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 .ِصبدزحٙبأٚ ،  ٚاملٕشآثاٌشسوبث حؤٍُِ ال جيٛش 1.
أٚ احلجزص ػٍزً أِٛا زب أٚ ٚاملٕشآث ث بوشساٌفسض احلساست ػًٍ  ال جيٛش ببٌطسٌك اإلدازي2.

 .ب أٚ ِصبدزحٙبأٚ جتٍّد٘ اٌخحفظ ػٍٍزٙب أٚاالسخٍالء 
حتدٌزد املٕشزآث أٚ ٚاٌشزسوبث ِٕخجززززبث  زسزززيف حسؼٍزإدازٌت اٌخدخً ت زجٙ ال جيٛش ألي3.

 . زحبٙب

ت االدتثطارضطاظا

 ٔخفزبعزخص ببإل ببٌؼمبزاث اٌخً بالٔخفبعبرتخٍص اٌٚ إٌمبف أإٌغبء ألٌت جٙت إدازٌت ال جيٛش 4.
 .اٌرتخٍص حبٌت خمبٌفت شسٚط يف إالأٚ املٕشؤة ب ٌٍشسوت زبٙ

ٌىْٛ ٌٍشسوبث ٚاملٕشآث احلك يف متٍه األزاضً ٚاٌؼمبزاث اٌالشِت ملببشسة ٔشبطٙب أٚ اٌخٛسغ فٍزٗ 5.
أٌب وبٔج جٕسٍت املسبّ٘ني أٚ حمبي إلزبِخُٙ أٚ ٔسزم ِشزبزوخُٙ أٚ ِسزبّ٘خُٙ يف زأ،ب زب، 
ٚذٌه ػدا األزاضً ٚاٌؼمبزاث اٌٛالؼت يف املٕبطك اٌخً حٕظّٙب لزٛأني خبةزت أٚ ٌصزدز بخحدٌزد٘ب 

 .لساز ِٓ جمٍس اٌٛشزاء، ػٍى أْ حيدد ٘را اٌمساز شسٚط ٚلٛاػد اٌخصسف فٍٙب 
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 يف إٌٍٗ حتخبج ِب اٌغري طسٌك ػٓ أٚ براحٙب حسخٛزد أْ ٚاملٕشآث ٌٍشسوبث6.

 ٚآالث ِٚٛاد إٔخبج ِسخٍصِبث ِٓ حشغٍٍٙب أٚ فٍٙب اٌخٛسغ أٚ إٔشبئٙب

 دْٚ ٚذٌه ، ٔشبطٙب ٌطبٍؼت ِٕبسبت ٔمً ٚٚسبئً غٍبز ٚلطغ ِٚؼداث

  املسخٛزدٌٓ سجً يف ٌمٍد٘ب حبجت

 ، حسخٍص دْٚ ببٌٛسبطت أٚ ببٌراث ِٕخجبحٙب حصدز أْ ٚاملٕشآث ٌٍشسوبث7.

 .املصدزٌٓ سجً يف ٌمٍد٘ب حبجت ٚبغري

ت االدتثطارضطاظاتابع 
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 ِٓ ٚاملٕشآث اٌشسوبث بؤػّبي املسحبطززت ٚاٌس٘ٓ اٌمسض ٚػمٛد اٌخؤسٍس ػمٛد إػفبء1.

 ببٌسجً اٌمٍززد حبزٌخ ِٓ سٕٛاث مخس ملدة ٚاٌشٙس اٌخٛثٍك ٚزسَٛ اٌدِغت ضسٌبت

. اٌخجبزي

 اٌدِغت ضسٌبت ِٓ ثشآٚاملٕ اٌشسوززبث إللبِززت اٌالشِت زاضىاأل حسجًٍ ػمٛد إػفبء2.

. ٚاٌشٙس اٌخٛثٍك ٚزسَٛ

 ٚذٌه ، اٌمٍّت ِٓ (املبئت يف اثٕبْ) %2  ِمداز٘ب ِٛحدة بفئت مجسوٍت ضسٌبت حتص3ًٍ.

 .إلٔشبئٙب الشِت ٚأجٙصة ِٚؼداث آالث ِٓ حسخٛزدٖ ِب مجٍغ ػًٍ

 .اٌؼبِت احلسة ملٕبطكا ملشسٚػبث وبٍِت مجسوٍت إػفبءاث4.

