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التواصل مع الهيئةدراسات وبحوثضوابط الهيئةالنماذج الضريبيةالتشريعات القانونيةدليل المكلفعن الهيئة

تعامل الموظفة بعقد معاملة الموظفة االاهم االخبار تعامل الموظفة بعقد معاملة الموظفة االعتيادية وليست ربة بيت السماحات القانونية التي يستحقات الموظف

دليل ضريبة الدخل

ض���ة ال�خل 
مفاه�� عامة 
أ – ال����ة

م�لغ م� ال�ال ت���ف�ه ال�ل�ة ال�ال�ة م� ال��لف ل��اب ال����ة العامة وت��ل ج�ء م� ال�خل ال�افي (ال��ح) ال�� ی��ق� له خالل ال��ة ال�ا�قة لل��ة ال�ق�ی��ة.
وتع�ف أ��ًا �أنها م�لغ نق�� ج��� یل��م األف�اد �أدائه لل�ل�ة ال�ال�ة وفقًا ل�ق�رته� ال��ل�ف�ة �ق�� تغ��ة األع�اء العامة .

وت��د ال����ة وفقَا ل�ع� مق�ر ���ج� قان�ن ض���ة ال�خل ال�اف� ( رق� 113 ل��ة 1982 ال�ع�ل ) وهي ت��لف ع� األن�اع األخ�� م� ال��الغ ال�ي ت���ف�ها ال�ولة كال�س�م
ال�����ة وغ��ها ،  و�نها ض���ة  م�اش�ة وق� أجاز القان�ن ل�ز�� ال�ال�ة اق��اح مق�اس ال����ة ومق�ار ال��احات ض�� ال��ازنة العامة  لل�ولة .

ب – ال��لف  
ه� كل ش�� خاضع لل����ة ���ج� قان�ن ض���ة ال�خل رق� (113) ل��ة 1982 ال�ع�ل و���ن ال��لف أما (ش��ًا ���ع�ًا) وه� الف�د العاد� أو (ش��ًا مع���ًا) كال���ات وال��ع�ات و���ن م��وال ع� أد

ت��ی� ) ال����ة إلى ال�ولة. 

 
جـ - االعفاءات

أعفى قان�ن ض���ة ال�خل �ع� ال��خ�الت م� ال����ة ألس�اب اج��اع�ة أو اق��اد�ة أو س�اس�ة أو ل���� االزدواج ال����ي وق� وردت اإلعفاءات في ال�ادة ال�ا�عة م�ه.

 
د – ال����الت 

أجاز القان�ن لل��لف ت���ل كل ما ی�فقه لل���ل على ال�خل خالل ال��ة ال�ي ن�� ف�ها وال���� ح�ابها ب�ثائ� مق��لة ��ا في ذل� الف�ائ� ال��ف�عة للق�وض ال�ي ت����م لل���ل على ال�خل  و��الت اإل
وال��الغ ال���وفة ل��انة ال��ائ� واآلالت و أق�ا� ال�أم�� على ال��اة وغ��ها.

 
 هـ - العق��ات وال��اءات

ح�د القان�ن ال��وف ال�ي ���ن ف�ها ال��لف ت�� �ائلة الغ�امات واإلضافات و�����ع ال��لف أن ی���� ال�ق�ع ت�� ه�ه ال��وف ع�� الق�ام ب�اج�اته �ال��ف�ة وال��ق��ات ال���دة وم� ه�ه ال��وف : ار
ال��الفات القان�ن�ة كإخفاء دخل خاضع لل����ة ح�� ت��ن العق��ة ما ال �قل ع� م�لي ال����ة �ع� ت��ی� ال����ة وم�ها أ��ًا ع�م تق��� تق��� ض���ة ال�خل في أو ق�ل 31/5 م� كل س�ة وفي ه�ه ال�الة ت

العق��ة غ�امة مال�ة تعادل (10%) م� ال����ة ال���ققة على أن ال ت��� ع� خ���ائة ألف دی�ار أو تأخ� ع� تق��� ال��ا�ات ال��ام�ة ال��ققة م� ق�ل م�اق� ح�ا�ات إلى ال�ل�ة ال�ال�ة . 

