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 2014كاهون املاليت الخىميلي لطىت 

 

: اللفص  ألاو   

صٌؿمبر  30اإلاؤعر في  2013لؿىت  54مً اللاهىن غضص  7و 6و 5و 4و  3و  2و 1هلدذ الفصٌى 
: هما ًلي  2014اإلاالُت لؿىت واإلاخػلم بلاهىن  2013

(: حضًض)الفصل ألاٌو 

بلى مغزصا في أن ٌؿخسلص لفائضة ميزاهُت الضولت اإلالابُع  2014ًغزص باليؿبت إلى ؾىت  ٍو
اإلاخأجُت مً ألاصاءاث والظغائب واإلاػالُم وألاجاواث واإلاضازُل اإلاسخلفت واللغوض بما حملخـه 

: صًىاع مبىبـت هما ًلي 27 525 000 000

19 090 200 000مىاعص الػىىان ألاٌو  - صًىاع  

صًىاع  7 592 000 000مىاعص الػىىان الثاوي  -

ىت  - صًىاع  842 800 000مىاعص الحؿاباث الخاصت في الخٍؼ

. اإلالحم  بظا اللاهىن " أ " وجىػع هظه اإلاضازُل وفلا للجضٌو            

( : حضًض) 2الفصل 

ًللحؿاباث الخاصــــــوظفت ًظبؽ مبلغ اإلاىاعص الم  842 800 000بـ  2014ـىت ة باليؿبت إلى ؽة في الخٍؼ
 .اإلالحم  بظا اللاهىن " ب " صًىاع وفلا للجضٌو 

( : حضًض) 3الفصل 

بما كـــــــــضعه  2014ًظبؽ مبلغ اغخماصاث الضفؼ لىفلاث ميزاهُت الضولت باليؿبت إلى ؾىــت 
: ػاء وألاكؿام هما ًليصًىاع مبىبت خؿب ألاج  27 525 000 000

 

 ٌ هفلاث الخصغف : الجؼء ألاو

صًىاع  10 504 799 000الخأحير الػمىمي : اللؿم ألاٌو 

صًىاع  000 272 991وؾائل اإلاصالح : اللؿم الثاوي 

اللؿم 
الثالث 

صًىاع  5 577 818 000الخضزل الػمىمي : 

صًىاع  000 811 268هفلاث الخصغف الؼاعئت : اللؿم الغابؼ 

   ٌ صًىاع  000 700 342 17: حملت الجؼء ألاو
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فىائض الضًً الػمىمي : الجؼء الثاوي

صًىاع  1 475 000 000فىائض الضًً الػمىمي : اللؿم الخامـ 

صًىاع  1 475 000 000: حملت الجؼء الثاوي  

 

هفلاث الخىمُت : الجؼء الثالث

صًىاع  1 859 999 000الاؾدثماعاث اإلاباشغة : الؿاصؽ  اللؿم

ل الػمىمي : اللؿم الؿابؼ  صًىاع  000 678 232 2 الخمٍى

صًىاع  000 038 133هفلاث الخىمُت الؼاعئت : اللؿم الثامً 

هفلاث الخىمُت اإلاغجبؼت باإلاىاعص الخاعحُت : اللؿم الخاؾؼ 
صًىاع  438 785 000اإلاىظفت 

صًىاع  4 664 500 000: حملت الجؼء الثالث  

 

حؿضًض أصل الضًً الػمىمي : الجؼء الغابؼ

صًىاع  3 200 000 000حؿضًض أصل الضًً الػمىمي : اللؿم الػاشغ 

صًىاع  3 200 000 000: حملت الجؼء الغابؼ  

 

ىت : الجؼء الخامـ هفلاث الحؿاباث الخاصت في الخٍؼ

ىت : اللؿم الحاصي غشغ  صًىاع  842 800 000هفلاث الحؿاباث الخاصت في الخٍؼ

صًىاع  842 800 000: الجؼء الخامـحملت   

 .اإلالحم  بظا اللاهىن " ث " وجىػع هظه ؤلاغخماصاث وفلا للجضٌو 

( : حضًض)  4الفصل 

. صًىاع 000 795 069 5بــ  2014ًدضص اإلابلغ الجملي إلغخماصاث بغامج الضولت باليؿبــت إلى ؾىــــت 

ؼ وفلا  . اإلالحم  بظا اللاهىن " ر " للجضٌو وجىػع هظه ؤلاغخماصاث خؿب البرامج واإلاشاَع

 ( :حضًض)  5الفصل 

باليؿبت إلى ؾىت " هفلاث الخىمُت إلايزاهُت الضولت: "ًظبؽ مبلغ اغخماصاث الخػهض للجؼء الثالث
: صًىاع مىػغت خؿب ألاكؿام هما ًلي  000 665 827 6  بما كضعه 2014
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 هفلاث الخىمُت: الجؼء الثالث

صًىاع  2 473 901 000الاؾدثماعاث اإلاباشغة : اللؿم الؿاصؽ 

ل الػمىمي : اللؿم الؿابؼ  صًىاع  000 460 707 2الخمٍى

صًىاع  500 284 000هفلاث الخىمُت الؼاعئت : اللؿم الثامً 

هفلاث الخىمُت اإلاغجبؼت باإلاىاعص : اللؿم الخاؾؼ 
صًىاع  1 146 020 000الخاعحُت اإلاىظفت 

صًىاع  000 665 827 6: حملت الجؼء الثالث  

. اإلالحم  بظا اللاهىن " ج " وجىػع هظه ؤلاغخماصاث وفلا للجضٌو 

 
( : حضًض)  6الفصل 

 000 000 144 4ًظبؽ مبلغ مىاعص كغوض الضولت الصافُت مً إعحاع أصل الضًً الػمىمي بـــ 
 .2014صًىاع باليؿبت إلى ؾىـت 

 
( : حضًض)  7الفصل 

جظبؽ مىاعص وهفلاث اإلاؤؾؿاث الػمىمُت اإلالحلت جغجُبُا بميزاهُت الضولت باليؿبت إلى ؾىت 
 .اإلالحم  بظا اللاهىن " ح " صًىاع وفلا للجضٌو  000 966 887بما كضعه   2014
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إعادة جوظيف  عوان العموميين 

 

:   2اللفص 

الفصل، ًمىً إغاصة جىظُف ألاغىان الػمىمُين غلى مػنى صون اغخباع ألاخيام اإلاسالفت إلالخظُاث هظا 

م بظبؽ الىظام ألاؾاس ي الػام ألغىان  1983صٌؿمبر  12اإلاؤّعر في  1983لؿىت  112اللاهىن غضص 
ّ
اإلاخػل

ت، بمغاهؼ غمل أو وظائف أو أؾالن  ت طاث الّصبغت ؤلاصاٍع ُّ الضولت والجماغاث اإلادلُت واإلاؤؾؿاث الػمىم

ت ، غلى أؾاؽ الّخىاظغ ، وفم اإلاؿخىي الػللي اإلاؼلىب بيّل غير مغاهؼهم أو  ُّ  وظائفهم أو أؾالههم ألاصل

ت بيّل إصاعة ُّ .  ؾلً وبيّل عجبت ، لؿّض الحاحُاث الفػل

ظًً ًماعؾىن وظائف أو ًيخمىن لغجب صون مؿخىي شهائضهم الاهخفاع 
ّ
هما ًمىً لألغىان الػمىمُين ال

.    بئغاصة الخىظُف ػبلا إلالخظُاث الفلغة ألاولى مً هظا الفصل

مت للمىاظغاث بلغاع مً 
ّ
جظبؽ شغوغ و إحغاءاث جؼبُم أخيام هظا الفصل بأمغ و جظبؽ ألاخيام اإلاىظ

 .عئِـ الحيىمت

ص صىدألاق الاهخلاو الؼاقي ألاجدعيم موارده جو
ّ
طيح  ميدان جدخ

: 3اللفص 

صٌؿمبر  30اإلاؤعر في  2013لؿىت  54مً اللاهىن غضص  67حػّىض الفلغة ألاولى مً الفصل  -1

: بالىص الخالي 2014واإلاخػلم بلاهىن اإلاالُت لؿىت  2013

واإلاخػلم  2005صٌؿمبر  19اإلاؤعر في  2005لؿىت  106مً اللاهىن غضص  12جلغى أخيام الفصل 

: هما جم جىلُده بالىصىص الالخلت وحػّىض بما ًلي  2006بلاهىن اإلاالُت لؿىت 

ىت ًؼلم غلُه اؾم  صىضوق "ًفخذ بضفاجغ أمين اإلااٌ الػام للبالص الخىوؿُت خؿاب زاص في الخٍؼ

ل الػملُاث الغامُت إلى جغشُض اؾتبالن " الاهخلاٌ الؼاقي الؼاكت والنبىض بالؼاكاث ًخىلى اإلاؿاهمت في جمٍى

م في الؼاكت
ّ
. اإلاخجضصة واؾدبضاٌ الؼاكت وول الػملُاث الغامُت إلى الدصجُؼ غلى الاؾدثماع في مُضان الخدى
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خىلى هظا الصىضوق إؾىاص مىذ لللُام بالػملُاث الىاعصة بالفصل ألاٌو مً اللاهىن غضص  لؿىت  82ٍو

. بئخضار هظام الخدىم في الؼاكتواإلاخػلم  2005أوث  15اإلاؤعر في  2005

. وجظبؽ بأمغ جضزالث هظا الصىضوق 

ف الصىضوق وجىدس ي هفلاث الصىضوق صبغت  خىلى الىػٍغ اإلايلف بالؼاكت ؤلاطن بالضفؼ إلاصاٍع ٍو

ت . جلضًٍغ

ىت اإلاؿّلى  -2 م في الؼاكت"ًدظف الحؿاب الخاص بالخٍؼ
ّ
اإلادضر " الصىضوق الىػني للخدى