حواسز االدتثطار
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اضضريبيةاإلضاسية زير اضحواسز واضتيديرات 
2015ضدظة ( 17)بطوجب اضقاظون رشم 

جازٖ اضتصداز قساز زٜٔظ زتلظ الْشزاٛ بطْابط ّشسّط ميح ٍرِ التٔطريات ّاذتْافص 

حتٙ ٓتطيٙ للَٔٝ٘ البدٛ يف تلقٕ طلبات املطتجنسًٓ للتنتع بتلم اذتْافص
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.بإىشاٛ ميافر مجسكٔ٘ خاص٘ لصادزات ّّازدات املشسّعات باالتفاق مع ّشٓس املالٔ٘الطناح 1.

.ميح املشسّعات أضعاز شتفط٘ أّ تٔطريات يف ضداد قٔن٘ الطاق2٘.

. زد قٔن٘ تْصٔل املسافق إىل األزض املدصص٘ للنشسّع االضتجنازٖ أّ جصٛ ميَا للنطتجنس ّذلم بعد تشػٔل املشسّع3.

حتنل الدّل٘ دتصٛ مً تللف٘ التدزٓب  الفين للعاملني4.

.دتصٛ ميَا ملدٗ ستددٗ اّحتنل الدّل٘ ذتص٘ العامل ّصاحب العنل يف التأمٔيات 5.

اذتصْل علٙ األزاضٕ ّالعقازات املنلْك٘ للدّل٘ ّاألشداص االعتبازٓ٘ العام٘ بدٌّ مقابل أّ بيطب٘ ختفٔض ال جتااّش  6.

.مً القاىٌْ( 79، 74)العقازات، ّذلم علٙ اليخْ الْازد باملادتني زقنٕ  اّىصف القٔن٘ املقدزٗ لتلم األزاضٕ 

ّٓشرتط مليح الشسكات أّ امليشات أٖ مً التٔطريات ّاذتْافص اإلضافٔ٘ غري الطسٓبٔ٘ امليصْص علَٔا أٌ تلٌْ قد بدأت  )) 

((اإلىتاج أّ شاّلت اليشاط حبطب األحْال ّفقا للشَادٗ الصادزٗ مً اهلٔٝ٘

2015ضدظة ( 17)اإلضاسية زير اضضريبية بطوجب اضقاظون رشم اضحواسز 



أدادكا  رـــــضى اضتي تطظح اضضـــوابط 
زير اضضريبية  اضتيديرات واضحواسز اإلضاسية 
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اإلضاسية زير اضضريبية أدادكا اضحواسز اضضـــوابط اضتي تطظح رـــــضى 
  ّحْافص ضناىات قاىٌْ مً االضتجنازٓ٘ للنشسّعات الطسٓبٔ٘ غري اإلضافٔ٘ ّاذتْافص التٔطريات ميح ٓلٌْ

:التالٔ٘ الطْابط خالل مً إلُٔ املشاز االضتجناز
:، ّاليت تتنجل يف أٖ مً اذتاالت اآلتٔ٘ذات التشػٔل كجٔف العنال٘، املشسّعات : أّاًل 

عاماًل مصسًٓا ّفقًا للجابت يف اضتنازٗ التأمٔيات االجتناعٔ٘ لصااحب   250املشسّعات اليت ال ٓقل عدد العاملني بَا عً 1.
.العنل

. ألف جئُ مصسٖ أّ ما ٓعادلُ 250املشسّعات اليت ال تصٓد تللف٘ خلق فسص العنل فَٔا عً مبلؼ 2.

. مً إمجالٕ تللف٘ تشػٔل املشسّع ٪35املشسّعات اليت تصٓد تللف٘ األجْز املباشسٗ فَٔا عً ىطب٘ 3.
اليت تعنل علٙ تعنٔق امللٌْ احمللٕ يف ميتجاتَا، املشسّعات : ثاىٔا 
بشسط أال تقل أٖ مً ىطب٘ امللٌْ احمللٙ مً ارتامات ّمطتلصمات اإلىتاج يف ميتجاتَا أّ ىطب٘ امللاٌْ احمللاٙ يف اآلالت   •

. ٪50ّاملعدات الالشم٘ لإلىتاج عً 
:اليت تطتجنس يف زتاالت ارتدمات اللْجٔطتٔ٘، ّاملتنجل٘ فٔنا ٓلٕاملشسّعات : ثالجا 

اليقل املربد أّ اجملند للبطاٜع ّالجالجات ّاحملطات ارتاصا٘ حبفاا اذتاصاالت الصزاعٔا٘ ّامليتجاات الصاياعٔ٘ ّاملاْاد        1.
. الػرأٜ٘ ّتربٓدٍا أّ جتنٔدٍا ّتعبٝتَا ّتػلٔفَا

. ستطات تشػٔل ّتداّل اذتآّات2.