 
 

 م�ى ی��أ ال�� �����ة ال�خل

ی��أ ال�� �����ة ال�خل ع�� ان�هاء ال��ة ال�ال�ة ال�ي ��ارس ال��لف ف�ها ن�ا�ا ی��ق�  م�ه دخل خاضع و��الئ� ه�ا مع م�ع� اك��ال ال��ة ال��اب�ة لل��لف�� ال����ل�� ب�ق��� ح�ا�ات خ�ام�ة ال�ي �

ال��صل م� خاللها إلى ن���ة ال��ا� لل��ة ال�ع��ة. 

ه�ا وت��ر اله��ة العامة لل��ائ� ك�اس ال��ا�� ال����ة االس��شاد�ة ك�ع�� ل�ق�ی� ال��لف�� غ�� ال����ل�� ب�ق��� ال��ا�ات أو ال��لف�� ال�ی� ت�ف� ح�ا�اته�  ل�ج�د �ع�ن ج�ه��ة ف�ها . 

 

( ح�� �ف��ض ��ل ش�� )  له دخل خالل ال��ة ان �ق�م اق�ارا الى ال�ل�ة ال�ال�ة (تق��� ض���ة ال�خل ) ع� ذل� ال�خل ودون ال�اجة الى ان ت�ل� م�ه ال�ل�ة ال�ال�ة ذل� . و��ا ی��ج� عل�ه اخ�ار ال�

ال�ال�ة ع� م�اول�ه لل��ا� ی��� ف�ه ن�ع ال��ا� وع��انه مع تق��� ال�ث�قة ال�ي زاول ��ق��اها ال��ا� كعق� اال��ار واجازة م�ارسة ال��ا� ، ح�� ان ه�ا االج�اء ���� ال�ل�ة ال�ال�ة م� ت��ی� م�ع� االش�غال خ

ال��ة ال�ي �اش� ال��لف بها ن�ا�ه ..و���ز لل��لف ان �ق�م به�ا االج�اء ع�� ان�هاء ال��ة ال�ي �اش� ف�ها ال��ا� وتق��� ال��انات ال�ال�ة ( ال��ا�ات ال��ام�ة ) وا�ة ب�انات او ا��احات ت�ل�ها ال�ل�ة ال�
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س�اءا ق�م� ه�ه اال��احات مع ال��انات ال�ال�ة او الحقا مع ت���� ال�ل�ة ال�ال�ة م� اال�الع على ال��الت وال�����ات العائ�ة له في ال�االت ال�ي ت�ل� ال�ل�ة ال�ال�ة ذل� وان �ق�م ال�عل�مات ع�� ح�

��وف ع� دخله ت��ل�م ذل� ك�غ�� ن�ع ال��ا� او ح�� ال��ا� او ع��ان ع�له ، او ت��� ال��ا� او اعادة ال��ا� �ع� ت�قفه  .

وان ���د ال��ائ� ال�ي ت��ق� عل�ه في ال��اع�� ال���دة . وت��ت� لل��لف حق�ق ع�ی�ة م�ها حقه في االف�اح ع� دخله �ا�ة وس�لة م� وسائل االف�اح ك�ق��� ال��انات ال�ال�ة او تق��� االق�ار او تق��� اال��ا

ال�ق���ة ل�ل� . وحقه في م�اق�ة م��ل ال�ل�ة ال�ال�ة في ك�ف�ة ال��صل الى االی�ادات واالع�اء وم� ث� ال�خل ال�اضع وت���� ك�ف�ة ق�امه �االف�اح ع� دخله ك�ا ��� له ال�ل� م� ال�ل�ة ال�ال�ة اج�ا

ب �ق��ي لل��ق�� م� ادعاءاته م� خالل اج�اء ال��ف او ال�عای�ة .. الخ وم� حق�قه أ��ًا االع��اض على ال�ق�ی� �ع� ت�لغه �ال�خل ال�ق�ر وال����ة ال���ت�ة عل�ه وذل� ب�ق��� �ل� إلى ال�ل�ة ال�ال�ة ال�ي

