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انٕػغ انؼائهٙ

انفرشج انؼشٚثٛحَٕع االلشاسدائشج ػشٚثح انذخم ٔانًثٛؼاخ/ ٔصاسج انًانٛح 

يؼذل □ػاد٘ □(انشخض انـثٛؼٙ)خاص تاالفشاد / الشاس ػشٚثح انذخم انسُٕ٘

ٔجٕد يظذس دخم نهضٔجح

ْم ذشغة تؼى انذخم

انجُسٛح

/انًذٚشٚح 

يشكض خذياخ
اسى انًكهف

جٕاص انسفش/ انشلى انٕؿُٙ انشلى انؼشٚثٙ

سجالخ غٛش يظادق ػهٛٓا

ذاسٚخ الفال انذساتاخ

االلايح

دساتاخ اطٕنٛح يظادق ػهٛٓا

(1)
انذخم انظافٙ يٍ انُشاؽ انظُاػٙ يٍ داخم انًًهكح

( 16 +1701 - 1801 )(3)
انذخم انظافٙ يٍ انٕظٛفح ٔػؼٕٚح يجانس اإلداسج 

( 3305 + 3304 + 3303 )ٔانشٔاذة انرماػذٚح 

اسى انًذاسة انمإََٙ

 انخاص تانًكهفIBANسلى 

( 112 + 111 )انًثٛؼاخ 

3303

اجًانٙ انذخم يٍ انشٔاذة ٔاألجٕس ٔانؼالٔاخ 

ٔانًكافآخ تًا فٛٓا يكافؤج أػؼاء يجهس اإلداسج 

ٔانًضاٚا األخشٖ

طافٙ انًثٛؼاخ انًذهٛح

طافٙ يثٛؼاخ انرظذٚش

( 123 + 122 + 121 )ذكهفح اإلَراج 
3304

اجًانٙ انذخم يٍ يكافؤج َٓاٚح انخذيح انًسرذمح ٔانًرؼهمح 

 دُٚاس5000و انرٙ ذضٚذ ػٍ 2010/1/1تانفرشج يا تؼذ 
121

ذكهفح انًٕاد األٔنٛح انًسرخذيح فٙ اإلَراج

( 1211 + 1212 + 1213 - 1214 )
3305

 يٕاد أٔنٛح آخش انًذج

411

انذخم اإلجًانٙ يٍ ذؤجٛش انؼماساخ انٕالؼح فٙ 

فٙ دال ٔجٕد دخم يٍ انخهٕ أ انًفرادٛح  )انًًهكح 

( 8فٛذسج ػًٍ يظذس انذخم سلى 
122

انًظاسٚف انظُاػٛح انًثاششج

( 12213 + 12223 + 12231 )

اجًانٙ انذخم يٍ انشاذة انرماػذ٘ تًا فّٛ انًؼهٕنٛح 

يٕاد أٔنٛح أٔل انًذج دُٚاس شٓشًٚا3500انز٘ ٚضٚذ ػٍ 

 يشرشٚاخ يٕاد أٔنٛح يذهٛح
(4)

انذخم انظافٙ يٍ ذؤجٛش انؼماساخ انٕالؼح فٙ انًًهكح

( 411 + 1704 - 1804 )  يشرشٚاخ يٕاد أٔنٛح يسرٕسدج

اإلٚشاداخ األخش1704ٖانشٔاذة ٔاألجٕس ٔانًضاٚا األخشٖ

اإلٚجاساخ ٔانخهٕاخ انًذفٕػح
1804

انًظاسٚف اإلداسٚح ٔانؼًٕيٛح

( 95000يُمٕال يٍ انجذٔل سلى  )

انذخم انظافٙ يٍ َشاؽ انًمأالخ يٍ داخم انًًهكح

( 51 + 1705 - 1805 ) ( 132 - 131 + 12 )كهفح انثؼاػح انًظُؼح 

( 512 - 511)انذخم اإلجًانٙ يٍ داخم انًًهكح 51تؼاػح ذذد انرظُٛغ أٔل انًذج

اإلسرٓالكاخ ٔاالؿفاءاخ

انًظاسٚف انظُاػٛح غٛش انًثاششج األخشٖ
(5)