. صْامع حفا ّختصًٓ الػالل3.

8. أعنال الشخً ّالتفسٓؼ الالشم٘ ملباشسٗ األىشط٘ الطابق4٘.
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اليت تطتجنس يف زتااالت تينٔا٘ التجاازٗ الداخلٔا٘،ّاليت تعنال علاٙ حتفٔاص ّتشاجٔع االضاتجناز يف          املشسّعات : زابعًا 
: األىشط٘ التجازٓ٘ ّاملتنجل٘ يف األتٕ

بشاسط مصاّلتَاا يف اجملتنعاات العنساىٔا٘     ( املساكص التجازٓ٘، جتازٗ ادتنل٘، جتاازٗ التجصٜا٘، ضالضال اإلماداد    )•
.ادتدٓدٗ ّاملياطق اليأٜ٘ ّستافظات الصعٔد ّاملياطق اذتدّدٓ٘

مااً الطاقاا٘ التقلٔدٓاا٘ أّ ادتدٓاادٗ  ( إىتاجااًا ّىقاااًل ّتْشٓعاااً )املشااسّعات الاايت تطااتجنس يف زتاااالت اللَسباااٛ  : خامطااًا 
.ّاملتجددٗ

املشسّعات الصزاعٔ٘، ّاضتصالح ّاضتصزاع األزاضٕ البْز ّالصخسآّ٘ : ضادضًا 
فاداٌ، ّاٌ تطاتددو طاسق الاسٖ اذتدٓجا٘ يف االضاتصزاع        1000بشسط أال تقل املطاح٘ املطتصلخ٘ ّاملطتصزع٘ عً •

.ّلٔظ السٖ بطسٓق الػنس
.مشسّعات اليقل الربٖ ّالبخسٖ ّالطلم اذتدٓدٓ٘ : ضابعًا  

:ّتتنجل يف اآلتٕ:مشسّعات اليقل الرب1ٖ.
ماً  ( 4)مشسّعات اليقل ادتناعٕ داخل ّمً ّإىل املدٌ ّاجملتنعات العنساىٔ٘، ّفقا للطْابط الْازدٗ بالبيد زقه •

ُ  : )زابعا حتت عيْاٌ ٘   ( 1)ماً املاادٗ   ( اليقال بأىْاعا تشاػٔل ّصأاى٘ ّاضاتػالل ّحادات اليقال      . ماً ٍارِ الالٜخا
.املتخسك٘ داخل ستافظات الصعٔد ّاحملافظات اذتدّدٓ٘

اإلضاسية زير اضضريبية أدادكا اضحواسز اضضـــوابط اضتي تطظح رـــــضى 
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.مشسّعات اليقل الربٖ ّالبخسٖ ّالطلم اذتدٓدٓ٘ : تابع ضابعًا 
:مشسّعات اليقل البخسٖ ألعالٕ البخاز ّتشنل2.

ىقاال ارتامااات ّالبطاااٜع ّالسكااامل خااازج املٔاااِ اإلقلٔنٔاا٘ باضااتدداو الطاافً ّّضاااٜل اليقاال البخااسٖ املدتلفاا٘    •
.كالياقالت ّالبْاخس ّالعبازات

:مشسّعات الطلم اذتدٓدٓ٘ ّتشنل3.
.تصنٔه أّ إىشاٛ أّ إدازٗ أّ تشػٔل أّ اضتػالل أّ صٔاى٘ خطْط الطلم اذتدٓدٓ٘ ّخطْط املرتّ•

:املشسّعات اليت تطتجنس يف املياطق اليأٜ٘ ّاحملسّم٘ ّاملتنجل٘ يف  -ثاميا
الصعٔد ّضٔياٛ ّمطسّح ّمياطق اليْبا٘ ّفقاا رتطا٘ التينٔا٘ االقتصاادٓ٘ للدّلا٘، ّذلام يف اجملااالت احملاددٗ          •

