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  الشسكاتالضسيبة على 

 

Avertissement 

 

 

 

 الباب ألاول: هطاق التطبيم

 

                                                                                           ألاشخاص املفسوضة عليهم الضسيبة

 للضسيبة على الشسكات: 
ً
 ثخضع وجىبا

 ما عذا الؽشواث الفعلُت التي ال جظم ظىي ؤشخاص ػبُعُين والؽشواث  وغشطھا ؼيلھا وان مھما الؽشواث(

ت التي ًؼلم عليها اظم 'الؽشواث العلاٍس  ؛ت الؽفافت'(العلاٍس

 جھذف بعملیاث ؤو باظخغالٌ یلىمىن  الزیً ألاشخاص املعىىیين مً وغيرھا العمىمیت ملؤظعاثا  ٌ  على للحصى

 سبح؛

 عي بىص املحذزت الصىادًم  ؛باجفاكُت ؤو حؽَش

 ملیمت غير لؽشهت الخابعت الخيعُم مشاهض. 

فیه، شسكات التضامً وشسكات التىصية البظيطة  زجعة ال اختیازي  بشكل الشسكات، على للضسیبة ثخضع

 املؤطظة باملغسب والتي ال ثضم طىي أشخاص طبيعيين وكرا شسكات املحاصة.

 

                                                                                                                  إكليمية الضسيبة 

 وألازباح الحاصالت لجمیع باليظبة باملغسب ملس على املتىفسة غير أو املتىفسة الشسكات على ثفسض الضسیبة

 :والدخىل 

 ثحرًس

بت على  . وهي ال الؽشواثجلخص هزه الىزُلت بئًجاص ؼذًذ ملخظُاث املذوهت العامت للظشائب املخعللت بالظٍش

جحل بإي حاٌ مً ألاحىاٌ محل اللىاهين وألاهظمت الجاسي بها العمل )املخاحت على صفحاث هزه البىابت على 

ع والخىظُم   الجبائُين"(.املىكع "الدؽَش
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ٌ  إلى الھادفت والعملیاث هب جلىم الزي واليؽاغ جملىھا التي باألمىاٌ املخعللت -  في جىجضھا التي سبح على الحصى

 عشطیت؛ بصىسة ولى املغشب

-  

-  ٌ  یخعلم فیما الظشیبي الاصدواج ججىب إلى جھذف باجفاكیاث عمال للمغشب علیھا فشض الظشیبت حم املخى

 .الذخل على بالظشائب

 

 الباب الثاوي: ألاطاض الخاضع للضسيبة

عاوي الحصُلت 
ُ
بُتح بت  الظٍش الاظخغالٌ، بعذ  جيالُفعائذاث الاظخغالٌ وألاسباح على  فائعالخاطعت للظٍش

ع املحاظبي الجاسي به العمل.  للدؽَش
ً
 حغُيرها إن اكخض ى الحاٌ، ػبلا

مىً جشحُل عجض ظىت محاظبُت إلى غاًت العىت الشابعت املىالُت، باظخثىاء حضء العجض املؼابم الهخالو اث عىاصش ًُ

 ألاصٌى الزي ًمىً جشحُله إلى ؤحل غير معمى.

 لباب الثالث: كيفية الاداءا

 

 في ؤسبع )
ً
بت جللائُا بت  %52( دفعاث ملذمت على الحعاب حعاوي ول واحذة منها 4جؤّدي الظٍش مً مبلغ الظٍش

 املعخحلت عً آخش ظىت مخخخمت. 

بت على الؽشواث املب فىق عىذما ً ت عبر ألاداء الخللائي لغ النهائي للظٍش باقي لالذفعاث امللذمت املذفىعت، جخم الدعٍى

بت  مً كبل الؽشهت في هفغ الىكذ الزي جؤدي فُه الذفعت امللذمت ألاولى. الظٍش

بت الزي دفعخه مً الذفعت الاحخُاػُت املعخحلت ألاولى   باظخنزاٌ صائذ الظٍش
ً
وفي حالت العىغ، جلىم الؽشهت جللائُا

 اٌ مً الذفعاث ألاخشي املخبلُت.وإن اكخض ى الح

خ ظلىغ الحم في الذفعت امللّذمت ألاخيرة. بت املحخمل في ؤحل ال ًخعذي ؼهش ابخذاء مً جاٍس  ًؤدي باقي الظٍش

 

 الباب السابع: الحّد ألادوى للضسيبة

 

مىً  ًُ بتؤن ًلل ال  بت عًعلى الؽشواث  الىاحبت مبلغ الظٍش . ًخيىن ؤظاط احدعاب الحّذ ألادوى الحّذ ألادوى للظٍش

