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ؼللاو نل : يشللاريغ االحلل ااخ انضللزيثيح رللي دائللزج ضللزيثح انللذخم ٔانًثيؼللاخ   ٔانفصللم اأ

0202 

 انرٓزب انضزيثييكارحح ل : ٔانًشزٔع اأ

رعُى دائرشح ظرشٞجخ ايرذوى ٘ايُجٟعربد تًرٛ رٓطٟرز وؽرخ عذٞرذح يُهبرؾرخ ايزٗرشة ايعرشٞجٝ            

رغٟٟش رٝ َٓٗغٟخ تُى دائشح ظشٞجخ ايذوى ٘ايُجٟعربد ررٝ َهبرؾرخ ايزٗرشة      إعشاءرٍ  ؽٟش

ٛ ايعشٞجٝ ثبالْزكبو ررٝ ايعُرى َرّ االتزُربد تًرٛ َجرذو اي رهٙٚ         االتزُربد تًرٛ َعبيغرخ     إير

 ايُخبؼش. إداسحُعًَٙبد َّ والو وؽخ َعزُذح تًٛ ايجٟبْبد ٘اي

ايُخررربؼش  إداسحتًرررٛ رعزُرررذ  0202ررررٍ اتزُررربد وؽرررخ يُهبرؾرررخ ايزٗرررشة ايعرررشٞجٝ يعررربٌ   

 ٘ايزؾشٜ ٘عُع ايُعًَٙبد ٘ايجٟبْبد ٘رؾًًٟٗب. ْ ؽخيًكؽبتبد االقزصبدٞخ ٘ايطعبيٟبد ٘األ

 رعُٓذ ايخؽخ ايطعبيٟبد ٘ايُٓ آد راد ايُخبؼش ايُشرطعخ ظُّ ايكؽبتبد االقزصبدٞخ .

 رٍ رؾذٞذ اي شنبد راد ايُخبؼش ايُشرطعخ َّ ايكؽبتبد االقزصبدٞخ.

 انًرثؼح نرُفيذ خطح يكارحح انرٓزب انضزيثياخ رجزا اإل

رؾًٟرى َ٘عبيغرخ ايجٟبْربد ٘ايُعًَٙربد َرّ ورالو َذٞشٞرخ ايُعًَٙربد َرّ ؽٟرش ْ رربؼٗب            -1

 عشٞجخ ايُذرٙتخ ٘تكٙدٖب .ايٗب ٘وسثبؽ٘

ايعالقرخ ٘اْؾرشا     راد ْ رؽخ رؾذٞذ َعبٟٞش ايُخبؼشح ايعشٞجٟخ يً شنبد َرّ ؽٟرش األ   -0

 ذ يًكؽبع  ٘ايعالقخ ثّٟ َغُٙتخ اي شنبد .  تبئذ اي شنخ َّ َعذو ايعبئ

رؾذٞذ اي شنبد راد ايُخبؼش ايُشرطعرخ ٘رغُٟرع ايجٟبْربد ايزطصرًٟٟخ يؾصرش ايُخبيطربد        -3

 اي شنبد .  ٔايعشٞجخ ايُزٙقعخ رٝ ٖز

ظررُّ وؽررخ ايزررذقٟف ٘ايزطزررٟ      خايُٓ ررآد راد ايُخرربؼش ايُشرطعرر   و٘إدساط اي ررشنبد  -4

 ايعشٞجٝ . 

ٝ   ٟخ ْباَه -5 ٞرزٍ رهًٟر     ثؾٟرش  ؽصش قُٟخ ايطش٘قبد ايعشٞجٟخ َّ والو ايزرذقٟف ايعرشٞج

 رشٞف رذقٟف ظشٞجٝ يًُ  اي شنخ ٘إرا رؽًت األَش ايؾصٙو تًٛ َعًَٙبد ٘ثٟبْبد َّ 
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اي ررشنخ يؾصررش قُٟررخ ايُخبيطرربد ايعررشٞجخ ٞررزٍ ايعُررى تًررٛ رشرٟررت ؽٙيررخ رطزٟ ررٟخ يُذٞشٞررخ    

 َهبرؾخ ايزٗشة ايعشٞجٝ يً شنخ .

ٞرزٍ إدرذاس َرزنشح رطزرٟ  َٙقعررخ َرّ ايُرذٞش ايعربٌ يًزطزررٟ  تًرٛ اي رشنخ ؽغرت وؽهرربٌ            -6

 ايكبِْٙ. 

رطزٟ ررٟخ تًررٛ اي ررشنبد ٘ايُٓ ررلد ايزررٝ يررذٞٗب َخرربؼش ظررشٞجٟخ ٘رررف      غررٙالد ايكٟرربٌ ث -7

 ايزٝ رٍ اتزُبدٖب . عظايُعبٟٞش ٘األ

 ٘ايُٓ رآد شنبد ٘نبررخ ايٙصربئف َرّ اي ر     ْمُرخ ايؾصٙو تًٛ ايجٟبْربد ٘ايُعًَٙربد ٘األ   -8

 ٘ايجشاَظ ايؾبعٙثٟخ ايُبيٟخ ٘ايزغبسٞخ يؾصش ايطش٘قبد ايعشٞجٟخ . ْمُخايُغزٗذرخ ٘األ

 إعرشاء ايزرٝ ررٍ    ٘ايُٓ آدرذقٟف ايجٟبْبد ايُبيٟخ ٘ايُغزٓذاد ٘ايغغالد يً شنبد  إتبدح -9

 ايزطزٟ  تًٟٗب ٘ظجػ ايغغالد ٘ايٙصبئف ٘ايجشاَظ َٓٗب .

 : َظاو انفٕذزج انٕطُي   انثاَيانًشزٔع 

ٛ رٗذ  دائشح ظشٞجخ ايذوى ٘ايُجٟعبد َّ رٓطٟز َ ش٘ع ايطٙرشح ايرٙؼٓٝ   ايُغربُٖخ ررٝ    إير

 رٙرٟش ايعٙاثػ ايالصَخ يُؾبسثخ ايزٗشة ايعشٞجٝ.

ايعررشٞجٝ يزُهررّٟ ايررذائشح َررّ َعبيغررخ ايزغٓررت   صررشرٓمررٍٟ َ٘شاقجررخ ايعًُٟرربد ايُبيٟررخ راد األ

 ايعشٞجٝ.

اد ايعرشٞجٟخ َرّ قجرى َرذقكٝ ايعرشٞجخ      قرشاس ٘ايُعًَٙبد ايالصَخ يزرذقٟف ا  رٙرٟش ايجٟبْبد 

 تًٛ ايُذقف ثذاًل َّ ايُهً . صجبداْغغبًَب َع ايٓص ايز شٞعٝ رٝ ْكى تتء ا 

ايعرررشٞجٟخ ث رررهى ٞغررربٍٖ رؾغرررّٟ ايؾصرررًٟخ   داسح٘ايٙعررربئى ايالصَرررخ يررر   د٘ادرؾغرررّٟ األ

 ايعشٞجٟخ.

 ذزج انٕطُينرُفيذ َظاو انفٕاخ انًرثؼح رجزا اإل

 .٘صٟكخ دتٙح تؽبء ْمبٌ ايطٙرشح ايٙؼٓٝ تذادرلٖٟى َغجف   -1

 .٘صبئف ايعؽبء ٘اي ش٘غ إتذاد -0

 .تّ ؼشػ ايعؽبء د٘يًٟب تالِا  -3

 .ثٟع ٘صبئف دتٙح ايعؽبء -4

   .رًكٝ االعزطغبساد َّ قجى اي شنبد -5

 .زكذَخ يزٓطٟز ايعؽبءُرًكٝ تش٘ض اي شنبد اي -6

 .رزؼ ايعش٘ض ايُكذَخ َّ اي شنبد -7

 .ر هٟى يغٓخ رٟٓخ يذساعخ ايعش٘ض ايُكذَخ يًعؽبء -8
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يغٓررخ  إيررٛايُكررذٌ َررّ اي ررشنبد   رعررىركررذٍٞ ايًغٓررخ ايطٟٓررخ يزٙدررٟبرٗب ثرربيعشض األ   -9

  .ايعؽبءاد ايخبدخ ثٗزا ايعؽبء

 تشض قذٌ ٘رٙقٟع ارطبقٟخ ايزٓطٟز يًعؽبء ورعىتًٛ  ثب ؽبيخارخبر ايكشاس ايالصٌ  -12

 . اد ايزٓطٟز ٘ركًب الرطبقٟخ ايعؽبءإعشاءرهًٟ  ٘ؽذح ايطٙرشح ثُزبثعخ ٘ركٍٟٟ  -11

 : ذٕطيغ انماػذج انضزيثيح ٔذحظيٍ االنرشاو انضزيثي انثانثانًشزٔع 

ِ دائشح ظشٞجخ ايذوى ٘ايُجٟعبد رجٓذ َ رش٘ع يزٙعرٟع ايكبترذح    يزؾكٟف ايعذايخ ايعشٞجٟخ رئ