.مً قاىٌْ ضناىات ّحْافص االضتجناز( 1)باملادٗ 

اإلضاسية زير اضضريبية أدادكا اضحواسز اضضـــوابط اضتي تطظح رـــــضى 
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ذروط طظح اضذرصات واضطظذلت أي طن  
اضضريبيةاضتيديرات واضحواسز اإلضاسية زير 
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مليح الشسكات ّامليشآت أٖ مً التٔطريات ّاذتْافص ُٓشرتط 

اإلضافٔ٘ غري الطسٓبٔ٘ امليصْص علَٔا أٌ تلٌْ قد بدأت 

اإلىتاج أّ شاّلت اليشاط حبطب األحْال ّفقًا للشَادٗ 

.الصادزٗ مً اهلٔٝ٘

اإلضاسية زير اضضريبيةاضتيديرات واضحواسز ذروط طظح اضذرصات واضطظذلت أي طن 
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إجراءات طظح اضذرصات واضطظذلت أي طن  
اضتيديرات واضحواسز اإلضاسية زير اضضريبية  
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 غري إضافٔ٘ ّحْافص تٔطريات علٙ اذتصْل يف تسغب اليت االضتجنازٓ٘ املشسّعات تقدو1.

 املشسّعات تلم اضتٔفاٛ مدٚ مً ّالتخقق دزاضتَا تتْىل اليت اهلٔٝ٘ إىل طلباتَا ضسٓبٔ٘

.الشأٌ ٍرا يف الصادز الْشزاٛ زتلظ زٜٔظ بقساز احملددٗ ّالطْابط للشسّط

  مً ْٓمًا ثالثني جتاّش ال مدٗ خالل ّاذتْافص التٔطريات بتلم بالتنتع شَادٗ اهلٔٝ٘ تصدز2.

 ٍرِ ّتعترب بتيفٔرٍا، ّتلتصو الشَادٗ بَرِ اإلدازٓ٘ ادتَات ّختطس الطلب، تقدٓه تازٓذ

.براتَا ّىافرٗ ىَأٜ٘ الشَادٗ

إجراءات طظح اضذرصات واضطظذلت أي طن اضتيديرات واضحواسز اإلضاسية زير اضضريبية  



اإلرفاءات طن اضضريبة رضى أرباح األذخاص االرتبارية
2005ضدظة  91سي إطار اضقاظون رشم 
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اػخببزا ِٓ حبزٌخ بدء ِصاٌٚت إٌشبط ػشس سٕٛاثملدة 

اإلرفاءات طن اضضريبة رضى أرباح األذخاص االرتبارية
وسقــًا ضقاظــون اضضرائب رضي اضدخــــل

 سٕٛاث ػشس ملدة األزاضً اسخصزاع أٚ اسخصالح شسوبث أزببح1.

 األحٛاي حسم اإلٔخبج بدء أٚ إٌشبط ِصاٌٚت بدء حبزٌخ ِٓ اػخببزا

 .اٌمبْٔٛ  را اٌخٕفٍرٌت اٌالئحت حتدد٘ب اٌخً ٌٍمٛاػد ٚفمب  

 حسبٍت ٚحظبئس إٌحً ٚحسبٍت اٌداجًٕ اإلٔخبج شسوبث أزببح2.

 ػشس ملدة األ،بن ِٚصازع ِصبٌد ٚشسوبث ٚحسٍّٕٙب املٛاشً

إٌشبط ِصاٌٚت حبزٌخ ِٓ سٕٛاث
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 يف ٌٍخٍّٕت اجخّبػً اٌصٕدٚق ِٓ بخًٌّٛ املٕشؤة اجلدٌدة املشسٚػبث

 أبسَ ِٓ أزببح ػًٍ إال اإلػفبء ٘را ٌسسي الٚ اٌخًٌّٛ ٘را ٔسبت حدٚد

 . بب،ٗ اٌصٕدٚق لسض

   مخس سٕٛاثملدة  
 بدء اإلٔخبج حبسم األحٛاي أٚ ِٓ حبزٌخ بدء ِصاٌٚت إٌشبط اػخببزا 

اإلرفاءات طن اضضريبة رضى أرباح األذخاص االرتبارية
وسقــًا ضقاظــون اضضرائب رضي اضدخــــل
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