بت على اللُمت املظافت(  بت مً مبلغ الحاصالث )دون احدعاب الظٍش مىًللظٍش ًُ ؤن ًلّل  التي ٌؽملها اللاهىن. ال 



3 
 
 

 

بت ل لحذ ألادوىا هما ًجب ؤن ًخم ظذاده على دفعت واحذة كبل نهاًت الؽهش الثالث  (LF 2014)دسهم  0333ً علظٍش

خ افخخ ت.الخالي لخاٍس  اح العىت املحاظبُت الجاٍس

بت ػىاٌ العخت  عفى الؽشواث غير الؽشواث الحاصلت على امخُاص حعُير مشفم عمىمي مً ؤداء مبلغ الحّذ ألادوى للظٍش
ُ
ح

خ بذاًت اظخغاللها. 03والثالزين )  ألاولى املىالُت لخاٍس
ً
 ( ؼهشا

 33غير ؤهه ًخىكف جؼبُم هزا إلاعفاء عىذ اهلظاء العخين )
ً
خ جإظِغ الؽشواث املعىُت.  ( ؼهشا  ألاولى املىالُت لخاٍس

                                                                                                       طعس الحّد ألادوى للضسيبة 

 ًحدد طعس الحّد ألادوى للضسيبة في: 

 3.52%  ،ت واملخعللت ببُع املىاد الخالُت: املىخجاث الىفؼُت باليعبت للعملُاث التي جلىم بها امليؽأث الخجاٍس

ذ، العىش، الذكُم، املاء والىهشباء.   الغاص، الضبذة، الٍض

 3.2%  .باليعبت لجمُع اليؽاػاث ألاخشي 

 

 الباب الخامع: الظعس

 

                                                                                                           الظعس العادي للضسيبة 

 ًحدد طعس الضسيبة على الشسكات كما ًلي: 

 03% ، 

 04% والخذبير إلایذاع وصىذوق  املغشب وبىً حىمھا في املعخبرة اثهُئوال الائخمان مؤظعاث یخص فیما 

 الخإمين. الخإمين وإعادة وؼشواث

                                                                                                        ألاطعاز الىىعية للضسيبة 

 :یلي كما الشسكات على للضسیبة الىىعیة ألاطعاز ثحدد

 5..8% : 

ٌ  التي یخص امليؽأث فیما -  املحاظبیت ظىت ( 20 ) العؽشیً ػىاٌ للخصذیش الحشة املىاػم في وؽاػھا جضاو

 الظشیبت؛ مجمىع مً لإلعفاء الخامعت للعىت املحاظبیت املىالیت املخخابعت
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( ظىىاث املحاظبُت 2ؼشواث الخذماث املىدعبت لصفت 'اللؼب املالي للذاس البُظاء' فُما بعذ مذة الخمغ ) -

 املعفاة؛

 

 01%: 

( ظىت ألاولى 52( ػىاٌ الخمغ عؽشة )Banques Offshoresبىىن الحشة )بىاء على اخخُاس، فُما ًخص ال -

خ الحصٌى على الاعخماد؛  املخخالُت املىالُت لخاٍس

ت ؤو الذولُت املىدعبت لصفت 'اللؼب املالي للذاس البُظاء' ابخذاء مً العىت  - باليعبت للملشاث الجهٍى

 املزوىسة؛املحاظبُت ألاولى التي جّم فيها الحصٌى على الصفت 

 ٌعاوي ؤو ًلل عً زالزمائت ؤلف ) -
ً
 حبائُا

ً
 ؛( دسهم033.333باليعبت للؽشواث التي جحلم سبحا

 

 0..81%  :بصفة دائمة 

  امليؽأث املصذسة للمعادن مً العىت املحاظبُت التي ؤهجضث خاللها عملُت الخصذًش ألاولى. -
ً
هما حعخفُذ ؤًظا

 تي جبُع مىخجاث جامت الصىع.امليؽأث املصذسة للمعادن المً هزه اليعبت 

 بذائشة هفىر إلاكلُم  -
ً
 سئِعُا

ً
بي ؤو ملش احخماعي بئكلُم ػىجت والتي جضاٌو وؽاػا امليؽأث التي لها مىػً طٍش

 املزوىس. 

o  جؼبم اليعبت املخفظت بصفت دائمت على:  ظىىاث مً إلاعفاءـ 2وبعذ مّذة 

  امليؽأث املصذسة للمعادن املعخعملت، التي جحلم في العىت امليؽأث املصذسة للمىخجاث ؤو الخذماث، باظخثىاء

 ؛سكم ؤعماٌ حين الخصذًش

  امليؽأث غير املضاولت وؽاػها في اللؼاع املىجمي التي جبُع مليؽأث ؤخشي ملامت في املىاكع الخاصت بالخصذًش