رؾكٟررف ايعذايررخ ايعررشٞجٟخ ٘صٞرربدح ؽصررًٟخ    ايعررشٞجٟخ ٘رؾغررّٟ االَزضرربو ايعررشٞجٝ ثٗررذ     

 .ايعشٞجٟخ

 ذٕطيغ انماػذج انضزيثيح ٔذحظيٍ االنرشاو انضزيثييشزٔع ًرثؼح نرُفيذ اخ انرجزا اإل

ِ ٞهْٙررٙا وبظررعّٟ يًعررشٞجخ ٘يررٍ ًٞزضَررٙا ثزكررذٍٞ   وؽصررش ايُهًطررّٟ ايررزّٞ ٞزٙعررت   -1

 اد ايعشٞجٟخ .قشاسا 

َزبثعررخ ايُهًطررّٟ اٟررش ايُغررغًّٟ ظررشٞجًٟب يؾصررٙيٍٗ تًررٛ ايررشقٍ ايعررشٞجٝ ٘ركررذٍٞ      -0

 اد ايعشٞجٟخ.قشاسا 

َخبؼجبد سعُٟخ يً شنبد ايزٝ ٞعًُِٙ ثٗب ايُهًطّٟ ايزّٞ دوًٍٗ ٞضٞرذ ترّ    إدذاس -3

 ارٍٗ ايعشٞجٟخ ثعش٘سح ايزكٟذ ثبؽهبٌ ايكبِْٙ .قشاسإاالتطبءاد ٘ايزّٞ يٍ ٞزكذَٙا 

ايعرشٞجٝ تًرٛ ايرشاٍ َرّ َخبؼجرخ       قرشاس َزبثعخ ايُهًطّٟ ايزّٞ يٍ ًٞزضَٙا ثزكذٍٞ ا  -4

 اي شنبد ايزٝ ٞعًُِٙ ثٗب.

 اد ايعشٞجٟخ . قشاسؽصش اي شنبد اٟش ايًُزضَخ ثزكذٍٞ ا  -5

ح ركرذٍٞ  ايعشٞجٟخ ثعرش٘س اد قشاسً شنبد ايُزخًطخ تّ ركذٍٞ ا ياد إشعبس إدذاس -6

 ٘يٝاأل ايعشٞجٝ والو شٗش رغٓجًب يًزكذٞش قشاسا 

 قررشاساد ايُشعررًخ يٗررب ٘ايزررٝ يررٍ ركررذٌ ا شررعبسؽصررش اي ررشنبد ايزررٝ يررٍ رغررزغت ي  -7

 يًعشٞجخ تًٟٗب . ٘يٝايعشٞجٝ ٘ايعُى تًٛ ايزكذٞش األ

ُ    ًْٟ  رشٞف تُى يًكٟبٌ ثُغؼ َٟذاره -8 هًطرّٟ  ٝ ثٗرذ  ايزٙتٟرخ ٘ايزضكٟر  ايعرشٞجٝ يً

 .اٟش ايًُزضَّٟ ثبيزغغٟى ايعشٞجٝ

يعررشٞجخ ايُجٟعرربد َضررى  وررذَبد   ثبيزغررغٟى ايعررشٞجٝ االقررى ايزضاَرربايُٗررّ ؽصررش  -9

 (وشٚدٟبْخ ايُشنجبد ٘دبيْٙبد ايزغُٟى ٘ايؾش  ٘ايُّٗ األ

ايكٟبٌ ثغٙالد ايُغؼ ايُٟذاْٝ َرّ قجرى ررشل ايعُرى يًزٙتٟرخ ٘ايزضكٟر  ٘ظرش٘سح         -12

 .ثذو وذَبرٍٗ تّ ؽذ ايزغغٟى و٘ايزغغٟى ايعشٞجٝ يًزّٞ رضٞذ َجٟعبرٍٗ 
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 نهًكهفيٍ اإلنكرزَٔيحانرٕطغ ري انخذياخ :  انزاتغانًشزٔع 

ايشئٟغرٟخ يرذائشح ظرشٞجخ     ٖرذا  ٞعزجرش َرّ األ   خيهزشْٟ٘ا ركذٍٞ نبرخ ايخذَبد ايعشٞجٟخ 

ايُهًطّٟ ٘ؽصرٙيٍٗ تًرٛ    إيٛرؾغّٟ ايخذَبد ايعشٞجٟخ ايذوى ٘ايُجٟعبد ٘ريم ثٗذ  

ايخذَبد ايعشٞجٟخ ثغشتخ ٘دِ٘ نًطخ ٘دِ٘ ايؾبعخ يُشاععرخ ايرذائشح َُرب ٞرٙرش ايهًطرخ      

 . ًبإيهزشْٟٟ٘خ ركذٍٞ ايخذَبد وُٖد عبئؾخ نٙسْ٘ب وظٗش٘ايٙقذ تًٛ ايُهًطّٟ ٘قذ 

 نهًكهفيٍ حنكرزَٔياإلاخ انًرثؼح نرُفيذ يشزٔع انرٕطغ ري انخذياخ رجزا اإل

رؾذٞش ٘ رعذٞى ايُعًَٙبد اي خصٟخ يًُٙاؼّ َجبششح ثؾٟرش ٞغرزؽٟع ايُهًر  َرّ      -1

وررالو ايُٙقررع رؾررذٞش تٓررٙاِ ايغررهّ ٘ تٓررٙاِ ايعُررى ٘ايعٓررٙاِ ايجشٞررذٜ ٘عٗرربد      

  .زيمايعُى ٘ رغٟٟش ايؾبيخ االعزُبتٟخ ٘ اٟشٖب تٓذ ايؾبعخ ي

ايعرشٞجٟخ ايُكرذسح ٘ايُغرزلْطخ ٘ايُعزرشض تًٟٗرب  ٘       ايؾصٙو تًٛ ثٟربِ ثبيغرٓٙاد   -0

َرّ ايُعًَٙربد ايعرشٞجٟخ     ح ايُغزؾكخ ٘ايُذرٙترخ ٘ايُكغرؽخ ٘ايعذٞرذ   سدذَكذاس األ

 .ايزٝ رٍٗ ايُٙاؼّ

 رشنبد  اد ايُرٙظطّٟ ٘األررشاد ٘اي  إقرشاس اد ظشٞجخ ايذوى ٘ايزٝ ر ُى إقشاسركذٍٞ  -3

 .ايُغبُٖخايعبدٞخ ٘اي شنبد 

  .اد ظشٞجخ ايُجٟعبد ٘اؽزغبة ايعشٞجخ ايُغزؾكخإقشاسركذٍٞ  -4

 رغًٍٟ قغبئٍ ايُعًَٙبد   َعًَٙبد ايُٙظطّٟ/االقزؽبتبد/ايُعًَٙبد(.  -5

َهبْٟررخ إَشاععررخ  َررع   إيررٛيًُغررزؾكبد ايعررشٞجٟخ دِ٘ ايؾبعررخ    يهزشْ٘ررٝا ايررذرع  -6

 .بإيهزشْٟ٘ايؾصٙو تًٛ عٓذ ايذرع 

 .بإيهزشْٟ٘ايؾصٙو تًٛ ثشاءح رَخ  -7

  .ايزؾكف َّ ثشاءح ايزَخ -8

  .شٗبدح ثبيشقٍ ايعشٞجٝ -9

 .قشاسرؾُٟى َشركبد ثعذ رغًٍٟ ا  -12

 .نًُخ عش إدذاس إتبدح٘ حو َش٘نًُخ عش أل إدذاس -11

 ٘ؼًجبد االتزشاظبد ٘ؼًجبد ايزغٙٞبد ٘ايُصبيؾبد  ؼًجبد ايكبئُخ ايزٖجٟخ -10

 .ايصٓبتٟخ ْ ؽخؽٙارض األ -13

 .خ ركذٍٞ ؼًجبد َّ قجى ايُهً  َجبششح تًٛ ايزكغٟػظبرإ -14

 .خ ركذٍٞ ؼًجبد َّ قجى ايُهً  َجبششح تًٛ سرع ايؾغضظبرإ -15

اد ايرررذوى إقرررشاسخ ركرررذٍٞ ؼًجررربد َرررّ قجرررى ايُهًررر  َجبشرررشح تًرررٛ رعرررذٞى   ظررربرإ -16

 .٘ايُجٟعبد

 .ظبرخ ركذٍٞ ؼًجبد َّ قجى ايُهً  َجبششح تًٛ ايشد ايعشٞجٝإ -17
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ركررذٍٞ ؼًجرربد َررّ قجررى ايُهًرر  َجبشررشح تًررٛ رطعٟررى ايررشقٍ ايعررشٞجٝ يررذٚ    ظرربرخ إ -18

 .ايغُبسل

 َظاو انحاطٕب انجذيذ:  انخايضانًشزٔع 

رعُى دائشح ظشٞجخ ايذوى ٘ايُجٟعبد تًرٛ ؼرشػ تؽربء يٓمربٌ ؽبعرٙة ظرشٞجٝ عذٞرذ        

يزرذقٟف ايعرشٞجٝ َ٘زبثعرخ االَزضربو ايعرشٞجٝ      ٘اُٞهّ ايذائشح َّ سررع نطربءح ايزؾصرٟى    