إٚشاداخ انًشاسٚغ511تؼاػح ذذد انرظُٛغ آخش انًذج

كهفح انًشاسٚغ512( 142 - 141 )سطٛذ انثؼاػح انجاْضج 

( 15 - 11)انذخم اإلجًانٙ يٍ انظُاػح 
(6)

1705تؼاػح جاْضج أٔل انًذج

انذخم انظافٙ يٍ َشاؽ انظشافح يٍ داخم انًًهكح

( 61 + 1706 - 1806 ) اإلٚشاداخ األخشٖ

اإلٚشاداخ األخشٖ

تؼاػح جاْضج آخش انًذج
1805

انًظاسٚف اإلداسٚح ٔانؼًٕيٛح

( 95000يُمٕال يٍ انجذٔل سلى  ) ( 14 + 13 )كهفح انًثٛؼاخ 

1801
انًظاسٚف اإلداسٚح ٔانؼًٕيٛح

( 95000يُمٕال يٍ انجذٔل سلى  )

( 612 - 611 )انذخم اإلجًانٙ يٍ انظشافح 61

ػًالخ أٔل انًذج

ػًالخ يشرشاج خالل انسُح6122( 212 + 211 )انًثٛؼاخ 

طافٙ يثٛؼاخ انؼًالخ611

(2)
انذخم انظافٙ يٍ انُشاؽ انرجاس٘ يٍ داخم انًًهكح

( 26 + 1702 - 1802 )

( 6123 - 6122 + 6121 )كهفح انؼًالخ انًثاػح 612

6121

ػًالخ آخش انًذج6123طافٙ انًثٛؼاخ انًذهٛح

اإلٚشاداخ األخش1706ٖطافٙ يثٛؼاخ انرظذٚش

(7)تؼاػح  أٔل انًذج251
انذخم انظافٙ يٍ َشاؽ انخذياخ يٍ داخم انًًهكح

( 73 + 1707 – 1807 )

1806( 253 - 252 + 251 )كهفح انًثٛؼاخ 25
انًظاسٚف اإلداسٚح ٔانؼًٕيٛح

( 95000يُمٕال يٍ انجذٔل سلى  )

( 7312 + 7311 )طافٙ اإلٚشاداخ 733( 2522 + 2521 )طافٙ انًشرشٚاخ 

طافٙ إٚشاداخ انخذياخ انًذهٛح7311طافٙ انًشرشٚاخ انًذهٛح

73( 25 - 21)انذخم اإلجًانٙ يٍ انرجاسج 26
انذخم اإلجًانٙ يٍ انخذياخ يٍ داخم انًًهكح

( 733 - 732 )

طافٙ إٚشاداخ انخذياخ انًظذسج7312طافٙ انًشرشٚاخ انًسرٕسدج

ذكهفح اإلٚشاداخ انًثاششج732تؼاػح آخش انًذج

اإلٚشاداخ األخش1707ٖاإلٚشاداخ األخشٖ

1802
انًظاسٚف اإلداسٚح ٔانؼًٕيٛح

( 95000يُمٕال يٍ انجذٔل سلى  )
1807

انًظاسٚف اإلداسٚح ٔانؼًٕيٛح

( 95000يُمٕال يٍ انجذٔل سلى  )
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 ذظفٛح إغالق ٔفاج

و2017/11/14حذد انًُىرج بخاسيخ 

( 95000يُمٕال يٍ انجذٔل سلى  )انًظاسٚف اإلداسٚح ٔانؼًٕيٛح 

انذخم انظافٙ يٍ انؼًٕالخ

انذخم انظافٙ يٍ انخهٕ ٔانًفرادٛح ٔانشٓشج

( 87 + 84 + 82 + 81 )انذخم انظافٙ يٍ يظادس انذخم األخشٖ يٍ داخم انًًهكح 

( 1808 - 811 )انذخم انظافٙ يٍ انًُٓح أٔ انذشفح أٔ انظُؼح يٍ داخم انًًهكح 

إجًانٙ اإلٚشاداخ يٍ انًُٓح أٔ انذشفح أٔ انظُؼح يٍ داخم انًًهكح

(اسفك كشف ٚثٍٛ ادرساب اػفاء انرظذٚش  )انخساسج يٍ ذظذٚش انسهغ ٔانخذياخ / ٚـشح إػفاء انذخم / ٚؼاف 