اإلاخػلم بلاهىن  2005صٌؿمبر  19اإلاؤعر في  2005لؿىت  106مً اللاهىن غضص  12بالفصل 

. وجدّىٌ اإلابالغ اإلاخبلُت فُه إلى صىضوق الاهخلاٌ الؼاقي 2006اإلاالُت لؿىت 

إحداث شزهت للخفزف في  صوو 

 :4اللفص 

، تبضف  إلى إغاصة جأهُل اؾم جدضر شغهت زفُت الاؾم ًؼلم غليبا  الشغهت الخىوؿُت للخصغف في ألاصٌى

اللؼاغاث اإلاىخجت مً زالٌ إغاصة هُيلت اإلاؤؾؿاث اإلاضًىت وإلى جضغُم الؿالمت اإلاالُت لللؼاع البىيي غبر 

. اكخىاء الضًىن غير اإلاؿخسلصت

غزص للىػٍغ اإلايلف باإلاالُت اللائم في خم الضولت في الاهخخاب في عأؽ مالها في خضوص مائت وزمؿين ملُىن  ٍو

. مالها وجمؿً الضولت وامل عأؽ. صًىاع

 .وجظبؽ مهام هظه الشغهت ومجاٌ جضزلها وصالخُاتبا بملخت ى كاهىن 
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املفالحت مع املؼالبين بالظزيبت  

ألاجحطين املزدألاد الجبائي لألهظمت الخلدًزيت 

:   5اللفص 

ذ جصحُدُت في 2014صٌؿمبر  31ًيخفؼ اإلاؼالبىن باألصاء الظًً ًلىمىن، في أحل أكصاه  ، بئًضاع جصاٍع

دهم الجبائُت التي خّل أحلها وجم إًضاغها كبل  شأن باإلغفاء مً زؼاًا الخأزير  2014حىان  30جصاٍع

ذ الخصحُدُت اإلاظوىعة  .اإلاؿخىحبت غلى الخصاٍع

ذ الّخصحُدُت أخيام الفصلين   الحلىق وؤلاحغاءاث  38و 37هما ال جؼّبم غلى هظه الخصاٍع
ّ
مً مجلت

. الجبائُت

ذ   ًلل الترفُؼ في اإلاضازُل أو ألاعباح اإلاصغح  با طمً الخصاٍع
ّ

ؿخىحب الاهخفاع بأخيام هظا الفصل أال َو

ت غً  ُّ ذ ألاولُت اإلاىصغت % 20الّخصحُد . مً اإلاضازُل أو ألاعباح اإلاصغح  با طمً الخصاٍع

ذ الذ بت اإلاؿخىحبت غلى الخصاٍع مىً للمػىُين باألمغ في هظه الحالت صفؼ الظٍغ ت غلى كؿؼين ٍو ُّ صحُد

ذ اإلاظوىعة واللؿؽ الثاوي في أحل أكصاه  ين ًضفؼ اللؿؽ ألاٌو غىض إًضاع الخصاٍع حىان  30مدؿاٍو

2015 .

ذ  2014حىان  30جؼّبم ألاخيام أغاله غلى الػلىص والىخاباث اإلاىصغت كبل  والتي جيىن مىطىع جصاٍع

ت في أحل أكصاه  ُّ في اللُمت اإلاصّغح  با طمً الػلىص والىخاباث ، جخظّمً الترفُؼ 2014صٌؿمبر  31جصحُد

. % 20ألاّولُت اإلاىصغت بيؿبت ال جلّل غً 

بت غلى الشغواث  جؼبم أخيام هظا الفصل غلى ألاشخاص الؼبُػُين وغلى اإلاؤؾؿاث الخاطػت للظٍغ

بت غلى صزل 49مً الفصل  Iاإلاظوىعة بالفلغة ألاولى وبالفلغة الثالثت مً الفلغة  ألاشخاص  مً مجلت الظٍغ

بت غلى الشغواث وهظلً غلى الشغواث والخجمػاث اإلاظوىعة بالفصل  . مً هفـ اإلاجلت  4الؼبُػُين والظٍغ

ذ الخصحُدُت اإلاىصغت  وال ًمىً ػغح الخؿائغ والاؾتبالواث اإلاؤحلت أزىاء فتراث الخؿاعة في إػاع الخصاٍع

 .ػبلا ألخيام هظا الفصل
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:   6اللفص 

بت غلى صزل ألاشخاص الؼبُػُين  44إليبم بالفصل ًيخفؼ ألاشخاص اإلاشاع  مىغع مً مجلت الظٍغ

بت غلى الشغواث وبالفلغة   31مً هفـ اإلاجلت الظًً ًلىمىن في أحل أكصاه  22مً الفصل  IIوالظٍغ

ذ الجبائُت التي لم ٌشملها الخلاصم وغير اإلاىصغت والتي خّل أحلها كبل صزٌى  2014صٌؿمبر  بئًضاع الخصاٍع

ذ اإلاظوىعةهظا الم . اهىن خيز الخىفُظ باإلغفاء مً زؼاًا الخأزير اإلاؿخىحبت غلى الخصاٍع

ذ أخيام الفصلين  ت 38و 37هما ال جؼّبم غلى هظه الخصاٍع ُّ  الحلىق وؤلاحغاءاث الجبائ
ّ
. مً مجلت

ذ بػىىان  بت اإلاضفىغت باليؿبت إلى ول جصٍغ  جلل الظٍغ
ّ
ؿخىحب الاهخفاع بأخيام هظا الفصل أال الضزل َو

: الؿىىي غً

ل   1000 - ص باليؿبت إلى أوشؼت الشغاء لغغض البُؼ وأوشؼت الخدٍى

ت والاؾتبالن غلى غين اإلايان 2000 - . ص باليؿبت إلى أوشؼت الخضماث واإلاهً غير الخجاٍع

ذ اإلاىصغت غلى كؿؼين  بت اإلاؿخىحبت غلى الخصاٍع مىً للمػىُين باألمغ في هظه الحالت صفؼ الظٍغ ٍو

ذ اإلاظوىعة واللؿؽ الثاوي في أحل أكصاه  ين ًضفؼ اللؿؽ ألاٌو غىض إًضاع الخصاٍع حىان  30مدؿاٍو

2015 .

بت اإلاضفىغت ػبلا ألخيام هظا الفصل جدغعٍت مً ول ألاصاءاث واإلاػالُم ألازغي اإلاؿخىحبت  .وجيىن الظٍغ

  :7اللفص 

باألصاء الظًً هم مىطىع مغاحػت حبائُت أو  مً هظا اللاهىن غلى اإلاؼالبين 6و  5ال جؼبم أخيام الفصلين 

الظًً  جم جبلُغهم بئغالم بيخائج مغاحػت حبائُت أو بلغاع الخىظُف ؤلاحباعي لألصاء كبل صزٌى هظا اللاهىن 

 .  خيز الخىفُظ
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حث املؼالبين بالظزيبت  

لالهظواء في الىظام الحليلي 

  : 8اللفص 

ت"جظاف غباعة  (1 ت"بػض غباعة " وأعباح اإلاهً غير الخجاٍع " في صىف ألاعباح الصىاغُت والخجاٍع

بت غلى صزل ألاشخاص الؼبُػُين  62مىّغع مً الفصل  IIIالىاعصة بالفلغة  مً مجلت الظٍغ

بت غلى الشغواث  .والظٍغ

ت"جظاف غباعة  (2 الىاعصة باإلاؼت الثاهُت مً " أوشؼت الخضماث"بػض غباعة " واإلاهً غير الخجاٍع

بت  62مىّغع مً الفصل  IIIالفلغة  بت غلى صزل ألاشخاص الؼبُػُين والظٍغ مً مجلت الظٍغ

 .غلى الشغواث

بت  39ًظاف إلى الفصل  (3 بت غلى صزل ألاشخاص الؼبُػُين والظٍغ ؾاصؾا مً مجلت الظٍغ

 :الشغواث ألاخيام الخالُت غلى

بصغف الىظغ غً أخيام الفلغة الثالثت مً هظا الفصل، ًؼّبم الؼغح اإلاىصىص غلُه أغاله 

مً هظه اإلاجلت الظًً  22مً الفصل  IIمىّغع وبالفلغة  44غلى ألاشخاص اإلاشاع إليبم بالفصل 

بت غلى الضزل خؿب الىظام الحلُلي ػبلا ألخيام هظه اإلاجلت غلى  ًسخاعون الخظىع للظٍغ

مضازُلهم اإلاخأجُت مً الاؾخغالٌ وطلً زالٌ زالر ؾىىاث إبخضاء مً الؿىت التي ًخم فيبا 

بت ؿخىحب الاهخفاع  بظه ألاح. اغخماص اإلاداؾبت لظبؽ كاغضة الظٍغ وام أن ًيىن الىظام َو

. الحلُلي نبائُا وال ًمىً الغحىع فُه
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دعم الشلافيت ألاالدصجيع 

على الاهخزاغ في املىظومت الجبائيت 

: 9اللفص 

ت صون اخترام أخيام  ا أو مهىت غير ججاٍع ًيخفؼ ألاشخاص الؼبُػُىن الظًً ًماعؾىن وشاػا صىاغُا أو ججاٍع

بت غلى صزل ألا 56الفصل  بت غلى الشغواث والظًً ًلىمىن مً مجلت الظٍغ شخاص الؼبُػُين والظٍغ

ذ الجبائُت اإلاؿخىحبت بػىىان ول  ذ في الىحىص اإلاىصىص غلُه بالفصل اإلاظوىع والخصاٍع بئًضاع الخصٍغ

باإلغفاء مً الظغائب وألاصاءاث  2014صٌؿمبر  31الؿىىاث التي لم ٌشملها الخلاصم في أحل أكصاه 

بت واإلاػالُم والخؼاًا اإلاـ ؼت أال جلل الظٍغ ش وطلً شٍغ جىحبت غلى مضازُلهم اإلادللت كبل هظا الخاٍع