�ال�ق�ی� أو إلى أ�ة دائ�ة م� دوائ� اله��ة العامة لل��ائ� خالل (21ی�مًا) م� تار�خ ت�لغه م���ًا أس�اب اع��اضه وال�ع�یل ال�� ��ل�ه و�ذا رف�� ال�ل�ة ال�ال�ة اع��اضه على مق�ار ال�خل أو ال����ة فله

���أنف ق�ارها ل�� ل��ة االس���اف خالل (21 ی�مًا) م� تار�خ ت�ل�غه ب�ف� االع��اض وله أ��ًا أن ��ع� ت����ًا �ق�ار ل��ة االس���اف. 

 
سع� ال����ة لل���ات 2010 و2011 و2013 ال�ق�ی��ة : 

 
ال���ةش���ة ال�خل

%3مــــ� 1 الـــــــــــي 500000

%5م� 500000 الـى 1000000

%10م� 1000000 الى 2000000

%15- م�  2000000 ف�ا ف�ق

  
 

سع� ال����ة لل��ة 2012 ال�ق�ی��ة :
 

ال���ةش���ة ال�خل
%3مــــ� 1 إلى 250000

%5م�250000إلى 500000  
%10م� 500000 إلى 1000000

%15م�  1000000 ف�ا ف�ق
 
 
 

ال��احات القان�ن�ة لل���ات 2010 و2011 و2013 تق�ی��ة 
 

مق�ار ال��اح �ال�ی�ار الع�اقيال�الة
5000000ل�اته  

4000000ل�وج�ه إذا كان� ر�ة ب��
ل�ل ول� أو ب�� �����

ع�ه� ال��اح القان�ني مه�ا
بلغ ع�ده�.    

400000

6400000ال��لقة أو األرملة       
س�اح الع�� ل�� أت� 63

س�ة      
600000

 
 

ال��احات القان�ن�ة لل��ة2012 تق�ی��ة 
 

مق�ار ال��اح �ال�ی�ار الع�اقيال�الة
2500000ل�اته  

2000000ل�وج�ه إذا كان� ر�ة ب��
ل�ل ول� أو ب�� �����

ع�ه� ال��اح القان�ني مه�ا
بلغ ع�ده�.    

200000

3200000ال��لقة أو األرملة       
س�اح الع�� ل�� أت� 63

س�ة      
300000
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أم�لة ح�ل معامالت تق�ی� ال��لف�� ع� أر�اح �ع� ال�ه� :ـ 
 

 االس���اد :ـ  
م�ال (1) :ـ   

 ال��لف (ب) أع�ب قام �اس���اد ال��اد ال�ال�ةوح�� ال�ع��ات ال��ش�ة إزاءها في ال��ول أدناه , و�ف�ض أن سع� ال��ف ه� 1200دی�ار/$ ف��� اس���اج ال����ة ك�ا یلي : 
 

ال�ادةت
ال����ردة

م�لغ
االس���اد

$

م�لغ ال�س�
دی�ار

ن��ة
ال��ا��

تار�خ ال�����ة

25/6/2012%1200070800012م�اد غ�ائ�ة1
م��و�ات2

غاز�ة
1500088500020%30/12/2012

12/3/2012%20000118000060س�ائ�3
25/12/2012%1000059000020س�ارة4

 
���� ر�ح االس���اد  لل��ة 2013 ت� وف� ال�عادلة ال�ال�ة : 

 
(ق��ة ال��اعة ال����ردة ×سع� ال��ف +ال�س� ال����ي ) ×102% ×ن��ة ال��ا�� 

 
و���ن ال�اتج م� ه�ه ال�عادلة ه�ال�خل ال�اضع لل����ة (ال��ح) ق�ل ت���ل ال��اح القان�ني ث� ی��ل ال��اح القان�ني ال�� ����قه ال��لف و��� اس���اج م�لغ ال����ة ب����� ال�

ال��ار إل�ها آنفًا و��ا یلي : 
 

ال��اد الغ�ائ�ة:(12000×1200+720000) ×102% ×12% =1850688 دی�ار
ال���و�ات الغاز�ة:(15000×1200+900000)×102% ×20% = 3855600 دی�ار 

ال��ائ�:(20000× 1200 +1200000 ) ×102% × 60%=15422400 دی�ار 
ال��ارة:( 10000 × 1200 + 600000) ×102% ×20% =2570400 دی�ار

 
2570400+15422400+3855600+1850688=23699088 دی�ار(م���ع ر�ح االس���اد) و���ح م�ه ال��اح القان�ني.