( 191 ) + ( 993101 ) + ( 99150 )انخسائش انظافٛح انًؼذنح يٍ داخم انًًهكح / يجًٕع انذخٕل 

( 993105 + 993104 + 993103 )يجًٕع اإلػفاءاخ ٔانرُضٚالخ 

انذخم انظافٙ يٍ ا٘ إٚشاداخ اخشٖ

( 8 + 7 + 6 + 5 + 4 + 3 + 2 + 1 )انذخم انظافٙ يٍ كافح انًظادس يٍ داخم انًًهكح 

(أسفك كشف ذؼذٚهٙ تٓزِ انرؼذٚالخ  )ٚـشح أٚح ذؼذٚالخ / ٚؼاف 

9028
ذًُخ نألسدَٙ انًمٛى ٔغٛش انًمٛى ٔػًٍ ٚؼٛهٓى يٍ انًمًٍٛٛ فٙ انًًهكح، ٔال ذًُخ  ) دُٚاس فٙ انسُح 12000إػفاء انًؼانٍٛ أٔ جضء ٔيُّ تذذ أػهٗ 

(ْزِ اإلػفاءاخ نغٛش األسدَٙ انًمٛى إال إرا كاٌ انًؼانٍٛ يمًٍٛٛ فٙ انًًهكح

(خذياخ فُٛح ُْٔذسٛح ٔلإََٛح، فٕائذ أ يشاتذح انمشع انسكُٙ، اٚجاس، ذؼهٛى، ػالج) دُٚاس 4000االػفاءاخ االخشٖ أٔ جضء يُٓا تذذ أػهٗ 

انرثشػاخ انًذفٕػح انٗ انذٔائش انذكٕيٛح أٔ انًؤسساخ انشسًٛح أٔ انؼايح أٔ انثهذٚاخ

انخساسج انًذٔسج يٍ سُٕاخ ساتمح يٍ داخم انًًهكح

 دُٚاس28000تذذ أػهٗ  ( 9029 + 9028 + 9027 )يجًٕع اإلػفاء انشخظٙ ٔانًؼانٍٛ ٔاألخشٖ 

(ٔذًُخ نهًمٛى  ) دُٚاس فٙ انسُح 12000اإلػفاء انشخظٙ أٔ جضء يُّ تذذ أػهٗ 

99160
اسفك كشف ٚثٍٛ ؿشٚمح اإلدرساب/ (االسرثًاساخ انخاسجٛح)انذخم انخاػغ نهؼشٚثح يٍ يظادس انذخم يٍ خاسج انًًهكح 

( 99551 )ذذرسة انؼشٚثح فٙ انثُذ سلى  - 

( 99000 ) جذٔل إدرساب انؼشٚثح سلى 

ػشٚثح انذخم انًسرذمح ػهٗ يظادس انذخم يٍ داخم انًًهكح

( 99310 - 99170 )انذخم انخاػغ نهؼشٚثح يٍ يظادس انذخم يٍ داخم انًًهكح 

991201
ُٚضل انرثشػاخ ٔاالشرشاكاخ انًذفٕػح فٙ انًًهكح تًماطذ دُٚٛح أٔ خٛشٚح أٔ إَساَٛح أٔ ػهًٛح أٔ سٚاػٛح أٔ يُٓٛح أٔ نألدضاب

(99110يٍ انثُذ سلى % 25تًا ال ٚرجأص )

( 99510 )ذذرسة انؼشٚثح فٙ انثُذ سلى  -  ( 991201 - 99110 )انذخم انخاػغ نهؼشٚثح انًؼذل يٍ يظادس انذخم يٍ داخم انًًهكح 