 .٘ايُهًطّٟ اٟش ايًُزضَّٟ

 اخ انًرثؼح نرُفيذ يشزٔع َظاو انحاطٕب انجذيذرجزا اإل

  .رلٖٟى َغجف يزغٟٗض ٘صٟكخ ايعؽبء -1

 .٘صٟكخ ايعؽبء ٘اي ش٘غ إتذاد -0

 .تّ ؼشػ ايعؽبء د٘يًٟب تالِا  -3

 .زكذٍٞ يًعؽبءد ٘االعئًخ َّ اي شنبد ايشااجخ ثرًكٝ االعزطغبسا -4

 .ايغذٞذ ٘رٙقٟع ارطبقٟخؼشػ تؽبء ششاء ْمبٌ ايؾبعٙة  -5

 .رؽجٟف ْمبٌ ايؾبعٙة ايغذٞذ -6

 اػرًاد انًؼاييز انذٔنيح ري انرذليك:  انظادصانًشزٔع 

تًُررذ دائرررشح ظرررشٞجخ ايرررذوى ٘ايُجٟعررربد تًررٛ اتزُررربد ايُعررربٟٞش ايذ٘يٟرررخ ررررٝ ايزرررذقٟف   

سرع نطربءح ايزرذقٟف ايعرشٞجٝ ٘رؾكٟرف ايعذايرخ ايعرشٞجٟخ ثرّٟ ايُهًطرّٟ         ايعشٞجٝ ثٗذ  

د ايُضًرررٛ ررررٝ ْمرررٍ ايزرررذقٟف ايعررربًَّٟ ررررٝ ْطرررظ ايكؽررربع َرررّ ورررالو رؽجٟرررف ايُُبسعرررب 

 .ايعشٞجٝ

 اخ انًرثؼح نرُفيذ يشزٔع اػرًاد انًؼاييز انذٔنيح ري انرذليكرجزا اإل

  .رصٟٓ  ايًُطبد ؽغت ايكؽبتبد ٘رٙصٞعٗب تًٛ ايُذٞشٞبد إتبدح -1

 .ايهجبساد ايُزجعخ رٝ ايزذقٟف يهى قؽبع رٝ ًَطبد عشاءرٙؽٟذ ا  -0

  .اد ايُزجعخ رٝ ايزذقٟف يهى قؽبع رٝ ًَطبد ايُزٙعؽّٟعشاءرٙؽٟذ ا  -3

 اعزؾذاس َذٞشٞبد َزخصصخ رٝ ايُّٗ ٘رؾٙٞى ايًُطبد راد االوزصبص يٗب . -4

 .ر هٟى رشل تُى يزذقٟف ايًُطبد ثذو َّ ايزذقٟف ايطشدٜ يًُطبد نجبس ايُهًطّٟ -5

ايطرررشدٜ يًُطررربد ايُهًطرررّٟ  ر رررهٟى ررررشل تُرررى يزرررذقٟف ايًُطررربد ثرررذو َرررّ ايزرررذقٟف    -6

 .ايُزٙعؽّٟ
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 انفصم انثاَي : انرحصي خ انضزيثيح 

 

تُفض انشٓز  حيمارَ 0202/أيهٕلذحصي خ ضزيثح انذخم ٔانًثيؼاخ خ ل شٓز  ( أ

 .0209يٍ ػاو 

رؾصررٟالد ايررذائشح َررّ ظررشٞجخ ايررذوى ٘ظررشٞجخ ايُجٟعرربد تًررٛ ايغررًع ٘ايخررذَبد   اسرطعررذ

( ًَِٟٙ دٞٓبس رٝ ؽّٟ 424  إيٛ ًٞٙووايُؾًٟخ ٘ايُغزٙسدح ٘ايُغبُٖخ ايٙؼٟٓخ والو شٗش 

ٖ و( ًَٟررِٙ دٞٓرربس  360َررب َكررذاسٔ    0219نبْررذ يررٓطظ اي ررٗش َررّ ترربٌ     ب        ٜ ثضٞرربدح َكررذاس

 %.11ؽٙايٝ  ( ًَِٟٙ دٞٓبس ٘ثٓغجخ41.5  

( ًَٟررِٙ 360  إيررٛاسرطعررذ رؾصررٟالد ظررشٞجخ ايُجٟعرربد َررّ ايغررًع ايُؾًٟررخ ٘ايُغررزٙسدح  

( ًَٟرِٙ دٞٓربس ثضٞربدح    306َرب َكرذاسٔ     0219دٞٓبس رٝ ؽّٟ نبْرذ يرٓطظ اي رٗش َرّ تربٌ      

%( نُب ٘اسرطعذ رؾصٟالد ظشٞجخ ايرذوى ورالو   11( ًَِٟٙ دٞٓبس ٘ثٓغجخ  35َكذاسٖب  

َرب َكرذاسٖب    0219( ًَِٟٙ دٞٓبس رٝ ؽّٟ نبْذ يٓطظ اي ٗش َّ تبٌ 44  إيٛ  ًٞٙووشٗش 

 %.19( ًَِٟٙ دٞٓبس ٘ثٓغجخ ؽٙايٝ 7ٜ ثضٞبدح َكذاسٔ   و( ًَِٟٙ دٞٓبس 37 

( ًَٟررِٙ 068  إيررٛرؾصررٟالد ظررشٞجخ ايُجٟعرربد تًررٛ ايغررًع ٘ايخررذَبد ايُؾًٟررخ    اسرطعررذ

( ًَٟرِٙ  02َكرذاسٔ    ضٞربدح ث 0219( ًَِٟٙ دٞٓبس يٓطظ اي رٗش َرّ تربٌ    049دٞٓبس َكبثى  

 . %(.8٘ثٓغجخ ؽٙايٝ  دٞٓبس 

( انخاص ترحصي خ ضزيثح انذخم ٔانًثيؼلاخ خل ل شلٓز    0ٔكًا ْٕ يثيٍ تانجذٔل رلى )

 .0209تُفض انشٓز يٍ ػاو  حيمارَ 0202/يهٕلأ
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 (0رجذٔل رلى )

يمارَح تُفض انشٓز يٍ  0202يهٕل /ضزيثح انذخم ٔانًثيؼاخ خ ل شٓز أذحصي خ 

 0209ػاو 

 تاأنف ديُار

 انبيــــــاٌ 
شهر  إيراد
  9102ايهىل /

شهر  إيراد
  9191ايهىل /

 انفرق

 % انقيًت 

وانًساهًت  اث ضريبت انذخمإيراد
 انىطُيت

31.497 38.336 6.839  21.71% 

اث ضريبت انًبيعاث انًحهيت إيراد
 صُاعت وحجارة وخذياث 

248.48 268.399 19.919  8.02% 

يجًىع ضريبت انذخم وانًبيعاث 
 انًحهيت

279.977 306.735 26.758  10% 

اث ضريبت دخم يقخطعت عهً إيراد
 انًسخىرداث

5.500 5.722 0.222  4% 

اث ضريبت انًبيعاث عهً إيراد
 انًسخىرداث

77.489 92.033 14.544  19% 

يجًىع ضريبت انذخم وانًبيعاث عهً 
 انًسخىرداث

82.989 97.755 14.766  18% 

 %19  7.061 44.058 36.997 اث ضريبت انذخمإيراد

 %11  34.463 360.432 325.969 اث ضريبت انًبيعاثإيراد

 %11  41.524 404.490 362.966 يجًىع ضريبت انذخم وانًبيعاث 
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 (0انشكم رلى )

يمارَح تُفض انشٓز  0202/ أيهٕلذحصي خ ضزيثح انذخم ٔانًثيؼاخ خ ل شٓز 

 0209يٍ ػاو 

 

يمارَللح تللُفض  0202/ أيهللٕلذحصللي خ ضللزيثح انللذخم ٔانًثيؼللاخ نُٓايللح شللٓز    -

  0209انفرزج ػاو 

رؾصررٟالد ايررذائشح َررّ ظررشٞجخ ايررذوى ٘ظررشٞجخ ايُجٟعرربد تًررٛ ايغررًع ٘ايخررذَبد   اسرطعررذ

( ًَٟرِٙ دٞٓربس رررٝ   3512  إيررٛ وًٞرٙو ايُؾًٟرخ ايُغرزٙسدح ٘ايُغربُٖخ ايٙؼٟٓررخ يٓٗبٞرخ شرٗش      

( ًَٟرِٙ دٞٓربس اٜ ثضٞربدح َكرذاسٔ     3014َب َكذاسٔ   0219ؽّٟ نبْذ يٓطظ ايطزشح َّ تبٌ 

 %.9( ًَِٟٙ دٞٓبس ٘ثٓغجخ ؽٙايٝ 096ؽٙايٝ   

ٛ اسرطعذ رؾصٟالد ظشٞجخ ايُجٟعبد َرّ ايغرًع ايُؾًٟرخ ٘ايُغرزٙسدح       ( ًَٟرِٙ  0552  إير