23699088 – 5000000 (ال��اح القان�ني) = 186990800 دی�ار صافي ال�خل �ع� ت���ل ال��اح القان�ني . 
وت��ن ال����ة واج�ة ال���ی� = 2644863 دی�ار 

 
 م�ال (2)  

 ال��لف (س) م��وج م� ر�ة ب�� ول�� له أوالد اس��رد(200 ثالجة) ���لغ 40000$ وسع� ص�ف 1200 دی�ار/$ : 
 

ق��ة ال��اعة
ال����ردة/$

ال�س� ال����ي/
دی�ار

تار�خ االس���ادن��ة ال��ا��

40000240000020%10/1/2012
 

وقام ب��ه��ها إلى أح�� دوائ� ال�ولة ���لغ 70000000دی�ار(س�ع�ن مل��ن دی�ار) 
 

   أوًال :ن����ج ال����ة ع� االس���اد ك�ا یلي : 
(40000 ×1200 + 2400000) ×%102 × %20= 10281600 دی�ار ال��ح ع� ع�ل�ة االس���اد . 

 
 ثان�ًا: ن����ج ال����ة ع� ال��ه�� ك�ا یلي : 

70000000 × %18 (ن��ة ال��ه��) =12600000دی�ار ال��ح ع� ع�ل�ة ال��ه��.
نقارن ب�� ال��ح ع� ع�ل�ة االس���اد وال��ح ع� ع�ل�ة ال��ه�� ونأخ� �أیه�ا أعلى وح�� أن األعلى ه� ر�ح ال��ه�� ف�أخ� �ه و��� اس���اج ال����ة م�ه :

                                     12600000دی�ار و���ح م�ه
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                                     9000000  دی�ار ال��اح القان�ني
                                   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                    3600000  دی�ار ت��� عل�ه ال��ائح وال��� ال�����ة
                                    380000    دی�ار ال����ة   .

 
 

 ال�قاوالت:
 م�ال : 

ال��ـــــلف (س) أت� ال�ال�ة وال���� م� الع�� م��وج م� ر�ة ب�� ولــه أر�ــعة أوالد ����� ع�ه� ال��اح القان�ني تعاق� مع وزارة ال����ـــة على ان�از أع�ال ب�اء  م�ارس و�ان�  ال�عل�مات
ال�ق�مة ك�ا یلي :ـ

1-م�لغ ال�قاولة 1200000000 دی�ار (مل�ار ومائ�ان مل��ن دی�ار)
2-تار�خ إحالة ال�قاولة على ال��لف 2/4/2011 وتار�خ االن�از في 2/7/2012 .

3- بلغ� ن�� األع�ال ال����ة ك�ا یلي:ـ  
ال��ة2011  (40% )     ,   ال��ة2012 ( %60)

4- ال��ة ال��ف� عل�ها ب�� ال�زارة وال�قاول إلن�از ال�قاولة س�ة واح�ة ت��أ م� تار�خ اإلحالة .و�لغ� ال��ة اإلضاف�ة ���افقة رب الع�ل (وزارة ال����ة) ثالثة أشه�.
ف����� ال����ة لل����� 2012 و2013 ال�ق�ی����� ك�ا یلي : 

 
أوًال : اح��اب ال��د اإلضاف�ة : ���ج� إع�ام ق�� األع�ال ال��ار�ة وال�ه� ال��ق�(14/128 في 19/3/2008) 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
3/12×100 = %25 ف��� ت�ف�� (1%) م� ن��ة ال��ا�� ال�الغة (20%) ل���ح ن��ة ال��ا�� ال�ي �����ج ر�ح ال�قاولة ���ج�ها (%19)  

