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 الرشم املنهي
 

 

 

 الباب ألاول: ألاشخاص وألانشطة الخاضعة للرشم 

 

ٌ  ؤحىبُت ؤو مؼشبُت حيعُت رو معىىي  ؤو راحي شخق ول اإلانهي للشظم ًخمع  .مهىُا وؽاوا اإلاؼشب في ًضاو

عي بىق اإلاحذزت الفىادًم الشظم لهزا هزلً وجخمع ت بالصخفُت مخمخعت وػير باجـاكُت ؤو حؽَش  واإلاعهىد اإلاعىٍى

ـشك .الخاؿ ؤو العام لللاهىن  خالعت هُئاث إلى بدعُيرها  ألاوؽىت وجفىف .بدعُيرها اإلايلـت الهُئاث باظم الشظم ٍو

 .اللاهىن  بهزا اإلالحلت اإلاهً كائمت وبلاث إحذي في وبُعتها حعب اإلاهىُت

 

 

 الباب الثاني: إلاعفاءات والتخفيضات 

 

 مً دؿع 
ً
عـى بعن ألاشخاؿ جماما بت بفـت دائمت ؤو مؤكخت ؤو ٌعخـُذون مً جخـُن دائم.ٌُ  هزه المٍش

 

 :الىلي الذائم ؤلاعـاء مً ٌعخـُذ .1

 عمىمُت؛ لىظُـت مضاولت ظىي  إليهم باليعبت اإلازوىسة اإلاهً جيىن  ال الزًً ألاشخاؿ 

  والؼلل  اإلاحفىالث وهلل ومىاولت مخجش ؤو دوان ؤي خاسج البُع بعملُاث ًخعلم ؿُما الـالحُىن  اإلاعخؼلىن

واإلاىخىحاث  ؤساليهم على بتربُتها ًلىمىن  التي الحُت الحُىاهاث بُع وهزا ٌعخؼلىنها التي ؤساليهم مً اإلاخإجُت

لها ًخم لم التي جشبُتها مً اإلاخإجُت  .ـىاعُت بىظائل جحٍى

عدثنى  ؤو حعمُنها الحُت الحُىاهاث ؼشاء و بُع بعملُاث ًخعلم مهىُا وؽاوا ًضاولىن  الزًً ألاشخاؿ ؤلاعـاء هزا مً َو

 العملُاث؛ هزه حمُع ؤو

 

  ىن  اإلاىعؽىن  في عملُاتهم ًىجضون والزًً الاحخماعُت اإلاعاهً بئهجاص اإلاشجبىت ؤوؽىتهم إلاجمىع باليعبت العلاٍس

يىن  للخحمالث بذؿتر مؽـىعت جيىن  الذولت مع مبرمت اجـاكُت إواس  2500 بىاء بشهامج إهجاص منها الؼشك ٍو

خ مً ابخذاء ظىىاث (5)ؤكفاهاخمغ ؿترة على مىصع احخماعي ظىً  . البىاء سخفت حعلُم جاٍس

  ىن  اإلاىعؽىن خ مً ابخذاء ظىىاث (3) زالر ؤكفاها مذة خالٌ ًىجضون الزًً العلاٍس البىاء،  سخفت جاٍس

 الىاكت جخجاوص  ال ػشؿت (500) خمعمائت مً ألاكل على جخيىن  حامعُت ومبان وإكاماث ؤحُاء بىاء عملُاث

ٍشً  .للخحمالث بذؿتر مؽـىعت الذولت مع مبرمت اجـاكُت إواس في ورلً ػشؿت، ليل ؤلاًىائُت  ظٍش

 

مىح  للمشائب. العامت اإلاذوهت مً II-7اإلاادة  في عليها اإلاىفىؿ الؽشوه وؿم الخخـُن هزا ٍو
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 ظىت مً ابخذاء ظىىاث (5 ) خمغ مذة وُلت إحذازه جم حذًذ منهي وؽاه اإلاؤكذ ول الىلي ؤلاعـاء مً ٌعخـُذ .2

 .اليؽاه هزا مضاولت في الؽشوع

 إحذازه، حؼُير معخؼل اليؽاه اإلانهي وهلل اليؽاه. جم حذًذا وؽاوا ٌعخبر ال

 :على ًىبم ال ؤلاعـاء هزا ؤن ػير

 خذماث؛ ؤو جىسٍذاث ؤو ؤعماٌ ــلاث إلهجاص واإلالبىلت باإلاؼشب، ملشها ًىحذ ال التي اإلايؽأث ؤظعاثم -