( ًَٟرِٙ دٞٓربس ثضٞربدح    0319َرب َكرذاسٔ     0219دٞٓبس رٝ ؽّٟ نبْذ يٓطظ ايطزشح َرّ تربٌ   

%( نُررب ٘اسرطعررذ رؾصررٟالد ظررشٞجخ ايررذوى   12( ًَٟررِٙ دٞٓرربس ٘ثٓغررجخ   031َكررذاسٖب  

َرب   0219( ًَِٟٙ دٞٓبس رٝ ؽّٟ نبْذ يرٓطظ ايطزرشح َرّ تربٌ     961  إيٛ  وًٞٙويٓٗبٞخ شٗش 

 %.7خ ؽٙايٝ ( ًَِٟٙ دٞٓبس ٘ثٓغج65( ًَِٟٙ دٞٓبس اٜ ثضٞبدح َكذاسٖب   895َكذاسٔ  

( ًَٟررِٙ 1909  إيررٛصادد رؾصررٟالد ظررشٞجخ ايُجٟعرربد تًررٛ ايغررًع ٘ايخررذَبد ايُؾًٟررخ    

( 055ثضٞرربدح َكررذاسٖب   0219( ًَٟررِٙ دٞٓرربس يررٓطظ ايطزررشح َررّ ترربٌ  1675دٞٓرربس َكبثررى  

 %.15 ًَِٟٙ دٞٓبس ٘ثٓغجخ ؽٙايٝ
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( انخللاص ترحصللي خ ضللزيثح انللذخم ٔانًثيؼللاخ نُٓايللح  0ْللٕ يثلليٍ تانجللذٔل رلللى )  ٔكًللا

 .0209يمارَح تُفض انفرزج ػاو  0202/ أيهٕلشٓز 

 (0انجذٔل رلى )

يمارَح تُفض  0202/ أيهٕلنُٓايح شٓز  ذزاكًي ذحصي خ ضزيثح انذخم ٔانًثيؼاخ

 0209انفرزج يٍ ػاو 

 تاأنف ديُار

 انبيــــــاٌ 

نُهايت  إيراد
 أيهىلشهر 

/9102  
 

نُهايت  إيراد
 أيهىلشهر 

/9191  
 

 انفرق

 انقيًت 
 

% 

 %8  65.675 919.067 853.392 انىطُيت ضريبت  انذخم وانًساهًت إيراد

اث ضريبت انًبيعاث انًحهيت صُاعت إيراد
 وحجارة وخذياث 

1674.445 1929.171 254.726  15% 

 %13  320.401 2848.238 2527.837 انًحهيتيجًىع ضريبت انذخم وانًبيعاث 

اث ضريبت دخم يقخطعت عهً إيراد
 انًسخىرداث

41.266 41.506 0.240  1% 

 %4-  24.151- 620.487 644.638 اث ضريبت انًبيعاث عهً انًسخىرداثإيراد

يجًىع ضريبت انذخم وانًبيعاث عهً 
 انًسخىرداث

685.904 661.993 -23.911  -3% 

 %7  65.418 960.573 895.155 ضريبت انذخم اثإيراد

 %10  230.575 2549.658 2319.083 اث ضريبت انًبيعاثإيراد

 %9  295.993 3510.231 3214.238 يجًىع ضريبت انذخم وانًبيعاث 
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 (0انشكم رلى )

يمارَح تُفض  0202/ أيهٕلذحصي خ ضزيثح انذخم ٔانًثيؼاخ ذزاكًي نُٓايح شٓز 

 0209يٍ ػاو انفرزج 

 ب(ذحصي خ ضزيثح انذخم ٔانًثيؼاخ يصُفح اظة تُٕد لإٌَ انًٕاسَح انؼايح نهذٔنح

يصُفح  0209/0202نؼايي  أيهٕلذحصي خ ضزيثح انذخم ٔانًثيؼاخ خ ل شٓز  -

 اظة تُٕد لإٌَ انًٕاسَح انؼايح نهذٔنح

ايرذوى ٘اِ ْغرجخ   شٞجخ اسرطعذ ؽصًٟخ ظشٞجخ ايذوى َّ عُٟع ثٓٙد رصٟٓ  رؾصٟالد ظ

%( َررّ ايعررشٞجخ 154ؽٟررش ثًغررذ   رررشاديجٓررذ ظررشٞجخ ايُؾصررًخ َررّ األ االسرطرربع األتًررٛ

ايُؾصررًخ يررٓطظ ايجٓررذ َررّ ايعرربٌ ايُبظررٝ ٘نبْررذ اقررى ْغررجخ اسرطرربع يجٓررذ ظررشٞجخ ايررذوى           

 ايُؾصًخ َّ ايُٙظطّٟ ٘ايُغزخذَّٟ .

صررًخ َررّ ايكؽبترربد  اِ ظررشٞجخ ايُجٟعرربد ايُؾ إيررٛ( ٘ايُجررّٟ ادْرربٔ 3ٞ ررٟش ايغررذ٘و سقررٍ   

%( ؽٟش اسرطعذ ؽصًٟخ ظشٞجخ ايُجٟعبد ايُؾصًخ َّ 12.5االقزصبدٞخ اسرطعذ ثٓغجخ  

ْغجخ اسرطبع رٝ قؽبتبد ؽصًٟخ  وتًٛ%( ٘ايزٝ رُضى 01.5َجٟعبد ايغًع ايُؾًٟخ ثٓغجخ  

ظشٞجخ ايُجٟعبد رٝ ؽرّٟ اْخطعرذ ؽصرًٟخ ظرشٞجخ ايُجٟعربد َرّ قؽربع ايخرذَبد ثٓغرجخ          

االقزصرربدٞخ َررّ قؽرربع    ْ ررؽخعبئؾررخ نٙسْ٘ررب تًررٛ ثعررط األ    وصررشظ %( ٘ريررم ٞعهرر 31 

 ايخذَبد َضى ايغٟبؽخ ٘ايؽٟشاِ ٘ايٓكى ٘ايُؽبتٍ ٘ايطٓبدل .

رحصي خ ضزيثح انذخم ٔانًثيؼاخ خ ل شٓز ت( انخاص 3ٔكًا ْٕ يثيٍ تانجذٔل رلى )

 يصُفح اظة تُٕد لإٌَ انًٕاسَح انؼايح نهذٔنح 0209/0202نؼايي  أيهٕل
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يجًٕع ضرٌثح انذخم  
 ٔانًثٍعاخ  

  2019/اٌراد نُٓاٌح شٓر اٌهٕل 

  2020/اٌراد نُٓاٌح شٓر اٌهٕل 
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 (3انجذٔل رلى )

يصُفح  0209/0202نؼايي  أيهٕلذحصي خ ضزيثح انذخم ٔانًثيؼاخ خ ل شٓز 

 اظة تُٕد لإٌَ انًٕاسَح انؼايح نهذٔنح

 تاأنف ديُار

 انبيـــــاٌ
خالل  يراداإل

 أيهىلشهر 
/9102  

خالل  يراداإل
 أيهىلشهر 

/9191  

 انفرق

 % انقيًت 

         اخ ضرٌثح انذخمإٌراد

 %16.88 2,909 20,143 17,234 انشركاخ

 %154.24 3,799 6,262 2,463 رفراداأل

 %2.04 353 17,653 17,300 اقرطاعاخ انًٕظفٍٍ ٔانًسرخذيٍٍ

 %19.09 7,061 44,058 36,997 اث ضريبت انذخم إيراديجًىع 

         ضرٌثح انًثٍعاخ

 %21.57 21,277 119,915 98,638 قطاع انسهع انًحهٍح

 %12.68 13,071 116,177 103,106 انقطاع انرجاري

 %30.88- 14,431- 32,305 46,736 انقطاع انخذيً

 %18.77 14,544 92,033 77,489 انضرٌثح انًسرٕردج

 %10.57 34,461 360,430 325,969 اث ضريبت انًبيعاثإيراديجًىع 

 %11.44 41,522 404,488 362,966 يمجًانانًجًىع اإل
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 (3رلى ) انشكم

 0209/0202نؼايي  أيهٕلانخاص ترحصي خ ضزيثح انذخم ٔانًثيؼاخ خ ل شٓز 

 يصُفح اظة تُٕد لإٌَ انًٕاسَح انؼايح نهذٔنح

 

 0209/0202نؼايي  أيهٕلشٓز  ذزاكًي نُٓايحذحصي خ ضزيثح انذخم ٔانًثيؼاخ 

 يصُفح اظة تُٕد لإٌَ انًٕاسَح انؼايح نهذٔنح

يرٛ َرّ تربٌ    ٘األ وسثربع ٟ  ظرشٞجخ ايرذوى ورالو رزرشح ايضالصرخ      اسرطعذ عُٟع ثٓرٙد رصرٓ  

يجٓررذ ظررشٞجخ ايررذوى َررّ    تًررٛ%( ؽٟررش نبْررذ ْغررجخ االسرطرربع األ  7.3ثٓغررجخ   0202

%( ٘ثٓرذ  5.5%( ٘اسرطربع ثٓرذ ظرشٞجخ ايرذوى َرّ اي رشنبد ثٓغرجخ         34ْغجخ   رشاداأل

