملً جاسیخ مابين اإلاىصشمت اإلاذة خعب الظشیبت ظعش یدذد .اإلاخعللت بها العلاسیت العیيیت

 :واآلحي جـىیخھا وجاسیخ

o %20  ظىىاث؛ (4) أسبع عً جلل اإلاذة ھزه واهذ ارا 

o %25  ظىىاث؛ (6 ) ظخت عً وجلل ظىىاث (4) أسبع حعادٌ أو جـىق  اإلاذة ھزه واهذ ارا 

o %30  ظىىاث (6) ظخت جخجاوص  أو حعادٌ اإلاذة ھزه واهذ ارا. 

 

 

 

 

 


