مششوع كاهون املاليت لعىت 2018
أخيام امليزاهيت
اللفص وٌ:
ًغزظ باليؿبت بلى ؾىت  2018وٍبلى مغزطا في ؤن ٌؿخسلظ لفائضة ميزاهُت الضولت اإلالابُؼ اإلاخإجُت
مً ألاصاءاث والػغائب واإلاػالُم وألاجاواث واإلاضازُل اإلاسخلفت واللغوع بما حملخـه 35 851 000 000
صًىاع مبىبـت هما ًلي:
 -مىاعص الػىىان ألاوٌ

24 603 200 000

صًىاع

 -مىاعص الػىىان الثاوي

10 431 000 000

صًىاع

 -مىاعص الحؿاباث الخاضت في الخؼٍىت

816 800 000

صًىاع

وجىػع هظه اإلاضازُل وفلا للجضوٌ " ؤ " اإلالحم بظا اللاهىن.
اللفص : 2
ًػبـ مبلغ اإلاىاعص اإلاىظفت للحؿاباث الخاضت في الخؼٍىت باليؿبت بلى ؾىت  2018بـ  816 800 000صًىاع
وفلا للجضوٌ " ب " اإلالحم بظا اللاهىن.
اللفص : 3
ًػبـ مبلغ اغخماصاث الضفؼ لىفلاث ميزاهُت الضولت باليؿبت بلى ؾىــت  2018بما كضعه 35 851 000 000
صًىاع مبىبت خؿب ألاحؼاء وألاكؿام هما ًلي:
االضز وٌ :هللاث الخفشف
اللؿم ألاوٌ

 :الخإحير الػمىمي

14 751 000 000

صًىاع

اللؿم الثاوي

 :وؾائل اإلاطالح

1 150 000 000

صًىاع

5 636 000 000

صًىاع

 :هفلاث الخطغف الؿاعئت

404 200 000

صًىاع

حجمت االضز وٌ:

21 941 200 000

ديىاس

اللؿم الثالث  :الخضزل الػمىمي
اللؿم الغابؼ
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االضز الثاوي :فوائذ الذيً العجومي
اللؿم الخامـ  :فىائض الضًً الػمىمي
حجمت االضز الثاوي:

2 787 000 000

صًىاع

2 787 000 000

ديىاس

االضز الثالث :هللاث الخىجيت
اللؿم
الؿاصؽ

 :الاؾدثماعاث اإلاباشغة

2 713 845 000

صًىاع

اللؿم الؿابؼ

 :الخمىٍل الػمىمي

1 632 574 000

صًىاع

اللؿم الثامً

 :هفلاث الخىمُت الؿاعئت

128 420 000

صًىاع

اللؿم الخاؾؼ

 :هفلاث الخىمُت اإلاغجبؿت باإلاىاعص الخاعحُت
اإلاىظفت

646 161 000

صًىاع

5 121 000 000

ديىاس

حجمت االضز الثالث:

االضز الشابع :حعذيذ أصص الذيً العجومي
اللؿم الػاشغ

 :حؿضًض ؤضل الضًً الػمىمي
حجمت االضز الشابع:

5 185 000 000

صًىاع

5 185 000 000

ديىاس

االضز ااخامغ :هللاث ااحعاباث ااخاصت في ااخضيىت
اللؿم الحاصي غشغ  :هفلاث الحؿاباث الخاضت في الخؼٍىت
حجمت االضز ااخامغ:

816 800 000

صًىاع

816 800 000

ديىاس

وجىػع هظه الاغخماصاث وفلا للجضوٌ " ث " اإلالحم بظا اللاهىن.
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اللفص : 4
ًدضص اإلابلغ الجملي الغخماصاث بغامج الضولت باليؿبــت بلى ؾى ــت  2018بـ  10 919 501 000صًىاع.
وجىػع هظه الاغخماصاث خؿب البرامج واإلاشاعَؼ وفلا للجضوٌ " ر " اإلالحم بظا اللاهىن.
اللفص : 5
ًػبـ مبلغ اغخماصاث الخػهض للجؼء الثالث" :هفلاث الخىمُت إلايزاهُت الضولت" باليؿبت بلى ؾىت
 2018بما كضعه  9 079 000 000صًىاع مىػغت خؿب ألاكؿام هما ًلي:

االضز الثالث :هللاث الخىجيت
3 332 641 000

صًىاع

اللؿم الؿاصؽ  :الاؾدثماعاث اإلاباشغة
اللؿم الؿابؼ

 :الخمىٍل الػمىمي

2 029 366 000

صًىاع

اللؿم الثامً

 :هفلاث الخىمُت الؿاعئت

900 160 000

صًىاع

اللؿم الخاؾؼ

 :هفلاث الخىمُت اإلاغجبؿت باإلاىاعص
الخاعحُت اإلاىظفت

2 816 833 000

صًىاع

9 079 000 000

ديىاس

حجمت االضز الثالث:

وجىػع هظه الاغخماصاث وفلا للجضوٌ " ج " اإلالحم بظا اللاهىن.
اللفص : 6
ًػبـ مبلغ مىاعص كغوع الضولت الطافُت مً بعحاع ؤضل الضًً الػمىمي ب ـ 4 251 000 000صًىاع
باليؿبت بلى ؾىـت .2018
اللفص : 7
جػبـ مىاعص وهفلاث اإلااؾؿاث الػمىمُت اإلالحلت جغجُبُا بميزاهُت الضولت باليؿبت بلى ؾىت  2018بما
كضعه  1 007 571 000صًىاع وفلا للجضوٌ " ح " اإلالحم بظا اللاهىن.
اللفص : 8
ًػبـ اإلابلغ ألاكص ى اإلاغزظ فُه لىػٍغ اإلاالُـت إلاىذ كغوع الخؼٍىت للماؾؿاث الػمىمُـت بملخػــى
الفطــل  62مـً مجلـت اإلاداؾبـت الػمىمُـت ب ـ 100 000 000صًىاع باليؿبت بلى ؾىـت .2018
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اللفص : 9
ًػبـ اإلابلغ ألاكص ى اإلاغزظ فُه لىػٍغ اإلاالُـت إلاىذ غمان الضولت البغام كغوع ؤو بضضاع ضيىن
اؾالمُت وفلا للدشغَؼ الجاعي بـه الػمل بـ 3 000 000 000صًىاع باليؿبت بلى ؾىـت .2018

جوظيع مشجوالث ومجاٌ جذخص
ديوان جىجيت سحيم معخوق
اللفص :10
جلغى ؤخيام الفطل  105مً اللاهىن غضص  145لؿىت  1988اإلااعر في31صٌؿمبر  1988واإلاخػلم بلاهىن اإلاالُت
لؿىت ّ 1989
وحػىع بما ًلي:
الفطل ( 105حضًض) :جخمثل مهمت صًىان جىمُت عحُم مػخىق في جىفُظ مشغوع بخُاء مىؿلت عحُم
مػخىق ومشغوع بخُاء مىؿلت اإلادضر وطلً بالخػاون مؼ الجماغاث اإلادلُت واإلاطالح واإلااؾؿاث الػمىمُت
اإلاػىُت .ولهظا الغغع ًيلف الضًىان زاضت بـ:
 -1حمؼ ول اإلاػلىماث الالػمت وبغضاص الضعاؾاث واكتراح ول ؤلاحغاءاث وألاغماٌ الػغوعٍت لخىفُظ
مهمخه مؼ غمان مخابػتبا وجلُُم هخائجها.
 -2بغضاص البرهامج الػام لخىفُظ اإلاشغوغين وبغامج الػمل الؿىىٍت.
ّ
ّ
 -3الخطغف في ألامىاٌ اإلاسططت للمشغوغين اللظًً ولف بةهجاػهما.
 -4الؿهغ غلى جىفُظ ّ
ول ملىماث اإلاشغوغين.
ّ
واملعجى
خ ـ ــزف ااحعاب ااخاص في ااخضيىت
ّ
ّ
املدميت"
العجوميت
"خعاب املاٌ املشترن لللجاعاث
اللفص :11
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ّ
ّ
الػمىمُت
واإلاؿمى "خؿاب اإلااٌ اإلاشترن للجماغاث
ً)1دظف الحؿاب الخاص في الخؼٍىت
اإلادلُت" اإلادضر باللاهىن غضص  36لؿىت ّ 1975
ّ
اإلااعر في  14ماي  1975اإلاخػلم باإلااٌ اإلاشترن
للجماغاث اإلادلُت ّ
وجدىٌ بلاًا مىاعصه بلى ميز ّ
الضولت
.
اهُت
)2جلغى ؤخيام اللاهىن غضص  36لؿىت ّ 1975
اإلااعر في  14ماي  1975اإلاخػلم باإلااٌ اإلاشترن
ّ
اإلادلُت وحمُؼ الىطىص التي ّهلدخه ؤو ّجممخه.
للجماغاث
ّ
 )3جػبـ ملاًِـ جىػَؼ مبالغ الضغم اإلاالي مً ميز ّ
اإلادلُت بلغاع
اهُت الضولت بين الجماغاث
ّ
ّ
ّ
ّ
باإلاالُت.
اإلادلُت والىػٍغ اإلايلف
مشترن بين الىػٍغ اإلايلف بالجماغاث

الترخيص لمذولت في الاهخخاب في الضيادة
في سأط ماٌ البىً الخووس ي لمخظامً
اللفــص :12
ّ
ًغزظ للىػٍغ اإلايلف باإلاالُت اللائم في خم الضولت في الاهخخاب في الؼٍاصة في عؤؽ ماٌ البىً
الخىوس ي للخػامً وطلً بخدىٍل مبلغ غشغًٍ ملُىن صًىاع ( 20 000 000ص) مً الاغخماص اإلاؿىض لفائضة
البىً غلى مىاعص ضىضوق الخػامً الىؾني.
حصليع إخذار املؤظعاث
اللفص : 13
بطغف الىظغ غً ؤخيام الفطل  71مً مجلت الػغٍبت غلى صزل ألاشخاص الؿبُػُين والػغٍبت
ّ
واإلاخدطلت غلى شهاصة بًضاع جطغٍذ باالؾدثماع لضي اإلاطالح
غلى الشغواث ،جيخفؼ اإلااؾؿاث اإلادضزت
اإلاػىُت بلـ ـاع اليش ـ ـ اؽ زالٌ ؾىتي  2018و  2019مً غير جلً الىاشؿت في اللؿاع اإلاالي وكؿاغاث
الؿاكت،باؾخثىاء الؿاكاث اإلاخجضصة ،واإلاىاحم والبػث الػلاعي والاؾتبالن غلى غين اإلايان والخجاعة ومشغلي
ّ
الاجطاٌ ،باإلغفاء مً الػغٍبت غلى الضزل ؤو مً الػغٍبت غلى الشغواث ّ
إلاضة  4ؾىىاث ابخضاء مً
شبياث
جاعٍش ّ
الضزىٌ ؾىع اليشاؽ الفػلي.
وَؿخىحب الاهخفاع باإلغفاء مؿً مداؾبت مؿابلت للدشغَؼ اإلاداؾبي للماؾؿاث ّ
والضزىٌ ؾىع
اليشاؽ الفػلي في ؤحل ؤكطاه ؾيخان ابخضاء مً جاعٍش الخطغٍذ باؾدثماع ؤلاخضار.
وال ّ
جؿبم ؤخيام هظا الفطل غلى اإلااؾؿاث اإلادضزت في بؾاع غملُاث بخالت ؤو جبػا للخىكف غً
اليشاؽ ؤو جبػا لخغُير الشيل اللاهىوي للماؾؿت وطلً إلاماعؾت هفـ اليشاؽ اإلاخػلم بىفـ اإلاىخىج ؤو
بىفـ الخضمت.
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إخذار خؽ اعخجاد لذعم ودفع
املؤظعاث الفغشى واملخوظؼت
اللفص : 14
ًدضر زـ اغخماص في كؿم الخمىٍل الػمىمي في باب ميزاهُت الىػاعة اإلايلفت بالطىاغت و اإلااؾؿاث
الطغغي واإلاخىؾؿت لضغم بغاصة الهُيلت اإلاالُت للماؾؿاث الطغغي واإلاخىؾؿت يبضف بلى جمىٍل الػملُاث
الخالُت:
 صعاؾاث الدصخُظ اإلاالي والاكخطاصي وغملُاث اإلاغافلت لضي البىىن واإلااؾؿاث اإلاالُت ومخابػتبغامج بغاصة الهُيلت اإلاالُت اإلاىجؼة في بؾاع الاهخفاع بخضزالث زـ الاغخماص،
 بغاصة هُيلت عؤؽ ماٌ اإلااؾؿاث اإلاىخفػت وجضغُم ؤمىالها الظاجُت بةؾىاص كغوع مؿاهمت ،وحؿىضهظه اللغوع لفائضة باغث اإلاشغوع ؤو اإلاؿاهم الغئِس ي باإلااؾؿت في شيل كغع شخص ي ًسطظ كطغا
للترفُؼ في عؤؽ اإلااٌ .وٌشترؽ لالهخفاع بلغوع اإلاؿاهمت جىفير جمىٍل طاحي ال ًلل غً

 % 10مً اإلابلغ

الجملي لخضغُم ألامىاٌ الظاجُت.
 بغاصة جمىٍل كغوع بغاصة الجضولت اإلاؿىضة مً كبل البىىن واإلادضصة في بؾاع صعاؾت الدصخُظاإلاالي والاكخطاصي،
 غمان الخمىٍالث اإلاؿىضة في بؾاع بغهامج بغاصة الهُيلت اإلاالُت.وجيخفؼ بخضزالث هظا الخـ اإلااؾؿاث الطغغي واإلاخىؾؿت مً غير اإلااؾؿاث الىاشؿت في اللؿاع
الخجاعي وكؿاع البػث الػلاعي واللؿاع اإلاالي وكؿاع اإلادغوكاث.
وجػبـ كىاغض جىظُم وحؿُير زـ

اغخماص صغم بغاصة الهُيلت اإلاالُت للماؾؿاث الطغغي

واإلاخىؾؿت وشغوؽ وؤؾالُب جضزله بملخط ى ؤمغ خيىمي.
وَػهض بالخطغف في آلُت الػمان بلى الشغهت الخىوؿُت للػمان بملخط ى اجفاكُت جبرم مؼ الىػاعة
اإلايلفت باإلاالُت.
وٍسطظ اغخماص كضعه  100ملُىن صًىاع غلى مىاعص ميزاهُت الضولت لفائضة هظا الخـ.
دعم ديجومت الششواث الفغشى واملخوظؼت
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اللفص :15
ًػاف بلى الفلغة ألاولى مً الفلغة  Iمً الفطل  49مً مجلت الػغٍبت غلى صزل ألاشخاص
الؿبُػُين والػغٍبت غلى الشغواث ما ًلي:
وجػبـ هظه اليؿبت بـ %20باليؿبت بلى ألاعباح اإلاخإجُت مً اليشاؽ ألاضلي وهظلً ألاعباح الاؾخثىائُت
اإلاىطىص غليبا بالفلغة  Iمىغع مً الفطل  11مً هظه اإلاجلت وخؿب هفـ الشغوؽ وطلً باليؿبت بلى
الشغواث التي ال ًخجاوػ عكم مػامالالبا الؿىىي:
  1ملُىن صًىاع باليؿبت بلى ؤوشؿت الخدىٍل وؤوشؿت الشغاء لغغع البُؼ،  500ؤلف صًىاع باليؿبت بلى ؤوشؿت الخضماث واإلاهً غير الخجاعٍت.وٍخم اخدؿاب خضوص ؤعكام اإلاػامالث اإلاظوىعة ؤغاله صون اغخباع ألاصاءاث.
مشاحعت الظشيبت املعخوحبت ععل ااخاطعين لمىنام الخلذيشر
اللفص :16
 )1جىلذ اإلاؿت ألاولى مً الفلغة ألاولى مً الفطل  44زالثا مً مجلت الػغٍبت غلى صزل ألاشخاص
الؿبُػُين والػغٍبت غلى الشغواث هما ًلي:
  200صًىاع ؾىىٍا باليؿبت بلى اإلااؾؿاث اإلاىخطبت صازل اإلاىاؾم البلضًت ؾبلا للحضوص الترابُت للبلضًاثالجاعي با الػمل كبل غغة حاهفي  2015وٍسفؼ هظا اإلابلغ بـ  %50باليؿبت بلى اإلااؾؿاث اإلاىخطبت
باإلاىاؾم ألازغي ،وطلً باليؿبت بلى عكم اإلاػامالث الظي ٌؿاوي ؤو ًلل غً  10آالف صًىاع،
 )2جػاف بػض غباعة "صازل اإلاىاؾم البلضًت " الىاعصة بالفلغة ألازيرة مً الفطل  44مىغع مً مجلت
الػغٍبت غلى صزل ألاشخاص الؿبُػُين والػغٍبت غلى الشغواث الػباعة الخالُت:
ؾبلا للحضوص الترابُت للبلضًاث الجاعي با الػمل كبل غغة حاهفي2015
 )3حػىع غباعة "  3ؾىىاث" ؤًىما وعصث بالفطل  44مىغع مً مجلت الػغٍبت غلى صزل ألاشخاص
الؿبُػُين والػغٍبت غلى الشغواث بػباعة " 4ؾىىاث".

