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 :عت وألاسبعىن الىلىت الخاظ

 

 الذساظت واإلاىافلت على مشاحعت بعن مىاد اللشاس الجبائي للجماعت. –

، في 2016فبراًشفي إواس الذوسة العادًت لؽهش  إن مجلغ حماعت مىىاط اإلاجخمع

 . 2016 فبراًش  05الجمعت اإلاىعلذة ًىم   الثاهُت، حلعخه 

 اإلاخعلم بالجماعاث. 113-14ووبلا إلالخمُاث اللاهىن الخىظُمي سكم  -

 مشاحعت بعن مىاد اللشاس الجبائي للجماعت.بوبعذ دساظت اإلاجلغ للىلىت اإلاخعللت  

 

ت العلني  أظفشث العملُت على ما ًلي :  وبعذ اللجىء إلى  الخفٍى

ــً  :  -   46عذد ألاعماء الحالٍش

ىاث اإلاعبر عنها :  -   46عذد ألـا

 46عذد ألاعماء اإلاىافلُــــً :  -

  

 : وهم  العادة

  

 -خالذ بىدالي  -مدمذ الؽىذالي   -مدمذ مُلىدي  -ًىظف عيامى  -سؼُذ والبي  -عبذ هللا بىواهى 

س ي  -لُلى معضوص  -أظماء خىحت لؾ -مدمذ عيي  -مدمذ الذهغ  –عبذ الفمذ ؤلادَس   -أماٌ فٍش

ض ٌعلىبي  -مدمذ أؼيىد  -مدمذ ُبدامُذي  - خعً جمُمي غ العلمي  -عٍض إظماعُل اإلاهذاوي  -إدَس

أخمذ بً خمُذة  -سؼُذ مجباس  -مدمذ اإلاؽاوي  -مدمذ فاللي  -عبذ العاوي وىاح -مدمذ لحلىح –

ض بلخيري  -الفنهاجي إظماعُل  -أفلً عبذ الشخمان - س ي  -حىاد مهاٌ  – عبذ العٍض  -خمُذ لعَى

ذ بىحي -خالذ معشوفي - الحاج ظاظُىي  س ي  -عبذ الىبي عثماوي - العباط الىمغاسي  – فٍش هادًت ادَس

 -سؼُذ الغاش ي  -مىالي علي إلاشاوي - أخمذ معغاحي - امدمذ بىعالٌ – الحعً بىهذوس   -كُىىوي

  هؽام اللاًذ. -هىاٌ مدعين -حىاد خعني  -أمُىت خذاػ  -مدمذ أبى اللاظم  -ؽيىس عبذ هللا م

 

 

 

  00عذد ألاعماء الشافمُــــــً  :  -

ت :  -   00عذد اإلامخىعين عً الخفٍى



 

 ًلشس ما ًلي :

 

،  2016فبراًشاإلاجخمع في إواس الذوسة العادًت لؽهش  ًىافم مجلغ حماعت مىىاط

ً  ع، بئحماخالٌ حلعخه الثاهُت س الجبائي اللشاعلى حعذًل وجخمُم أعمائه الحالٍش

 اإلادذد للشظىم والىاحباث اإلاعخدلت لفائذة ميزاهُت حماعت مىىاط ورلً هما ًلي:

 سظىم اإلاحجض

 

 هىع اإلاحجىصاث

 

 أكص ى مذة ؤلاكامت واحب ؤلاكامت في ول ًىم

 ىعبثم حغُير وخذة الحعاب مً اإلاتر اإلا *

 .إلى اللىىاس

كابلت للخالش ي عً اللىىاس أو  * ظلع غير 

 .حضء مىه

 

 

10,00 

 

 

 ًىم واخذ

 خمعت عؽش ًىما 30,00

 

بالىاوالث  ينإلافت سظمين خاـ تمج* 

 والىشاس ي

  

 الىاوالث -

 الىشاس ي -

 للىاخذة 20,00

 للىاخذة 10,00

 عؽشة أًام

 عؽشة أًام

 

 خم الامخُاص في مفلحت ؤلاظعاف

 

شاس الجبائي في غُاب دفتر جدمالث ًدذد هزه جم إعادة إدساج هزا الشظم للل

 الىاحباث.