 ؛لها املىجض مع املىاكع املزوىسةمىخجاث جامت الصىع معذة للخصذًش فُما ًخص سكم ؤعما

  ت لإلوعاػ العُاحي باليعبت لجضء ألاظاط املفشوطت علُه امليؽأث الفىذكُت وؼشواث جذبير إلاكاماث العلاٍس

بت املؼابم لشكم ؤعمالها الزي جّم جحلُله بعمالث ؤحىبُت محىلت إلى املغشب بصفت فعلُت مباؼشة ؤو  الظٍش

م وواالث ألاظفاس.   لحعابها عً ػٍش

 ت 'اللؼب املالي للذاس البُظاء' فُما ًخص سكم ؤعمالها حين الخصذًش وصائذ فؼشواث الخذماث املىدعبت لص

 ت؛اللُمت الصافي رو املصذس ألاحىبي املحلم خالٌ ظىت محاظبُت معُى

 

 0..81%  :بصفة مؤكتة خالل الخمع طىىات ألاولى 

  بلشاس، باظخثىاء امليؽأث التي امليؽأث التي جضاٌو ؤوؽؼتها بئحذي العماالث ؤو ألاكالُم ؤحذ ألاكالُم املحذدة

ال جخىفش على ملش لها في املغشب وامللبىلت إلهجاص صفلاث ؤعماٌ ؤو جىسٍذاث ؤو خذماث ومؤظعاث الائخمان 

ت  والهُئاث املعخبرة في حىمها وبىً املغشب وصىذوق إلاًذاع والخذبير وؼشواث الخإمين والىواالث العلاٍس

ىن.  واملىعؽىن العلاٍس
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 یذوي؛ عمل حصیلت ؤظاظا إهخاحھا یيىن  التي فیتالحش  امليؽأث 

 املھني؛ الخيىیً ؤو للخعلیم الخاصت املؤظعاث 

 اطُت  ؛الؽشواث الٍش

  جاسیخ مً ابخذاء ظىىاث (3 ) زالر ؤكصاھا مذة خالٌ یىجضون الزیً معىىیىن  ؤشخاص العلاسیىن  املىعؽىن 

( غشفت ال جخجاوص 23) خمعين مً ألاكل على جخيىن  حامعیت ومبان إكاماث و ؤحیاء بىاء عملیاث البىاء، سخصت

ً، بشظم الذخٌى املخإجُت مً إًجاس ؤحُاء وإكاماث ومبان حامعُت. ٍش  الؼاكت إلاًىائُت ليل غشفت ظٍش

                                                                                                    طعس ومبالغ الضسيبة الجصافية 

 :یلي كما الجصافیة الضسیبة ومبالغ طعس یحدد

 5%  :الؽشواث غير امللُمت املبرمت معها دون احتظاب الضسيبة على الليمة املضافة مً مبلغ الصفلات

بت على  صفلاث ألاؼغاٌ ؤو البىاء بت الجضافُت. ًترجب على دفع الظٍش ؤو الترهُب والتي اخخاسث الظٍش

بت املحجىصة في املىبع  .الؽشواث بهزا الععش إلابشاء مً الظٍش

 ( دوالز أمسيكي في الظىة08.111ملابل الليمة بالدزهم ملبلغ خمظة وعشسيً ألف ) بىاء على اخخُاس، مع ،

ألاخشي املفشوطت على ألاسباح والذخٌى باليعبت للبىىن الحشة إلابشاء مً حمُع الظشائب والشظىم 

(Banques Offshore.)  

 والشظىم الظشائب حمیع مً إلابشاء مع ،الظىة في أمسیكي دوالز ( 500 ) خمظمائة ملبلغ بالدزھم اللیمة ملابل 

ٌ  ؤو ألاسباح على املفشوطت ألاخشي   .(Holding Offshore)الحشة  اللابظت للؽشواث باليعبت الذخى

 

 

                                                                           أطعاز الضسيبة على الشسكات املحجىشة مً املىبع

 :یلي هما املىبع في املحجىصة الؽشواث على الظشیبت ؤظعاس جحذد

 01% امللبىطت مً لذن ألاشخاص ، مً املبالغ إلاجمالية دون احتظاب الضسيبة على الليمة املضافة

ين غير امللُمين.  الزاجُين ؤو املعىٍى

 01%  الدخل ذات املالیة التىظیفات مً الحاصالت مبلغ مً املضافة، اللیمة على دون احتظاب الضسیبة 

 .الثابت

 08% ًوحصص املؽاسهت ألاطھم عىائد مبلغ م  ٌ  .حىمھا في املعخبرة والذخى
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