 %( .9.5ظشٞجخ ايذوى َّ ايش٘ارت ثٓغجخ  

ثٓغرجخ   0202يرٛ َرّ تربٌ    ٘األ وسثربع ظشٞجخ ايُجٟعبد ايُؾصًخ والو ايضالصرخ  اسرطعذ 

يعشٞجخ ايُجٟعبد تًٛ ايغًع ايُؾًٟخ ثٓغجخ  تًْٛغجخ االسرطبع األ ذ%( ؽٟش نب9.0ْ 

%( ررررٝ ؽرررّٟ اْخطعرررذ يكؽررربع  10.8%( ٘اسرطبتٗرررب يًكؽررربع ايزغررربسٜ ثٓغرررجخ  36 

يُؾصررًخ َررّ ايُغررزٙسداد %( نُررب اْخطعررذ ظررشٞجخ ايُجٟعرربد ا17ايخررذَبد ثٓغررجخ  

 %(.3.8والو ٖزٔ ايطزشح ثٓغجخ  

 ذزاكًلي  رحصي خ ضزيثح انذخم ٔانًثيؼاخت( انخاص 4ٔكًا ْٕ يثيٍ تانجذٔل رلى )

يصلُفح اظلة تُلٕد للإٌَ انًٕاسَلح انؼايلح        0209/0202نؼايي  أيهٕلنُٓايح شٓز 

 نهذٔنح

0

50,000

100,000

150,000

200,000

250,000

300,000

350,000

400,000

450,000

يجًٕع اٌراداخ ضرٌثح  
 انذخم  

يجًٕع اٌراداخ ضرٌثح  
 انًثٍعاخ

 انًجًٕع االجًانً

  2019/االٌراد خالل شٓر اٌهٕل 

  2020/االٌراد خالل شٓر اٌهٕل 
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 (4انجذٔل رلى )

 0209/0202نؼايي  أيهٕلنُٓايح شٓز ذزاكًي ذحصي خ ضزيثح انذخم ٔانًثيؼاخ 

 يصُفح اظة تُٕد لإٌَ انًٕاسَح انؼايح نهذٔنح

 تاأنف ديُار

 انبيـــــاٌ
نُهايت  يراداإل

 أيهىلشهر 
/9102  

نُهايت  يراداإل
 أيهىلشهر 

/9191  

 انفرق

 % انقيًت 

         اخ ضرٌثح انذخمإٌراد

 %5.51 39,244 751,070 711,826 انشركاخ

 %34.17 12,048 47,302 35,254 رفراداأل

اقرطاعاخ انًٕظفٍٍ 
 162,201 148,075 ٔانًسرخذيٍٍ

14,126 
9.54% 

 %7.31        65,418         960,573          895,155    اث ضريبت انذخمإيراديجًىع 

         ضرٌثح انًثٍعاخ

 %36.43 239,041 895,130 656,089 قطاع انسهع انًحهٍح

 %12.78 82,162 725,133 642,971 انقطاع انرجاري

 66,477- 308,908 375,385 انقطاع انخذيً
-

17.71% 

 %3.75- 24,151- 620,487 644,638 انضرٌثح انًسرٕردج

اث ضريبت إيراديجًىع 
 انًبيعاث

2,319,083 2,549,658 230,575 9.94% 

 %9.21 295,993 3,510,231 3,214,238 يمجًانانًجًىع اإل
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 (4انشكم رلى )

 0209/0202نؼايي  أيهٕلذحصي خ ضزيثح انذخم ٔانًثيؼاخ ذزاكًي نُٓايح شٓز 

 يصُفح اظة تُٕد لإٌَ انًٕاسَح انؼايح نهذٔنح

 

 

 

 0209/0202نؼللايي  أيهللٕلنُٓايللح شللٓز ذزاكًللي ذحصللي خ ضللزيثح انللذخم ٔانًثيؼللاخ  

 تُٕد لإٌَ انًٕاسَح انؼايح نهذٔنح تذٌٔ ضزيثح انًشرماخ انُفطيح يصُفح اظة

اسرطعررذ ظررشٞجخ ايُجٟعرربد ايُؾصررًخ َررّ عُٟررع ايغررًع ٘ايخررذَبد ثعررذ اعررزجعبد ظررشٞجخ           

ًَٟبس دٞٓبس رٝ ؽرّٟ نبْرذ ورالو ْطرظ ايطزرشح       19994 إيٛايُجٟعبد تًٛ ايُ زكبد ايٓطؽٟخ 

ع طرب يرزيم رربِ االسر  %( ، 5ٓغرجخ اسرطربع    ًَٟبس دٞٓبس ٘ث 19891َب َكذاسٔ  0219َّ تبٌ 

صٞبدح ظشٞجخ ايُجٟعبد ايُؾصًخ َّ ايكؽبتبد ٘ركًب  إيٛرٝ ؽصًٟخ ظشٞجخ ايُجٟعبد ٞعٙد 

رصررٟٓ  تٙائررذ ايُ ررزكبد ايٓطؽٟررخ  إترربدح إيررٛ( ٘يررٟظ 495يُررب ٘سد رررٝ نررى َررّ ايغررذ٘يّٟ  

بد االقزصربدٞخ  ( اسرطبع ظشٞجخ ايُجٟعبد ايُؾصًخ َرّ ايكؽبتر  5ؽٟش ٞمٗش ايغذ٘و سقٍ  

 .نى َٓٗب إصاء٘ثبيكُٟخ ٘ايٓغجخ ايُجٟٓخ ثعذ اعزجعبد ظشٞجخ ايُجٟعبد تًٛ ايُ زكبد ايٓطؽٟخ 

زؾصٟالد ظشٞجخ ايذوى ٘ايُجٟعبد يٓٗبٞرخ شرٗش   ث ( ايخبص5٘نُب ٖٙ َجّٟ ثبيغذ٘و سقٍ  

َصٓطخ ؽغت ثٓٙد قبِْٙ ايُٙاصْخ ايعبَخ يًذ٘يخ ثرذِ٘ ظرشٞجخ    0219/0202يعبَٝ  وًٞٙو

 ايُ زكبد ايٓطؽٟخ
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   2019/االٌراد نُٓاٌح شٓر اٌهٕل 

   2020/االٌراد نُٓاٌح شٓر اٌهٕل 



16 
 

 (5انجذٔل رلى )

يصُفح  0209/0202نؼايي  أيهٕلذحصي خ ضزيثح انذخم ٔانًثيؼاخ نُٓايح شٓز 

  تذٌٔ ضزيثح انًشرماخ انُفطيح اظة تُٕد لإٌَ انًٕاسَح انؼايح نهذٔنح

 ديُار تاأنف  

 انبيـــــاٌ

 يرادي اإلإمجًان
-0/0يٍ 

9102/8/10 
 

 يراداإل
-2/0يٍ

9102/2/11 

 يرادي اإلإمجًان
-0/0يٍ 

9102/2/11 

 يرادي اإلإمجًان
-0/0يٍ 

9191/8/10 

-2/0يٍ يراداإل
9191/2/11  

يٍ  يرادي اإلإمجًان
0/0-

9191/2/11 

             اخ ضرٌثح انذخمإٌراد

 751,070 20,143 730,927 711,826 17,234 694,592 انشركاخ

 47,302 6,262 41,040 35,254 2,463 32,791 رفراداأل

 162,201 17,653 144,548 148,075 17,300 130,775 اقرطاعاخ انًٕظفٍٍ ٔانًسرخذيٍٍ

        960,573             44,058    916,515 895,155 36,997 858,158 انًجًىع

          -                         ضرٌثح انًثٍعاخ

 895,130 119,915 775,215 656,089 98,638 557,451 قطاع انسهع انًحهٍح

 725,133 116,177 608,956 642,971 103,106 539,865 انقطاع انرجاري

 308,908 32,305 276,603 375,385 46,736 328,649 انقطاع انخذيً

 620,487 92,033 528,454 644,638 77,489 567,149 انضرٌثح انًسرٕردج

        2,549,658          360,430  2,189,228 2,319,083 325,969 1,993,114 انًجًىع

 3,510,231 404,488 3,105,743 3,214,238 362,966 2,851,272 يمجًانانًجًىع اإل

ضريبت انًبيعاث )انعايت وانخاصت( 
 عهً انًشخقاث انُفطيت

332,889 95,189 428,078 461,200 94,362 555,562 

انرسىو وانبذالث يٍ انًشخقاث انُفطيت 
** 

318,100 0 318,100 0 0 0 

اث يٍ انًشخقاث انُفطيت )ضريبت إيراد
 انًبيعاث + انبذالث ( 

650,989 95,189 746,178 461,200    94,362        555,562 

يجًىع ضريبت انًبيعاث انًحصهت 
 بذوٌ يشخقاث َفطيت 

1,660,225 230,780 1,891,005 1,728,028  266,068        1,994,096 
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 ج( ذحصي خ ضزيثح انذخم ٔانًثيؼاخ اظة انمطاػاخ

 (6انجذٔل رلى )