إخذار صىذوق حعويع طشاس اللالخيت الىاحجت
عً االوائذ الؼبيعيت
اللفص :17
ً )1دضر ضىضوق زاص ًؿلم غلُه بؾم "ضىضوق حػىٍؼ ألاغغاع الفالخُت الىاحمت غً الجىائذ
الؿبُػُت" ًخىلى حػىٍؼ ألاغغاع الىاحمت غً الجىائذ الؿبُػُت في كؿاع الفالخت والطُض البدغي.
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وجػبـ ألاوشؿت اإلاػىُت بخضزالث الطىضوق وؾغق حؿُيره وشغوؽ جضزالجه بملخط ى ؤمغ خيىمي.
ًخىلى الىػٍغ اإلايلف بالفالخت ؤلاطن بالضفؼ إلاطاعٍف الطىضوق.

ّ
وَػهض بالخطغف فُه بلى شغهت جإمين بملخط ى اجفاكُت ًخم ببغامها بين هظه الشغهت والىػٍغ اإلايلف باإلاالُت.
ّ )2
ًمىٌ الطىضوق اإلاظوىع :
 بمىدت مً ميزاهُت الضولت في خضوص  30ملُىن صًىاع ؾىىٍا، بمؿاهمت اإلاطغخين جددؿب غلى ؤؾاؽ ملاًِـ جػبـ بملخط ى ؤمغ خيىمي، بمػلىم جػامني ًىظف بيؿبت  %1غلى كائمت مً اإلاىخجاث جػبـ بملخط ى ؤمغ خيىمي.دعم مواسد صىذوق جىجيت اللذسة الخىافعيت
في اللؼاع اللالحي والفيذ البدشر
اللفص :18
حػىع وؿبت  %2اإلاىطىص غليبا بالفطل  97مً اللاهىن غضص  113لؿىت  1983اإلااعر في 30
صٌؿمبر  1983واإلاخػلم بلاهىن اإلاالُت لؿىت 1984هما جم جىلُده بالىطىص الالخلت بيؿبت.%2,5

حصليع اهخذاب خامعي شهاداث الخعميم العالي
اللفص :19
جيخفؼ اإلااؾؿاث الخاضت اإلاىخطبت بمىاؾم الخىمُت الجهىٍت والىاشؿت في حمُؼ اللؿاغاث الاكخطاصًت
التي جلىم باهخضاب بطفت كاعة ؾالبي شغل ألوٌ مغة مً خاملي الجيؿُت الخىوؿُت واإلاخدطلين غلى شهاصة
حػلُم غالي ؤو ماهل الخلني الؿامي بخىفل الضولت بمؿاهمت ألاغغاف في الىظام اللاهىوي للػمان الاحخماعي
بػىىان ألاحىع اإلاضفىغت لألغىان اإلاظوىعًٍ وطلً ّ
إلاضة زالر ؾىىاث ابخضاء مً جاعٍش الاهخضاب.
وَشملهظا الامخُاػ الاهخضاباث التي جخم زالٌ الفترة اإلامخضة مً غغة حاهفي  2018بلى غاًت  31صٌؿمبر
 2020وطلً باليؿبت بلى اإلااؾؿاث:
 غير اإلاىخفػت بخىفل الضولت بمؿاهمت ألاغغاف في الىظام اللاهىوي للػمان الاحخماعي بملخط ى الدشغَؼالجاعي به الػمل .و
غير اإلاخىكفت غً اليشاؽ وغير اإلاػىُت بإخيام اللاهىن غضص  36لؿىت  2016اإلااعر في  29ؤفغٍل 2016ّ
اإلاخػلم باإلحغاءاث الجماغُت .و
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التي جثبذ حؿىٍت وغػُتبا الجبائُت ووغػُتبا ججاه ضىاصًم الػمان الاحخماعي غىض جلضًم ؾلب الاهخفاعباالمخُاػ وؾُلت مضة الاهخفاع باالمخُاػ.
وجػبـ شغوؽ وبحغاءاث الاهخفاع باالمخُاػ اإلاىطىص غلُه بظا الفطل بملخط ى ؤمغ خيىمي.

جوخيذ الىنام االبائي لمجؤظعاث
املىخفبت بجىاػم الخىجيت االهويت
اللفص : 20
جػاف بلى الفطل  20مً اللاهىن غضص  8لؿىت  2017اإلااعر في  14فُفغي  2017اإلاخػلم بمغاحػت
مىظىمت الامخُاػاث الجبائُت ،فلغة  1مىغع في ما ًلي هطها:
 1مىغع) جؿبم ؤخيام الفطل  64مً مجلت الػغٍبت غلى صزل ألاشخاص الؿبُػُين والػغٍبت غلى
الشغواث غلى اإلاضازُل وألاعباح التي جدللها اإلااؾؿاث اإلاىجؼة لػملُاث اؾدثماع في مىاؾم الخىمُت الجهىٍت
غلى مػنى الفطل  63مً هفـ اإلاجلت واإلاخدطلت غلى شهاصة بًضاع جطغٍذ باالؾدثماع كبل غغة ؤفغٍل2017
والتي صزلذ ؾىع اليشاؽ الفػلي كبل هظا الخاعٍش والتي:
اؾخىفذ مضة الؿغح الىلي ؤو الجؼئي إلاضازُلها ؤو ؤعباخها اإلاخإجُت مً اليشاؽ في  31صٌؿمبر 2017وطلً باليؿبت بلى اإلاضازُل وألاعباح اإلادللت ابخضاء مً غغة حاهفي.2018
لم حؿخىف في  31صٌؿمبر  2017مضة الؿغح الىلي إلاضازُلها ؤو ؤعباخها اإلاخإجُت مً اليشاؽ وطلًبػض اؾدُفاء مضة الؿغح الىلي اإلاسىلت لها لظلً بملخط ى ؤخيام مجلت حصجُؼ الاؾدثماعاث.
لم حؿخىف في  31صٌؿمبر  2017مضة الؿغح الجؼئي إلاضازُلها ؤو ؤعباخها اإلاخإجُت مً اليشاؽوطلً باليؿبت بلى مضازُلها ؤو ؤعباخها اإلادللت ابخضاء مً غغة حاهفي.2018
جيعير ششوغ الاهخلاع باالمخياصاث االبائيت بعىوان اعادة اظدثجاس املذاخيص والاسباح
في سأط ماٌ املؤظعاث
اللفص :21
ّ )1
حػىع غباعة " زالزىن ؾىت " الىاعصة بالفطل  76مً مجلت الػغٍبت غل ي صزل ألاشخاص
الؿبُػُين والػغٍبت غلي الشغواث بػباعة" ؤعبػين ؾىت "
 )2حػىع غباعة "بالفلغة الثالثت مً الفطل  72مً هظه اإلاجلت" الىاعصة بالفلغة الفغغُت ألاولى مً
الفطل  75مً مجلت الػغٍبت غلى صزل ألاشخاص الؿبُػُين والػغٍبت غلى الشغواث بػباعة "باإلاؿاث ألاولى
والثاهُت والغابػت مً الفلغة الثالثت مً الفطل  72مً هظه اإلاجلت".
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جوكيف العجص باملعموم ععل الاظتهالن
ليص املعالً ّ
باليعبت إلل العشباث الفااحت ّ
املوسدة
للائذة وواالث ظلاس العياخيت
اللفص : 22
ًػاف فطل ّ 6
مىغع بلى اللاهىن غضص  62لؿىت  1988اإلااعر في  2حىان  1988اإلاخػلم بمغاحػت هظام
جم جىلُده وبجمامه بالىطىص الالخلت هظا ّ
اإلاػلىم غلى الاؾتبالن هما ّ
هطه:
الفطل ّ 6
مىغع:
ًىكف الػمل باإلاػلىم غلى الاؾتبالن بػىىان الػغباث ّ
الطالحت ليل اإلاؿالً اإلاضعحت بالخػغٍفت الضًىاهُت
غضص م  87.03و ّ
اإلاىعصة مً كبل وهالء البُؼ اإلاغزظ لهم لفائضة وواالث ألاؾفاع الؿُاخُت في بؾاع ؤخيام
الفطل  5مً اللاهىن غضص  8لؿىت  2017اإلااعر في  14فُفغي  2017اإلاخػلم بمغاحػت مىظىمت الامخُاػاث
الجبائُت.
وجػبـ شغوؽ وبحغاءاث الاهخفاع باالمخُاػ بملخط ى ؤمغ خيىمي.

ّ
املفىعت مدميا ومثيالتها ّ
املوسدة
وطع بعع املىخجاث
ععل كذم املعاواة في مادة املعموم لمجدافنت ععل البيئت
اللفص :23
 )1جػاف بلى الجضوٌ اإلاىطىص غلُه بالفلغة  Iمً الفطل  58مً اللاهىن غضص  101لؿىت  2002اإلااعر
في  17صٌؿمبر  2002واإلاخػلم بلاهىن اإلاالُت لؿىت  2003هما ّ
جم جىلُده بالىطىص الالخلت اإلاىخجاث
اإلاضعحت بالجضوٌ الخالي:
عكم البىض
44.10

عكم الخػغٍفت

بُان اإلاىخجاث
ؤلىاح مً حؼئُاث الخشب ،ؤلىاح "ؤوعٍيخض
ؾتراهضبىعص" ) (OSBوؤلىاح ممازلت (وٍفغٍىص مثال) مً
زشب ؤو مً مىاص هباجُت ؤزغ ،وبن واهذ مىخلت
بغاجىجاث ؤو بمىاص عابؿت غػىٍت ؤزغ.

44.11
10

ؤلىاح مً ؤلُاف الخشب ؤو مً مىاص هباجُت ؤزغ ،وبن

عكم البىض

بُان اإلاىخجاث

عكم الخػغٍفت

واهذ مىخلت بغاجىجاث ؤو بمىاص عابؿت غػىٍت ؤزغ.

 )2جػاف بلى الجضوٌ اإلاىطىص غلُه بالفلغة  IIمً الفطل  58مً اللاهىن غضص  101لؿىت 2002
اإلااعر في  17صٌؿمبر  2002واإلاخػلم بلاهىن اإلاالُت لؿىت  2003هما ّ
جم جىلُده بالىطىص الالخلت
اإلاىخجاث اإلاضعحت بالجضوٌ الخالي:
بُان اإلاىخجاث
عكم الخػغٍفت
عكم البىض
38.19

381900000

40.11
44.10

ؾىائل للفغامل الهُضعولُت وؾىائل مدػغة ؤزغي
لىلل الحغهت الهُضعولُت ،ال جدخىي غلى ػٍىث هفـ
وال غلى ػٍىث مػضهُت كاعٍت ؤو جدخىي غلى ّ
ؤكل مً
 %70وػها مً هظه الؼٍىث.
بؾاعاث مؿاؾُت زاعحُت هىائُت حضًضة.
ؤلىاح مً حؼئُاث الخشب ،ؤلىاح ؤوعٍيخض
ؾتراهضبىعص ) (OSBوؤلىاح ممازلت (وٍفغٍىص مثال) مً
زشب ؤو مً مىاص هباجُت ؤزغ ،وبن واهذ مىخلت
بغاجىجاث ؤو بمىاص عابؿت غػىٍت ؤزغ.

44.11

ؤلىاح مً ؤلُاف الخشب ؤو مً مىاص هباجُت ؤزغ ،وبن
واهذ مىخلت بغاجىجاث ؤو بمىاص عابؿت غػىٍت ؤزغ.

م84.18

841821

زالحاث مً الىىع اإلانزلي حػمل بالػغـ

إعلاز هياط اللابمت لمخدمص البيولوجي ومذخالتها
مً املعموم لمجدافنت ععل البيئت
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اللفص :24
 )1جدظف مً الجضوٌ اإلاىطىص غلُه بالفلغة  Iمً الفطل  58مً اللاهىن غضص  101لؿىت 2002
اإلااعر في  17صٌؿمبر  2002واإلاخػلم بلاهىن اإلاالُت لؿىت  2003هما ّ
جم جىلُده بالىطىص الالخلت
اإلاىخجاث اإلاضعحت بالجضوٌ الخالي:
عكم البىض

عكم الخػغٍفت

39.13

بُان اإلاىخجاث
بىلُميراث ؾبُػُت (مثل خامؼ الجُيًُ) وبىلُميراث
ؾبُػُت ّ
مػضلت (مثل البروجِىاث اإلالؿاة ،واإلاشخلاث
الىُمُاوٍت مً اإلاؿاؽ الؿبُعي) ،غير مظوىعة وال
صازلت في ميان آزغ بإشيالها ألاولُت.

ّ )2
ًىلذ عكم الخػغٍفت وبُان اإلاىخجاث اإلاضعحت بالبىض الخػغٍفي م  39.23اإلاىطىص غليبما بالفلغة  Iمً
الفطل  58مً اللاهىن غضص  101لؿىت  2002اإلااعر في  17صٌؿمبر  2002واإلاخػلم بلاهىن اإلاالُت
لؿىت  2003هما ّ
جم جىلُده وبجمامه بالىطىص الالخلت هما ًلي:
بُان اإلاىخجاث
عكم الخػغٍفت
عكم البىض
م 39.23

مً 39231010009
بلى 39233090003
مً 39235010003
بلى 39239000990
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ؤضىاف لىلل ؤو حػبئت البػائؼ ،مً لضائً ،ؾضاصاث
وؤغؿُت وهبؿىالث وغيرها مً ؤضىاف ؤلاغالق مً
ّ
اللضائً باؾخثىاء ألاهُاؽ اللابلت للخدلل البُىلىجي
مً بىلُميراث ؾبُػُت وبىلُميراث ؾبُػُت ّ
مػضلت
اإلاضعحت بغكم الخػغٍفت م .392329

إخذار معموم عىذ جفذيش الضيوث الغزائيت املعخعجمت
اللفص :25
ًدضر لفائضة الطىضوق الػام للخػىٍؼ مػلىم ًىظف غىض جطضًغ الؼٍىث الغظائُت اإلاؿخػملت
اإلاضعحت جدذ عكمي الخػغٍفت الضًىاهُت  151800950و 151800990بمبلغ  1000ص للؿً الىاخض.
وٍؿبم غلى اإلاػلىم اإلاظوىع هفـ اللىاغض اإلاػمىٌ با في ماصة اإلاػالُم الضًىاهُت باليؿبت بلى
الاؾخسالص واإلاغاكبت ومػاًىت اإلاسالفاث والػلىباث والنزاغاث والخلاصم و الاؾترحاع.