ىذوق  اإلاؼشب وبىً حىمها في اإلاعخبرة والهُئاث ؤلائخمان مؤظعت -  والخذبير؛ ؤلاًذاع ـو

 99-17سكم اللاهىن  مً 291 اإلاادة في إليهم اإلاؽاس الخإمين وظىاء باظخثىاء الخإمين وإعادة الخإمين ملاوالث -

 الخإمُىاث؛ مذوهت بمثابت

ت والىواالث -  .العلاٍس

 :اإلاؤكذ الىلي ؤلاعـاء مً ٌعخـُذ

 ( ظىت ألاولى 15اإلالاوالث اإلاشخق لها بمضاولت وؽاوها في اإلاىاوم الحشة للخفذًش وُلت الخمعت عؽش )

 لالظخؼالٌ.

 ُاهت وتهُئت إهجاص في اإلاخذخلت الؽشواث وهزا اإلاخىظي ألابُن البحش – وىجت الخاـت الىوالت  واظخؼالٌ ـو

 للخفذًش وُلت الحشة اإلاىاوم في واإلالامت ياإلاخىظ بُنألا  البحش – وىجت للخىمُت الخاـت اإلاىىلت مؽشوع

 .لالظخؼالٌ ألاولى ظىت (15) عؽش الخمعت

بي مىوً لهم الزًً اإلالضمىن  ٌعخـُذ .3  سئِعُا وؽاوا ًضاولىن  والزًً ظابلا وىجت بئكلُم احخماعي ملش ؤو لٍش

 .اليؽاه لهزا باليعبت الشظم مً % 50 وعبخه جخـُن مً اإلازوىس  ؤلاكلُم هـىر بذائشة

 

 أشاس فرض الرشم –لباب الثالث: ثحديد القيمة إلايجارية ا

 

ت اللُمت على اإلانهي الشظم ًـشك ت ؤلاًجاٍس  واإلافاوع واإلاعامل والذواهين للمخاحش والحالُت العادًت ؤلاحمالُت العىٍى

 الخالعت اإلاهىُت ألاوؽىت إلاضاولت اإلاعذة واإلاشاهض وألاماهً اإلاحالث وحمُع ؤلاًذاع وؤماهً وألاوساػ واإلاشائب والعلائف

 .للشظم

ت اللُمت ؤظاط على اإلانهي الشظم ًحدعب ،ألاخشي  اإلاهىُت ألاوؽىت وحمُع الفىاعُت اإلاؤظعاث ًخق ؿُما  لهزه ؤلاًجاٍس

 عً اإلالخىاة ؤو اإلاىتراة ألامالن رلً في بما إلهخاحها اإلاادًت بالىظائل مجهضة وباعخباسها مجمىعها باعخباس اإلاؤظعاث،

ت اللُمت جلل ؤن ألاحىاٌ مً حاٌ بإي ًمىً وال .ؤلاًجاسي  ؤلائخمان وٍشم  جيلـت زمً مً 3 % عً اإلازوىسة ؤلاًجاٍس

 .وألادواث واإلاعذاث والخجهيزاث واإلاباوي ألاساض ي

ت اللُمت جحذد إًجاسي، ائخمان علذة وٍشم عً اإلالخىاة ؤو اإلاىتراة لألمالن باليعبت  هزه جيلـت ظعش ؤظاط على ؤلاًجاٍس

ٌ  في اإلابين ألامالن  .الؽشاء خُاس سؿع حالت في حتى إًجاسي  ائخمان علذة ؤو
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ت  ت ؤو مهً الخذماث التي حعخخذم الىظائل اإلاادًت لإلهخاج، ؿئن اللُمت ؤلاًجاٍس باليعبت للمهً الفىاعُت، الخجاٍس

 عً 
ً
حّذد بئحذي الىشق الثالزت اإلازوىسة ظابلا

ُ
مىً ؤن ج مً ظعش عائذ العىاـش اإلاعاعذة في إهجاص اليؽاه  3%ًُ

 اإلازوىس.

 إلاعذٌ الؽىش الزي 
ً
بت وؿلا ججُذس ؤلاؼاسة إلى ؤن اإلالضم الزي ًضاٌو عذة ؤوؽىت مهىُت في هـغ اإلاحل، ًخمُع للمٍش

 ًيخمي إلُه اليؽاه الشئِس ي.