:  اإلاؿخىحبت بػىىان ول ؾىت لم ٌشملها الخلاصم غً 

ل 1000 -   .ص باليؿبت إلى أوشؼت الشغاء لغغض البُؼ وأوشؼت الخدٍى

ت والاؾتبالن غلى غين  2000 - . اإلايانص باليؿبت إلى أوشؼت الخضماث واإلاهً غير الخجاٍع

ذ اإلاىصغت  بظا الػىىان غلى  بت اإلاؿخىحبت غلى الخصاٍع مىً للمػىُين باألمغ في هظه الحالت صفؼ الظٍغ ٍو

ذ اإلاظوىعة واللؿؽ الثاوي في أحل أكصاه  ين ًضفؼ اللؿؽ ألاٌو غىض إًضاع الخصاٍع  30كؿؼين مدؿاٍو

. 2015حىان 

بت اإلاضفىغت ػبلا ألخيام هظا الفصل جدغعٍت  .مً ول ألاصاءاث واإلاػالُم ألازغي اإلاؿخىحبت وجيىن الظٍغ

ؼ الجاعي به  جؼبم أخيام هظا الفصل مؼ مغاغاة الشغوغ وؤلاحغاءاث اإلاىصىص غليبا بالدشَغ

. الػمل والخاصت باألوشؼت اإلاظوىعة
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إحيام اضخخالص  داء على أصحاب املهً غير الخجاريت 

:  10اللفص 

بت غلى صزل  44مً الفصل  IIًظاف إلى اإلاؼت ألاولى مً الفلغة الفغغُت ألاولى مً الفلغة  مً مجلت الظٍغ

بت غلى الشغواث ما ًلي : ألاشخاص الؼبُػُين والظٍغ

ت اإلاؿخىحبت باليؿبت إلى ألاشخاص اإلاشاع إليبم بالفلغة  بت الّؿىٍى مً الفصل  IIهما ال ًمىً أن جلّل الظٍغ

بت اإلاؿخىحبت غلى مً هظه الم 22 حلت والظًً ًماعؾىن وشاػا له هظير في اللؼاع الػمىمي غً الظٍغ

جؼبم هظه ألاخيام غلى   .ألاشخاص الظًً ًماعؾىن هفـ اليشاغ وخؿب هفـ الخؼت في اللؼاع اإلاظوىع 

ذ بالىحىص وغلى الىخائج  الىخائج اإلادللت ابخضاء مً الؿىت الغابػت لليشاغ اإلاىالُت  لؿىت إًضاع الخصٍغ

باليؿبت إلى ألاشخاص الظًً ججاوػث مضة بضأ وشاػهم ألاعبؼ ؾىىاث   2015اإلادللت ابخضاء مً غغة حاهفي 

ش اإلاظوىع  .  في الخاٍع

 

لىيت العلاراث ألا صوو الخجاريت أألا هزائها  ربؽ حسجيص علود هلص م

بدطويت الوطعيت الجبائيت 

  :11اللفص 

: مً مجلت الحلىق وؤلاحغاءاث الجبائُت هما ًلي  109جىّلذ أخيام الفصل 

:  109الفصل 

ٌؿخىحب حؿلُم عزص البىاء وشهاصاث حسجُل الػغباث الؿُاعة بجمُؼ أهىاغها وحسجُل غلىص هغاء 

بت غلى الػلاعاث جلضًم  بت غلى الضزل أو الظٍغ ذ مؿخىحب بػىىان الظٍغ وسخت مً وصل إًضاع آزغ جصٍغ

.  الشغواث

هما ٌؿخىحب حسجُل غلىص هلل ملىُت الػلاعاث أو الحلىق اإلاخػللت  با وغلىص هلل ملىُت ألاصٌى 

ت اإلاؿخىحبت للثالر ؾىىاث الؿابلت ُّ ذ الجبائ ت أو هغائبا إًضاع الّخصاٍع . الخجاٍع
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ءاث تهدف إلى دعم الشلافيت إحزا

ألاملاألامت التهّزب الظزيبي 

 

  :  12اللفص  

: حضًض مً مجلت الحلىق وؤلاحغاءاث الجبائُت وحػىض بما ًلي 17جلغى أخيام الفصل 

:  17اللفص 

ض ووؾؼاء البىعصت أن جلّضم إلى  ًخػّين غلى مؤؾؿاث اللغض التي لها صفت بىً والضًىان الىػني للبًر

ش جبلُغ  مصالح الجباًت ل في أحل غشغة أًام مً جاٍع
ّ
ص لها في طلً وبىاء غلى ػلب هخابي مػل

ّ
اإلاسخصت اإلاغز

ش  ت أصحا با وهظلً جاٍع الؼلب، أعكام الحؿاباث اإلافخىخت لضيبا زالٌ الفترة التي لم ٌشملها الخلاصم وهٍى

ش غللها إطا جم ا . لغلم زالٌ هفـ الفترةفخذ هظه الحؿاباث إطا جم الفخذ زالٌ الفترة اإلاظوىعة وجاٍع

هما ًخػّين غلى مؤّؾؿاث الخأمين مّض اإلاصالح اإلاظوىعة وغلى أؾاؽ هفـ الشغوغ أغاله باإلاػؼُاث الخاّصت 

ش خلٌى أحلها ً ألامىاٌ وأعكامها وآحاٌ حؿضًض أكؿاػها وجىاٍع ش اهخخاب غلىص جيٍى . بخىاٍع

الثاهُت مً هظا الفصل مىافاة مصالح الجباًت هما ًخػين غلى اإلاؤؾؿاث اإلاشاع إليبا بالفلغجين ألاولى و

ش جبلُغ الؼلب، بيسخ مً هشىفاث  اإلاسخصت بىاء غلى ػلب هخابي في أحل أكصاه غشغة أًام مً جاٍع

ً ألامىاٌ اإلاشاع إليبا أغاله في صىعة غضم جلضًمها مً كبل  الحؿاباث واإلابالغ اإلاّضزغة مىطىع غلىص جيٍى

ش الخىبُه غلُه هخابُا ػبلا لإلحغاءاث اإلاىصىص اإلاؼالب باألصاء إلاصالح الجباي ة في أحل غشغة أًام مً جاٍع

 . مً هظه اإلاجلت أو جلضًمها بصفت مىلىصت 10غليبا بالفصل 
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وال ًجىػ للمؤؾؿاث اإلاشاع إليبا بالفلغجين ألاولى والثاهُت مً هظا الفصل حؿلُم وسخ هشىفاث الحؿاباث 

هاع مصالح الجباًت اإلاسخصت بئطن كظائي في اإلاىطىع صاصع في أحل ال ًخجاوػ أو اإلابالغ اإلاضزغة إال بػض اؾخظ

ش جلضًم اإلاؼلب مً كبل مصالح الجباًت وطلً بػض الخثبذ مً أن اإلاؼالب  72في ول الحاالث  ؾاغت مً جاٍع

فاث باألصاء زاطؼ إلاغاحػت حبائُت مػملت وما ًفُض الخىبُه غلُه واهلظاء ألاحل اإلادضص لخلضًم وسخ هشى

.  الحؿاباث أو اإلابالغ اإلاضزغة أو كام بخلضًمها بصفت مىلىصت

جؼبم أخيام هظا الفصل غلى اإلاؼالبين باألصاء الظًً ًسظػىن إلاغاحػت حبائُت مػملت ابخضاء مً غغة 

. صون ؾىاهم 2015حاهفي 

خالت إغفاٌ  ًؼبم خم الاػالع اإلاىصىص غلُه بالفلغة الثالثت مً هظا الفصل غلى ول مؼالب باألصاء في

ده الجبائُت اإلاؿخىحبت وطلً بصغف الىظغ غً أخيام الفلغجين الغابػت والخامؿت مىه . غً إًضاع وّل جصاٍع

:   13اللفص 

ؼ الجبائي الجاعي به الػمل غلى اإلابالغ اإلاىصغت  بت اإلاؿخىحبت ػبلا للدشَغ ال جخم اإلاؼالبت بالظٍغ

ضًت وغلى ألامىاٌ اإلاىظفت بالحؿاباث اإلافخىخت لضي وؾؼاء بىعصت ألاوعاق  بالحؿاباث البىىُت أو البًر

ً ألامىاٌ اإلاالُت بخىوـ  وطلً في صىعة  2015اهفي كبل غغة جوغلى اإلابالغ اإلاّضزغة مىطىع غلىص جيٍى

بت غليبا بيؿبت ذ خؿب همىطج حػضه ؤلاصاعة وصفؼ طٍغ ذ  با طمً جصٍغ مً كُمتبا في أحل  %  15الخصٍغ

.   2015صٌؿمبر  31أكصاه 

وال جؼبم أخيام هظا الفصل غلى اإلاؼالبين باألصاء الظًً جم جبلُغهم هخائج اإلاغاحػت الجبائُت أو 

ش صزٌى هظا اللاهىن خيز الخؼبُمكغاعاث الخىظُف ؤلاحباعي لألص . اء كبل جاٍع

بت أو للخصم مً اإلاىعص  وال جؼبم أخيام هظا الفصل غلى اإلابالغ التي ًلؼ إزباث زظىغها للظٍغ

ؼ الجاعي به الػمل وغلى اإلابالغ التي شملها الخلاصم بت ػبلا للدشَغ . بػىىان هظه الظٍغ

  : 14اللفص 

مً مجلت الحلىق وؤلاحغاءاث الجبائُت  100الىاعصة بالفصل " 17و 16الفصلين " حػّىض غباعة 

 ".16الفصل " بػباعة 
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:  15اللفص 

: مىّغع فُما ًلي هصه 100ًظاف إلى مجلت الحلىق وؤلاحغاءاث الجبائُت فصل 

: مىزر  100اللفص 

مً هظه  17صًىاع ول مً ًسّل بأخيام الفصل  20.000صًىاع و 1000ٌػاكب بسؼُت جتراوح بين 