 0209/0202نؼايي  أيهٕلذحصي خ ضزيثح انذخم اظة انمطاػاخ خ ل شٓز 

 ديُارتاأنف 

 انقطاع 
ضريبت انذخم 
خالل شهر 

 9102/ أيهىل

ضريبت انذخم 
خالل شهر 

 9191/ أيهىل

 انفرق

 % انقيًت

 انبُىك
 5,600 6,850 1,250 22.32% 

 ساسيتشركاث انخعذيٍ األ
 428 379 -49 -11.45% 

 ساسيتاالحصاالث األ
 627 734 107 17.07% 

 انصُاعيت َشطتاأل
 2,866 3,579 713 24.88% 

 شركاث انذخاٌ
 284 320 36 12.68% 

 انًشخقاث انُفطيت
 342 884 542 158.48% 

 شركاث انًال وانىساطت
 388 320 -68 -17.53% 

 انًسخىرداث
 5,500 5,722 222 4.04% 

 أخري
 20,962 25,270 4,308 20.55% 

 انًجًىع
 36,997 44,058 7,061 19.09% 
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 (7انجذٔل رلى )

 0209/0202نؼايي  أيهٕلاظة انمطاػاخ خ ل شٓز  انًثيؼاخذحصي خ ضزيثح 

 

 تاأنف ديُار

 انقطاع 
ضريبت انًبيعاث 

 أيهىلخالل شهر 
/9102 

ضريبت انًبيعاث 
 أيهىلخالل شهر 

/9191 

 انفرق

 % انقيًت

 انذخاٌ
        

76,360            97,446             21,086        27.61% 

 انًشخقاث انُفطيت
        

81,301            94,472             13,171        16.20% 

 ساسيتاالحصاالث األ
        

16,345            15,998        -         347        -2.12% 

 االسًُج وانحذيذ
          

2,119              2,254                  135        6.37% 

 انًشروباث انكحىنيت 
          

1,721              1,440        -         281        -16.33% 

 انًسخىرداث 
        

77,489            92,033             14,544        18.77% 

  أخري
        

70,634            56,787        -    13,847        -19.60% 

 انًجًىع 
      
325,969          360,430             34,461        10.57% 
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 (8انجذٔل رلى )

نؼايي  أيهٕلشٓز  نُٓايح ذزاكًي ذحصي خ ضزيثح انذخم اظة انمطاػاخ

0209/0202 

 تاأنف ديُار

 انقطاع 

ضريبت انذخم 
نُهايت حراكًي 
 أيهىلشهر 

/9102 

ضريبت انذخم 
نُهايت حراكًي 
 أيهىلشهر 

/9191 

 انفرق

 % انقيًت

 انبُىك
 303,172 302,957 -215 -0.07% 

 ساسيتشركاث انخعذيٍ األ
 27,742 44,764 17,022 61.36% 

 ساسيتاالحصاالث األ
 20,137 21,068 931 4.62% 

 انصُاعيت َشطتاأل
 69,561 80,432 10,871 15.63% 

 شركاث انذخاٌ
 482 530 48 9.96% 
 انُفطيتانًشخقاث 
 9,008 11,694 2,686 29.82% 

 شركاث انًال وانىساطت
 20,860 19,825 -1,035 -4.96% 

 انًسخىرداث
 42,262 41,911 -351 -0.83% 

 أخري
 401,931 437,392 35,461 8.82% 

 
 %7.31 65,418 960,573 895,155 انًجًىع
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 (9انجذٔل رلى )

نؼايي  أيهٕلشٓز  نُٓايح ذزاكًي  اظة انمطاػاخ انًثيؼاخذحصي خ ضزيثح 

0209/0202 

 تاأنف ديُار

 انمطاع

ضزيثح 

 انًثيؼاخ

نُٓايح  ذزاكًي 

 أيهٕلشٓز 

/0209 

ضزيثح 

انًثيؼاخ 

نُٓايح ذزاكًي 

 أيهٕلشٓز 

/0202 

 انفزق

 % انميًح

 انذخاٌ

 459,102 764,806 305,704 66.59% 

 انًشرماخ انُفطيح

 411,653 555,672 144,019 34.99% 

 طاطيحاالذصاالخ اأ

 116,005 119,693 3,688 3.18% 

 االطًُد ٔانحذيذ

 12,529 12,819 290 2.31% 

 انًشزٔتاخ انكحٕنيح

 10,871 10,664 -         207 -1.90% 

 انًظرٕرداخ

 618,072 623,464 5,392 0.87% 

 أخزٖ

 690,851 462,540 -  228,311 -33.05% 

 انًجًٕع

 2,319,083 2,549,658 230,575 9.94% 
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 ذحصي خ ضزيثح انًثيؼاخ يصُفح ػايح ٔخاحح د(

  أيهٕلخ ل شٓز  ذحصي خ ضزيثح انًثيؼاخ يصُفح ػايح ٔخاحح

 (02انجذٔل رلى )

 0209/0202 أيهٕلانضزيثح انؼايح ٔانخاحح خ ل شٓز 

 تاالنف ديُار

 انبيــــــاٌ

 انفرق انضريبت خالل انضريبت خالل

 9191 أيهىلشهر  9102 أيهىلشهر 
 % انقيًت

  

 %1 1,047 150,672 149,625 ضريبت انًبيعاث انعايت

 %19 33,414 209,758 176,344 ضريبت انًبيعاث انخاصت

 %11 34,461 360,430 325,969 انًجًىع

 

 (00انجذٔل رلى )

 0209/0202 أيهٕلشٓز  نُٓايحانضزيثح انؼايح ٔانخاحح 

 تاالنف ديُار

 انبياٌ

 انفرق انضريبت نُهايت انضريبت نُهايت

 9191 أيهىلشهر  9102 أيهىلشهر 
 % انقيًت

  
 %14- 170,879- 1,084,058 1,254,937 ضريبت انًبيعاث انعايت

 %38 401,174 1,465,320 1,064,146 ضريبت انًبيعاث انخاصت

 %10 230,295 2,549,378 2,319,083 انًجًىع
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 انرذليك ٔانرفريش انضزيثي ٔانرظٕياخ ٔانًصانحاخانفصم انثانث : 

 32/9/0202ي انرحمماخ يٍ انرذليك ٔانرفريش انضزيثي نغايح إرجًان

ٝ ايطش٘قبد ايعشٞجٟخ ٘ايغشاَبد ايُغرزؾكخ َرّ ايزرذقٟف ٘ايزطزرٟ  ايعرشٞجٝ      إعُبياسرطعذ 

( ًَٟررِٙ دٞٓرربس رررٝ ؽررّٟ نبْررذ ايطش٘قرربد 717  إيررٛ 0202يررٛ َررّ ترربٌ ٘األ وسثرربعيررضالس 

( ًَٟرِٙ  386َب َكرذاسٔ    0219تبٌ  والو ْطظ ايطزشح َّايعشٞجٟخ ٘ايغشاَبد ايُغزؾكخ 

 .دٞٓبس 

( ًَٟررِٙ 350  إيررٛاِ اسرطرربع ؽصررًٟخ ايزطزررٟ  ايعررشٞجٝ   إيررٛ( 13٘ٞ ررٟش ايغررذ٘و سقررٍ  

عٙيخ رطزٟ ٟخ رٝ ؽّٟ نبْذ والو  1260 إيٛدٞٓبس تًٛ ايشاٍ َّ تذد ايغٙالد ايزطزٟ ٟخ 

عٙيرخ رطزٟ رٟخ ٘سارٍ اْخطربض ترذد عرٙالد        0163َرب َكرذاسٔ    0219ْطظ ايطزشح َّ تبٌ 

ايزؾكرف َرّ ٖرزٔ     ثكُٟرخ   اسرطربع  ِ ٖٓبل والإ  ايعذد َكبسْٕ ثبيعبٌ ايُبظٝ ْص إيٛايزطزٟ  

نطبءح وؽخ ايزطزرٟ  ايعرشٞجٝ ٘قُٟرخ ايطش٘قربد ايعرشٞجٟخ       إيٛايزطزٟ ٟخ َُب ٞ ٟش  ايغٙالد

ٝ ٘ايغشاَبد ايُزؾككخ َّ ايًُطبد ايع ٘نُرب ٖرٙ َجرّٟ     شٞجٟخ ايزٝ وععذ يًزطزٟ  ايعرشٞج

( ايخبص ثغٙالد ايزطزٟ  ايعشٞجٝ يُذٞشٞخ َهبرؾرخ ايزٗرشة ايعرشٞجٝ    13ثبيغذ٘و سقٍ  

 31/8/0202-1/1/0202و ايطزشح َّ وال

 (00انجذٔل رلى )

 32/9/0202ي انرحمماخ يٍ انرذليك ٔانرفريش انضزيثي نغايح إرجًان

 انثياٌ

 
 ديُار تاالنف 0202

 انرذليك يٍ انرحمماخ يإرجًان

 انضزيثي

 

365,283 

 انرفريش يٍ انرحمماخ يإرجًان

 انضزيثي

 

350,335 

 انًجًٕع

 
707,402 
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 (03رجذٔل رلى )