 
ثان�ًا : اح��اب ال��ح لل��ة 2012 ال�ق�ی��ة :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1200000000× %40 = 480000000 دی�ار ما ت� إن�ازه خالل ال��ة 2011 �ق�ر ع�ه لل��ة 2012 ال�ق�ی��ة
480000000  × %19 = 91200000 دی�ار ر�ح ال�قاولة لل��ة 2012 ال�ق�ی��ة 

 
 

ثال�ًا: ح�اب ال��اح القان�ني لل��ة 2012 ال�ق�ی��ة :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

2500000 (مل��نان وخ���ائة ألف دی�ار ) س�اح ال��لف ل�اته .
300000 (ثالث�ائة ألف دی�ار) س�اح الع�� لل��لف ك�نه أت� ال�ال�ة وال���� م� الع��.

2000000 ( مل��نان دی�ار) س�اح ال�وجة ر�ة ال��� .
800000 ( ث�ان�ائة ألف دی�ار)م���ع س�اح األوالد األر�عة ح�� ����� كل واح� م�ه� 200000 ( مائ�ان ألف دی�ار).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5600000( خ��ة مالی�� وس��ائة ألف دی�ار) م���ع ال��اح القان�ني . 
 
 

را�عًا : اس���اج ال����ة لل��ة 2012 ال�ق�ی��ة :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
ال����ة / دی�ارال�اضع /دی�ارال��اح /دی�ارال�خل / دی�ار
9120000056000008560000012760000

  
 

خام�ًا : اح��اب ال��ح لل��ة 2013 ال�ق�ی��ة :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1200000000×%60 = 720000000 دی�ار
720000000× %19  = 136800000 دی�ار ر�ح ال�قاولة لل��ة 2013 ال�ق�ی��ة  
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سادسًا : ح�اب ال��اح القان�ني لل��ة 2013 ال�ق�ی��ة : 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
5000000 (خ��ة مالی�� دی�ار ) س�اح ال��لف ل�اته .

600000 (س��ائة ألف دی�ار) س�اح الع�� لل��لف ك�نه أت� ال�ال�ة وال���� م� الع��.
4000000 ( أر�عة مالی�� دی�ار) س�اح ال�وجة ر�ة ال��� .

 1600000 (مل��ن وس��ائة ألف دی�ار) م���ع س�اح األوالد األر�عة ح�� ����� كل واح� م�ه� 400000 ( أر�ع�ائة ألف دی�ار).
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

11200000( أح� ع�� مل��ن وس��ائة ألف دی�ار) م���ع ال��اح القان�ني  
 
 

سا�عًا :اس���اج ال����ة �����ة ال�����:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
ال����ة / دی�ارال�اضع /دی�ارال��اح /دی�ارال�خل / دی�ار

1368000001160000012520000018620000
 
 
 

قاع�ة تق�ی� ال��لف�� ع� تعه�ات ن�ا� ال�قل وال��ه�� وال��اس� ع� ال�ق���ات :ـ
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ذه�� اله��ة �إع�امها ال��ق� 14/ 17429 في 13/5/2002 إلى اس��عاد ج�ء م� ر�ح ن�ا� ال��ه�� ال�� �ق�م �ه ال��لف م� خالل م�له �اع��ار أن دخل ه�ا ال��ل م�أتي م� معام
ال��لف مع دوائ� ال�ولة ومع ع��م ال��ا���� و�ن ذل� ی����  على م�ادر ال�خل األخ�� ال�ي ی��ق� إی�ادها م� ال�عامل مع دوائ� ال�ولة ومع ال��ا���� م�ل وسائ� ال�قل وتعه�ات ال��
وتعه�ات نقل األش�اص أو ال��ائع و��ل� م� دخل الف�ادق ال�ي ت�د ع�ها معل�مات ��أن إی�ائها لل��الء الع�اق��� أو الع�ب أو األجان� ف��ا ی�عل� ب�عامالتها مع ش��ات ال�ف� وال��احة

ت�د ع�ها معل�مات ح�� ت���ع� ن��ة (40%) م� أر�اح م��ر ال�خل األصلي ال�� س�� أن ت� تق�ی� ال��لف ع�ه و���ل ال��لغ ال�عادل له�ه ال���ة م� ر�ح ال�ق��� �ع� اح��ا�ه ���
ال��ا�� و�ل ذل� ���� أن ���ن ن�ع ال�ق��� م� ج�� ال��ا� ال�� ی�اوله ال��لف أصًال. 