دعم مواسد صىذوق النهوض بصيذ الضيخون املعمب
اللفص :26
المئعر في
لؿًة  2005ـ ـ
حؼ ـ ـ وع وؿبت  %0,5اإلاىطىص غليبا بالفطل  38م ـ ـن المـ ـاهىن ع ـ ـصص  106ـ ـ
 19صٌؿمبر  2005واإلاخػلم بلاهىن اإلاالُت لؿىت  2006بيؿبت . %1
الدصليع ععل الادخاس ػويص ومخوظؽ املذى عً ػشيم
خعاباث الادخاس لالظدثجاس وعلود الخأمين ععل ااحياة وجىويً مواٌ
اللفص :27
ّ
ً)1غفؼ مبلغ "  20.000صًىاع" الىاعص بالفلغة ألاولى مً الفطل  39مىغع مً مجلت الػغٍبت غلى صزل
ألاشخاص الؿبُػُين والػغٍبت غلى الشغواث بلى " 50.000صًىاع".
ّ
ً)2غفؼ مبلغ " 2.000صًىاع" الىاعص بالىلؿت  15مً الفطل  38مً مجلت الػغٍبت غلى صزل ألاشخاص
الؿبُػُين والػغٍبت غلى الشغواث بلى " 4.000صًىاع".
)3حػىع غباعجا "  10ؾىىاث" و"الػشغ ؾىىاث" ؤًىما وعصجا بالفلغة  2مً الفلغة  Iمً الفطل  39مً
مجلت الػغٍبت غلى صزل ألاشخاص الؿبُػُين والػغٍبت غلى الشغواث بػباعحي "  8ؾىىاث" و"الثماوي
ؾىىاث" خؿب الحالت.
)4جػاف بػض لفظت "فىائؼ" الىاعصة بالىلؿت  15مً الفطل  38مً مجلت الػغٍبت غلى صزل
ألاشخاص الؿبُػُين والػغٍبت غلى الشغواث وبػض لفظت "الفىائؼ" ؤًىما وعصث بالفطل  39مىغع مً
هفـ اإلاجلت غلى الخىالي غباعجا "ؤو ؤعباح" و "ؤو ألاعباح".
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إخظاع الخأميىاث الخعاوهيت لمظشيبت ععل الششواث
اللفص :28
 )1جلغى ؤخيام الػضص  2مً الفطل  46مً مجلت الػغٍبت غلى صزل ألاشخاص الؿبُػُين والػغٍبت
غلى الشغواث.
 )2جػاف بلى الفلغة الغابػت مً الفلغة  Iمً الفطل  49مً مجلت الػغٍبت غلى صزل ألاشخاص
الؿبُػُين والػغٍبت غلى الشغواث ،اإلاؿت الخالُت:
 الخإمُىاث الخػاوهُت. )3جؿبم ؤخيام هظا الفطل غلى ألاعباح اإلادللت ابخضاء مً غغة حاهفي.2018
ّ
املدذدة بـ % 35
جوظيع مجاٌ جؼبيم وعبت الظشيبت ععل الششواث
اللفص : 29
جػاف بلى الفلغة الغابػت مً الفلغة  Iمً الفطل  49مً مجلت الػغٍبت غلى صزل ألاشخاص
الؿبُػُين والػغٍبت غلى الشغواث اإلاؿاث الخالُت:
 اإلاؿاخاث الخجاعٍت الىبري اإلاىطىص غليبا بمجلت التبُئت الترابُت والخػمير هما جم جىلُدها وبجمامهابالىطىص الالخلت وزاضت منبا اللاهىن غضص  78لؿىت  2003اإلااعر في  29صٌؿمبر ،2003
 وهالء بُؼ الؿُاعاث، اإلاؿخغلين جدذ الدؿمُت ألاضلُت لدؿمُت ؤو لػالمت ججاعٍت ؤحىبُت اإلاىطىص غليبم باللاهىن غضص 69لؿىت  2009اإلااعر في  12ؤوث  2009اإلاخػلم بخجاعة الخىػَؼ باؾخثىاء اإلااؾؿاث طاث وؿبت
اصماج حؿاوي ؤو جفىق .%30

مضيذ إخيام مخابعت الامخياصاث االبائيت
في مادة داز ععل الليجت املظافت
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اللفص :30
ً )1ػاف فطل  19عابػا بلى مجلت ألاصاء غلى اللُمت اإلاػافت هظا ّ
هطه:
الفطل  19عابػا:
ّ
ًخػين غلى ألاشخاص الظًً لم حػض جخىفغ فيبم الشغوؽ اإلاؿخىحبت ؾبلا للدشغَؼ الجبائي الجاعي
به الػمل إلاىاضلت الاهخفاع بخىكُف الػمل باألصاء غلى اللُمت اإلاػافت ؤو باإلغفاء مً ألاصاء ؤو بالخسفُؼ في
اإلاسخطت بظلً وبعحاع الشهاصة اإلاؿلمت في الغغع وكؿائم ؾلباث ّ
ّ
التزوص
وؿبه ،بغالم اإلاطلحت الجبائُت
اإلااشغ غليبا غىض ؤلاكخػاء.
و جخىلى مطالح الجباًت غىض هشفها اؾخػماٌ الشهاصة ؤو كؿائم ؾلباث ّ
التزوص صون وحه كاهىوي
بػىىان ؤلامخُاػ اإلاظوىع الخىبُه غلى اإلاػني باألمغ ؾبلا لإلحغاءاث اإلاىطىص غليبا بالفطل  10مً مجلت
الحلىق و ؤلاحغاءاث الجبائُت إلعحاع الشهاصة ؤو كؿائم ؾلباث ّ
التزوص غىض ؤلاكخػاء في ألاحل اإلاىطىص
غلُه بالفلغة الغابػت مً الفطل  47مً مجلت الحلىق و ؤلاحغاءاث الجبائُت.
غالوة غلى الػلىباث اإلاىطىص غليبا بالدشغَؼ الجبائي الجاعي به الػملً ،ؿالب ألاشخاص
اإلاىخفػىن صون وحه كاهىوي بامخُاػ في ّ
ماصة ألاصاء غلى اللُمت اإلاػافت ،بضفؼ مبلغ ألاصاء غلى اللُمت اإلاػافت
اإلاؿخىحب لفائضة الخؼٍىت جػاف بلُه الخؿاًا اإلاؿخىحبت.
 )2جلغى الفلغة  Vمً الفطل  11مً مجلت ألاصاء غلى اللُمت اإلاػافت.
ً )3ػاف بلى ؤخيام مجلت الحلىق وؤلاحغاءاث الجبائُت فطل  84زامىا فُما ًلي ّ
هطه:
الفطل  84زامىا :
ٌػاكب بسؿُت حؿاوي  1000صًىاع ول شخظ لم ًدترم ؤخيام الفلغة ألاولى مً الفطل  19عابػا
مً مجلت ألاصاء غلى اللُمت اإلاػافت.
ول ًىم جإزير مؼ ّ
ّ
بسؿُت حؿاوي  1000صًىاع غً ّ
خض
صون اإلاؿاؽ بإخيام الفلغة الؿابلت ٌػاكب
ؤكص ى ّ
ًدضص بـ  30000صًىاع ّ
ول شخظ لم ًلم بةعحاع شهاصة الاهخفاع باالمخُاػ الجبائي اإلاىطىص غلُه
بالفطل  19عابػا مً مجلت ألاصاء غلى اللُمت اإلاػافت وغىض الاكخػاء كؿائم ؾلباث ّ
التزوص اإلااشغ غليبا
غير اإلاؿخػملت في ألاحل اإلاىطىص غلُه بالفلغة الغابػت مً الفطل  47مً هظه اإلاجلت فُما غضي خاالث
اللىة اللاهغة اإلاثبخت ؾبلا لللاهىن.
ً )4ػاف بلى ؤخيام الفطل  47مً مجلت الحلىق وؤلاحغاءاث الجبائُت فلغة عابػت فُما ًلي هطها:
ّ
جىظف الخؿُت اإلاىطىص غليبا بالفلغة ألاولى مً الفطل  84زامىا مً هظه اإلاجلت صون الخىبُه غلى
اإلاػني باألمغّ .
وجىظف الخؿُت اإلاىطىص غليبا بالفلغة الثاهُت مً هفـ الفطل في ضىعة غضم كُام اإلاػني
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باألمغ بةعحاع الشهاصة وكؿائم ؾلباث ّ
التزوص اإلاشاع بليبا بىفـ الفطل في ؤحل  10ؤًام مً جاعٍش الخىبُه
غلُه ؾبلا ألخيام الفطل  10مً هظه اإلاجلت.

مىغع هظا ّ
ً )5ػاف بلى مجلت الحلىق وؤلاحغاءاث الجبائُت فطل ّ 105
هطه:
الفطل  105مىغع:
ّ
بسؿُت مالُت جتراوح بين  10000صًىاع و 100000صًىاع ّ
ول شخظ كام باؾخػماٌ الشهاصة في
ٌػاكب
الاهخفاع باالمخُاػ الجبائي اإلاىطىص غلُه بالفطل  19عابػا مً مجلت ألاصاء غلى اللُمت اإلاػافت ؤو كؿائم
ؾلباث ّ
ؾبلا ألخيام الفلغة ّ
الغابػت مً
التزوص اإلااشغ غليبا بػض الخىبُه غلُه مً كبل مطالح الجباًت
ّ
الفطل  47مً هظه اإلاجلت.
ي ّ
اإلاغزظ للبُؼ بخىكُف الػمل" و"اللغاع ؤلاصاعي
 )6حػىع غباعاث "كغاع" و"اللغاع" و"اللغاع ؤلاصاع
اإلاخػلم بػملُت البُؼ بخإحُل جىظُف ألاصاء" الىاعصة بالفطىٌ  11و  15و  18مً مجلت ألاصاء غلى اللُمت
اإلاػافت بػباعة "شهاصة في جىكُف الػمل باألصاء غلى اللُمت اإلاػافت" ؤو "الشهاصة في جىكُف الػمل باألصاء
غلى اللُمت اإلاػافت" وطلً خؿب ملخط ى الؿُاق.
 )7جلغى غباعة " بالفلغجين الثاهُت والثالثت" الىاعصة بالفطل  49مً مجلت الحلىق و ؤلاحغاءاث الجبـائُت
ّ
وحػىع بػبــاعة " بالفلغاث الثاهُت و الثـالثت و الغابػت " وجلغى غباعة " بالفلغة الثــالثت " الىاعصة بالفلغة الثــالثت
مً الفطــل  27وبالفلغة الثالثت مً الفطل  50مً مجلت الحلىق وؤلاحغاءاث الجبائُت ّ
وحػىع بػباعة "
بالفلغجين الثالثت والغابػت".
إدساج علوبت ااحشمان مً اظخغالٌ وحعيير مخضن ومعاخت حعشيذ ديواوي
ومخضن ومعاخت جفذيش طجً العلوباث إلاداسيت ّ
امللشسة في مجمت الذيواهت
اللفص :31
ّ
جػاف بلى ؤخيام الفطل  403مً مجلت الضًىاهت فلغة  1مىغع فُما ًلي هطها:
 1مىغع -جؿبم ؤخيام الفلغة  1مً هظا الفطل غلى ول ؾىء اؾخغالٌ ؤو ؾىء حؿُير إلاسؼن ومؿاخت
حؿغٍذ صًىاوي ومسؼن ومؿاخت الخطضًغ.

سبؽ املشاسهت في المضماث والبخاث العجوميت
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ومشاسيع الششاهت بين اللؼاع العام واللؼاع ااخاص
باخترام واحب الخفشيذ باألداز
اللفص :32
جىلذ ؤخيام الفطل  110مً مجلت الحلىق وؤلاحغاءاث الجبائُت هما ًلي:
ال ًمىً اإلاشاعهت في الطفلاث واللؼماث والبخاث الػمىمُت للضولت والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث
واإلايشأث الػمىمُت واإلاىظماث الخاغػت لغكابت الضولت بال لألشخاص الظًً كامىا بةًضاع ول جطاعٍدهم
ألاق ـ ص ى اإلادضص لخلضًم الػغوع غىض
الذـاعٍش ـ
غش ـعًٍ ًىما غلى ألاكل مً ـ
الجبائُت التي ح ـ ـٌ ؤحلها كبل ـ
ــ
الضغىة بلى اإلاىافؿت ؤو مً جاعٍش جلضًم الػغع غىض اغخماص ؾغٍلت الاؾدشاعة ؤو الخفاوع اإلاباشغ ؤو مً
الخاعٍش اإلادضص إلحغاء البخت والتي لم حؿلـ بمغوع الؼمً.
هما ال ًمىً اإلاشاعهت في ؾلباث الػغوع اإلاخػللت بةؾىاص غلىص شغاهت بين اللؿاع الػام واللؿاع
الخاص بال لألشخاص الظًً كامىا بةًضاع ول جطاعٍدهم الجبائُت التي خل ؤحلها كبل غشغًٍ ًىما غلى
الؼمً
ألاكل مً الخاعٍش ألاكص ى اإلادضص لخلضًم ؾلباث الػغوع والتي لم حؿلـ بمغوع .

جوطيذ الىنام االبائي في مادة معاليم الدسليص املعخوحبت
ععل الاجلاكياث الثىائيت بجلابص املجازمت لمفللاث والمضماث
اللفص :33
ً )1ػاف بلى الػضص  1مً الفطل  3مً مجلت مػالُم الدسجُل والؿابؼ الجبائي بػض غباعة "
بالطفلاث" غباعة "ؤو باللؼماث".
ً )2ىلذ الػضص  11مً الفطل  3مً مجلت مػالُم الدسجُل والؿابؼ الجبائي هما ًلي:
ّ
-11غلىص زـ الُض اإلاخػللت بالطفلاث ؤو باللؼماث ؤو باالؾدشهاع ؤو باالؾخغالٌ جدذ الدؿمُت ألاضلُت
ؤو بالىلل بملابل إلالىُت خلىق ضىاغُت ؤو فىُت ؤو ؤصبُت ؤو خم اؾخغالٌ ؤو خم اؾخػماٌ لهظه الحلىق
ؤو اإلاخػللت بمػامالث بملابل مؼ الفىاهين واإلابضغين والغٍاغُين بطفتبم اإلاهىُت جلً ختى وبن وان
الخػاكض مؼ هاالء كض جم بطفت غير مباشغة.
ً )3ىلذ الػضص ( 19حضًض) مً الفطل  20مً مجلت مػالُم الدسجُل والؿابؼ الجبائي هما ًلي:

هوع العلود والىلص
الفللاث والمضماث والعلود املجازمت
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وعبت املعموم

ّ
( 19حضًض)-الػلىص اإلاخػللت بالطفلاث ؤو باللؼماث
ؤو باالؾدشهاع ؤو باالؾخغالٌ جدذ الدؿمُت ألاضلُت
ؤو بالىلل بملابل إلالىُت خلىق ضىاغُت ؤو فىُت ؤو
ؤصبُت ؤو خم اؾخغالٌ ؤو خم اؾخػماٌ لهظه
الحلىق ؤو اإلاخػللت بمػامالث بملابل مؼ الفىاهين
واإلابضغين والغٍاغُين بطفتبم اإلاهىُت جلً.

%0,5

ّ )4
ًىلذ الفطل ( 32حضًض) مً مجلت مػالُم الدسجُل والؿابؼ الجبائي هما ًلي:
الفطل  ( 32حضًض ) :
ًددؿب مػلىم الدسجُل اإلاؿخىحب غلى الػلىص اإلاىطىص غليبا بالػضص ( 19حضًض) مً الفطل  20مً
هظه اإلاجلت غلى ؤؾاؽ كُمتبا باغخباع ول اإلاػالُم وألاصاءاث اإلاؿخىحبت ؾبلا للدشغَؼ الجاعي به الػمل.
غير ّؤهه وباليؿبت بلى الػلىص اإلاظوىعة اإلابرمت إلاضة غير مدضصة ؤو إلاضة جفىق
 3ؾىىاث فةن مػلىم
الدسجُل اإلاؿخىحب ًددؿب غلى ؤؾاؽ كُمت الػلض لفترة الثالر ؾىىاث ألاولى مىه.
)5جػاف بػض الفلغة الغابػت مً الفطل  16مً مجلت الحلىق وؤلاحغاءاث الجبائُت فلغة فُما ًلي هطها:
ًخػين غلى الجامػاث والجمػُاث الغٍاغُت وهُئاث اإلاهغحاهاث ووؾؿاء ومخػهضي ومىظمي الحفالث
والػغوع الفىُت مض اإلاغهؼ الجهىي إلاغاكبت ألاصاءاث مغحؼ الىظغ في ؤحل ؤكطاه الخمؿت غشغ ًىما ألاولى
مً ول زالزُت مضهُت ول في خضوص مهامه ؤو وشاؾه بالبُاهاث اإلاخػللت بالػلىص التي جبرمها الجامػاث
والجمػُاث الغٍاغُت مؼ الغٍاغُين ؤو اإلابرمت مؼ الفىاهين واإلابضغين والتي جىغؼ بين ؤًضيبم في هؿاق مهامهم
ؤو ؤوشؿتبم وطلً خؿب همىطج حػضه ؤلاصاعة ًخػمً زاضت هىٍت اإلاخػاكضًً ومىغىع الػلىص واإلابالغ
اإلاػمىت با .هما ًخػين غلى هاالء ألاشخاص بخالت وسخ مً هظه الػلىص

غير اإلاسجلت عؤؾا بلى اإلاغهؼ

الجهىي إلاغاكبت ألاصاءاث مغحؼ الىظغ في هفـ ألاحل.
جششيذ الامخياصاث االبائيت بعىوان هباث العلاساث
و صوٌ الخجاسيت بين ظالف و علاب وبين صواج
اللفص :34
 )1جػاف بلى الفطل  23مً مجلت مػالُم الدسجُل والؿابؼ الجبائي الفلغة  IVمىغع فُما ًلي هطها:
 IVمىغعً -مىذ الدسجُل باإلاػلىم اللاع اإلاىطىص غلُه بالػضص  18زالثا مً حػغٍفت مػالُم الدسجُل اللاعة
اإلاىطىص غليبا بالفلغة  Iمً هظا الفطل مغة واخضة ول زمـ ؾىىاث ليل خم غُني ًخػلم بىفـ الػلاع.
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ً)2ػاف بلى الفلغة الثاهُت مً الفطل  26مً اللاهىن غضص  88لؿىت  1980اإلااعر في  31صٌؿمبر
 1980هما جم جىلُده وبجمامه بالىطىص الالخلت ما ًلي " :وجؿبم ؤخيام هظه الفلغة مغة واخضة ول زمـ
ؾىىاث ليل خم غُني ًخػلم بىفـ الػلاع"
ً)3ػاف بلى الفلغة الغابػت مً الفطل  61مً كاهىن اإلاالُت لؿىت  2003اإلاخػلم بةخضار مػلىم غلى
هلل وملاؾمت الػلاعاث غير اإلاغؾمت هما جم جىلُده وبجمامه بالىطىص الالخلت ما ًلي " :وجؿبم ؤخيام هظه
الفلغة مغة واخضة ول زمـ ؾىىاث ليل خم غُني ًخػلم بىفـ الػلاع".