 واحباث ثابخت عً حعلُم الشخق

 دسهم 750,00   ظُاساث ؤلاظعاف : -

 دسهم 500,00   ظُاساث هلل ألامىاث -

 * خزف الشظم الخاؿ بعُاساث هلل ألامىاث الخابعت للجماعت.

 

    واحباث أخشي عً ول سبع ظىت :

 دسهم 250,00   ظُاساث ؤلاظعاف -

 دسهم 250,00   ظُاساث هلل ألامىاث -

 



 مذخٌى اإلاعهذ الجماعي للمىظُلى

 

 فىلفُج باليعبت للعىت الثاهُت مً الذساظت فما فىق.لل* جم إلافت آلالت اإلاىظُلُت 

 العىت الثاهُت وما فىق :  -

 دسهم 360,00  ) ـىلفُج وآلت مىظُلُت (

 

الُت  سظىم اظخغالٌ اإلاالعب الٍش

أي حغُير على هزه الشظىم بل جم جىلُذ وخذة الحعاب لهاجه الشظىم والتي  لم ًخم

 لم ٌؽش إليها اللشاس اإلاعمٌى به خالُا.

دسهم عً ول  1.000,00                    الفشق الشظمُت -

 مباساة

 دهم عً ول مباساة 100,00                   إحشاء دوسي أو بىىلت -

 دسهم عً ول مباساة 20,00ت) بفشق ألاخُاء (          إحشاء مباساة عادًت خاـ -

                  

 الشظىم اإلافشولت على ؼغل ألامالن الجماعُت

ىاعُت أو مهىُت ت ـو  مؤكخا ألغشاك ججاٍس

 

 عشفت بعن سظىم هزا الففل حعذًال وهي واآلحي :

 

الشظم للمتر اإلاشبع عً ول ثالثت  هـىع اليؽــاه اإلاــىكـــع

 الذسهمأؼهش ب

 

 جشاب الجماعت

ُف العمىمي مً وشف اإلالاهي  اخخالٌ الـش

 واإلاىاعم

50,00  

 ) مىىلت ألاكىاط ( 100,00

 دسهم 20,00 مدىاث جىصَع الىكىد جشاب الجماعت

 

 دسهم 50,00 ألالعاب اإلاخىللت والعيرن جشاب الجماعت

 

 ظاخت هُم -

ت -  العاخت ؤلاداٍس

 اظخغالٌ ظاخت هُم

تاظخغالٌ العاخ  ت ؤلاداٍس

 دسهم 300,00

 دسهم 300,00

 

 دسهم 200,00 أماهً الىكىف الخاـت 

ت بالىاحهاث الحائىُت لفائذة   دسهم 100,00اللىخاث ؤلاؼهاٍس



 

 

 جشاب الجماعت 

 الغير

 دسهم 100,00 اللىخاث الثاهُت فىق العىىح لفائذة الغير.

ت بالىاحهاث الحائىُت  اللىخاث الاؼهاٍس

 زاحيلالظخغالٌ ال

 دسهم 75.00

ت فىق العىىح لالظخغالٌ  اللىخاث الاؼهاٍس

 الزاحي 

 دسهم 75.00

 دسهم 300.00 الاؼهاس بىاظىت العخاس الىكائي الوساػ البىاء 

ت  ت خاـت بالخجضئاث العلاٍس لىخاث اؼهاٍس

 واإلاجمىعاث العىىُت

 دسهم 1.000.00

 دسهم 10.000.00 أعمذة البث والاظخلباٌ والهىاجف

 

 الشظم اإلافشوك على مذاخُل وهالء البُع بالجملت للخمش والفىاهه والعمً

 

مً سكم  %5و %2إلى   %4,5و %2,5جلشس حغُير وعب الخىصَع بين الىهالء واإلاذًىت مً 

 اإلابُعاث اإلاىجضة بهزه ألاظىاق.

 

 ـــاجب  اإلاجلغهـــ                                            سئِغ اإلاجلــــــغ            
   إمماء : مدمذ عيي          إمماء : د. عبذ هللا بىواهى                

 

 

 