صًىاع باليؿبت إلى ول مػلىمت غير ملضمت أو ملضمت مغلىػت أو  100اإلاجلت جظاف إليبا زؼُت كضعها 

. مىلىصت

مىً مػاًىت اإلاسالفت مّغة ول زالزين ًىما ابخضاء مً اإلاػاًىت الؿابلت وجظاغف الخؼُت ابخضاء مً  ٍو

  .اإلاػاًىت الثاهُت

الخفّدي للخجارة املواسيت ألاملاألامت التهزيب 

  : 16 اللفص

ت التي حؿاوي أو جفىق  ًّ صًىاع والتي لم ًلؼ إزباث مصضعها غلى أؾاؽ مدظغ  10.000ًخّم حجؼ اإلابالغ الىلض

: ًدّغعه ألاغىان آلاحي طهغهم 

 مأمىعو الظابؼت الػضلُت،  -

 أغىان الضًىاهت، -

 .أغىان الىػاعة اإلايلفت باإلاالُت الظًً لهم الصفت التي جؤهلهم لظلً  -

خّم بئطن مً  ت وفي أحل أكصاه ٍو ٍّ ىت الػامت للبالص  72وهُل الجمهىع ؾاغت، إًضاع اإلابالغ اإلاظوىعة لضي الخٍؼ

ت اإلاؤهلت جغابُا . الخىوؿُت أو لضي أماهت اإلااٌ الجهٍى

. وجخّم إحغاءاث الحجؼ والخدبؼ واإلاداهمت ػبلا ألخيام مجلت الضًىاهت

سفع اإلابلغ اإلاظوىع بالفلغة ألاولى مً هظا الفصل إٌ  .2016صًىاع ابخضاء مً غغة حاهفي  5.000ي  ٍو
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  : 17اللفص 

ًخّم جضاعن ؤلاغفاالث وؤلازفاءاث التي جلؼ مػاًىتبا في أؾاؽ ألاصاء أو في جؼبُم وؿبه أو في اخدؿابه 

ت إلى مىفى  ب أو الخجاعة اإلاىاٍػ لت بالتبٍغ
ّ
باليؿبت لألشخاص الظًً ؾبلذ إصاهتبم بأخيام باجت في كظاًا مخػل

هت الخامؿت غشغ اإلاىالُت للؿىت التي جّم زاللها جدلُم اإلاضازُل أو كبع أو صغف ألامىاٌ أو غيرها مً الـ

. الػملُاث اإلاىحبت لضفؼ ألاصاء

  : 18اللفص 

ت أن جلت ي بمصاصعة حمُؼ اإلاياؾب اإلاىلىلت  ب أو الخجاعة اإلاىاٍػ للمدىمت اإلاخػهضة بجغائم التبٍغ

مً هظا اللاهىن إطا زبذ  17ليؿبت إلى ألاشخاص اإلاىصىص غليبم بالفصل والػلاعاث وألاعصضة اإلاالُت با

. خصىلها مً الجغائم اإلاظوىعة بىفـ الفصل

 

في كاعدة  داء على الليمت املظافت   25%حذف الترفيع بيطبت 

  : 19اللفـص 

 .مً مجلت ألاصاء غلى اللُمت اإلاظافت 6مً الفصل  Iمً الفلغة  10جلغى أخيام الػضص  (1

ف الجبائي للحٍغف غلى اإلاؼالبين "جدظف غباعة  (2 وال ًؼّبم الخىصُص غلى عكم بؼاكت الخػٍغ

ت الثاهُت مً " في كاغضة ألاصاء غلى اللُمت اإلاظافت% 25باألصاء غير اإلالؼمين بالترفُؼ بـ
ّ
مً اإلاؼ

 .مً مجلت ألاصاء غلى اللُمت اإلاظافت 18مً الفصل  IIة الفلغ

مً هظا الفصل غلى الػملُاث اإلاىجؼة ابخضاء مً غّغة حاهفي  2و 1جؼّبم أخيام الفلغجين  (3

2015. 
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الخخليف مً الظغؽ الجبائي 

 على بعع املواد للخفدي للخجارة املواسيت

 

  : 20اللفص 

ت"حػىض غباعة  لؿىت  82مً اللاهىن غضص  2مً الفصل  2الىاعصة بالفلغة ألاولى مً الػضص " وخضة خغاٍع

 ".واغ"اإلاخػلم بئخضار هظام الخدىم في الؼاكت بلفظت  2005أوث  15اإلاؤعر في  2005

 

  :21اللفص 

. مً مجلت ألاصاء غلى اللُمت اإلاظافت 6مً الفصل  IIمً الفلغة  3جلغى أخيام الػضص 

وغملُاث  2015وجؼبم أخيام هظا الفصل باليؿبت لػملُاث الخىعٍض اإلاىجؼة ابخضاء مً غغة حاهفي 

ش الخىعٍض اإلاىجؼة كبل  ش والتي لم ًخم اؾخسالص مبلغ اإلاػالُم وألاصاءاث اإلاؿخىحبت غليبا في الخاٍع هظا الخاٍع

 .اإلاظوىع 

 

:  22اللفص 

م بمغاحػت هظام  1988حىان  02اإلاؤّعر في  1988لؿىت  62ًىّلذ الجضٌو اإلالحم باللاهىن غضص 
ّ
اإلاخػل

 :ة وطلً وفلا للجضٌو الخالياإلاػلىم غلى ؤلاؾتبالن هما جّم جىلُده وإجمامه بالىصىص الالخم
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عدد 

الخعزيلت 

الّدًواهّيت 

بيان املىخجاث 

وطبت املعلوم على 

 %إلاضتهالن 

 طاث البىاء أو للىدذ أزغ ولؿُت وأحجاع واًيىؾين وجغافغجين عزام 25.15

  وان وإن ومغمغ، ، 2.5 غــً الًلــل ظــاهــغي  هـىعى زلل
ًا
  مشظبا

ًا
 حشظًبا

  أو أولُا،
ًا
 بشيل ألىاح أو هخل إلى بغيره، أو باليشغ فلؽ، ملؼػا

 .مغبؼ أو مؿخؼُل

 

 

25 

 أزغي  وأحجاع عملي وحجغ وباػلذ" بىعفير" ؾماقي وحجغ حغاهِذ 25.16

  مشظبه واهذ وإن البىاء، أو للىدذ
ًا
، حشظًبا

ًا
 فلؽ، ملؼػت أو أولُا

. مغبؼ أو مؿخؼُل بشيل ألىاح أو هخل الى بغيره، باليشغأو

 

 

25 

فت  25.18م  ـ أو ملّبض اإلاضعج بغكم الخػٍغ
ّ
 25 251810000صولىمُذ غير ميل

مشغىلت وأصىاف مصىىغت ( غضا حجغ ألاعصواػ)أحجاع هصب وبىاء  68.02

؛ مىػباث الفؿُفؿاء  68.01منبا، غضا ألاصىاف اإلاظوىعة فى البىض 

واهذ ، وإن (بما فُه ألاعصواػ)وما ًمازلها، مً حجغ ػبُعى ( اإلاىػاًًُ)

بما فُه )غلى خامل ؛ خبِباث وشظاًا ومؿاخُم مً حجغ ػبُعى 

 (ألاعصواػ
ًا
. ، ملىهت إصؼىاغُا

 

 

35 

 

مشيد إحيام ألااحب مفاحبت عملياث هلص البظائع  

باللواجير أألا بالوثائم التي جلوم ملامها 

  : 23اللفص 

ت 95جىّلذ الفلغة الثالثت مً الفصل 
ّ
: الجبائُت هما ًليؤلاحغاءاث و الحلىق   مً مجل

ػاكب بسؼُت حؿاوي  مً كُمت البظائؼ اإلاىلىلت ول شخص كام بىلل بظائؼ غير مصحىبت بفىاجير  %20َو

مً مجلت ألاصاء غلى اللُمت اإلاظافت أو غير مصحىبت بؿىضاث  18أو بىزائم جلىم ملامها غلى مػنى الفصل 

ؼ الجبائي مؼ خّض أصوى بـ  .  صًىاع 500اإلاغوع التي اكخظاها الدشَغ



 

17 

خم حجؼ وؾُلت الىلل والبظائؼ اإلاىلىلت إلى خين إزباث زالص الخؼُت لخصغ الحجؼ غلى البؼاكت . ٍو ٍو

غ  الغماصًت باليؿبت إلى وؾائل الىلل اإلادملت ببظائؼ كابلت للخلف أو ببظائؼ مىحهت للخصضًغ في صىعة جبًر

 . طلً

 الدشغيصإحزاءاث للحد مً وللت الاضدثماراث ألا الدصجيع على 

  : 24اللفص 

ب " مً الجضٌو    Iمً الفلغة  3مً الػضص " ب"و " أ"بصغف الىظغ غً أخيام الفلغجين الفغغُخين  -1

  :اإلالحم بمجلت ألاصاء غلى اللُمت اإلاظافت " مىغع 

وبالفلغة  9جسظؼ الخجهيزاث اإلاىّعصة والتي لِـ لها مثُل مصىىع مدلُا اإلاىصىص غليبا بالفصل  -

 مً مجلت حصجُؼ الاؾدثماعاث لألصاء غلى اللُمت اإلاظافت  56وبالفصل  50الثاهُت مً الفصل 

 .بصغف الىظغ غً أخيام مجلت حصجُؼ الاؾدثماعاث % 6بيؿبت 

الخجهيزاث اإلاصىىغت مدلُا اإلاىصىص غليبا إلاظافت بػىىان  ًىكف الػمل باألصاء غلى اللُمت ا -

مً مجلت حصجُؼ الاؾدثماعاث واإلالخىاة  56والفصل  50وبالفلغة الثاهُت مً الفصل  9بالفصل 