إحشازاث مليافدت التهشيب
اللفص : 35
ّ
حػىع غباعة "ؾخت ؤشهغ وزالر ؾىىاث" الىاعصة بالفطل

 388مً مجلت الضًىاهت بػباعة "زالر

وزمـ ؾىىاث".
جأهيص مفااح االبايت ملجاسظت الذعوى العجوميت
في مادة املخاللاث االبائيت االضائيت
وجوطيذ إلاخخفاص ااحىجي في هزا املجاٌ
اللفص :36
 )1جػاف فلغة زالثت بلى الفطل  74مً مجلت الحلىق وؤلاحغاءاث الجبائُت هظا هطها:
ّ
ًخىلى الىػٍغ اإلايلف باإلاالُت ؤو اإلاضًغ الػام لألصاءاث ؤو عئِـ وخضة اإلاغاكبت الىؾىُت وألابدار
الجبائُت ؤو مضًغ بصاعة اإلااؾؿاث الىبري ؤو عئؾاء اإلاغاهؼ الجهىٍت إلاغاكبت ألاصاءاث ول في خضوص ازخطاضه
الؿػً باالؾخئىاف والخػلُب في ألاخيام الطاصعة في شان اإلاسالفاث الجبائُت الجؼائُت ؤو جيلُف مً ًىى بم
للغغع ؾبلا للتراجِب الجاعي با الػمل.
و ًخم جلضًم مظهغة ؤؾباب الؿػً بالخػلُب بلى هخابت مدىمت الخػلُب في ؤحل ؤكطاه زالزىن ًىما
مً جاعٍش حؿلم وسخت مً الحىم اإلاؿػىن فُه مً هخابت اإلادىمت التي ؤضضعجه جبين الؿػىن اإلايؿىبت
للحىم اإلاظوىع وطلً بىاؾؿت ؤغىان مطالح الجباًت صون جىهُل زاص.
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ً )2ػاف بػض غباعة " الػمىمُت" الىاعصة بالفلغة الثاهُت مً الفطل  74مً مجلت الحلىق وؤلاحغاءاث
الجبائُت غباعة " لضي اإلادىمت الابخضائُت التي

ثوحض بضائغالبا مطلحت الجباًت التي غاًيذ اإلاسالفت ؤو

حػهضث با".
إخيام الاهخلاع باالمخياصاث االبائيت بعىوان الاهخخاب
في سأط ماٌ املؤظعاث
اللفص :37
ً )1ػاف بلى الفطىٌ  39عابػا و  48عابػا و  73و  74مً مجلت الػغٍبت غلى صزل ألاشخاص
الؿبُػُين والػغٍبت غلى الشغواث ما ًلي:
وال ًمىذ الامخُاػ الجبائي اإلاىطىص غلُه بظا الفطل لػملُاث الاهخخاب اإلاسططت الكخىاء ألاعاض ي.
ً )2ػاف بلى الفطل  77مً مجلت الػغٍبت غلى صزل ألاشخاص الؿبُػُين والػغٍبت غلى الشغواث ما
ًلي:
وال ًمىذ الامخُاػ الجبائي اإلاىطىص غلُه بظا الفطل لػملُاث الاهخخاب اإلاسططت الكخىاء ألاعاض ي
باؾخثىاء غملُاث بغاصة الاؾدثماع في اإلااؾؿاث اإلاىطىص غليبا بالفطل 76مً هظه اإلاجلت.

ّ
الخفشف في البظائع املحلوصة
إطلاز مضيذ مً املشوهت في
اللفص :38
 )1جػاف بلى ؾالؼ الفلغة  1مً الفطل  360مً مجلت الضًىاهت الػباعة الخالُت:
"بطغف الىظغ غً كُمت اإلاحجىػ."،
ّ
 )2جػاف بػض اإلاؿت ألاولى مً الفلغة  1مً الفطل  360مً مجلت الضًىاهت مؿت حضًضة فُما ًلي
ّ
هطها:
 وؾائل الىلل ّاإلاهغبت ؤو التي اؾخػملذ للتبغٍب.
ّ
 )3جىلذ ؤخيام اإلاؿت الثاهُت مً الفلغة  1مً الفطل  360مً مجلت الضًىاهت هما ًلي:
 الحُىاهاث ؤو البػائؼ اإلاحجىػة اإلاؼحمت ؤو التي ال ًمىً خفظها صون ؤن ٌػتريبا فؿاص ؤو جلف.ً )4ػاف بلى اللؿم الثاوي مً الباب ّ
الغابؼ مً الػىىان الخامـ غشغ مً مجلت الضًىاهت الفغع
الخامـ هما ًلي:
الفغع الخامـ
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بجالف البػائؼ
مىغعً :مىً للاض ي الىاخُت ّ
الفطل ّ 362
الغاحؼ له بالىظغ جغابُا مىخب الضًىاهت اإلاػني ؤن ًإطن ،بىاء غلى
ؾلب بصاعة الضًىاهت ،بةحغاء ازخباع غلى البػائؼ اإلاحجىػة التي اغتراها فؿاص ؤو جلف وؤلاطن بةجالفها بىاء
غلى هخائج الازخباع.
جدمل مطاعٍف ؤلاجالف غلى اإلاسالف.
ّ
إحشازاث حعشيليت لمخدىم في علض امليزان الخجاسر
اللفص :39
ّ )1
جدضص وؿب اإلاػالُم الضًىاهُت خؿب الخػغٍفت ّ
الحغة اإلاىطىص غليبا بخػغٍفت اإلاػالُم الضًىاهُت غىض
الخىعٍض اإلاطاصق غليبا باللاهىن غضص  113لؿىت  1989اإلااعر في  30صٌؿمبر  1989هما جم جىلُدها وبجمامها
بالىطىص الالخلت اإلاؿخىحبت غلى بػؼ اإلاىخجاث خؿب الجضوٌ الىاعص باإلالحم غضص  1لهظا اللاهىن.
ّ
جغفؼ وؿب اإلاػالُم الضًىاهُت خؿب الخػغٍفت ّ
الحغة
)2مؼ مغاغاة وؿب اإلاػالُم الضًىاهُت اإلاثبخت،
اإلاىطىص غليبا بخػغٍفت اإلاػالُم الضًىاهُت غىض الخىعٍض اإلاطاصق غليبا باللاهىن غضص 113لؿىت  1989اإلااعر
في  30صٌؿمبر  1989هما جم جىلُدها وبجمامها بالىطىص الالخلت اإلاؿخىحبت غلى الخجهيزاث واإلاىخجاث
اإلاضعحت بالفطىٌ مً  25بلى  97مً حػغٍفت اإلاػالُم الضًىاهُت غىض الخىعٍض مً وؿبت  %20بلى .%30
ّ
جغفؼ وؿب اإلاػالُم الضًىاهُت خؿب الخػغٍفت ّ
الحغة اإلاىطىص غليبا بخػغٍفت اإلاػالُم الضًىاهُت غىض
)3
الخىعٍض اإلاطاصق غليبا باللاهىن غضص  113لؿىت  1989اإلااعر في  30صٌؿمبر  1989هما جم جىلُدها وبجمامها
بالىطىص الالخلت اإلاؿخىحبت غلى بػؼ الخجهيزاث واإلاىخجاث اإلاضعحت بالفطىٌ مً  25بلى  97مً حػغٍفت
اإلاػالُم الضًىاهُت غىض الخىعٍض مً وؿبت  %0بلى  %15وطلً خؿب حضوٌ البُاهاث الىاعص باإلالحم غضص 2
لهظا اللاهىن.
)4جيخفؼ باالغفاء مً اإلاػالُم الضًىاهُت اإلاؿخىحبت غىض الخىعٍض اإلاىاص ألاولُت واإلاىاص هطف اإلاطىػت
وألافطاٌ ألازغي التي لِـ لها مثُل مطىىع مدلُا واإلاػضة للخدىٍل ؤو ألن جػاف غليبا ؤغماٌ ؤزغي ؤو
التي حؿخػمل لترهُب ؤو ضىؼ ؤفطاٌ وججهيزاث ومىخجاث ؤزغي وطلً وفلا ألخيام الفطل  14مً اللاهىن
غضص  80لؿىت  2003اإلااعر في  29صٌؿمبر  2003اإلاخػلم بلاهىن اإلاالُت لؿىت .2004
ّ
ّ
ّ
ّ
واإلاجففت اإلاىظف لفائضة الطىضوق الػام
ً)5غفؼ في مبلغ اإلاػلىم غلى الغالٌ والفىاهه الؿاػحت
للخػىٍؼ اإلادضر باألمغ غضص  1212لؿىت ّ 1995
اإلااعر في  10حىٍلُت  1995هما ّ
جم جىلُده وبجمامه
بالىطىص الالخلت مً  0̦500صًىاع بلى  0̦600صًىاع غً ّ
ول هُلىغغام مً اإلاىػ بما في طلً بالهخان ؾاػج
اإلاضعج بغكم البىض م  08.03مً حػغٍفت اإلاػالُم الضًىاهُت.
إحشازاث حعشيليت اظخثىائيت ععل كائجت مً املىخجاث
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ّ
املوسدة راث امليشأ التروي
اللفص :40
جسػؼ اإلاىخجاث طاث اإلايشإ التروي الىاعصة بالفطىٌ الخػغٍفُت  33و  34و  40و  48و  61و  62و  63و 64
ّ
ّ
الشغاهت إلكامت مىؿلت الخباصٌ ّ
الحغ بين
و 72و  76و  84و  85اإلاضعحت باللائمت الثاهُت اإلالحلت ب بجفاكُت
الجمهىعٍت الخىوؿُت وحمهىعٍت جغهُا اإلابرمت بخىوـ في  25هىفمبر  2004واإلاطاصق غليبا بملخط ى اللاهىن
غضص  36لؿىت  2005اإلااعر في  11ماي  2005بلى اإلاػالُم الضًىاهُت في خضوص  %90مً اإلاػالُم اإلاؿبلت
وفم الىظام الػام مؼ مغاغاة وؿب اإلاػالُم الضًىاهُت ّ
اإلاثبخت.
ّ
ّ
اإلاىظفت اؾخثىائُا غلى اإلاىخجاث طاث اإلايشإ التروي إلاضة ؾيخين ابخضاء مً ّ
غغة
جؿبم اإلاػالُم الضًىاهُت
حاهفي .2018
ّ
وٍخم ؤلالغاء الخضعٍجي لهظه اإلاػالُم الضًىاهُت بػض اهلػاء ؤحل الؿيخين اإلاظوىع ؤغاله وطلً غلى زالر
ؾىىاث وفلا إلاػضالث ؾىىٍت مدؿاوٍت.
الترفيع في وعبت الدعبقة املعخوحبت ععل واسداث مواد الاظتهالن
بفلت ظشفيت مً %10إلل %15
اللفص :41
جؿبم الدؿبلت غلى واعصاث مىاص الاؾتبالن اإلاىطىص غليبا بالفطل  51زالثا مً مجلت الػغٍبت
غلى صزل ألاشخاص الؿبُػُين والػغٍبت غلى الشغواث بيؿبت  %15وطلً غلى غملُاث الخىعٍض التي جخم
زالٌ الفترة اإلامخضة مً غغة حاهفي  2018بلى  31صٌؿمبر.2019
ّ
باألشعت
إخذار معموم الىشف
ععل وخذاث الصحً عىذ الخوسيذ
اللفص :42
ّ
ًدضر مػلىم ًىظف غلى مغاكبت وخضاث الصحً باألشػت غىض اللبىٌ اإلااكذ ًؿلم غلُه "مػلىم
ّ
باألشػت غلى وخضاث الصحً".
الىشف
ّ
ّ
باألشػت غلى وخضاث الصحً بـ  100صًىاع باليؿبت للحاوٍاث التي ال جخجاوػ
خضص ملضاع مػلىم الىشف
خمىلتبا غشغون كضما ،وبـ  200صًىاع باليؿبت لبلُت ؤضىاف وخضاث الصحً.
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ّ
ّ
باألشػت لىخضاث الصحً هفـ اللىاغض باليؿبت لالؾخسالص واإلاغاكبت
جؿبم غلى مػلىم الىشف
ومػاًىت اإلاسالفاث والػلىباث والنزاغاث والخلاصم اإلاػمىٌ با باليؿبت للمػالُم الضًىاهُت.
مشاحعت وعب داز ععل الليجت املظافت
اللفص :43
ّ )1
حػىع وؿبت  % 18الىاعصة بالفلغة ألاولى مً الفطل  7مً مجلت ألاصاء غلى اللُمت اإلاػافت بيؿبت
.%19
ّ )2
حػىع وؿبت  %6لألصاء غلى اللُمت اإلاػافت بيؿبت  %7ؤًىما وعصث بالىطىص الدشغَػُت والترجُبُت
الجاعي با الػمل.
ّ )3
حػىع وؿبت  %12لألصاء غلى اللُمت اإلاػافت بيؿبت  %13ؤًىما وعصث بالىطىص الدشغَػُت
والترجُبُت الجاعي با الػمل.
ّ
ً )4دظف الػضص  25مً الفلغة  Iمً الجضوٌ "ب" حضًض اإلالحم بمجلت ألاصاء غلى اللُمت اإلاػافت.
ّ
ً )5ػاف بلى الفلغة  Iمً الجضوٌ "ب" حضًض اإلالحم بمجلت ألاصاء غلى اللُمت اإلاػافت غضص  13زالثا
فُما ًلي ّ
هطه:
ّ
الالػمت ليشاؽ ّ
 13زالثا ) ّ
الىلل الحضًضي.
مػضاث الخجهيز وكؿؼ الغُاع
مواصمت جوظيع ميذان جؼبيم داز ععل الليجت املظافت
اللفص :44
ً )1ىلذ الػضص  53مً الفلغة  Iمً الجضوٌ "ؤ" حضًض اإلالحم بمجلت ألاصاء غلى اللُمت اإلاػافت وفلا إلاا
ًلي:
 )53اإلاؿاهً الاحخماغُت وجىابػها بما في طلً اإلاؿخىصغاث الجماغُت الخابػت لهظه الػلاعاث ّ
اإلامىلت في بؾاع
جضزالث ضىضوق النبىع باإلاؿىً لفائضة ألاحغاء واإلالخىاة لضي باغثين غلاعٍين هما ّ
جم حػغٍفهم بالدشغَؼ
الجاعي به الػمل.
ّ
 )2جػاف بلى الػضص  3مً الفلغة الثاهُت مً الفطل  7مً مجلت ألاصاء غلى اللُمت اإلاػافت مؿت
عابػت هظا ّ
هطها:
 بُؼ الػلا اث اإلابيُت ّاإلاػضة كطغا للؿىً واإلاىجؼة مً كبل الباغثين الػلاعٍين هما ّ
جم حػغٍفهم
ع
بالدشغَؼ الجاعي به الػمل وجىابػها بما في طلً اإلاؿخىصغاث الجماغُت الخابػت لهظه الػلاعاث لفائضة
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ألاشخاص الؿبُػُين ؤو لفائضة الباغثين الػلاعٍين الػمىمُين مؼ مغاغاة ؤلاغفاء اإلاىطىص غلُه بالػضص53
مً الفلغة  Iمً الجضوٌ "ؤ" حضًض اإلالحم بظه اإلاجلت.
ّ )3
ًؿبم ألاصاء غلى اللُمت اإلاػافت وفلا لليؿبت اإلاىطىص غليبا بالفلغة ألاولى مً الفطل  7مً
مجلت ألاصاء غلى اللُمت اإلاػافت غلى الػملُاث اإلاىطىص غليبا بالفلغة  2مً هظا الفطل وطلً ابخضاء مً
ّ
غغة حاهفي .2020
 )4جىاضل الاهخفاع باإلغفاء مً ألاصاء غلى اللُمت اإلاػافت غلىص البُؼ ؤو الىغض بالبُؼ بػىىان
الػملُاث اإلاىطىص غليبا بالفلغة  2مً هظا الفطل واإلابرمت كبل غغة حاهفي .2018
ّ
ً )5ىلذ الػضص 2عابػا مً الفلغة  IVمً الفطل  9مً مجلت ألاصاء غلى اللُمت اإلاػافت هما ًلي:
ٌؿخىحب جسطُظ اإلادالث ّ
اإلاػضة للؿىنى اإلاىخفػت بإخيام الػضص  53مً الجضوٌ "ؤ" حضًض اإلالحم
ّ
بظه اإلاجلت وبإخيام اإلاؿت الغابػت مً الػضص  3مً الفلغة الثاهُت مً الفطل  7مً هظه اإلاجلت ألغغاع
ؤزغي ،صفؼ ألاصاء غلى اللُمت اإلاػافت اإلاؿخىحب بػىىان غملُت الاكخىاء ًػاف بلُه زؿاًا الخإزير
اإلاؿخىحبت ؾبلا للدشغَؼ الجاعي به الػمل.
)6جدظف غباعة " والىوالت الػلاعٍت الؿُاخُت " الىاعصة بالفطل  28مً اللاهىن غضص  82لؿىت 1973
ّ
لخطغف .1974
اإلااعر في  31صٌؿمبر  1973اإلاخػلم بلاهىن اإلاالُت
مشاحعت املعموم ععل الاظتهالن
اللفص : 45
ً )1لغى الجضوٌ اإلاضعج بملحم اللاهىن غضص  62لؿىت  1988اإلااعر في  2حىان  1988واإلاخػلم
بمغاحػت هظام اإلاػلىم غلى الاؾتبالن هما ّ
جم جىلُده وبجمامه بالىطىص الالخلت وَػىع بما ًلي:
عـدد
التعريفة
الديىانية
17.04
َ 18.06
19.05