-0/0/0202نًذيزيح يكارحح انرٓزب انضزيثي خ ل انفرزج يٍ رجٕالخ انرفريش انضزيثي 

32/9/0202: 

 
 انسُت

2019 2020 

 1062 2163 عذد انجىالث انخفخيشيت

 134,117,387 36,225,395 هاإَجازقيًت انضريبت نهًهفاث انخي حى اسخكًال 

 194,518,159 75,397,786 ها إَجازقيًت انغراياث نهًهفاث انخي حى اسخكًال 

 328,635,546 111,623,181 يجًىع انضريبت وانغراياث نهًهفاث انًُجسة

 10,264,586   َجازقيًت انضريبت نهًهفاث قيذ اإل

 13,434,708   َجازقيًت انغراياث نهًهفاث قيذ اإل

 23,699,294   َجازيجًىع انضريبت وانغراياث نهًهفاث قيذ اإل

ها + إَجازيجًىع انضريبت نهًهفاث انخي حى اسخكًال 
 َجازانًهفاث قيذ اإل

  144,381,973 

ها + إَجازيجًىع انغراياث نهًهفاث انخي حى اسخكًال 
 َجازانًهفاث قيذ اإل

  207,952,867 

 يمجًاناإل
 

  352,334,840 
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 انرظٕياخ ٔانًصانحاخ

ٔانًصللانحاخ انًمذيللح نهجُللح انرظللٕياخ ٔػللذد   ػللذد طهثللاخ انرظللٕياخ  ( 04رجللذٔل رلللى )

انطهثاخ انرلي درطلد ٔػلذد انطهثلاخ انرلي ذًلد انًٕارملح ػهيٓلا يلٍ لثلم يجهلض انلٕسرا              

 ٔليًح ْذِ انمضايا ٔغزاياذٓا يصُفح دخم ٔيثيؼاخ.

 انثياٌ

 

 انًجًٕع

 انكهي
 يثيؼاخ دخم

 673 1508 2181 انرظٕيح نجُح إنٗ تطهثاخ ذمذيٕا انذيٍ انًكهفيٍ ػذد

 انرظٕيح نجُح يٍ طهثاذٓى دراطح ذى انذيٍ انًكهفيٍ ػذد

 
1354 964 390 

 يجهض لثم يٍ ػهيٓا انًٕارمح ذًد انري انًطانثاخ ػذد

 انٕسرا 
1051 784 267 

 

ليًح يثانغ انضزيثح ٔانغزاياخ انًرزذثح ػهيٓا نهطهثاخ انري ذى دراطرٓا ( 05رجذٔل رلى )

 ٔلضايا يثيؼاخ يصُفح لضايا دخم يٍ لثم انهجُح

 

 32/9/0202ػذد انمضايا انضزيثيح كًا ْي ري ( 06رجذٔل رلى )

 

 انثياٌ

 

 

 30/00/0209ػذد انمضايا نغايح 

 

 32/9/0202ػذد انمضايا نغايح 

 دخملضايا 

 

787 972 

 لضايا يثيؼاخ

 

622 656 

 لضايا رجشائيح

 

170 379 

 انًجًٕع

 

0559 0225 

 انثياٌ

 انكهي انًجًٕع

 

 يثيؼاخ دخم

 ضزيثي احم

 
 غزاياخ ضزيثي احم غزاياخ ضزيثي احم غزاياخ

 انًثللللللانغ ليًللللللح

 دراطلح  ذلى  انذيٍ

 يللللللٍ طهثللللللاذٓى

 انرظٕيح نجُح

71,674,444 97,303,750 66,032,045 82,540,352 
5,444,09

9 
06,770,420 



25 
 

لإٌَ ضزيثح انذخم  أاكاوانرشزيؼاخ انرُفيذيح انصادرج نرُفيذ  انفصم انزاتغ :

 0208( نظُح 38انًؼذل رلى )

رغٙٞخ ايكعبٞب ايعبيكخ ثّٟ ايُهًطّٟ ٘ثّٟ دائشح ظشٞجخ ايذوى ٘ايُجٟعبد يغٓخ  وعظ -

 . 32/10/0219( ثزبسٞخ 8212دذسد ثُٙعت قشاس َغًظ ايٙصساء   0219

اد ايعشٞجٟخ ٘ايغغالد قشاس" ْمبٌ َعذو يٓمبٌ ا  0219( يغٓخ 156سقٍ   ْمبٌ -

 ". سثبػ٘ايُغزٓذاد ْ٘غت األ

اد ٘ايغررررغالد قررررشاس" ْمرررربٌ َعررررذو يٓمرررربٌ ا    0219( يغررررٓخ 14ْمرررربٌ سقررررٍ    -

 " سثبػ٘ايُغزٓذاد ْ٘غت األ

" ْمبٌ رٓمٍٟ شؤِ٘ ايطٙرشح ٘ايشقبثرخ تًٟٗرب"  دربدس     0219( يغٓخ 34ْمبٌ سقٍ   -

( يغررٓخ 34( َررّ قرربِْٙ ظررشٞجخ ايررذوى سقررٍ    03زعررٛ ايطكررشح  ٘( َررّ ايُرربدح   ثُك

0214 . 

 وٜ٘ َررّ االشررخبص  و"رعًُٟرربد اعررزضٓبء   0219( يغررٓخ 1 رعًُٟرربد رٓطٟزٞررخ سقررٍ    -

اد قرشاس اٟش وبظع يعشٞجخ ايذوى َّ ركذٍٞ ا  و٘ايغٗبد ايزٝ ٞهِٙ دوًٗب َعطٛ 

اد قررشاس( َررّ ْمرربٌ ا 6ايطكررشح  د( َررّ ايُرربدح   ؽهرربٌايعررشٞجٟخ درربدسح اعررزٓبدًا أل

 0219( يغررررٓخ 59سقررررٍ   سثرررربػايعررررشٞجٟخ ٘ايغررررغالد ٘ايُغررررزٓذاد ْ٘غررررت األ  

 ٘رعذٞالرٕ.

" رعًُٟربد اؽزغربة ايُصربسٞ  ايُزعًكرخ      0219( يغرٓخ  3ايزعًُٟبد ايزٓطٟزٞخ سقرٍ    -

عرزٓبد  ايذوى ايخبظع يًعشٞجخ ايكؽعٟخ" دبدسح ثبال و٘ثبيذوى ايُعطٛ َّ ايعشٞجخ 

 0214( يغرٓخ  34( َّ قبِْٙ ظرشٞجخ ايرذوى سقرٍ     7ايطكشح  د( َّ ايُبدح   ؽهبٌأل

 ٘رعذٞالرٕ.

" رعًُٟربد اؽزغربة ظرشٞجخ ايرذوى تًرٛ       0219( يغرٓخ  4ايزعًُٟبد ايزٓطٟزٞخ سقرٍ    -

ايؾشرررخ "درربدسح   و٘االعرربط ايٓكررذٜ يً ررخص ايؽجٟعررٝ ايُزررلرٝ دوًررٕ َررّ ايُٗٓررخ    

( 34( َررّ قرربِْٙ ظررشٞجخ ايررذوى سقررٍ  14َررّ ايُرربدح  ايطكررشح  ة(  ؽهرربٌاعررزٓبدًا أل

 ٘رعذٞالرٕ. 0214يغٓخ 

" ْمرربٌ ؽررٙارض ظررشٞجخ ايررذوى يًكؽرربع ايصررٓبتٝ       0202( يغررٓخ 18ْمرربٌ سقررٍ    -

 .0214( يغٓخ 34( َّ قبِْٙ ظشٞجخ ايذوى سقٍ  81"دبدس ثُكزعٛ ايُبدح  

ٓبء تًٛ ؼًت ث إداسٜقشاس ركذٞش  إدذاس" رعًُٟبد  0202( يغٓخ 1رعًُٟبد سقٍ   -

( َرّ قربِْٙ ظرشٞجخ    31ايطكشح  ة( َّ ايُربدح    ؽهبٌايُهً  " دبدسح ثبالعزٓبد أل

 ٘رعذٞالرٕ. 0214( يغٓخ 34ايذوى سقٍ  

"رعًُٟبد َعذيرخ يزعًُٟربد اقزؽربع ظرشٞجخ ايرذوى "       0202( يغٓخ 0رعًُٟبد سقٍ   -

ٌ دبدسح اعزٓبدًا أل ( َرّ قربِْٙ ظرشٞجخ ايرذوى سقرٍ      10ايطكرشح  ٘( َرّ ايُربدح      ؽهرب

 ٘رعذٞالرٕ. 0214( يغٓخ 34 

 سثربػ " رعًُٟبد َعذيرخ يزعًُٟربد ْغرت األ    0202( يغٓخ 1ايزعًُٟبد ايزٓطٟزٞخ سقٍ   -

ايخذَبد ايزٝ رزعبَى ثٗرب   و٘ايغًع  وْ٘غجخ اٜ َُٓٗب يًجعبئع  و٘ايصبرٟخ  و٘ايكبئُخ 
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ايُررربدرّٟ  ؽهررربٌبتٟخ ٘ايخذَٟرررخ " دررربدسح اعرررزٓبدًا أل ايكؽبتررربد ايزغبسٞرررخ ٘ايصرررٓ 