ملضم للشظم اإلانهي بؽيل مىـفل إرا صاٌو العذًذ مً ألاشخاؿ ؤوؽىت مهىُت في هـغ اإلاحل، ًجب ؤن ًخمع ول 

ت اإلاىاؿلت للجضء اإلاحخل مً اإلاحل.  عً آلاخش ورلً بما ًدىاظُب مع اللُمت ؤلاًجاٍس

ت اللُمت جحذد الـىذكُت، للمؤظعاث باليعبت  زمً حعب معامالث بخىبُم الحدعاب الشظم هإظاط اإلاعخبرة ؤلاًجاٍس

 والتهُِئاث والخجهيزاث وألادواث واإلاعذاث اإلاباوي جيلـت زمً على اإلاعىُت، للمؤظعت اإلاادًت للعىاـش الاحمالي الخيلـت

 .اإلاىتري  لذن ؤومً مالىها لذن مً معخؼلت واهذ ظىاء حذة، على مؤظعت بيل الخاـت

 

 :ًلي هما اإلاعامالث هزه جحذد

 دسهم؛ 3.000.000 مً ؤكل الخيلـت زمً وان إرا - 2 %

 دسهم؛ 6.000.000 مً وؤكل دسهم 3.000.000 ًـىق  ؤو ٌعاوي  الخيلـت زمً وان إرا - %1,50

 دسهم؛ 12.000.000 مً وؤكل دسهم 6.000.000 ًـىق  ؤو ٌعاوي  الخيلـت زمً وان إرا - 1,25 %

 .دسهم 12.000.000 ًـىق  ؤو ٌعاوي  الخيلـت زمً وان إرا - %1

 .الشظم هزا مً آخش جخـُن ؤي وبين اإلاخـمت اإلاعامالث هزه بين الجمع ًجىص  ال

 

 الباب الرابع: ثصفية الرشم املنهي 

 

خعين .للشظم الخالعت اإلاهىُت واإلايؽأث اإلاحاٌ به جىحذ الزي اإلايان في اإلانهي الشظم ًـشك  ال الزًً ألاشخاؿ على ٍو

بي مىوً جحذًذ مهىُت ميؽأث ؤو محاٌ على ًخىؿشون  .لٍش

 .ًىاًش ؼهش في اإلاىحىدة الاحىاٌ باعخباس بياملها العىت عً الشظم ٌعخحم

 ال ًمىً الزًً اإلالضمين وشؾ مً العملُاث ؿُه ابخذؤث الزي الىكذ وان هُـما بياملها العىت عً الشظم ٌعخحم ؤهه ػير

ٌ  ؤن  .العىت مً معُىت ؿترة في إال وبُعتها بحىم عملُاتهم جضاو

 

 العىت مً ًىاًش ؿاجح مً ابخذاء اإلانهي للشظم ًىاًش ؼهش بعذ حذًذ منهي وؽاه مضاولت في ٌؽشعىن  الزًً اإلالضمىن  ًخمع

 الخماس ي. ؤلاعـاء اهفشام لعىت اإلاىالُت

 

 هُـما ومباوي ؤساض ي اكخىاء وٍشم عً ًىاًش ؼهش بعذ و الاظخؼالٌ خالٌ اإلاىجضة ؤلالاؿُت الاظدثماساث على الشظم ًـشك

 ؤلاعـاء اهفشام لعىت اإلاىالُت العىت مً ًىاًش ؿاجح مً ابخذاء حذًذة وؤدواث ومعذاث بىاًاث إلاؿت و هىعها وان

 الخماس ي.



4 
 

4 
 

 العىت مً ًىاًش ؿاجح مً ابخذاء إال الاعخباس بعين ًؤخز ال ًىاًش ؼهش بعذ للشظم الخالعت العىاـش في هلفان ول

 .اإلاىالُت

 

 .اكخىائها لعىت اإلاىالُت العىت مً ًىاًش ؿاجح مً ابخذاء إال ًىاًش ؼهش بعذ اإلالخىاة اإلاعخعملت اإلاعذاث للشظم جخمع ال

 اإلاؤظعاث إػالق وان إرا إال بياملها العىت عً الشظم ٌعخحم العىت، خالٌ اإلانهي لليؽاه الىلي الخىكف حالت في

 الحلىق  جترجب الحالت، هزه وفي ؤلاؿشاغ ؤو ملىُت هضع ؤو كمائُت جفـُت ؤو وؿاة عً هاججا والىسؼاث والذواهين واإلاخاحش

 .الجاسي  والؽهش العابلت اإلاذة عً

ٌ  للملضم ًمىً مذهُت، ظىت وُلت إلاؤظعت اليلُت ؤو الجضئُت العىالت حالت في  الشظم مً إبشاء ؤو جخـُن على الحفى

 اإلانهي.