ؼ اإلاىصىص غليبا بالفصل  ش صزٌى اؾدثماعاث إخضار اإلاشاَع مً مجلت حصجُؼ  5ابخضاء مً جاٍع

ؿذ. الاؾدثماعاث ػىع اليشاغ الفػلي وحب الاهخفاع  بظا الامخُاػ الاؾخظهاع بشهاصة في جىكُف َو

مت للغغض مً مىخب مغاكبت ألاصاءاث اإلاؤهل 
ّ
. الػمل باألصاء غلى اللُمت اإلاظافت مؿل

 .2015صٌؿمبر  31جؼّبم أخيام هظا الفصل إلى غاًت 

زالٌ ؾىتي جيخفؼ الاؾدثماعاث الجضًضة اإلاىجؼة في إػاع مجلت حصجُؼ الاؾدثماعاث واإلاصغح  با  -2

 :باالمخُاػاث الخالُت 2017والتي جضزل ػىع اليشاغ الفػلي كبل غغة حاهفي  2015و 2014

 ، %35ػغح ؤلاؾتبالواث اإلاىجؼة بػىىان ألاصٌى اللابلت لالؾتبالن ومىطىع غملُت الاؾدثماع بيؿبت -
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مً مبلغ ألاحىع واإلاغجباث وؤلامخُاػاث الػُيُت الغاحػت إلى  %10ػغح اغخماص حبائي ًددؿب بيؿبت -

بت غلى  2016صٌؿمبر  31إلى  2014اإلاىخضبين زالٌ الفترة مً غغة حاهفي  بت غلى الضزل أو الظٍغ مً الظٍغ

ش الضزٌى ػىع اليشاغ الفػلي،  الشغواث إلاضة الثالر ؾىىاث ألاولى لليشاغ إبخضاء مً جاٍع

ل الاؾدثماعاث اإلاظوىعة أغاله  %5أؾاؽ وؿبت ػغح مبلغ ًددؿب غلى - مً ألامىاٌ الظاجُت اإلاسصصت لخمٍى

بت غلى الشغواث بت غلى الضزل أو الظٍغ . وطلً لظبؽ كاغضة الظٍغ

الخمدًد في املّدة املخولت للشزواث إلدراج أضهمها بالبورصت 

لالهخلاع بيطبت الظزيبت على الشزواث املىخلظت 

  : 25اللفص  

اإلاؤعر في  2010لؿىت  29الىاعص بالفصل ألاّوٌ مً اللاهىن غضص "  2014صٌؿمبر  31"ر ٌػّىض جاعي 

ش  2010حىان  7 ". 2019صٌؿمبر  31"اإلاخػلم بدصجُؼ اإلاؤؾؿاث غلى إصعاج أؾهمها بالبىعصت بخاٍع

 

جوكيف العمص باألداء على الليمت املظافت 

الدألالي بعىوان الاكخىاءاث املمّولت بهبت في إػار الخعاألان 

  : 26اللـفص 

 .اإلالحم بمجلت ألاصاء غلى اللُمت اإلاظافت" أ"مً الجضٌو  16جلغى أخيام الػضص 

 

  : 27اللـفص 

: مىغع فُما ًلي هّصه 13ًظاف إلى مجلت ألاصاء غلى اللُمت اإلاظافت فصل 

: مىغع  13الفصل 

جيخفؼ بخىكُف الػمل باألصاء غلى اللُمت اإلاظافت ألامالن والبظائؼ وألاشغاٌ والخضماث اإلاؿلمت 

ؼ  اث اإلادضزت وفلا للدشَغ ُّ بػىىان هبت للضولت والجماغاث الػمىمُت اإلادلُت واإلاؤؾؿاث الػمىمُت والجمػ

.  الجاعي به الػمل في هؼاق الخػاون الضولي
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مىذ جىكُف الػمل باألصاء   غلى اللُمت اإلاظافت اإلاشاع إلُه أغاله باليؿبت إلى الشغاءاث اإلادلُت ٍو

م هبت في إػاع الخػاون الضولي غلى أؾاؽ شهاصة مؿلمت للغغض مً كبل مىخب مغاكبت  اإلامّىلت غً ػٍغ

 .ألاصاءاث اإلاسخّص 

إحداث مطاهمت ظزفيت اضخثىائيت 

للائدة ميزاهيت الدألالت 

  : 28اللفص 

. لفائضة ميزاهُت الضولت 2014اؾخثىائُت بػىىان ؾىت أخضزذ مؿاهمت ظغفُت 

بت غلى الشغواث وألاشخاص  ىن الخاطػىن للظٍغ سظؼ لهظه اإلاؿاهمت ألاشخاص اإلاػىٍى ٍو

 .الؼبُػُىن مً طوي الجيؿُت الخىوؿُت

  : 29اللفص 

: خّضصث اإلاؿاهمت الظغفُت بما ٌؿاوي 

 2014لثالث اإلاؿخىحب صفػهما زالٌ ؾىت مً مبلغ ول مً اللؿؼين الاخخُاػُين الثاوي وا 15% -

بت غلى الشغواث، مؼ خض أصوى باليؿبت إلى ول كؿؽ  ين الخاطػين للظٍغ باليؿبت إلى ألاشخاص اإلاػىٍى

.  2013مً عكم اإلاػامالث الخام لؿىت  0,05%ٌؿاوي  

بت اإلاىصىص غلُه بالفلغة  50% - بت غلى  49مً الفصل  IIمً الحض ألاصوى للظٍغ مً مجلت الظٍغ

ين بمىاؾبت صفؼ اللؿؼين  بت غلى الشغواث ًضفؼ غلى كؿؼين مدؿاٍو صزل ألاشخاص الؼبُػُين والظٍغ

إلى  2013باليؿبت إلى ألاشخاص الظًً زظػىا بػىىان ؾىت  2014الاخخُاػُين الثاوي والثالث زالٌ ؾىت 

. الحض ألاصوى اإلاظوىع 

بت البترو10% - باليؿبت إلى  2014لُت اإلاؿخىحبت زالٌ الؿضاس ي الثاوي مً ؾىت مً الظٍغ

 ص في غُاب إهخاج ،10.000الشغواث البترولُت مؼ خض أصوى بــ 
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 2014مً مبلغ ول مً اللؿؼين الاخخُاػُين الثاوي والثالث اإلاؿخىحب صفػهما زالٌ ؾىت 15% -

ت مؼ خض أصوى  وطلً باليؿبت إلى ألاشخاص الؼبُػُين اإلاخػاػين ليشاغ ججاعي  أو صىاعي أو إلاهىت غير ججاٍع

صًىاع بػىىان ول كؿؽ،  200ٌؿاوي 

بت اإلاىصىص غلُه بالفلغة  50% - بت غلى  44مً الفصل  IIمً الحض ألاصوى للظٍغ مً مجلت الظٍغ

ين بمىاؾبت صفؼ اللؿؼين  بت غلى الشغواث ًضفؼ غلى كؿؼين مدؿاٍو صزل ألاشخاص الؼبُػُين والظٍغ

إلى  2013باليؿبت إلى ألاشخاص الظًً زظػىا بػىىان ؾىت  2014الثاوي والثالث زالٌ ؾىت الاخخُاػُين 

. الحض ألاصوى اإلاظوىع 

بت غلى الضزل اإلاؿخىحبت زالٌ ؾىت 15% - صًىاع باليؿبت  50مؼ خض أصوى بــ 2014مً مبلغ الظٍغ

بت غل 44إلى ألاشخاص الؼبُػُين اإلاشاع إليبم بالفصل  ي صزل ألاشخاص الؼبُػُين مىغع مً مجلت الظٍغ

بت غلى الشغواث وإلى ألاشخاص الؼبُػُين اإلادللين للمضازُل اإلاىصىص غليبا بالفصل  مً  23والظٍغ

ً،  200هفـ اإلاجلت  وبــ صًىاع باليؿبت إلى ألاشخاص آلازٍغ

 2014صٌؿمبر  31مغجب أو حغاًت ًىم باليؿبت إلى ألاحغاء وأصحاب الجغاًاث جلخؼؼ إلى غاًت  -

:  ب أهمُت الضزل الؿىىي الصافي وطلً هما ًليخـ

  ت بين  ًىم غمل أو حغاًت ًىم  : صًىاع 20.000و 12.000الضزل الؿىىي أو الجغاًت الؿىٍى

  ت بين  ًىما غمل أو حغاًت ًىمين: صًىاع 25.000و 20.000,001الضزل الؿىىي أو الجغاًت الؿىٍى

  ت بين أًام   3أًام  غمل أو حغاًت  3: صًىاع 30.000و 25.000,001الضزل الؿىىي أو الجغاًت الؿىٍى

  ت بين أًام   4أًام  غمل أو حغاًت  4: صًىاع 35.000و 30.000,001الضزل الؿىىي أو الجغاًت الؿىٍى

  ت بين أًام   5أًام  غمل أو حغاًت  5: صًىاع 40.000و 35.000,001الضزل الؿىىي أو الجغاًت الؿىٍى

  ت الظي ًفىق أًام   6أًام  غمل أو حغاًت  6: صًىاع 40.000الضزل الؿىىي أو الجغاًت الؿىٍى

ت باليؿبت إلى ألاشخاص غير اإلاىصىص غليبم  بظا الفصل  .وجبلى اإلاؿاهمت الاؾخثىائُت ازخُاٍع

ؤزظ بػين الاغخباع لخدضًض الضزل الصافي أو الجغاًت الصافُت الؼغح اإلادضص بــ ة إلى باليؿب %10ٍو

. باليؿبت إلى أصحاب الجغاًاث والخسفُظاث بػىىان الحالت وألاغباء الػائلُت %25ألاحغاء وبــ
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:  30اللفص 

ً واإلاضًىين  جسصم اإلاؿاهمت الظغفُت بػىىان اإلاغجباث وألاحىع والجغاًاث مً ػغف اإلاؤحٍغ