(99510تًا ال ٚضٚذ ػٍ انثُذ سلى )ػشٚثح االتُٛح ٔاألساػٙ انًذفٕػح ػٍ انؼماساخ انرٙ ذؤذٗ يُٓا دخم تمذس ذؼهمٓا تّ 

يٍ تذل انخذيح% 5ػشٚثح انذخم انًمرـؼح تُسثح 

َظاو ذخفٛغ ػشٚثح انذخم فٙ انًُاؿك األلم ًًَٕا/ إػفاء ذشجٛغ االسرثًاس

( 995209 + 995207 + 995204 + 995201 )يجًٕع انرماص يٍ ػشٚثح انذخم انًسرذمح 

ػشٚثح انذخم انًمرـؼح يٍ انشٔاذة ٔاألجٕس ٔانؼالٔاخ

يٍ لًٛح انًسرٕسداخ% 2ػشٚثح انذخم انًمرـؼح تُسثح 

( 95000 )جذٔل 

ٕٚصع ػهٗ يظادس انذخم انًخرهفح ( 95200 انٗ 951103اجًغ يٍ  )يجًٕع انًظاسٚف اإلداسٚح ٔانؼًٕيٛح ٔاألخشٖ 

انشٓشج ٔدك االيرٛاص951603انشٔاذة ٔاألجٕس ٔانًضاٚا األخشٖ

(يٍ انذخم انخاػغ انز٘ ٚرذمك نهشخض انًمٛى يٍ ا٘ يظذس خاسج انًًهكح % 10 )ػشٚثح انذخم انًسرذمح ػهٗ االسرثًاساخ انخاسجٛح 

فمؾ فٙ دال ٔجٕد اذفالٛح نرجُة اإلصدٔاج انؼشٚثٙ ( 99551تًا ال ٚضٚذ ػٍ انثُذ سلى  )ُٚضل ذماص ػشٚثح انذخم انًسرذمح انخاسجٛح 

( 99553 - 99551 + 99530 - 99520 - 99510 )سطٛذ ػشٚثح انذخم انًسرذمح 

انرثشػاخ95170اإلٚجاساخ ٔانخهٕاخ انًذفٕػح

انًخظظاخ951803اإلسرٓالكاخ ٔاالؿفاءاخ ٔيظاسٚف انرؤسٛس ٔيا لثم انرشغٛم

(أسفك كشف تٓزِ انًظاسٚف  )انًظاسٚف األخشٖ 95190أستاح انًشاتذح ٔانفٕائذ انًذفٕػح أٔ انًسرذمح

انذٌٕٚ انًؼذٔيح95200األذؼاب ٔاالسرشاساخ ٔانؼًٕالخ انًُٓٛح

سُح انًٛالدانجُسٛحجٕاص انسفش/ انشلى انٕؿُٙطفح انمشاتحاسى انًؼال

..................غٛش رنكَشاؽ يرٕلف :-(طفش٘)سثة ذمذٚى االلشاس تذٌٔ لٛى 

:-نهًفىض/ انشقى انضشيبي نهًُاب:-انزوجت/ انشقى انضشيبي نهزوج

:-نهًفىض/ انشقى انىطُي نهًُاب:-انزوجت/ انشقى انىطُي نهزوج

خاص الستعمال دائرة ضريبت الدخل والمبيعاث

:-اسى  وحىقيع انشخص انزي قاو باسخالو اإلقشاس:-            /               /                     في حاسيخ:-                                       يشكز خذياث ضشيبت/ سهى هزا االقشاس في يذيشيت

أشهذ بأٌ كافت انًعهىياث انىاسدة في هزا اإلقشاس صحيحت وحقيقيت وكايهت وإَُي قذ أدسجج فيه جًيع يصادس انذخم انخاضعت نهضشيبت وإعخًاد عُىاَي انًبيٍ في صذس االقشاس نغاياث انخبهيغ وفقًا ألحكاو انقاَىٌ

/               / :-انخاسيخ/               / :-انخاسيخ

:-انًفىض/ انًُاب/ اسى وحىقيع انًكهف:-انزوجت في حال انضى/ اسى وحىقيع انزوج