 
 

م�ال:  
ال��لف(هـ) م��وج وله ثالثة أوالد ����� ع�ه� ال��اح القان�ني ل��ه م�ل ل��ع األدوات االح��ا��ة لل��ارات ب�ار�خ 2/1/2013 ت� تق�ی�ه لل��ة 2013 ال�ق�ی��ة ���لغ (18 مل��ن دی�
وواف� على ال�ق�ی� وس�د ال����ة  و��ار�خ 20/1/2013 راجع م��دًا لغ�ض ال���ل على ب�اءة ذمة و�ه� في ن�ام ال�عل�مات وج�د مق��� ع� م��عاته م� م�له ال����ر إلى إح

دوائ� ال�ولة ���لغ (150 مل��ن دی�ار) ف�� تق�ی�ه م� ق�ل ال���� ال���� إضاف�ًا ح�� القاع�ة ال��ار إل�ها أعاله و��ا یلي : 
 

أوًال :ح�اب ال��اح القان�ني : 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

5000000 دی�ار س�اح ال��لف ل�اته
4000000 دی�ار س�اح ال�وجة ك�نها ر�ة ب��

1200000 دی�ار س�اح األوالد ال�الثة ح�� أن ال��اح ل�ل واح� م�ه� 400000 دی�ار
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10200000 دی�ار م���ع ال��اح القان�ني
 
 
 

ثان�ًا: اح��اب ال����ة  �ال�ق�ی� األصلي : 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
 ال����ة/دی�ارال�اضع/دی�ار  ال��اح/دی�ار ال�خل/دی�ار

18000000 10200000 7800000 1010000 
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ثال�ًا :اح��اب ر�ح ال�ق��� ���ج� ال��ا�� :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

150000000 ×%18(ن��ة ال��اس� ���ج� ال��ا��)= 27000000 دی�ار
و���ح م�ه ما �عادل 40% م� تق�ی� ال��ل             =  7200000 دی�ار

  ( 7200000 =40% × 18000000 )
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                                                          19800000 دی�ار �ق�ر ع�ه ال��لف ب�ق�ی��� إضاف��� و��ا یلي :   
 

       تق�ی� إضافي أول ���لغ  10800000 دی�ار(و�عادل 60% م� تق�ی� ال��ل) .
2)    تق�ی� إضافي ثاني ���لغ 9000000 دی�ار (وه� ما زاد ع� ن��ة 100% م� تق�ی� ال��ل ) 

 
ت�ض�ح :  إن ن��ة أل (100%) هي ع�ارة ع� : 

 
%40 ت� اس��عادها ك�نها تع��� م� ض�� أر�اح ال��ل .

%60 ق�ر ع�ها تق�ی� إضافي أول . 
 
 

را�عًا : ال�ق�ی� اإلضافي األول :
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
ال����ة/دی�ارال�اضع/دی�ارال��اح/دی�ارال�خل/دی�ار

108000001620000ــــــــــــــــــــــ10800000
 
 

خام�ًا : ال�ق�ی� اإلضافي ال�اني :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 

 
ال����ة/دی�ارال�اضع/دی�ارال��اح/دی�ارال�خل/دی�ار
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وفي ال�ق�ی� اإلضافي ال�اني ���ن ال��لف م�الفًا لل�ادة 57 م� قان�ن ض���ة ال�خل ألنه أخفى معل�مات كان ��� عل�ه ب�انها و���ج� عل�ه تق��� �ل� ال����ة ال�ل��ة و دفع م�لغ ال

ع� م�لي ال����ة إضافة ل��لغ ال����ة  ح�� ما أشارت له ال�ادة (59) ال���رة م� القان�ن.
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