 

 الباب الخامض: شعر فرض الرشم املنهي 

 

ت اللُمت على اإلاىبم اإلانهي ظعش الشظم ًحذد  :ًلي هما ؤلاًجاٍس

 3للىبلت  11% -

  2للىبلت  21% -

 .1للىبلت  31% -

 

 هما جخمُع لـ: 

 

  التي ججمُع بين ألاوؽىت الخالُت:  3، ألاوؽىت التي جذخل في خاهت الىبلت %11وعبت 

 .جاحش الخلعُي للمىاد اإلاشهبت، ؤو اإلاىاد ألاخشي اإلاىحهت لالظتهالن الحُىاوي 

 .ُمفّىع ؤو مفلح اإلاعذاث الىهشبائُت 

 ...ُمىشي الؽلم اإلاـشوؼت 

  والتي ججمع بين ألاوؽىت الخالُت، على ظبُل اإلاثاٌ  2، ألاوؽىت التي جذخل في خاهت الىبلت %21ؤو ليعبت

 ولِغ الحفش: 

 .ـاحب مخجش الخؼزًت العامت 

 .اإلاهىذط اإلاعماسي الزي ٌعمل لحعابه الخاؿ 

  ًؽؼل م
ُ
 ؤشخاؿ. 5إلى  1ـاحب ووالت ؤظـاس ح

  حُث ججمُع هزه ألاخيرة بين ألاوؽىت الخالُت: . 1، ألاوؽىت التي جذخل في خاهت الىبلت %31ؤو ليعبت 

 .بائع العُاساث بالجملت 

 .مؽؼل عُادة الىالدة 

 .ت ؤو الفىاعُت  ـاحب مخخبر الخحلُالث الىبُت، الىُماٍو
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 ًجُب ؤال ًلّل الحّذ ألادوى للشظم اإلاعخحم على اإلالضمين بعذه عً اإلابالؽ الخالُت: 

ت الىبلاث  اللشوٍتالجماعاث  الجماعاث الحمٍش

 

 دسهم 111 دسهم 311 ( 3)ه 3الىبلت 

 

 دسهم 211 دسهم 611 ( 2)ه 2الىبلت 

 

 دسهم 411 دسهم 1211 ( 1)ه 1الىبلت 

 

 

 الباب الصادس: أداء الرشم املنهي 

. م الجذاٌو  ًـشك الشظم اإلانهي عً وٍش

 :
ً
 ًلىم بإداء الشظم اإلانهي معبلا

 .اإلالضمىن الزًً ًىلبىن رلً هخابت 

  بت على الذخل بشظم الىهالء اإلاخجىلىن واإلامثلىن والىظىاء في الخجاسة ؤو الفىاعت ػير الخالعين للمٍش

ألاحىس والذخٌى اإلاعخبرة في حىمها والباعت اإلاخجىلىن في الىشق العمىمُت واإلالضمىن الزًً ال ًضاولىن 

مذًىت دون ؤن ًيىهىا كاوىين بها وؽاوهم بمحل إكامتهم وألاشخاؿ الزًً ًضاولىن الخجاسة ؤو الفىاعت في 

 الحدعاب الشظم اإلانهي، 
ً
وبفـت عامت حمُع الزًً ًضاولىن مهىت خاسج اإلاحالث التي ًمىً ؤن جيىن ؤظاظا

ؤدون الحذ ألادوى اإلاىفىؿ علُه.   ٍو

 ًجُب على ألاشخاؿ اإلازوىسًٍ ؤعاله ؤن ًحملىا بىاكت جثبذ كُذهم الصخص ي بالشظم اإلانهي حعلم لهم مً وشؾ

إداسة المشائب كبل البذء في مضاولت عملُاتهم وبعذ ألاداء اإلاعبم للشظم، وجحمل هزه البىاكت بىلب مً اإلالضم ـىسة 

 ؿىجىػشاؿُت له.