َ 20.09

21.01
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بيان المنتـىجات

المعلىم
على االستهالك

ِظٕٛػبد عىش٠خ (ثّب فٙ١ب اٌشٛوالرٗ اٌج١ضبء) ،ال رذز ٞٛػٍ ٝاٌىبوب...................ٚ

%10

شٛوالطٗ ِٚذضشاد غزائ١خ أخش رذز ٞٛػٍ ٝوبوب ،ٚثبعزثٕبء رٍه اٌّذسجخ ثأسلبَ
اٌزؼش٠فخ .......................................................... 180620ٚ 180610
خجض ٚفطبئش ٚوؼه ٚثغى٠ٛذ ٚغ١ش٘ب ِٓ ِٕزجبد اٌّخبثضٚ ،ئْ وبٔذ رذز ٜٛػٍٝ
وبوبٚ؛ سلبئك "اٌ٠ٛفش" إٌّزفشخ (خجض اٌمشثبْ) ٚاٌجشاش ُ١اٌفبسغخ ِٓ إٌٛع اٌّغزخذَ
ٌّذضشاد اٌظ١ذٌخ ،سلبئك "اٌ٠ٛفش" اٌّجظ ،ِٗٛأٚساق األسص ٚإٌّزجبد اٌّّبثٍخ

%10

%10

ػظ١ش فٛاوٗ )ثّب ف ٟرٌه عالفخ اٌؼٕت( ٚػظ١ش خضش ،غ١ش ِخزّش ٚال ِضبف ئٌٗ١
وذٛيٚ ،ئْ أض١ف ئٌ ٗ١عىش أِٛ ٚاد رذٍ١خ أخش ٜثبعزثٕبء ػظ١ش اٌغالي اٌطبصجخ

%25

خالطبد ٚأسٚاح ِٚشوضاد ثٓ أ ٚشب ٜأِ ٚزٗ ِٚذضشاد أعبعٙب ٘زٖ إٌّزجبد أٚ
أعــبعٙب اٌجٓ أ ٚاٌشب ٜأ ٚاٌّزٗ؛ ٕ٘ذثبء (شىٛس٠ب) ِذّظخ غ١ش٘ب ِٓ أثذاي اٌجٓ
اٌّذّظخ ٚأسٚادٙب ٚخالطبرٙب ِٚشوضارٙب………………………………………………....

%25

عـدد
التعريفة
الديىانية
َ21.03

21.05

بيان المنتـىجات
طٍظبد ِذضشح ِٚذضشاد ٌٍظٍظبد؛ رٛاثً ِخٍٛطخ؛ دل١ك ِٚغبد١ك خشدي
ٚخشدي ِذضش ثبعزثٕبء اٌزٛاثً اٌّخٍٛطخ اٌٛاسدح ثؼذد اٌزؼش٠فخ اٌذٛ٠أ١خ
.............................................................................. 210390900
ِثٍجبد (آ٠ظ وش ،ُ٠ثٛظخ ..ئٌخ) ِٚثٍجبد أخش طبٌذخ ٌألوًٚ ،ئْ ئدزٛد ػٍ ٝوبوب.ٚ

المعلىم
على االستهالك

%25
%10

َ21.06
َ22.02
22.03
َ 22.04

ِذضشاد غزائ١خ غ١ش ِزوٛسح ٚال داخٍخ فِ ٟىبْ أخش ثبعزثٕبء اٌّغزذضشاد اٌغزائ١خ
ف ٟشىً ألشاص أ ٚػٍىخ أ ٚأشىبي أخش ِٓ ،ٜإٌٛع اٌز٠ ٞغبػذ اٌّذخٌٕ ٓ١إللالع ػٓ
اٌزذخ ٓ١اٌّذسجخ ثشلُ اٌزؼش٠فخ َ ................................. 210690
ِ١بٖ ثّب فٙ١ب اٌّؼذٔ١خ ٚاٌّ١بٖ اٌغبص٠خ اٌّذز٠ٛخ ػٍ ٝعىش أِٛ ٚاد رذٍ١خ إِٔ ٚىٙخ،
ِٚششٚثبد أخش ٜغ١ش اٌىذ١ٌٛخ..................................................................
جؼخ ِظٕفخ ...................................................................................
 -اٌخّٛس اٌظّجخ اٌّظٕفخ اٌّغٍّخ ٌٍّؼجئ.................................................ٓ١

 -اٌخّٛس اٌفٛاسح اٌّظٕفخ ِؼجأح ف ٟلٛاس٠ش عؼزٙب ال رزؼذٌ ٜزشا ٚادذا..................

22.05
22.06

ِششٚثبد ِخّشح أخش ( ٜششاة رفبح أ ٚوّثش ٞأِ ٚذٍٛي اٌؼغً ِثال)................

22.07

 وذٛي خبَ ٚوذٛي أث ،ً١غ١ش ِؼطًّ ال ٠م ًّ ِؼ١بس اٌىذٛي اٌذجّ ٟف ٗ١ػٓ ،%80سدب اٌطؼُ ٌذغبة اٌذٌٚخ.....................................................................
 وذٛي خبَ ٚوذٛي أثِ ،ً١ؼطً ِٓ و ًّ اٌذسجبد ،سدب اٌطؼُِ ،ؼ ّذ ٌإلعزؼّبيإٌّضٌ..........................................................................................ٟ
 وذٛي أث ً١غ١ش ِؼطً ال ٠م ًّ ِؼ١بس اٌىذٛي اٌذجـّ ٟف ٗ١ػٓ  ،%80ط١ت اٌطؼُ،ِؼ ّذ إلٔزبج اٌّٛاد اٌظ١ذٌ١خ ٚاٌؼطٛساد ٚاإلعزؼّبالد اٌظٕبػ١خ األخشٌ ٜذغبة
اٌذٌٚخ.............................................................................................
 وذٛي أثِ ً١ؼطًّ ِٓ ،و ًّ اٌذسجبد ،ط١ت اٌطؼُِ ،ؼ ّذ إلٔزبج اٌّٛاد اٌظ١ذٌ١خٚاٌؼطٛساد ٚاإلعزؼّبالد اٌظٕبػ١خ األخش............................................ٜ
 وذٛي أث ً١غ١ش ِؼطً ،ط١ت اٌطؼُ  ِٓ،جّ١غ اٌذسجبدِ ،خظض أعبعب ٌظٕغاٌّششٚثبد اٌىذ١ٌٛخ ثبعزثٕبء اٌىذٛي اٌّغزؼًّ ف ٟطٕبػخ اٌخ ًّ..................... .
 ِششٚثبد سٚد١خ ِزذظً ػٍٙ١ب ثبٌزمط١ش ................................................... اٌٛعىٚ ٟاٌى١ٔٛبن ٚاٌفٛدوب ٚاٌجٚ ٓ١غ١ش٘ب ِٓ اٌّششٚثبد اٌشف١ؼخ..................... اٌجبعز١ظ ٚاٌش٠ىبس ٚاألٔ١ضاد ٚاٌز١جبس.................................................... ٓ٠رـجغ خبَ أ ٚغ١ش ِظٕغ ٚفضالرٗ .............................................................
ٌفبئف غٍ١ظخ (ع١جبس) ٚئْ وبٔذ ِمطٛػخ األطشاف ٌٚفبئف (عجبسٍٛ٠ط) ٌٚفبئف
ػبد٠خ (عجبئش) ِٓ رجغ أ ِٓ ٚأثذاٌٗ.............................................................
أٔٛاع أخش ِٓ ٜرجغ ِظٕغ أ ٚأثذاي رجغ ِظٕغ  ،رجغ ِزجبٔظ أِ ٚجذد خالطبد ٚ
أسٚاح رجغ............................................................................................
سخبَ ٚرشافشر ٚ ٓ١ئ٠ىٛعٚ ٓ١أدجبس وٍغ١خ أخش ٌٍٕذذ أ ٚاٌجٕبء خبِب ً أِ ٚشزثب ًرـشز٠جب ً أ١ٌٚب………………………………………………………….
 سخبَ ٚرشافشرٚ ٓ١ئ٠ىٛعٚ ٓ١أدجبس وٍغ١خ أخش ٌٍٕذذ أ ٚاٌجٕبء راد ثمً ٔٛػٟظب٘ش ٞال ٠م ًّ ػٓ ِٚ ، 2.5شِشِ ،مطؼب فمظ ،ثبٌٕشش أ ٚثغ١شٖ ،ئٌ ٝوزً أ ٚأٌٛاح
ثشىً ِغزط………………………………………………………..ً١

َ 22.08

24.01
24.02
24.03
َ25.15

َ25.16

25

 إٌج١ز ٚاٌّغزٚ ً١ػظ١ش اٌؼٕت اٌّذٛي ثبٌىذٛي اٌّزذظٍخ خبطخ ِٓ األػٕبةاٌطش٠خ ،اٌّظٕفخِ ،ؼجأح ف ٟلٛاس٠ش عؼزٙب ال رزؼذٌ ٜزشا ٚادذا.............................
 اٌخّٛس األخش ٜاٌّظٕفخ اٌّزذظٍخ خبطخ ِٓ رخّ١ش األػٕبة اٌطش٠خ أ ِٓ ٚػظ١شاٌؼٕت اٌطشٚ ٞاٌّؼجأح ف ٟلٛاس٠ش......................................................
اٌفشِٛد ٚأٔجزح أخش ِٓ ٜػٕت طبصجِٕ ،ىٙخ ثٕجبربد أِٛ ٚاد ػطش٠خ................

 جشأ١ذ ٚدجش سٍِٚ ٟأدجبس أخش ٌٍٕذذ أ ٚاٌجٕبء ،خبِب ً أِ ٚشزثب ً رـشز٠جب ً أ١ٌٚب... جشأ١ذ ٚدجش عّبل" ٟثٛسف١ش" ٚثبصٌذ ٚدجش سٍِٚ ٟأدجبس أخشٌٍٕ ٜذذ أٚاٌجٕبءٚ ،ئْ وبٔذ ِشزثٗ رشز٠جًب أً١ٌٚب ،أِ ٚمطؼخ فمظ ،ثبٌٕشش أ ٚثغ١شٖ ،اٌ ٝوزً أ ٚأٌٛاح

%40
%25
 0,018د اٌظٕزٍزش
7,500د اٌٙىزٍزش
 24, 000د اٌٛدذح
3,750د اٌٛدذح
 1,8د اٌٍزش
%100
%25
 16,000د اٌٙىزٍزش
 16,000د اٌٙىزٍزش
 16,000د اٌٙىزٍزش
 16,000د اٌٙىزٍزش
 570,000د اٌٙىزٍزش
%100
%100
%100
%40
%135
%135
%10

%25
%10

عـدد
التعريفة
الديىانية

بيان المنتـىجات
ثشىً ِغزط ً١أِ ٚشثغ....................................................................

%25

َ 25.18
27.09
َ27.10

د١ٌِٛٚذ غ١ش ِىٍـّظ أٍِ ٚجـّذ اٌّذسج ثشلُ اٌزؼش٠فخ ....................... 251810000
صٛ٠د اٌجزشٚي اٌخبَ  ٚصٛ٠د اٌّؼبدْ اٌشف١ؼخ اٌخبَ..........................................
 ثٕضٛٔ ِٓ ٓ٠ع سف١غ .............................................................................. ثٕضٛٔ ِٓ ٓ٠ع سف١غ خبي ِٓ اٌشطبص ...................................................... ثٕضٛٔ ِٓ ٓ٠ع ػبد............................................................................. ٞ ثٕض ٓ٠اٌطبئشاد (و١شٚصاْ ثّب ف ٟرٌه اٌىشثٛس٠ىزٛس).................................... ٚا٠ذ عج١ش٠ذ غ١ش ِؼطً ....................................................................... ثزشٚي ٌٍزشؼ.................................................................................... ً١ غبصٚاي ػبد......................................................................................ٞ غبصٚاي رٔ ٚغجخ وجش٠ذ ِٕخفضخ ............................................................. فٛ١ي ٚإِ ً٠ضٌ................................................................................. ٟ فٛ١ي ٚا ً٠خف١ف .................................................................................. فٛ١ي ٚا ً٠ثم.................................................................................... ً١ صٛ٠د اٌزشذ ُ١أ ٚاٌزٕظ١ف ....................................................................... صٛ٠د اٌفضٌٚ ٓ١اٌجشاف......................................................................... ٓ١-غ١ش٘ب ِب ػذا اٌٛا٠ذ عج١ش٠ذ اٌّؼطً .........................................................