ت خؿب ازخُاع اإلاػني باألمغ وجضفؼ ىت خؿب هفـ الؼغق  بالجغاًاث مّغة واخضة أو غلى أكؿاغ شهٍغ للخٍؼ

. وآلاحاٌ اإلاخبػت في ماصة الخصم مً اإلاىعص

خىلى ألاحغاء وأصحاب الجغاًاث الظًً ال ًلُم مؤحغهم بالبالص الخىوؿُت صفؼ هظه اإلاؿاهمت  ٍو

ىت وفم هفـ الشغوغ اإلاظوىعة . مباشغة للخٍؼ

ً بت آلازٍغ : وحؿخسلص اإلاؿاهمت اإلاظوىعة مً كبل اإلاؼالبين بالظٍغ

هفـ آلاحاٌ اإلاؿخىحبت لضفؼ ألاكؿاغ الاخخُاػُت باليؿبت لألشخاص الخاطػين لألكؿاغ في  -

الاخخُاػُت، 

بت البترولُت باليؿبت إلى الشغواث البترولُت،  - في آلاحاٌ اإلاؿخىحبت لضفؼ الظٍغ

ين ًضفػان في أحل أكصاه  - بىاؾؼت  2014صٌؿمبر  31و 2014ؾبخمبر  30غلى كؿؼين مدؿاٍو

ذ خؿب ن بتجصٍغ .   مىطج حػضه ؤلاصاعة باليؿبت إلى بلُت اإلاؼالبين بالظٍغ

:  31اللفص 

بت  بت غلى صزل ألاشخاص الؼبُػُين أو الظٍغ ال ًمىً ػغح اإلاؿاهمت الظغفُت مً أؾاؽ الظٍغ

بت البترولُت .  غلى الشغواث أو الظٍغ

هى الشأن باليؿبت إلى وجخّم مغاكبت هظه اإلاؿاهمت ومػاًىت اإلاسالفاث والنزاغاث اإلاخػللت  با هما 

بت غلى الشغواث بت غلى صزل ألاشخاص الؼبُػُين والظٍغ  .الظٍغ
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جيطيم حباًت العزباث مخعّددة  غزاض 

مع حباًت العزباث املعّدة لىلص  شخاص 

  :32اللفص 

هظام اإلاخػلم بمغاحػت  1988حىان  2اإلاؤّعر في  1988لؿىت  62ًظاف إلى الجضٌو اإلالحم باللاهىن غضص 

: بالىصىص الالخلت ما ًلي وإجمامه  اإلاػلىم غلى ؤلاؾتبالن هما جّم جىلُده

ركم البىد 

الخعزيلي 
بيان املىخجاث 

وطبت املعلوم 

على إلاضتهالن 

% 

عزباث مخعّددة  غزاض، ًمىً اضخعمالها لىلص  شخاص ألالىلص  87.04م 

ال ًخعّدى  البظائع، ًلوق عدد ملاعدها ثالثت باعخبار ملعد الطائم ألا

: هغ 3500ألاسنها الجملي 

 

اإلاضعحت بأغضاص مجهؼة بمدغواث ًخّم ؤلاشخػاٌ فيبا بالظغؽ و -

ت مً  ُّ فت الّضًىاه  ................. 87042199إلى  87042131الخػٍغ

 

فت   - غع واإلاضعحت بأغضاص الخػٍغ
ّ

مجهؼة بمدغواث ًخّم ؤلاشخػاٌ فيبا بالش

ت مً  ُّ  ................  87043199إلى  87043131الّضًىاه
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  : 33اللفص 

ؼ اعة لىلل البظائؼ اإلامىىخت خؿب الدشاَع ُّ لت بالػغباث الؿ
ّ
ت اإلاخػل ُّ ت الخفاطل ُّ  مؼ مغاغاة ألاهظمت الجبائ

الجاعي  با الػمل، ًسّفع اإلاػلىم غلى ؤلاؾتبالن اإلاىظف غلى الػغباث مخػّضصة ألاغغاض التي ًمىً 

اؾخػمالها لىلل ألاشخاص ولىلل البظائؼ و ًفىق غضص ملاغضها زالزت باغخباع ملػض الؿائم و ال ًخػّضي 

ا أو اإلاىّعصة مً كبل وهالء البُؼ ا 3500وػنبا الجملي  ُّ ص لهم وفلا للتراجِب الجاعي هغ، اإلاصىىغت مدل
ّ
إلاغز

:  با الػمل وطلً إلى اليؿب الىاعصة بالجضٌو الخالي

ركم البىد 

الخعزيلي 
بيان املىخجاث 

وطبت املعلوم 

على إلاضتهالن 

% 

عزباث مخعّددة  غزاض، ًمىً اضخعمالها لىلص  شخاص ألالىلص  87.04م 

الطائم ألا ال ًخعّدى البظائع، ًلوق عدد ملاعدها ثالثت باعخبار ملعد 

: هغ 3500ألاسنها الجملي 

 

اإلاضعحت بأغضاص مجهؼة بمدغواث ًخّم ؤلاشخػاٌ فيبا بالظغؽ و -

ت مً  ُّ فت الّضًىاه  ................. 87042199إلى  87042131الخػٍغ

 

فت   - غع واإلاضعحت بأغضاص الخػٍغ
ّ

مجهؼة بمدغواث ًخّم ؤلاشخػاٌ فيبا بالش

ت مً  ُّ  ................  87043199إلى  87043131الّضًىاه
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: 34اللفص 

مً هظا اللاهىن غلى الػغباث اإلاىّعصة أو التي جم شحنبا ببلض الخصضًغ  33و  32ال جؼبم أخيام الفصلين 

كبل صزٌى أخيام هظا اللاهىن خّيز الخؼبُم وطلً بصغف الىظغ غً ول ألاخيام اللاهىهُت ألازغي 

 . اإلاسالفت
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جحيين حعزيلت معلوم الؼابع الجبائي 

ألاإحداث معاليم حدًدة 

  : 35اللفص 

فت ألاغضاص  -1 واإلاؼت  5والػضص  1والػضص  Iعابػا مً الفلغة  8زالثا و 8مىغع و  8و  8و  6جىّلذ حػٍغ
مً مجلت  117الىاعصة بالفصل  IIمً الفلغة  9واإلاؼت الثاهُت مً الػضص  8ألاولى مً الػضص 

. مػالُم الدسجُل والؼابؼ الجبائي

فت  IIمً الفلغة  9وجظاف مؼت زالثت إلى الػضص  Iإلى الفلغة  9هما ًظاف الػضص  مً الخػٍغ
: الىاعصة بىفـ الفصل هما ًلي 

ملدار املعلوم هوع العلود ألاالىخاباث ألاالوثائم إلاداريت 

I-  العلود ألاالىخاباث 

       .............

 

عابػا مً هظا  8الفىاجير باؾخثىاء الفىاجير مىطىع الػضص    -6

 . الفصل

7-  .........

صًىاع غً ول فاجىعة  0,500

ل الهاجف التي ال ًخجاوػ ملضاعها    -8 صًىاع غً ول صًىاع  0,100. صهاهير 5بؼاكاث جمٍى

ل الهاجف التي ًخجاوػ ملضاعها   -مىّزر  8  5بؼاكاث جمٍى

  .صهاهير

 

صهاهير  5صًىاع غً ول  0,500

صهاهير مً مبلغ  5أو حؼء مً 

البؼاكت 

ٌ الهاجف غير اإلاجّؿمت ببؼاكت مهما غملُاث جمىي  -ثالثا  8

ل  لت الخمٍى . واهذ ػٍغ

صهاهير  5صًىاع غً ول  0,500

مً عكم اإلاػامالث 

  فىاجير زؼىغ الهاجف مؤّحلت الضفؼ   –رابعا 8

 

صهاهير  5صًىاع غً ول  0,500

صهاهير مً مبلغ  5أو حؼء مً 

الفاجىعة 

اطت  -9 للػمىص صًىاع  0,025كصاصاث مؿابلاث النبىض بالٍغ

II-   الوثائم إلاداريت

ف الىػىُت وبؼاكت إكامت ألاحاهب -1  بؼاكت الخػٍغ
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ملدار املعلوم هوع العلود ألاالىخاباث ألاالوثائم إلاداريت 

ف الىػىُت   - بؼاكت الخػٍغ

 ججضًض بؼاكت الخػٍغف بؿبب الظُاع أو ؤلاجالف  -

بؼاكاث إكامت ألاحاهب اإلاؿلمت للؼلبت والخالمُظ الظًً أزبخىا  -

 صفتبم جلً بشهاصة 

  بؼاكت إكامت ألاحاهب -

بؼاكت إكامت ألاحاهب زاعج آلاحاٌ أو بؿبب الظُاع ججضًض  -

أو ؤلاجالف 

2- .......

3-  ........

4- ...........

 

كغاعاث الترزُص في فخذ مدالث بُؼ اإلاشغوباث الىدىلُت  -5

صًىاعا  3,000

صًىاعا  25,000

 

صًىاعا  75,000

صًىاعا  150,000

صًىاعا  300,000

 

 

 

 

صًىاعا  2000,000

6-  ......

7- ...... 