 سثربػ اد ايعشٞجٟخ ٘ايغغالد ٘ايُغزٓذاد ْ٘غت األقشاس( َّ ْمبٌ ا 02(٘ 15 

 ٘رعذٞالرٕ. 0215( يغٓخ 59سقٍ  

اؽزغبة ظرشٞجخ   وؽهبٌ"رعًُٟبد شش٘غ ٘ 0202( يغٓخ 3ايزعًُٟبد ايزٓطٟزٞخ سقٍ   -

 ".0202ايذوى َّ ايُؤعغخ ايُغغًخ رٝ ايُٓؽكخ ايؾشح يغٓخ 

" رعًُٟبد اؽزغبة ؽٙارض ظرشٞجخ ايرذوى    0202( يغٓخ 4ايزعًُٟبد ايزٓطٟزٞخ سقٍ   -

ٌ يًكؽبع ايصرٓبتٝ " دربدسح اعرزٓبدًا أل    ( َرّ ْمربٌ ؽرٙارض ظرشٞجخ     17ايُربدح    ؽهرب

ايُرربدح  وؽهرربٌايصرربدس ثُكزعررٛ  0202( يغررٓخ 18ايررذوى يًكؽرربع ايصررٓبتٝ سقررٍ   

 ٘رعذٞالرٕ. 0214( يغٓخ 34( َّ قبِْٙ ظشٞجخ ايذوى سقٍ  81 

/و( َرّ  7( " َٗبٌ ايُعٗذ ايعشٞجٝ " ايصبدسح ثُٙعت ايُبدح سقٍ  5رعًُٟبد سقٍ   -

 0216( يغررٓخ 38ح ظررشٞجخ ايررذوى ٘ايُجٟعرربد سقررٍ     يررذائش داسْٜمرربٌ ايزٓمررٍٟ ا  

 ٘رعذٞالرٕ.

" رعًُٟررربد َعذيرررخ يزعًُٟررربد اؽزغررربة  0202( يغرررٓخ 6ايزعًُٟررربد ايزٓطٟزٞرررخ سقرررٍ   -

ٕ  و٘رصرطٟزٕ   و٘٘رذقٟف ايعرشٞجخ تًرٛ ايُهًر  تٓرذ ٘ربررٕ       اْزٗربء   و٘شرؽجٕ   و٘ رغرخ

ٌ ألنبِ تًٛ ٘شم َغبدسح ايًُُهخ ْٗبئًٟب" دبدسح ثبالعزٓبد  و٘تًُٕ  ايطكرشح  د(   ؽهرب

 . 0214( يغٓخ 34( َّ قبِْٙ ظشٞجخ ايذوى سقٍ  13َّ ايُبدح  

 سثربػ " رعًُٟبد َعذيرخ يزعًُٟربد ْغرت األ    0202( يغٓخ 7ايزعًُٟبد ايزٓطٟزٞخ سقٍ   -

ايخذَبد ايزٝ رزعبَى ثٗرب   و٘ايغًع  وْ٘غجخ اٜ َُٓٗب يًجعبئع  و٘ايصبرٟخ  و٘ايكبئُخ 

ٌ ايكؽبتبد ايزغبسٞخ ٘ايصٓبتٟخ ٘ايخذَٟرخ " دربدسح اعرزٓبدًا أل    ( 15ايُربدرّٟ    ؽهرب

سقرٍ   سثربػ اد ايعشٞجٟخ ٘ايغغالد ٘ايُغرزٓذاد ْ٘غرت األ  قشاس( َّ ْمبٌ ا 02٘ 

 ٘رعذٞالرٕ. 0215( يغٓخ 59 
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 انفٓزص

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ل : يشلاريغ االحل ااخ انضلزيثيح رلي دائلزج ضلزيثح       ٔانفصم اأ

 0202ؼاو نانذخم ٔانًثيؼاخ  

 

0 

 انفصم انثاَي :انرحصي خ انضزيثيح  

ذحصللي خ ضللزيثح انللذخم ٔانًثيؼللاخ يمارَللّ يللغ َفللض        -

 0209انفرزج يٍ ػاو 

ذحصي خ ضلزيثح انلذخم ٔانًثيؼلاخ يصلُفح اظلة تُلٕد        -

 لإٌَ انًٕاسَح انؼايح نهذٔنح  

 ضزيثح انذخم ٔانًثيؼاخ اظة انمطاػاخ  ذحصي خ  -

 

 

8 

 

10 

 

18 

انفصلللللم انثانلللللث: انرلللللذليك ٔانرفرللللليش انضلللللزيثي ٔانرظلللللٕياخ   

 ٔانًصانحاخ

 انرحمماخ يٍ انرذليك ٔانرفريش  -

 انرظٕياخ ٔانًصانحاخ   -

 

 

 

03 

05 

للإٌَ   أاكلاو انرشزيؼاخ انرُفيذيح انصادرج نرُفيذ  انفصم انزاتغ: 

 0208( نظُح 38ضزيثح انذخم انًؼذل رلى )

07 
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 رٓزص انجذأل  

 (1جذٔل رقى )
يقارَّ تُفس انشهٓر يهٍ عهاو     2020/أٌهٕلذحصٍالخ ضرٌثح انذخم ٔانًثٍعاخ خالل شٓر 

2019 
9 

 (2انجذٔل رقى )
يقارَهح تههُفس انفرهرج عههاو    2020/ أٌههٕل ذحصهٍالخ ضهرٌثح انههذخم ٔانًثٍعهاخ نُٓاٌهح شههٓر     

2019. 
11 

 (3انجذٔل رقى )
يصهُفح سسهة    2019/2020نعايً  أٌهٕلذحصٍالخ ضرٌثح انذخم ٔانًثٍعاخ خالل شٓر 

 تُٕد قإٌَ انًٕازَح انعايح نهذٔنح
13 

 (4انجذٔل رقى )
 يصُفح سسهة  2019/2020نعايً  أٌهٕلذحصٍالخ ضرٌثح انذخم ٔانًثٍعاخ نُٓاٌح شٓر 

 تُٕد قإٌَ انًٕازَح انعايح نهذٔنح
15 

 (5انجذٔل رقى )
يصُفح سسهة   2019/2020نعايً  أٌهٕلذحصٍالخ ضرٌثح انذخم ٔانًثٍعاخ نُٓاٌح شٓر 

 تُٕد قإٌَ انًٕازَح انعايح نهذٔنح تذٌٔ يشرقاخ َفطٍح
17 

 (6انجذٔل رقى )
 2020/ 2019نعايً  أٌهٕلذحصٍالخ ضرٌثح انذخم سسة انقطاعاخ خالل شٓر 

18 

 (7انجذٔل رقى )
 2020/ 2019نعايً  أٌهٕلذحصٍالخ ضرٌثح انًثٍعاخ سسة انقطاعاخ خالل شٓر 

19 

 (8انجذٔل رقى )
 2020/ 2019نعايً  أٌهٕلذحصٍالخ ضرٌثح انذخم سسة انقطاعاخ نُٓاٌح شٓر 

20 

 (9انجذٔل رقى )
 2020/ 2019نعايً  أٌهٕل ذحصٍالخ ضرٌثح انًثٍعاخ سسة انقطاعاخ نُٓاٌح شٓر

21 

 (10انجذٔل رقى )
 2019/2020 أٌهٕلانضرٌثح انعايح ٔانخاصح خالل شٓر 

22 

 (11انجذٔل رقى )
 2019/2020 أٌهٕلانضرٌثح انعايح ٔانخاصح نُٓاٌح شٓر 

22 

 (12انجذٔل رقى )
 ٔانرفرٍش انضرٌثًانرحققاخ يٍ انرذقٍق انضرٌثً ً إجًان

23 

 (  13جذٔل رقى )
 جٕالخ انرفرٍش انضرٌثً نًذٌرٌح يكارفحح انرٓرب انضرٌثً  

24 

 (  14جذٔل رقى )
عههذد بهثههاخ انرسههٌٕاخ ٔانًصههانحاخ انًقذيههح نهجُههح انرسههٌٕاخ ٔعههذد انطهثههاخ انرههً در ههد  
ٔعههذد انطهثههاخ انرههً ذًههد انًٕارفقههح عهٍٓهها يههٍ قثههم يجهههس انههٕزرا  ٔقًٍههح ْهه ِ انقضههاٌا          

 ٔغراياذٓا يصُفح دخم ٔيثٍعاخ.

25 

 (  15جذٔل رقى )
قًٍهح يثههانل انضههرٌثح ٔانترايههاخ انًررذثههح عهٍٓهها نهطهثههاخ انرههً ذههى درا ههرٓا يههٍ قثههم انهجُههح  

 يصُفح قضاٌا دخم ٔقضاٌا يثٍعاخ
25 

 (  16جذٔل رقى )
 30/9/2020عذد انقضاٌا انضرٌثٍح كًا ًْ رفً 

26 

 

 