َ 27.11

 غبص إٌفظ ،ثشٚثبْ ٚث١زبْ ِؼٍت ف ٟلٛاس٠ش ال ٠زؼذٚ ٜصٔٙب اٌظبف ٟثالثخ ػشش وٍٛ١غشاِب..................................................................................................
 غبص إٌفظ ثشٚثبْ ٚث١زبْ طجخ أِ ٚؼٍت ف ٟلٛاس٠ش ٠زؼذٚ ٜصٔٙب اٌظبف ٟثالثخ ػششو ٍٛ١غشاِب ............................................................................................
 اٌغبص اٌطج١ؼ ٟاٌّؼ ّذ ٌإلعزؼّبي وٛلٛد ٌٍؼشثبد اٌغ١بسح.....................................ِخبٌ١ظ ِٛاد ػطش٠خ ِٚخبٌ١ظ (ثّب فٙ١ب اٌّذبٌ ً١اٌىذ١ٌٛخ) لبػذرٙب ِبدح أ ٚأوثش ِٓ ٘زٖ
اٌّٛاد اٌؼطش٠خ ِٓ ،األٔٛاع اٌّغزؼٍّخ وّٛاد خبَ ف ٟاٌظٕبػخِ ،ذضشاد أخش لبػذرٙب
ِٛاد ػطش٠خ ِٓ األٔٛاع اٌّغزؼٍّخ ف ٟطٕبػخ اٌّششٚثبد ثبعزثٕبء اٌّخبٌ١ظ اٌّٛجٙخ
ٌظٕبػخ اٌؼطٛس .....................................................................................

%40

33.03

ػطــٛس ١ِٚبٖ رجّ( ً١رٛاٌ١ذ).............................................................

%25

33.04

ِغزذضشاد رجّ ً١أ ٚصٕ٠خ (ِبو١بج) ِٚغزذضشاد ٌٍؼٕب٠خ ثبٌجششح (غ١ش األد٠ٚخ) ثّب
فٙ١ب ِذضشاد اٌٛلب٠خ ِٓ اٌشّظ ِٚذضشاد اٌزغّ١ش (ثشٔض) ِذضشاد اٌؼٕب٠خ ثأظبفش
اٌ١ذٚ ٓ٠أظبفش اٌمذَ ...............................................................
ٚسق عجبئش ٚئْ وبْ ِ١ٙأ ف ٟلبٌت دفبرش ٚأٔبث١ت...........................................
 أدجبس ٔظت ٚثٕبء (ػذا دجش األسدٚاص) ِشغٌٛخ ٚأطٕبف ِظٕٛػخ ِٕٙب ،ػذااألطٕبف اٌّزوٛسح ف ٟاٌجٕذ  68.01؛ ِىؼجبد اٌفغ١فغبء (اٌّٛصا١٠ه) ِٚب ّ٠بثٍٙبِٓ ،
دجش طج١ؼ( ٟثّب ف ٗ١األسدٚاص)ٚ ،ئْ وبٔذ ػٍ ٝدبًِ؛ دج١جبد ٚشظب٠ب ِٚغبد١ك ِٓ
دجش طج١ؼ( ٟثّب ف ٗ١األسدٚاص)ٍِٔٛ ،خ ئططٕبػّ١ب ...........................................
 ثالط ٚرشاث١غ خضف١خ ٌٍزجٍ١ظ أ ٚاٌزغط١خ ِٚىؼجبد فغ١فغبء ِٚب ّ٠بثٍٙب ِٓ ،دجش سٍِ،ٟسقَ اٌزؼش٠فخ ... .......690723000ٚ 690722000ٚ 690721000
اٌّذسجخ أة ا

%10

أدٚاد ِٓ صجبج ِٓ األٔٛاع اٌّغزؼٍّخ ٌٍّبئذح أ ٚاٌّطجخ أ ٚاٌزٛاٌ١ذ أ ٚاٌّىزت أٚ
اٌزض ٓ١٠اٌذاخٍ ٟأٌ ٚالعزؼّبالد اٌّّبثٍخ ِٓ ،اٌىش٠غزبي.....................................

%40

َ33.02

48.13
68.02

َ 69.07

َ 70.13

26

المعلىم
على االستهالك

%25
 0,400دً٘ /
 23,632دً٘/
 41,382دً٘/
 21,801دً٘/
 1,990د ً٘ /
 1,690د ً٘ /
 3,540دً٘/
 12,116دً٘/
 29,6181دً٘/
8,190د100/وٍغ
 3,900د100/وٍغ
 2,074د100/وٍغ
 0,997د 100/وٍغ
 0,875د ً٘ /
 1,690د ً٘ /

8,256د/طٓ
44,700د/طٓ
0,113دِ َ/ىؼت

%25
%40

%50

عـدد
التعريفة
الديىانية
َ 87.03

بيان المنتـىجات
ع١بساد ع١بد١خ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌؼشثبد اٌغ١بسح اٌّظّّخ أعبعب ٌٕمً األشخبص (ػذا
اٌذاخٍخ ف ٟاٌجٕذ  ِٓ 87. 02اٌزؼش٠فخ اٌذٛ٠أ١خ) ثّب ف ٟرٌه ع١بساد "اٌجش٠ه" ٚع١بساد
اٌغجبق :
االشزؼبي فٙ١ب ثغ١ش
 ػشثبد ِجٙضح ثّذشوبد راد ِىبثظ ِزٕبٚثخ أ ٚدّٚاسح ٠ز ُّاٌضغظ ثبعزثٕبء ع١بساد اإلعؼبف ٚاٌؼشثبد اٌغ١بسح راد  8أِ 9 ٚمبػذ اٌّخظظخ
لظشا ٌٕمً اٌّؼٛلٚ ٓ١اٌّمزٕبح ِٓ لجً اٌجّؼ١بد اٌّؼزٕ١خ ثبٌّؼٛلٚ ٓ١اٌّإعغبد
ٚاألشخبص اٌّشخض ٌ ِٓ ُٙلجً اٌّظبٌخ اٌّخزظخ ٌٛصاسح اٌشإ ْٚاالجزّبػ١خ :
* عؼخ ئعطٛأزٙب ال رزجبٚص  1000طُ......................................................... 3
* عؼخ ئعطٛأزٙب رزؼذ 1000 ٜطُ ٚ 3ال رزجـبٚص  1300طُ….................... … 3
* عؼخ ئعطٛأزٙب رزؼذ 1300 ٜطُٚ 3ال رزجـبٚص  1500طُ ............................. 3
* عؼخ ئعطٛأزٙب رزؼذ 1500 ٜطُٚ 3ال رزجـبٚص  1700طُ............................. 3
* عؼخ ئعطٛأزٙب رزؼذ 1700 ٜطُٚ 3ال رزجـبٚص  2000طُ........................... 3
* عؼخ ئعطٛأزٙب رزؼذ 2000 ٜطُ............................................................ 3
 ػشثبد ِجٙضح ثّذشوبد راد ِىبثظ ِزٕبٚثخ أ ٚدّٚاسح ٠ز ُّ اإلشزؼبي فٙ١ب ثبٌضغظ(د٠بصاي أٔ ٚظف د٠بصاي) ثاعزثٕبء ع١بساد اإلعؼبف ٚاٌؼشثبد اٌغ١بسح راد  8أ9 ٚ
ِمبػذ اٌّخظظخ لظشا ٌٕمً اٌّؼٛلٚ ٓ١اٌّمزٕبح ِٓ لجً اٌجّؼ١بد اٌّؼزٕ١خ ثبٌّؼٛلٓ١
ٚاٌّإعغبد ٚاألشخبص اٌّشخض ٌ ِٓ ُٙلجً اٌّظبٌخ اٌّخزظخ ٌٛصاسح اٌشإْٚ
اإلجزّبػ١خ :
3
*عؼخ ئعطٛأزٙب ال رزجبٚص  1500طُ .....................................................

َ 87.04

*عؼخ ئعطٛأزٙب رزؼذ 1500 ٜطُٚ 3ال رزجــبٚص  1700طُ............................ 3
*عؼخ ئعطٛأزٙب رزؼذ 1700 ٜطُٚ 3ال رزجـبٚص  1900طُ............................ 3
*عؼخ ئعطٛأزٙب رزؼذ 1900 ٜطُٚ 3ال رزجـبٚص  2100طُ............................. 3
*عؼخ ئعطٛأزٙب رزؼذ 2100 ٜطُٚ 3ال رزجـبٚص  2300طُ ........................... 3
*عؼخ ئعطٛأزٙب رزؼذ 2300 ٜطُٚ 3ال رزجبٚص  2500طُ.............................. 3
*عؼخ ئعطٛأزٙب رزؼذ 2500 ٜطُ............................................................. 3
ػشثبد ِزؼ ّذدح األغشاعّ٠ ،ىٓ اعزؼّبٌٙب ٌٕمً األشخبص ٌٕٚمً اٌجضبئغ٠ ،فٛق ػذد
ِمبػذ٘ب ثالثخ ثبػزجبس ِمؼذ اٌغبئك  ٚال ٠زؼ ّذٚ ٜصٔٙب اٌجٍّ 3500 ٟوغ:
 ِجٙضح ثّذشوبد ٠ز ُّ اإلشزؼبي فٙ١ب ثبٌضغظ ٚاٌّذسجخ ثأػذاد اٌزؼش٠فخاٌ ّذٛ٠أّ١خ ِٓ  87042131ئٌ..................................... 87042199 ٝ
 ِجٙضح ثّذشوبد ٠ز ُّ اإلشزؼبي فٙ١ب ثبٌ ّششس ٚاٌّذسجخ ثأػذاد اٌزؼش٠فخ اٌ ّذٛ٠أّ١خِٓ  87043131ئٌ.................................... 87043199 ٝ

%63
%69
%125
%157
%213
%250

%94
%100
%157
%238
%263
%300
%334

%75
%50

َ 87.11

دساجبد ٔبس٠خ ٚدساجبد ثّذشوبد ئضبف١خ ثاعزثٕبء اٌّجٙضح ثثالس ػجالد :
* عؼخ ئعطٛأزٙب رفٛق  50طُ ٚ 3ال رزجبٚص  125طُ.................................... 3
* عؼخ ئعطٛأزٙب رفٛق  125طُ............................................................... 3

%30
%100

َ 89.03

٠خٛد ٚعفٓ أخشٚ ٜصٚاسق إٌض٘خ أ ٚاٌش٠بضخ ...............................................

%50

َ 90.19

االعزذّبَ
أجٙضح اٌزذٌ١ه ثبٌّبء ٌجّ١غ اٌجغُ أٌ ٚجضء ِٕٗ ،ثّب ف ٟرٌه أدٛاع
ٚاألدٚاػ اٌّجٙضح ثـ"اٌجبوٛص ،"ٞاٌّذسجخ ثشلُ اٌزؼش٠فخ ……..…901910901
عبػبد ٠ذ ٚعبػبد ج١ت ٚعبػبد ِّبثٍخ ثّب فٙ١ب عبػبد ل١بط اٌفزشاد اٌضِٕ١خ
ثظشٚف ِٓ ِؼبدْ ثّٕ١خ أِ ِٓ ٚؼبدْ ػبد٠خ ِىغٛح ثمششح ِٓ ِؼبدْ ثّٕ١خ ……
عبػبد ِٕٚجٙبد ثؼذح دشوخ عبػخ ثظشٚف ِٓ ِؼبدْ ثّٕ١خ أِ ِٓ ٚؼبدْ ػبد٠خ ِىغٛح
ثمششح ِٓ ِؼبدْ ثّٕ١خ….................... …………………………..

91.01
91-03
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المعلىم
على االستهالك

%50
%50
%50

عـدد
التعريفة
الديىانية
ِٓ
َ 91.11
ئٌٝ
َ 91.13
َ 95.04

بيان المنتـىجات

المعلىم
على االستهالك

 ظشٚف ٚأعبٚس اٌغبػبد ٚػٍت ٚطٕبد٠ك ألطٕبف طٕبػخ اٌغبػبد ٚأجضاؤ٘ب ِِٓؼبدْ ثّٕ١خ أِ ِٓ ٚؼبدْ ػبد٠خ ِىغٛح ثمششح ِٓ ِؼبدْ ثّٕ١خ ...........................

%50

ٚسق اٌٍؼت ثاعزثٕبء ٚسق اٌٍّؼت اٌّؼ ّذ ٌزّٕ١خ اٌمذساد اٌزٕ٘١خ ٌألطفبي.................

%60

ً )2ىلذ الجضوٌ اإلاىطىص غلُه بالفطل  65مً اللاهىن غضص  101لؿىت  2002اإلااعر في  17صٌؿمبر
 2002اإلاخػلم بلاهىن اإلاالُت لؿىت  2003هما ًلي:
عـدد
التعريفة

بيـان المنتـوجــــات

الديىانية

نسبة المعلىم
على
اإلستهالك
%

َ 87.03

 ع١بساد ع١بد١خ ٚغ١ش٘ب ِٓ اٌؼشثبد اٌغ١بسح اٌّظ ّّّخ أعبعب ٌٕمً األشخبص ( ػذا اٌذاخٍخف ٟاٌجٕذ  ِٓ 87.02اٌزؼش٠فخ اٌذٛ٠أ١خ ) ثّب ف ٟرٌه ع١بساد " اٌجش٠ه " ٚع١بساد اٌغجبق :
 ػشثبد ِجٙضح ثّذشوبد راد ِىبثظ ِزٕبٚثخ أ ٚدّٚاسح ٠ز ُّ اإلشزؼبي فٙ١ب ثغ١ش اٌضغظثبعزثٕبء ع١بساد اإلعؼبف :






عؼخ ئعطٛأزٙب ال رزجبٚص  1300طُ ......................................................... 3
عؼخ ئعطٛأزٙب رزؼذ 1300 ٜطُٚ 3ال رزجبٚص  1500طُ............................... 3
عؼخ ئعطٛأزٙب رزؼذ 1500 ٜطُٚ 3ال رزجبٚص  1700طُ .............................. 3
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ّ )3
حػىع وؿبت " "%10الىاعصة بالجضوٌ اإلاىطىص غلُه بالفطل  33مً اللاهىن غضص  54لؿىت 2014
ّ
اإلااعر في  19ؤوث  2014اإلاخػلم بلاهىن اإلاالُت الخىمُلي لؿىت  ،2014بيؿبت "."%13
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ّ )4
ًسفؼ بيؿبت  %30مػلىم الاؾتبالن اإلاؿبم غلى الػغباث الؿُاعة الىاعصة بػضص الخػغٍفت الضًىاهُت
 87.03باليؿبت بلى الؿُاعاث ّ
ّ
بمدغن مؼصوج خغاعي وههغبائي.
اإلاجهؼة
ً )5لغى الفطل  66مً اللاهىن غضص  88لؿىت  1997اإلااعر في  29صٌؿمبر  1997اإلاخػلم بلاهىن اإلاالُت
لؿىت .1998
الترفيع في وعبت الظشيبت املعخوحبت
ععل سباح املوصعت
اللفص : 46
جغفؼ وؿبت  %5الىاعصة بالفلغة الفغغُت ألاولى مً الفلغة "ج مىغع" مً الفلغة  Iمً الفطل 52
مً مجلت الػغٍبت غلى صزل ألاشخاص الؿبُػُين والػغٍبت غلى الشغواث بلى.%10

الترفيع في وعبت ااخفم مً املوسد املعخوحبت
ععل فوائذ اللشوض املذفوعت لمجؤظعاث البىىيت غير املليجت
وغير املعخلشة بالبالد الخووعيت
اللفص :47
جغفؼ وؿبت  %5الىاعصة بالفلغة الفغغُت "هـ" مً الفلغة  Iمً الفطل  52مً مجلت الػغٍبت غلى
صزل ألاشخاص الؿبُػُين والػغٍبت غلى الشغواث بلى .%10

جديين حعشيلت املعموم الوخيذ ععل الخأمين
اللفص :48
جغفؼ وؿبت  %5بلى  %6ووؿبت  %10بلى  %12اإلاىطىص غليبما بالفطل  147مً مجلت مػالُم
الدسجُل والؿابؼ الجبائي.