خم جحفُله مً وشؾ  اإلالضمىن الزًً ًضاولىن وؽاوهم في ألاظىاق اللشوٍت وفي هزه الحالت، ًـشك الشظم اإلاعخحم ٍو

 ؤعىان اللبالاث

لزمين واجباالباب الصابع: 
ُ
 ت امل

 

 ؤلاكشاساث الخالُت: ولع اإلانهي للشظم خالع شخق ول على ًجب

 

 في إكشاس بالدسجُل  ٌ  مؤظعخه ؤو الاحخماعي ملشه لها الخابع اإلاحلُت للمشائب اإلافلحت لذي اإلانهي الشظم حذو

بي مىوىه ؤو الشئِعُت خ التي جلي ًىما ( 30 ) زالزىن  ؤكفاه ؤحل داخل المٍش  اليؽاه، مضاولت في الؽشوع جاٍس

 .ؤلاداسة حعذه همىرجي مىبىع وؿم ورلً

 و واإلاباوي ألاساض ي معخؼلت مؤظعت ليل باليعبت ًبين محاظبت ًمعيىن  الزًً إكشاس إحمالي باليعبت للملضمين 

خ وألادواث واإلاعذاث والتهُِئاث الخجهيزاث خ اكخىاءها جاٍس  زمً و به اإلالحلت واإلايان جشهُبها ؤو اؼخؼالها وجاٍس

 .اليؽاه مضاولت في الؽشوع لعىت اإلاىالُت العىت مً ًىاًش 31 ؤكفاه ؤحل في ورلً جيلـتها
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 ادة ؼإنها مً والتي اإلاؤظعت داخل الىاكعت الخؼُيراث ول ًبين إكشاس  الخالعت العىاـش في ؤو الىلفان الٍض

 .الخؼُيراث هزه وكىع لعىت اإلاىالُت العىت مً ًىاًش 31 ؤكفاه ؤحل في ورلً للشظم

  مً العىت اإلاىالُت  ًىاًش  31إكشاس بعىالت اإلاؤظعت، في حالت العىالت الجضئُت ؤو اليلُت داخل ؤحل ؤكفاه

بت الاظخـادة مً ؤلاعـاء   لعىت العىالت. في حالت عذم وحىد هزا ؤلاكشاس، ًـلذ اإلالضم ؤو مً إظلاه المٍش

 بعبب العىالت.

 ذ إكشاس ، ورلً داخل ؤحل خمعت للمؤظعت اللاهىوي الؽيل حؼُير ؤو هلله ؤو اليؽاه جىكف ؤو بخـٍى

 
ً
.45) وؤسبعىن ًىما

ً
خ وكىع إحذي الحاالث اإلاىفىؿ عليها ظابلا ادة  ( مً جاٍس  لزلً، جىبم ٍص

ً
كذسها وخالؿا

بت اإلاعخحلت ًخم احدعابها على مبلؽ  15% ؤو التي واهذ ظخيىن معخحلت في حالت اوعذام ؤلاعـاء ؤو المٍش

 .الخخـُن

 

بت بىاء على العىاـش التي جمل بت اللتزاماجه، ًخم ؿشك المٍش ىها ؤلاداسة مع جىبُم في حالت عذم احترام الخالع للمٍش

ادة كذسه بت اإلاعخحلت ؤو التي واهذ ظخيىن معخحلت في حالت اوعذام ؤلاعـاء 15 اٍص % ًخم احدعابها على مبلؽ المٍش

 .ؤو الخخـُن

 

 ة الباب الثامن: إلاحصاء واملعاين

ا ًخم  .اإلانهي الشظم مً ـشاحت معـُين واهىا ولى مهىُا وؽاوا ًضاولىن  الزًً اإلالضمين إحفاء ظىٍى

 :ًلي بما المشائب مـدؾ إخباس اإلانهي للشظم الخالعين اإلالضمين على ًخعين ؤلاحفاء، عملُاث ؤزىاء

؛ اإلانهي اليؽاه وبُعت-  اإلاضاٌو

 لليؽاه؛ اإلاميزة ألاخشي  والعىاـش واإلاعخخذمين العماٌ عذد باعخباس اليؽاه ؤهمُت-

ت واللُمت اإلاىكع-  له؛ اإلاخففت والؼشك اإلاعخؼلت للمحالث ؤلاًجاٍس

ت ألاخشي  اإلاعلىماث وحمُع- ت اللُمت لخحذًذ المشوٍس  .ؤلاًجاٍس

 

اسة للعمل اللاهىهُت ألاوكاث وداخل العىت وُلت لزلً اإلاـىلين المشائب إلاـدش ي ًمىً  ليؽاه اإلاخففت اإلاحالث ٍص

ت اإلاعاًىاث بجمُع اللُام ؤحل مً منهي ؤو ـىاعي ؤو ججاسي  ت اإلاعلىماث وحمع المشوٍس  الشظم ؤظاط لخحذًذ المشوٍس

 .اإلانهي

 

 

 

 