 

: عزص ألاؾلحت وبؼاكاث شغاء الباعوص   -8

عزصت شغاء أو إصزاٌ ألاؾلحت   -

 

 صًىاعا 150,000

اإلاؼبىغاث التي ال جدمل ػابػا حبائُا والتي لها كُمت  -9

ىت ُّ .............................. مػ

عزصت حىالن الؿُاعاث   -

الخمضًض في عزصت حىالن الؿُاعاث  -

 

 

 صًىاعا 30,000

 صًىاعا 30,000

 



 

26 

عابػا مً مجلت مػالُم  128الىاعصة بالفلغة ألاولى مً الفصل "  7و 2و 1باألغضاص " حػّىض غباعة  -2

".  8وباإلاؼت ألاولى مً الػضص  7و 5و 2و 1باألغضاص " الدسجُل والؼابؼ الجبائي بػباعة 

:  36اللفص 

ًخدّمله ول شخص غير ملُم بالبالص الخىوؿُت ًدضر مػلىم بمىاؾبت مغاصعة البالص الخىوؿُت  -1

صًىاعا ٌؿخىحب غىض مغاصعة البالص  30مهما واهذ حيؿِخه باؾخثىاء الخىوؿُين اإلالُمين بالخاعج خضص بــ

. الخىوؿُت

ًضفؼ اإلاػلىم بىاؾؼت ػابؼ حبائي ًىطؼ غلى حىاػ الؿفغ أو غلى أي وزُلت أزغي ًلّغعها الىػٍغ 

سخم م . ن كبل مصالح الشغػت غىض زغوج اإلاؿافغاإلايلف باإلاالُت ٍو

اإلاؤعر في  2012لؿىت  27مً اللاهىن غضص  63الفصل  مً Iمً الفلغة  3الػضص جلغى أخيام  -2

 51مً اللاهىن غضص  6هما جم جىلُده بالفصل  2013اإلاخػلم بلاهىن اإلاالُت لؿىت  2012صٌؿمبر  29

. 2013اإلاخػلم بلاهىن اإلاالُت الخىمُلي لؿىت  2013صٌؿمبر  23اإلاؤعر في  2013لؿىت 

 29اإلاؤعر في  2012لؿىت  27ن اللاهىن غضص م 64جلغى أخيام اإلاؼت ألازيرة مً الفصل  -3

. 2013اإلاخػلم بلاهىن اإلاالُت لؿىت  2012صٌؿمبر 

جيطير عملياث خخم املللاث 

الجبائيت التي في ػور الخلاض ي 

:  37اللفص  

: مىّغع هظا هّصه  65ًظاف إلى مجلت الحلىق وؤلاحغاءاث الجبائُت فصل 

: مىّزر  65اللفص 

ًخم ػغح اللظُت في الؼىع الابخضائي وؤلاؾخئىافي إطا أصلى أخض الؼغفين بما ًفُض إبغام الصلح بين ؤلاصاعة 

.  واإلاؼالب باألصاء
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 2014إلغاء أحيام كاهون املاليت لطىت 

 املخعللت بئحداث طزيبت علاريت ألابجباًت ألاضائص الىلص

 

  : 38اللفص 

. 2014مً كاهىن اإلاالُت لؿىت  55الفصل أخيام  2014جلغى ابخضاء مً غغة حاهفي 

  : 39اللفص 

مً  76مً الفصل  1وأخيام الفلغة  66و  58أخيام الفصلين  2014جلغى ابخضاء مً غغة حاهفي 

. 2014كاهىن اإلاالُت لؿىت 

  : 40اللفص 

 63مً الفصل  IIIالىاعصة بالفلغة " 5و 4بالػضصًً "غباعة  2014حػّىض ابخضاء مً غغة حاهفي  -1

 2014مً كاهىن اإلاالُت لؿىت  78هما جمذ إطافتبا بملخت ى أخيام الفصل  2013مً كاهىن اإلاالُت لؿىت 

 ".4بالػضص "بػباعة 

و الىاعصة " مً هظا الفصل 4اإلاىصىص غليبا بالػضص "غباعة  2014جلغى ابخضاء مً غغة حاهفي  -2

مً  78هما جمذ إطافتبا بملخت ى أخيام الفصل  2013مً كاهىن اإلاالُت لؿىت  63مً الفصل  IIIبالفلغة 

 .2014كاهىن اإلاالُت لؿىت 
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جزشيد إحزاءاث اهخلاع الورق املعّد 

لؼباعت الصحف باإلعلاء مً  داء على الليمت املظافت 

  : 41اللفص 

ذ الػضص 
ّ
: اإلالحم بمجلت ألاصاء غلى اللُمت اإلاظافت هما ًلي " أ"مً الجضٌو . أ( 20ًىلـ

فت الضًىاهُت غضص  .أ( 20 جىعٍض وصىؼ وبُؼ الىعق اإلاػّض لؼباغت الصحف الىاعص جدذ بىض الخػٍغ

ؼ الجاعي به الػمل وطلً غىض كُامها . 48.01 وجيخفؼ  بظا ؤلاغفاء اإلاؤؾؿاث الصحفُت اإلادضزت ػبلا للدشَغ

.  بخىعٍض وعق الصحف أو اكخىائبا الىعق اإلاظوىع لضي مؤؾؿت صحفُت أزغي 

مىذ  هظا ؤلاغفاء لألشخاص مً غير اإلاؤؾؿاث الصحفُت بىاء غلى طمان بىيي بلُمت ألاصاء غلى ٍو

اللُمت اإلاظافت اإلاؿخىحب غلى كُمت الىعق اإلاىّعص ًلؼ إًضاغه باإلصاعة الػامت للضًىاهت وطلً باليؿبت ليّل 

مىً جظمين مبلغ ألاصاء غلى اللُمت اإلاظافت اإلاؿخىحب لضي اللباض. غملُت جىعٍض ة اإلاالُت التي ًخم لضيبا ٍو

 .صفؼ اإلاػالُم الضًىاهُت اإلاىظفت غلى الىعق اإلاىّعص

ذ فيبا للمؤؾؿاث الصحفُت ت هظه الظماهاث غلى طىء الىمُاث التي ًلؼ الخفٍى اإلادضزت  جخّم حؿٍى

ؼ الجاعي به الػمل لؼ اؾخسالص ألاصاء . ػبلا للدشَغ غلى اللُمت اإلاظافت باليؿبت للىمُاث التي ًخم ٍو

ش الخىعٍض ذ فيبا لغير اإلاؤؾؿاث الصحفُت أو التي لم ًلؼ جصفُتبا في أحل ؾىت ابخضاء مً جاٍع . الخفٍى

  : 42اللفص 

ه  2مً مجلت ألاصاء غلى اللُمت اإلاظافت غضص  9مً الفصل  IVًظاف إلى الفلغة 
ّ
: زامؿا هظا هصـ

اإلالحم " أ"مً الجضٌو .  أ( 20ًخػّين غلى مؤؾؿاث الصحافت اإلاىخفػت بأخيام الػضص  (خامطا 2

 بظه اإلاجلت، صفؼ ألاصاء غلى اللُمت اإلاظافت اإلاؿخىحب بػىىان وعق الصحف غير اإلاؿخػمل لؼباغت 

الصحف أو البُىغاث مً وعق الصحف لغير مؤؾؿاث الصحافت ًظاف إلُه زؼاًا الخأزير اإلاؿخىحبت 

ؼ الجبائي الجاعي به الػمل ػبلا . للدشَغ
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جؼهير الوطعيت املاليت 

لشزهت الخؼوغ الخووطيت 

:   43اللفص 

ًغزص للضولت في جدّمل صًىن شغهت الخؼىغ الخىوؿُت ججاه صًىان الؼيران اإلاضوي واإلاؼاعاث  )1

ت ت ومػالُم اؾخػماٌ ألامالن الػامت واإلاػالُم الخجاٍع والصىاغُت ومػالُم  بػىىان مػالُم اإلاالخت الجٍى

والتي جمثل كُمت اإلاضزغاث ( ملُىن صًىاع  165)الصحً في خضوص مبلغ مائت وزمؿت وؾخىن ملُىن صًىاع 

. 2013اإلاسجلت في اللىائم اإلاالُت للضًىان في مىفى ؾىت 

 23)هما ًغزص في شؼب زؼاًا الخأزير اإلاخػللت  بظا اإلابلغ في خضوص زالزت وغشغون ملُىن صًىاع 

(  ملُىن صًىاع

ؼ الجاعي به الػمل، ال ًىجغ غً جؼبُم هظه ألاخيام أًت جبػاث  2)  بصغف الىظغ غً أخيام الدشَغ

بت غلى الشغواث .    حبائُت بػىىان الظٍغ

 

رفيع في  مواو املخّفص
ّ
ة للائدة الووالت الوػىيت للخبغ ألاالوكيد الت

:   44اللفص 

ًغزص لىػٍغ الاكخصاص واإلاالُت الترفُؼ في ألامىاٌ اإلاسصصت لفائضة الىوالت الىػىُت للخبغ 

: صًىاع غلى الىدى الخالي 39 433 440 ,716والىكُض بمبلغ 

بظّمت الىوالت الىػىُت للخبغ صًىاع بػىىان مؿخدلاث الضولت اإلاخسلضة  52 395 383,784إصماج مبلغ  -

ىت الػامت ، 1982والىكُض بػىىان حباًت الخبغ الؿابلت لؿىت   والتي لم جضفؼ للخٍؼ

 

 



 

30 

صًىاع بػىىان مىدت الاؾدثماع اإلاؿىضة مً ػغف الضولت لفائضة الىوالت  9 500 000إصماج مبلغ  -

ل مصىؼ الخبغ بالليروان،  الىػىُت للخبغ والىكُض بػىىان جمٍى

صًىاع بػىىان اإلابالغ اإلاثللت غلى خؿاب الضولت بػىىان إخضار مصىؼ  22 461 943,068مبلغ ػغح  -

 .الخبغ بالليروان

  : 45اللفص 

ؼ الجاعي به الػمل، ال ًىجغ غً جؼبُم أخيام الفصل  مً هظا  44بصغف الىظغ غً أخيام الدشَغ

بت غلى الشغواث .    اللاهىن أًت جبػاث حبائُت بػىىان الظٍغ

 

رأص ماو مفىع الخبغ بالليرألاان  طبؽ

:   46اللفص 

ًغزص لىػٍغ الاكخصاص واإلاالُت في اإلاؿاهمت في خم الضولت في عأؽ ماٌ مصىؼ الخبغ بالليروان في 