إخذار معموم إكامت بالنزٌ العياخيت
اللفص :49
ًدضر مػلىم غلى ول ملُم بالنزٌ الؿُاخُت هما جم حػغٍفها بالدشغَؼ الجاعي به الػمل ًخجاوػ
ؾىه  12ؾىت.
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وٍػبـ مبلغ اإلاػلىم خؿب جطيُف النزٌ الؿُاخُت هما ًلي:
 صًىاع غً ول لُلت ملػاة بنزٌ ؾُاخُت مً ضىف  2هجىم، صًىاعًٍ غً ول لُلت ملػاة بنزٌ ؾُاخُت مً ضىف  3هجىم، 3صهاهير غً ول لُلت ملػاة بنزٌ ؾُاخُت مً ضىف  4و  5هجىم.وال ًمىً ؤن ًخجاوػ اإلاػلىم اإلاضفىع مً كبل ول ملُم بنزٌ ؾُاحي خض ؤكص ى ًددؿب غلى ؤؾاؽ
 7لُالي ملػاة مخخالُت.
ٌؿخسلظ اإلاػلىم لضي النزٌ الؿُاخُت اإلاػىُت ملابل حؿلُم وضل في الغغع .وٍخم صفؼ اإلاػلىم
غلى ؤؾاؽ جطغٍذ شهغي ًىصع لضي اللباغت اإلاالُت الغاحػت لها النزٌ الؿُاخُت بالىظغ في هفـ آلاحاٌ
اإلاػمىٌ با في ماصة الخطم مً اإلاىعص  .وفي ضىعة غضم صفؼ اإلاػلىم في آلاحاٌ ؤو صفػه مىلىضا ًخم جؿبُم
هفـ الػلىباث اإلاػمىٌ با في ماصة الخطم مً اإلاىعص.
ّ
ّ
ّ
ّ
ًخػمً
وٍخػين غلى النزٌ الؿُاخُت مؿً صفتر مغكـم وماشـغ غلُه مً كبل مطالح الجباًت
الخىطُطاث الىحىبُت الخالُت :
 اؾم اإلالُم وللبه وحيؿِخه وؾىه، فترة بكامخه بالنزٌ الؿُاخُت، غضص اللُالي اإلالػاة بالنزٌ الؿُاخُت.وال ًؿبم اإلاػلىم اإلاىطىص غلُه بظا الفطل غلى الػلىص والاجفاكُاث اإلابرمت مؼ وهالء ألاؾفاع والتي
اهدؿبذ جاعٍسا زابخا كبل غغة حاهفي . 2018

مشاحعت حعشيلت معاليم الدسليص اللاسة ومعاليم الؼابع االبائي
املوظلت ععل خذماث الهاجف وبعع الىخاباث والوزائم
اللفص :50
ّ
)1جغفـؼ حػغٍفت مػالُم الدسجُل اللـاعة الىاعصة باألغضاص مً  1بلى  12ؾابػا ومً  16بلى  18عابػا ومً
 22بلى  25و 27زالثا و 28مً الخػغٍفت الىاعصة بالفطل  23مً مجلت مػالُم الدسجُل والؿابؼ الجبائي وهظلً
ألاجاوة اإلاىطىص غليبا بالفلغة  IIمً الفطل  92مً هفـ اإلاجلت مً  20صًىاعا بلى  25صًىاعا.
)2جلغى ألاغضاص مً  8بلى  8عابػا مً الفلغة  Iمً الخػغٍفت الىاعصة بالفطل  117مً مجلت مػالُم
الدسجُل والؿابؼ الجبائي ّ
وحػىع بالػضص ( 8حضًض) فُما ًلي هطه:
نىع العقىد والكتابات
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مقدار المعلىم

والىثائق اإلدارية
 -Iالعقىد والكتابات
..........
( 8جديد) – ايفٛار١ش اٌّزؼٍّمخ ثخذِبد اٌٙبرف ٚخذِبد  0,140دٕ٠بسا ػٓ وً دٕ٠بس أٚ
جضء ِٓ اٌذٕ٠بس ِفٛرشا أٚ
األٔزشٔبد ٚوزٌه اٌزّ٠ٛالد اٌّزؼٍّمخ ثٙزٖ اٌخذِبد
ثبعزثٕبء خذِبد األٔزشٔبد اٌّغذاح ٌألشخبص اٌطج١ؼِ ٓ١١غزخٍظب ثبػزجبس وً األداءاد
ٚغ١ش اٌّؼذح ٌالعزؼّبي اٌّ.ٟٕٙ

)3جىلذ ألاغضاص  1و  2ومً  3بلى  7مً الفلغة  Iواإلاؿت الؿاصؾت مً الػضص  9والػضص  10مً الفلغة
 IIمً حػغٍفت مػالُم الؿابؼ الجبائي غلى الػلىص والىخاباث والىزائم ؤلاصاعٍت الىاعصة بالفطل 117
مً مجلت مػالُم الدسجُل والؿابؼ الجبائي هما ًلي :
مقدار المعلىم
نىع العقىد والكتابات
والىثائق اإلدارية
 -Iالعقىد والكتابات
 1ـ دفبرش ٚعجالد اٌّأِٛس ٓ٠اٌؼّٓ١١ِٛ

 5 ,000دٔبٔ١ش ػٓ وً ٚسلخ

 - 2اٌؼمٛد ٚاٌىزبثبد اٌخبضؼخ ٌّؼٍ َٛرغجٔ ً١غج ٟأٚ
رظبػذٚ ٞوزٌه ٔظبئش ٘زٖ اٌؼمٛد ٚاٌىزبثبد ٔٚظبئش ػمٛد
ػذٚي اإلشٙبد ثبعزثٕبء اٌؼمٛد اٌّشبس ئٌٙ١ب ثبٌؼذد ( 19جذ٠ذ)
ِٓ اٌفظً ٘ ِٓ 20زٖ اٌّجٍخ ٚاألدىبَ  ٚاٌمشاساد اٌظبدسح
ػٓ اٌّذبوُ.

 5 ,000دٔبٔ١ش ػٓ وً ٚسلخ

 3ـ رزاوش إٌمً اٌذ ٌٟٚاٌجٚ ٞٛاٌجذشٌ ٞألشخبص ٚاٌغٍغ
ٚاٌٛثبئك اٌز ٟرمِ َٛمبِٙب

 5 ,000دٔبٔ١ش ػٓ وً ٔغخخ

 4ـ اٌغٕذاد اٌزجبس٠خ اٌز ٟػ ٓ١فٙ١ب ِمشّ ِإعغخ اٌظشف

 0,600دٕ٠بسا ػٓ وً عٕذ

 5ـ اٌغٕذاد اٌزجبس٠خ اٌز٠ ٌُ ٟؼ ٓ١فٙ١ب ِمش ِإعغخ اٌظشف  5 ,000دٔبٔ١ش ػٓ وً عٕذ
 - 6اٌفٛار١شثبعزثٕبء اٌفٛار١ش ِٛضٛع اٌؼذد( 8جذ٠ذ) ِٓ ٘زا  0,600دٕ٠بسا ػٓ وً فبرٛسح
اٌفظً
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نىع العقىد والكتابات

مقدار المعلىم

والىثائق اإلدارية
 - 7عٕذ اٌمشع

 25,000دٕ٠بسا

.....
 IIـ الىثائق اإلدارية
.....
9ـ اٌّطجٛػبد اٌز ٟال رذًّ طبثؼب ججبئ١ب ٚاٌزٌٙ ٟب لّ١خ ِؼٕ١خ
:
.....
ـ اٌزظش٠خ اٌذٛ٠أ ٟسأعب ( 6ـ  1ـ  6ثبٌثب)
 10ـ اٌخذِبد اٌّغذاح ِٓ طشف اٌذٌٚخ ف ٟشىً رشاخ١ض أٚ
شٙبداد ٚغ١ش اٌخبضؼخ ٌّؼبٌ ُ١أ ٚأربٚاد

 10,000دٔبٔ١ش

 5,000دٔبٔ١ش

 )4جلغى غباعة "اإلااؾؿاث التي لها ضفت مشغل شبىت اجطاالث" الىاعصة بالػضص  6مً الفطل 119
وحػىع بػباعة "مشغلي شبياث الاجطاالث ؤو ّ
مً مجلت مػالُم الدسجُل والؿابؼ الجبائي ّ
مؼوصي
زضماث ألاهترهاث".
ً )5ػاف للػضص  6مً الفطل  119وللفلغة ألاولى مً الفطل  124مً مجلت مػالُم الدسجُل
والؿابؼ الجبائي بػض غباعة "وغملُاث جمىٍل الهاجف" غباعة "ؤو ألاهترهاث".
ً)6ػاف للفطل  119مً مجلت مػالُم الدسجُل والؿابؼ الجبائي الػضص  7في ما ًلي ّ
هطه:
 )7غىض ؤلاضضاع باليؿبت بلى الفىاجير غير ّؤن مػلىم الؿابؼ الجبائي اإلاىظف غلى زضماث الهاجف
وزضماث ألاهترهاث اإلافىجغة للضولت والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث واإلايشأث الػمىمُت ًطبذ مؿخىحبا
غىض الاؾخسالص.
)7جلغى ؤخيام الفلغة الثاهُت مً الفطل  126مً مجلت مػالُم الدسجُل والؿابؼ الجبائي ّ
وحػىع بما
ًلي:
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ًدمل واحب الخطغٍذ بمػلىم الؿابؼ الجبائي اإلاؿخىحب غلى زضماث الهاجف وزضماث ألاهترهاث غلى
مشغلي شبياث الاجطاالث وغلى ّ
مؼوصي زضماث ألاهترهاث.

جيعير خالص الذيون العجوميت املثلمت
اللفص :51
)1

ًػاف بلى مجلت اإلاداؾبت الػمىمُت فطل  80مىغع هظا هطه:

ًجىػ صفؼ الضًىن الػمىمُت اإلاثللت بىاؾؿت ؾىضاث التزام مػمىهت

ؤو ؾىضاث لألمغ لضي اإلاداؾبين

الػمىمُين وفلا للشغوؽ وؤلاحغاءاث التي ًػبؿها كغاع مً الىػٍغ اإلايلف باإلاالُت.
ّ
ّ
اإلاخػللت ّ
ّ
ّ
الػمىمُت اإلاثللت كبل ّ
بالضًىن
غغة حاهفي
ًخم الخسلي غً زؿاًا الخإزير في الاؾخسالص
)2
 2018شغٍؿت صفؼ وامل اإلابالغ اإلاخبلُت ؤو حؿضًض حؿبلت بـ  %20منبا وجلضًم ؾىضاث التزام مػمىهت في
الباقي كبل غغة ؤفغٍل .2018
ّ
وَػين آزغ ؤحل لخالص ؾىضاث الالتزام اإلاخلضم طهغها كبل  31صٌؿمبر .2018
إخذار معموم ظشفي للائذة ميزاهيت الذولت
لعىتي  2018و2019
اللفص : 52
ً )1دضر مػلىم لفائضة ميزاهُت الضولت ٌؿخىحب غلى البىىن واإلااؾؿاث اإلاالُت اإلاىطىص غليبا
باللاهىن غضص  48لؿىت  2016اإلااعر في  11حىٍلُت  2016اإلاخػلم بالبىىن واإلااؾؿاث اإلاالُت باؾخثىاء منبا
ماؾؿاث الضفؼ وغلى شغواث الخإمين وبغاصة الخإمين الىاشؿت ؾبلا ألخيام مجلت الخإمين زالٌ ؾىتي
 2018و.2019
وٍددؿب اإلاػلىم اإلاظوىع بيؿبت:
  %5مً ألاعباح اإلاػخمضة الخدؿاب الػغٍبت غلى الشغواث التي خل ؤحل الخطغٍذ با زالٌؾىت  2018مؼ خض ؤصوى بـ 5000صًىاع.
  %4مً ألاعباح اإلاػخمضة الخدؿاب الػغٍبت غلى الشغواث التي خل ؤحل الخطغٍذ با زالٌؾىت  2019مؼ خض ؤصوى بـ 5000صًىاع.
ٌ )2ؿخسلظ اإلاػلىم الظغفي اإلاظوىع في هفـ آلاحاٌ وخؿب هفـ الؿغق اإلاػخمضة لخالص الػغٍبت
غلى الشغواث.
ال ًمىً ؾغح اإلاػلىم اإلاظوىع مً ؤؾاؽ الػغٍبت غلى الشغواث.
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وجخم مغاكبت هظا اإلاػلىم ومػاًىت اإلاسالفاث والنزاغاث اإلاخػللت به هما هى الشإن باليؿبت للػغٍبت
غلى الشغواث.

إخذار معاهجت احخجاعيت جظامىيت
اللفص : 53
 )1ؤخضزذ مؿاهمت احخماغُت جػامىُت لفائضة الطىاصًم الاحخماغُت.
وٍسػؼ لهظه اإلاؿاهمت:
 ألاشخاص الؿبُػُىن الخاغػت مضازُلهم للػغٍبت غلى الضزل خؿب حضوٌ الػغٍبتغلى الضزل اإلاىطىص غلُه بالفطل  44مً مجلت الػغٍبت غلى صزل ألاشخاص الؿبُػُين والػغٍبت غلى
الشغواث،
 اإلااؾؿاث والشغواث الخاغػت للػغٍبت غلى الشغواث وهظلً اإلاػفاة منبا. )2حؿاوي اإلاؿاهمت الاحخماغُت الخػامىُت:
 باليؿبت بلى ألاشخاص الؿبُػُين ،الفاعق بين الػغٍبت غلى الضزل اإلاددؿبت غلى ؤؾاؽ 44مً مجلت الػغٍبت غلى صزل ألاشخاص
حضوٌ الػغٍبت غلى الضزل اإلاىطىص غلُه بالفطل
الؿبُػُين والػغٍبت غلى الشغواث بةغافت هلؿت ليؿب الػغٍبت اإلاػخمضة غلى مؿخىي شغائذ الضزل
الىاعصة بالجضوٌ اإلاظوىع والػغٍبت غلى الضزل اإلاددؿبت غلى ؤؾاؽ حضوٌ الػغٍبت اإلاظوىع صون بغافت
هلؿت بلى وؿب الػغٍبت.
 باليؿبت بلى اإلااؾؿاث والشغواث الخاغػت للػغٍبت غلى الشغواث ،الفاعق بين الػغٍبتغلى الشغواث اإلاؿخىحبت خؿب اليؿب اإلاىطىص غليبا بالدشغَؼ الجاعي به الػمل جػاف لها هلؿت
والػغٍبت اإلاؿخىحبت خؿب اليؿب اإلاظوىعة صون بغافت هلؿت مؼ خض ؤصوى ٌؿاوي:
 300 صًىاع باليؿبت بلى ألاشخاص الخاغػين للػغٍبت غلى الشغواث بيؿبت،% 35
 200 صًىاع باليؿبت بلى ألاشخاص الخاغػين للػغٍبت غلى الشغواث بيؿبت  %25ؤو
 %20ؤو ، %15
 100 صًىاع باليؿبت بلى ألاشخاص الخاغػين للػغٍبت غلى الشغواث بيؿبت.%10
 باليؿبت بلى الشغواث واإلااؾؿاث اإلاػفاة ولُا مً الػغٍبت غلى الشغواث ؾبلا للدشغَؼالجاعي به الػمل ؤو اإلاىخفػت بالؿغح الىلي ألعباخها اإلاخإجُت مً الاؾخغالٌ بطغف الىظغ غً الػغٍبت الضهُا
اإلاىطىص غليبا بالفطل  12مً اللاهىن غضص  114لؿىت  1989اإلااعر في  30صٌؿمبر  1989اإلاخػلم بةضضاع
مجلت الػغٍبت غلى صزل ألاشخاص الؿبُػُين والػغٍبت غلى الشغواث  200:صًىاع.
 )3حؿخسلظ اإلاؿاهمت الاحخماغُت الخػامىُت في هفـ آلاحاٌ وخؿب هفـ الؿغق اإلاػخمضة لخالص
الػغٍبت غلى الضزل والػغٍبت غلى الشغواث والخطم مً اإلاىعص غىض الاكخػاء.
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ال ًمىً ؾغح اإلاؿاهمت الاحخماغُت الخػامىُت مً ؤؾاؽ الػغٍبت غلى صزل ألاشخاص الؿبُػُين
ؤو الػغٍبت غلى الشغواث.
وجخم مغاكبت هظه اإلاؿاهمت ومػاًىت اإلاسالفاث والنزاغاث اإلاخػللت با هما هى الشإن باليؿبت
للػغٍبت غلى صزل ألاشخاص الؿبُػُين والػغٍبت غلى الشغواث.
 )4جؿبم ؤخيام هظا الفطل غلى اإلاضازُل وألاعباح اإلادللت ابخضاء مً غغة حاهفي.2018

الترفيع في الؼشوخاث بعىوان عباز العائميت
اللفص :54
ً)1غفؼ اإلابلغ الىاعص بالفلغة  Iمً الفطل  40مً مجلت الػغٍبت غلى صزل ألاشخاص الؿبُػُين
والػغٍبت غلى الشغواث مً  150صًىاع بلى  300صًىاع.
)2جىلذ الفلغة الفغغُت ألاولى مً الفلغة  IIمً الفطل  40مً مجلت الػغٍبت غلى صزل ألاشخاص
الؿبُػُين والػغٍبت غلى الشغواث هما ًلي:
ولغئِـ الػائلت الحم ؤًػا في ؾغح بغافي بػىىان ألاعبؼ ؤؾفاٌ ألاوائل الظًً هم في هفالخه كضعه
 100صًىاع بػىىان ول ؾفل.

الترفيع في الؼشح بعىوان بىاز املعاكين
اللفص :55
ًغفؼ اإلابلغ الىاعص باإلاؿت الثاهُت مً الفلغة  IIIمً الفطل  40مً مجلت الػغٍبت غلى صزل ألاشخاص
الؿبُػُين والػغٍبت غلى الشغواث مً  1200صًىاع بلى  2000صًىاع .

إحشازاث ملعاهذة بعع املؤظعاث العجوميت لخدعين وطعيتها املاليت
اللفص :56
)1جػاف بلى الفطل  38مً مجلت الػغٍبت غلى صزل ألاشخاص الؿبُػُين والػغٍبت غلى الشغواث
هلؿت  24فُما ًلي هطها:
 .24اإلابالغ اإلاخإجُت مً ؤلػاب الغهان الخباصلي غلى ؾباكاث الخُل ومؿابلاث الخىهىاث الغٍاغُت
التي جىظمها اإلااؾؿاث الػمىمُت ؾبلا للدشغَؼ اإلاخػلم با.
ّ )2
حػىع غباعة "اإلاضازُل اإلادللت" الىاعصة بالفلغة ج زالثا مً الفلغة  Iمً الفطل  52مً مجلت
الػغٍبت غلى صزل ألاشخاص الؿبُػُين والػغٍبت غلى الشغواث بػباعة "اإلابالغ اإلاخإجُت".
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إعلاز ااحشفيين مً حعذيذ الذيون املخخمذة بزمتهم بعىوان
كشوض املاٌ املخذاوٌ املعىذة مً كبص الذيوان الوػني لمفىاعاث الخلميذيت
اللفص :57
ٌػفى الحغفُىن مً حؿضًض الضًىن اإلاخسلضة بظمتبم بػىىان كغوع اإلااٌ اإلاخضاوٌ اإلاؿىضة مً كبل
الضًىان الىؾني للطىاغاث الخللُضًت بلى مىفى ؾىت  2008وطلً في خضوص  2000صًىاع.

مىذ امخياصاث حبائيت للائذة االجعياث
الىاشؼت في مجاٌ إلاخاػت والعىايت
باألشخاص الزيً يعاهون مً أمشاض خؼيرة
اللفص :58
ً )1ػاف بلى الػضص  5مً الفلغة  IVمً الفطل  9مً مجلت ألاصاء غلى اللُمت اإلاػافت فلغة فغغُت
فُما ًلي ّ
هطها:
ّ
ًسطم مشغلى شبياث الاجطاٌ مً ألاصاء اإلاؿلىب مبلغ ألاصاء غلى اللُمت اإلاػافت اإلاؿخىحب
ّ
اإلاسططت لجمؼ جبرغاث لفائضة الجمػُاث اإلادضزت وفلا للدشغَؼ الجاعي به
بػىىان ؤلاعؾالُاث اللطيرة
الػمل والىاشؿت في مجاٌ الػىاًت وؤلاخاؾت باألشخاص الظًً ٌػاهىن مً ؤمغاع زؿيرة واإلاغزظ لها في
حمؼ جبرغاث مً كبل اإلاطالح اإلاسخطت بغئاؾت الحيىمت.
ّ
ولالهخفاع بظا الخطم ّ
ًخػين غلى مشغلي شبياث الاجطاٌ جلضًم بلى اإلاطالح الجبائُت
ّ
ّ
اإلاسخطت الىزائم اإلاخػللت بالػملُاث اإلاظوىعة زالٌ الشهغ الظي ًلي الشهغ الظي ًيخهي زالله الترزُظ في
حمؼ ّ
الخبرغاث غً ؾغٍم الاعؾالُاث اللطيرة.
ً )2ػاف بػض الفلغة الثاهُت مً الفطل  68مً اللاهىن غضص  123لؿىت  2001اإلااعر في  28صٌؿمبر
 2001واإلاخػلم بلاهىن اإلاالُت لؿىت  2002هما ّ
جم جىلُده بالىطىص الالخلت ما ًلي:
ًؿغح مشغلى شبياث الاجطاٌ مً عكم اإلاػامالث اإلادلم مً كبلهم الخاغؼ لألجاوة مبلغ ؤلاعؾالُاث
اللطيرة اإلاسططت لجمؼ الخبرغاث لفائضة الجمػُاث اإلادضزت وفلا للدشغَؼ الجاعي به الػمل والىاشؿت في
مجاٌ الػىاًت وؤلاخاؾت باألشخاص الظًً ٌػاهىن مً امغاع زؿيرة واإلاغزظ لها في حمؼ الخبرغاث مً
كبل المضالح اإلاسخطت بغئاؾت الحيىمت وطلً ؾبلا للشغوؽ الىاعصة بالػضص  5مً الفلغة  IVمً الفطل 9
مً مجلت ألاصاء غلى اللُمت اإلاػافت.
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إخذار صىذوق طجان اللشوض العىىيت
للائذة اللئاث الاحخجاعيت مً رور الذخص غير اللاس
اللفص : 59
ًدضر ضىضوق ّ
ٌؿمى " ضـىضوق غمان اللغوع الؿىىُت لفائضة الفئاث الاحخماغُت مً طوي الضزل غير
اللاع " ّ
ًسطظ لفائضجه اغخماص غلى مىاعص ميزاهُت الضولت كضعه  50ملُىن صًىاع لػمان اللغوع الؿىىُت
اإلاؿىضة مً كبل البىىن للفئاث الاحخماغُت مً طوي الضزل غير اللاع ،شغٍؿت ؤن جيىن الىغػُت الػلاعٍت
للػملُاث اإلامىلت في بؾاع مىظىمت الػمان ّ
مؿىاة وزاغػت للتراجِب الجاعي با الػمل في مجاٌ البىاء
والخػمير.
ّ
وٍخم غبـ ؾغق الخطغف في الطىضوق وضُغ وشغوؽ الاهخفاع بخضزالجه بملخط ى ؤمغ خيىمي.
ّ
بالخطغف في الطىضوق بلى الشغهت الخىوؿُت للػمان بملخط ى اجفاكُت جبرم مؼ وػاعة اإلاالُت .
وَػهض

ػشح الشعايا املخففت إلوشاز وصياهت
املعاخاث ااخظشاز واملىتزهاث

اللفص :60
 )1جػاف بلى الفطل  12مً مجلت الػغٍبت غلى صزل ألاشخاص الؿبُػُين والػغٍبت غلى الشغواث
فلغة  5زالثا فُما ًلي هطها:
 5زالثا .الغغاًا التي جسطظ إلوشاء وضُاهت اإلاؿاخاث الخػغاء واإلاىتزهاث الػائلُت والحػغٍت في
بؾاع اجفاكُاث مبرمت للغغع مؼ الىػاعة اإلايلفت بالبِئت ؤو الىػاعة اإلايلفت بالخجهيز وؤلاؾيان وطلً في خضوص
 150ؤلف صًىاع ؾىىٍا.
 )2جػاف بػض غباعة "الهباث وؤلاغاهاث" الىاعصة بالػضص  9مً الفطل  14مً مجلت الػغٍبت غلى صزل
ألاشخاص الؿبُػُين والػغٍبت غلى الشغواث غباعة "والغغاًا".

اللفص : 61

مواصمت اعخجاد إلاحشازاث املخعملت بجعاالت
مذيوهيت املىخلعين بلشوض ظىىيت معىذة في إػاس البرامج
ااخفوصيت لمعىً الاحخجاعي

ًخم جمضًض الػمل باإلحغاءاث الىاعصة بالفطل  25مً اللاهىن غضص  30لؿىت  2015اإلااعر في  18ؤوث
 2015واإلاخػلم بلاهىن اإلاالُت الخىمُلي لؿىت  2015بلى غاًت  31صٌؿمبر .2018
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دعم مؤظعاث الصحافت املىخوبت الخووعيت
اللفص : 62
جلغى ؤخيام الفطل  67مً اللاهىن غضص  78لؿىت  2016اإلااعر في  17صٌؿمبر  2016اإلاخػلم بلاهىن
اإلاالُت لؿىت  2017وحػىع بما ًلي :
جيخفؼ ماؾؿاث الصحافت اإلاىخىبت الخىوؿُت التي شهضث جغاحػا في عكم مػامالالبا لؿىت  2016بـ
 %10غلى ألاكل ملاعهت بغكم مػامالالبا لؿىت  2011والتي جدافظ غلى ؤغىانبا باؾخثىاء الىغػُاث اإلاخػللت
ّ
الشغلُت ألؾباب كاهىهُت بخىفل الضولت بمؿاهمت ألاغغاف في الىظام اللاهىوي للػمان
باهتباء الػالكت
الاحخماعي بػىىان ألاحىع اإلاضفىغت لألغىان مً طوي الجيؿُت الخىوؿُت اإلاطغح بم لضي مطالح الطىضوق
الىؾني للػمان الاحخماعي ألعبػت زالزُاث مىلػُت بطفت مخخالُت.
ٌؿىض الامخُاػ اإلاىطىص غلُه بظا الفطل إلاضة زمـ ؾىىاث بضاًت مً ّ
غغة حاهفي  2017وجػبـ
شغوؽ وبحغاءاث الاهخفاع به بملخط ى ؤمغ خيىمي.

جوخيذ وجيعيم العلوباث املخعملت
بدم الاػالع
اللفص :63
 )1جلغى غباعة "الفطل  "17الىاعصة بالفلغة ألاولى مً الفطل  100مىغع مً مجلت الحلىق وؤلاحغاءاث
الجبائُت وحػىع بػباعة" الفطلين  17و 17مىغع".
 102مً مجلت الحلىق
 )2جلغى غباعة "الفطل  17حضًض" الىاعصة بالفلغة الثاهُت مً الفطل
وؤلاحغاءاث الجبائُت وحػىع بػباعة " الفطلين  17و 17مىغع".
الترفيع في املبمغ املخفص لعجمياث
الخخعي عً اللشوض اللالخيت
اللفص :64
ّ
اإلاسطظ لػملُاث الخسلي غً اللغوع الفالخُت اإلاؿىضة غلى اغخماصاث ميزاهُت الضولت ؤو
ًغفؼ في اإلابلغ
غلى كغوع زاعحُت مباشغة لفائضة الضولت  ،الىاعص بالىلؿت ألاولى مً الفطل
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لؿىت  2013اإلااعر  30صٌؿمبر  2013واإلاخػلم بلاهىن اإلاالُت لؿىت  2014هما جم جىلُده بالىطىص
الالخلت مً زماهين ملُىن صًىاع (  80ملُىن صًىاع) بلى مائت وزالزين ملُىن صًىاع ( 130ملُىن صًىاع).
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مىذ اعخجاد حبائي ملوظلي الذولت واالجاعاث املدميت
واملؤظعاث العجوميت راث الفبغت إلاداسيت
خالٌ ظىت 2018
اللفص :65
ًيخفؼ مىظفى الضولت والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث الػمىمُت طاث الطبغت ؤلاصاعٍت ابخضاء مً شهغ
حاهفي  2018بلى مىفى شهغ صٌؿمبر  2018باغخماص حبائي ًخمثل في الخسفُؼ في مبلغ الخطم مً اإلاىعص
اإلاؿخىحب غلى مغجباالبم وؤحىعهم ٌؿاوي اإلابلغ الطافي اإلاترجب غً الترفُؼ في ؤحىعهم بملخط ى الؼٍاصاث
الػامت والخطىضُت هما جمذ بغمجتبا زالٌ ؾىتي  2017و 2018في بؾاع ألامغ الحيىمي غضص  1لؿىت 2016
اإلااعر في  5حاهفي . 2016
وال ًمىً ؤن ًلل مبلغ الاغخماص الجبائي في ول الحاالث غً مبلغ الؼٍاصاث الطافُت اإلالغعة في بؾاع
ألامغ الحيىمي غضص  1لؿىت  2016اإلااعر في  5حاهفي .2016
ال ًمىً ؤن ًاصي جؿبُم ؤخيام هظا الفطل بلى الخسفُؼ في مبلغ الخطم مً اإلاىعص اللابل للؿغح
مً الػغٍبت غلى الضزل اإلاؿخىحبت غلى ألاحغاء اإلاىخفػين بالؼٍاصاث الػامت والخطىضُت في اإلاىذ
الخطىضُت اإلاظوىعة والظي ٌؿاوي الخطم مً اإلاىعص اإلاددؿب كبل ؾغح الاغخماص الجبائي اإلاظوىع.

الخدىم في اليعيج االبائي ودعم الامخثاٌ الظشيبي وجدعين الاظخخالص
اللفص :66
ّ
مجلت الحلىق وؤلاحغاءاث الجبائُت باب عابؼ هظا ّ
هطه:
ً)1ػاف بلى الػىىان الغابؼ مً
الباب الغابؼ
الهُئت الػامت للجباًت واإلاداؾبت الػمىمُت والاؾخسالص
الفطل :133
جدضر بىػاعة اإلاالُت هُئت حؿمى " الهُئت ّ
الػامت للجباًت واإلاداؾبت الػمىمُت والاؾخسالصً ،خىلى ؤغىان
ّ
الهُئت ؤؾاؾا جإمين الخدىم في اليؿُج الجبائي وصغم الامخثاٌ الػغٍبي وجدؿين اؾخسالص اإلاىاعص الػمىمُت
ّ
وميافدت الخدُل والتبغب الجبائي غمً مؿاع مخيامل ومىضمج .وجىفغ لهم للغغع الػماهاث اللاهىهُت
الالػمت لالغؿالع بمهامهم.
وٍخم جىظُم الهُئت وغبـ الىظام ألاؾاس ي ألغىانبا بملخط ى ؤمغ خيىمي.
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)2جػاف بزغ غباعة " ؤو مضًغ بصاعة اإلااؾؿاث الىبري" الىاعصة بالفلغة الثالثت مً الفطل  17وبالفلغة
ّ
ألاولى مً الفطل  50وبالفلغجين ألاولى والثالثت مً الفطل  74مً مجلت الحلىق وؤلاحغاءاث الجبائُت غباعة
" ؤو مضًغ بصاعة اإلااؾؿاث اإلاخىؾؿت".

طبؽ جاسيخ جؼبيم
مششوع كاهون املاليت لعىت 2018
اللفص :67
ّ
ّ
)1مؼ مغاغاة ألاخيام اإلاسالفت الىاعصة بظا اللاهىن ،جؿبم ؤخيام هظا اللاهىن ابخضاء مً غغة حاهفي
.2018
)2ال جىؿبم ؤخيام الفطىٌ  39و  40و  41و  43و  45مً هظا اللاهىن واإلاخػللت بالترفُؼ في وؿب
اإلاػالُم وألاصاءاث غلى البػائؼ غىض الخىعٍض:
واإلادغعة كبل صزىٌ هظا اللاهىن ّ
ّ
ّ
خيز الخىفُظ ؤنبا واهذ
الخاضت با
ـ التي جثبذ ؾىضاث الىلل

مىحهت مباشغة هدى التراب الضًىاوي الخىوس ي.
ًخم الخطغٍذ با مباشغة لالؾتبالن صون ؤن جيىن كض ّ
ـ والتي ّ
جم وغػها جدذ هظام اإلاؿخىصغاث
ؤو اإلاىاؾم ّ
الحغة.
)3ال جؿبم ؤخيام الفطل  43مً هظا اللاهىن غلى اإلابالغ اإلاضفىغت بلى غاًت  31صٌؿمبر 2018
بػىىان الطفلاث اإلابرمت كبل غغة حاهفي  2018مؼ الضولت والجماغاث اإلادلُت واإلااؾؿاث واإلايشأث
الػمىمُت اإلاخػللت بةكخىاءاالبا مً ألاشغاٌ والخضماث واإلاػضاث والخجهيزاث واإلاىاص.
 )4جؿبم ؤخيام الفطلين  29و  54مً هظا اللاهىن غلى اإلاضازُل وألاعباح اإلادللت ببخضاء مً
غغة حاهفي .2019
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