:  صًىاع  و جخىػع هظه اإلاؿاهمت هما ًلي 22 985 943,068شيل أمىاٌ مسصصت في خضوص ما كُمخـه 

بػىىان ألامىاٌ اإلاخضاولت اإلاىصىص غليبا بالفلغة ألاولى مً صًىاع  500 000مؿاهمت هلضًت بمبلغ  -

، 1981لؿىت  14مً اللاهىن غضص  4الفصل 

 صًىاع جدصل غليبا اإلاصىؼ في شيل مىدت حصجُؼ الاؾدثماع، 24 000مؿاهمت هلضًت بمبلغ  -

ص بػىىان كُمت الػىاصغ الشاملت للمياؾب والضًىن  22.461.943,068مؿاهمت غُيُت بمبلغ  -

اإلاخػللت بئهجاػ اإلاصىؼ خؿب ما جبرػه خؿابُت الىوالت الىػىُت للخبغ والىكُض وػبلا لػلض ؤلاخالت 

 .1987صٌؿمبر  01اإلاؤعر فــــــي 
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 2014اضخثىاء بعع املواد املوّردة كبص غزة حاهلي 

 2014مً جؼبيم املعاليم املحدثت بملخض ى كاهون املاليت لطىت 

  : 47اللفص 

 2013لؿىت  54مً اللاهىن غضص  70مً الفصل  2وأخيام الفلغة  69ال جؼّبم أخيام الفصل  -1 

 2014، غلى اإلاىخجاث اإلاىّعصة كبل غّغة حاهفي 2014اإلاخػلم بلاهىن اإلاالُت لؿىت  2013صٌؿمبر  30اإلاؤعر في 

ش وطلً باؾخثىاء اإلاىخجاث الم مً  1هصىص غليبا بالفلغة أو التي جّم شحنبا في بلض الخصضًغ كبل هظا الخاٍع

.  مً هفـ اللاهىن  70الفصل 

هما جم جىلُده  2006مً كاهىن اإلاالُت لؿىت  13ًظاف إلى أخيام اإلاؼت الخامؿت مً الفصل  -2

: ما ًلي  2014مً كاهىن اإلاالُت لؿىت  68بالىصىص الالخلت وزاصت بالفصل 

ؾخػملت مىطىع عزص جىعٍض مؿىضة في إػاع وال ًؼّبم اإلاػلىم غلى همُاث اإلادّغواث وكؼؼ الغُاع الم

أو التي جّم شحنبا في  2014وغلى اإلاىخجاث اإلاىّعصة كبل غّغة حاهفي  2013الحصص اإلامىىخت بػىىان ؾىت 

ش . بلض الخصضًغ كبل هظا الخاٍع

لؿىت  54مً اللاهىن غضص  68صهاهير الىاعص بالفلغة كبل ألازيرة مً الفصل  3ٌػىض مػلىم  -3

 .بضًىاع واخض   2014اإلاخػلم بلاهىن اإلاالُت لؿىت  2013صٌؿمبر  30في اإلاؤعر  2013
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اعخماد مىظومت الزكابت املعّدلت 

للمفاريف العموميت 

  : 48للفص ا

ًمىً اغخماص الغكابت اإلاػضلت باليؿبت إلى الىػاعاث التي حؿخػمل ميزاهُاث مظبىػت خؿب بغامج  

 .ألاؾاس ي للميزاهُت مً اللاهىن  11غلى مػنى الفصل 

ف الػمىمُت هفلاتبا التي ًلل مبلغها غً أؾلف جظبؽ   وحػفى مً الخأشيرة اإلاؿبلت إلاغاكبت اإلاصاٍع

ف الػمىمُت باليؿبت إلى ول وػاعة مً كبل  . عئِـ الهُئت الػامت إلاغاكبت اإلاصاٍع

 

 حصجيع اللؼاع الخاص على جمويص املؤضطاث ألا عماو الثلافيت 

 

:   49ففص 

بت غلى  12مً الفصل  5جظاف بػض الفلغة  -1 بت غلى صزل ألاشخاص الؼبُػُين والظٍغ مً مجلت الظٍغ

: مىغع في ما ًلي هصها 5الشغواث فلغة 

ؼ أو ألاغماٌ طاث الصبغت الثلافُت التي جخدصل غلى  .مىزر  5 الغغاًا اإلاؿىضة إلى اإلاؤؾؿاث أو اإلاشاَع

.  مصاصكت الىػاعة اإلايلفت بالثلافت

الىاعصة باإلاؼت ألازيرة مً الفلغة الفغغُت ألاولى " في الهباث وؤلاغاهاث"بػض غباعة " والغغاًا"جظاف غباعة  -2

بت غلى الشغواث 59مً الفصل  IIمً الفلغة  بت غلى صزل ألاشخاص الؼبُػُين والظٍغ . مً مجلت الظٍغ
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إحداث صىدألاق لدعم املؤضطاث الفغزى ألااملخوضؼت 

 بفعوباث مالّيت ظزفّيتالتي جمّز 

 ألاجوفير موارد للائدجه

  : 50اللفص 

يبضف إلى صغم اإلاؤؾؿاث الصغغي واإلاخىؾؼت " صىضوق لضغم اإلاؤؾؿاث الصغغي واإلاخىؾؼت"ًدضر 

ت وإلى جمىُنبا مً مىاصلت وشاػها واإلادافظت غلى ػاكتبا الدشغُلُت ُّ ت ظغف ُّ .  التي جمغ بصػىباث مال

له
ّ
خّم الّخصّغف في بغامج . جظبؽ بأمغ كىاغض جىظُم وحؿُير الصىضوق وشغوغ وأؾالُب جضز ٍو

لها ومخابػتبا  ل اإلاؤؾؿاث الصىضوق وجمٍى ت وبىً جمٍى ُّ ف باإلاال
ّ
بملخت ى إجفاكُاث جبرم بين الىػٍغ اإلايل

 .الصغغي واإلاخىؾؼت والشغهت الخىوؿُت للظمان

  : 51اللفص 

: الصغغي واإلاخىؾؼت   ًمّىٌ صىضوق صغم مؤؾؿاث

ت الّضولت - ُّ  .بئغخماصاث مً ميزاه

ت التي ًمىدها الّصىضوق  - ُّ ت مً إؾخسالص ؤلاغخماصاث اإلاال ُّ  .باإلابالغ اإلاخأج

راجِب الجاعي  با الػمل -
ّ
ت مبالغ أزغي كض جسّصص للصىضوق بملخت ى اللىاهين والت ًّ  .وبأ
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املطىدة ألضالن كواث  مً الداخلي ألاالدًواهت ألاطع صيغت جزجيبيت للمفادكت على التركياث 

في إػار مزاحعت املطار املنهي 

  :52اللفص 

بصفت اؾخثىائُت جخم اإلاصاصكت بملخت ى أمغ غلى التركُاث اإلاجغاة لفائضة أغىان كىاث ألامً الضازلي 

 .2014والضًىاهت بػىىان ؾىت 

 

املطخليلين ألااملعشألالين مً غير املخمخعين بالعلو حطويت ألاطعّيت أعوان كواث  مً الداخلي ألاالدًواهت 

على مطخوى الحلوق املزجبؼت بالخلاعد 2011العام ألااملعاد إدماحهم ضىت   

:  53اللفص 

جخدمل ميزاهُت الضولت بصفت اؾخثىائُت اإلاؿاهماث اإلادمىلت غلى ألاغىان وجلً اإلادمىلت غلى اإلاؤحغ بػىىان 

ت فتراث الاهلؼاع غً الػمل اإلاً ً ؾىت لالهخفاع بجغاًت حؿٍى كىصت الؾخىماٌ أكضمُت كصىي بػشٍغ

والظًً باشغوا  2011جلاغض، وطلً باليؿبت ألغىان كىاث ألامً الضازلي والضًىاهت اإلاػاص إصماحهم ؾىت 

. فػلُا مهامهم بأؾالههم ألاصلُت صون أن ًخم غؼلهم مً حضًض

اغض بػض إغاصة إصماحهم وغلى مً آٌ إليبم جيسحب أخيام هظا الفصل غلى ألاغىان الظًً بلغىا ؾً الخم

. الحم في صىعة الىفاة

 .جظبؽ صُغ جدمل اإلاؿاهماث وكاغضة اخدؿا با بأمغ مً عئِـ الحيىمت
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إحداث مياجب صزف 

  : 54اللفص 

ًمىً ليل شخص ػبُعي جىوس ي الجيؿُت وهلي الؿىابم الػضلُت لم ًصضع في خله خىم باإلفالؽ  

م فخذ مياجب صغف وطلً بػض  ومً طوي الىفاءة اإلاهىُت أن ًماعؽ  وشاغ الصغف الُضوي غً ػٍغ

. الحصٌى غلى جغزُص مؿبم مً البىً اإلاغهؼي الخىوس ي

غزص إلاياجب الصغف فخذ خؿاباث بالػملت لضي  خػين غليبم جلضًم طمان بىيي ٍو وؾُؽ واخض ٍو

. ًدضص ؾلفه ألاصوى بملخت ى أمغ

خىلى البىً اإلاغهؼي الخىوس ي زاصت طبؽ شغوغ مماعؾت وشاغ مياجب الصغف وجدضًض الػملُاث  ٍو

. اإلاسلت وآلُاث الغكابت

خم جدضًض  شغوغ الترشح إلاماعؾت وشاغ الصغف الُضوي بملخت ى أمغ  . ٍو

الوػني مللاألامت إلارهاب إحداث الفىدألاق 

  : 55اللفص 

لؼ جىظُمه وطبؽ " الصىضوق الىػني إلالاومت ؤلاعهاب"ًدضر صىضوق زاص ًؼلم غلُه اؾم  ٍو

له بأمغ صاصع غً عئاؾت الحيىمت  .ػغق جمٍى

 


