
 انفصم االول 
 ِفبهُُ ػبِخ ػٓ اٌّذبعجخ اٌؼشَجُخ 



 :مفهىو انمحاسثة انضريثية -اوال

 

رّضً اٌّذبعجخ اٌؼشَجُخ أدذ فشوع ػٍُ اٌّذبعجخ 
ورزُّض ػٓ غُشهب ِٓ اٌفشوع ثأْ رطجُمبرهب رخزٍف ِٓ 

ثٍذ ِخش فٍ ػىء اٌمىأُٓ اٌؼشَجُخ ٌىً ثٍذ ؤزُجخ ٌزٌه 
 ػشفذ اٌّذبعجخ اٌؼشَجُخ ثؼذح رؼبسَف ِٓ ثُٕهب

أهب ادذ فشوع اٌّذبعجخ وفُهب َزُ سثؾ االعظ ) 
واٌمىاػذ اٌّذبعجُخ ثبٌمبٔىْ اٌؼشَجٍ وِجّىػخ 

 (اٌزؼٍُّبد اٌزٍ رظذسهب دائشح ػشَجخ اٌذخً



 انجهات رات انعالقة تانتحاسة انضريثي 

 :اٌزذبعت اٌؼشَجٍ هٍ أؽشاف ِزؼذدح فٍ رزذخً 
أْ اٌؼشَجخ ال رفشع اال ثمبٔىْ وال َؼفً : اٌزششَؼُخ اٌغٍطخ أ-

اال ثمبٔىْ ورخزض اٌغٍطخ اٌزششَؼُخ االشخبص ِٕهب 
االشخبص اٌخبػؼُٓ اٌزٌ َذذد ثزششَغ اٌمبٔىْ اٌؼشَجٍ 

اٌؼشَجخ وجُّغ ٌٍؼشَجُخ وعؼش ٌٍؼشَجُخ واالِىاي اٌخبػؼخ 
 االجشاءاد اٌّزؼٍمخ ثبٌؼشَجخ 

 
رخزض االداسح اٌؼشَجُخ ثزطجُك اٌمبٔىْ : االداسح اٌزٕفُزَخ  -ة  

ِٓ اٌغٍطخ اٌزششَؼُخ واطذاس اٌزؼٍُّبد اٌالصِخ اٌؼشَجٍ اٌظبدس 
 ال َزؼبسع ِغ ٔظىص اٌمبٔىْرطجُمهب ثّب ٌزٕفُز 

  



 تاتع

َزىًٌ اٌجهبص اٌمؼبئٍ اٌفظً فٍ إٌّبصػبد : اٌجهبص اٌمؼبئٍ  -د 
اٌّىٍفُٓ واالداسح اٌزٕفُزَخ فُّب َزؼٍك ثزمذَش رٕشأ ثُٓ اٌزٍ 

اٌّىٍفُٓ وَجت اْ َزّزغ اػؼبء هزا اٌذفغ ػًٍ اٌؼشائت اٌىاججخ 
 اٌجهبص ثبالعزمالي واٌذُبد 

. 
هُ االشخبص اٌّشّىٌُٓ ثبٌؼشَجخ : اٌّىٍفُٓ ثبٌؼشائت  -س 

ػجئ اٌؼشَجخ ودزً رىىْ ػٍُّخ اٌؼشَجخ وفؤح َمغ ػٍُهُ واٌزَٓ 
ثىػٍ ػشَجٍ ػبٌٍ وَىػخ اٌشىً االرٍ َزّزغ اٌّىٍفىْ َجت اْ 

 اٌؼاللخ ثبٌؼشَجخاٌجهبد راد 
  



 انعذانة انضريثية واالزدواج انضريثي 

رؼٍٕ اٌؼذاٌخ اٌؼشَجُخ االٔظبف فٍ رىصَغ االػجبء 
اٌؼشَجُخ ، وثّب اْ اٌؼشَجخ رغزىجت اٌزؼذُخ او رذًّ 

ػجئهب ِٓ اٌّىٍفُٓ ثذفؼهب فبْ االلزظبدَُٓ َشذدوْ 
ورزؼّٓ اٌؼذاٌخ . ػًٍ ِىػىع اٌؼذاٌخ اٌؼشَجُخ 

 : االجزّبػُخ ِفهىِبْ هّب  
رمزشح اٌّغبواح فٍ اٌّؼبٍِخ : اٌؼذاٌخ االفمُخ  1-

اٌؼشَجُخ ػًٍ االفشاد اٌزَٓ فٍ ِغزىي الزظبدٌ وادذ 
ثذُش َزىصع اٌؼتء ثشىً ِزغبوٌ وِٓ صُ دفؼهُ 

 .ٌٕفظ اٌّمذاس ِٓ اٌؼشَجخ
رؼٍٕ اْ االفشاد غُش ِزغبووْ فٍ : اٌؼذاٌخ اٌؼّىدَخ  2-

ِمذسرهُ االلزظبدَخ وَجت اْ َؼبٍِىا ثظىسح ِخزٍفخ  
فبألفشاد رو اٌمذسح االلزظبدَخ اٌؼبٌُخ ػٍُهُ دفغ ػشَجخ 

 اوجش ِّب َذفؼهب ِٓ هُ فٍ اٌّمذسح االلزظبدَخ االدًٔ 
 



 

َمظذ ثبالصدواط اٌؼشَجٍ خؼىع ٔفظ اٌّىٍف ألوضش ِٓ 
ِشح وادذح ٌٕفظ اٌؼشَجخ ػًٍ ٔفظ اٌىػبء وػٓ ٔفظ 

 .اٌفزشح اٌضُِٕخ

 ششوؽ االصدواط اٌؼشَجٍ 

 .خؼىع ٔفظ اٌّىٍف ٌٍؼشَجُخ  1-

 .اْ رىىْ اٌؼشَجخ اٌّفشوػخ ِٓ ٔفظ إٌىع  2-

 .اْ َىىْ اٌىػبء اٌخبػغ ٌٍؼشَجخ وادذ  3-

 اْ رىىْ اٌؼشَجخ ِفشوػخ ػٓ ٔفظ اٌفزشح اٌضُِٕخ 4-

 



انتجنة انضريثي وانتخطيط انضريثي -ثانثا 
 وانتهرب انضريثي 

َمظذ ثه رجٕت اٌشخض ٌٍؼشَجخ : اٌزجٕت اٌؼشَجٍ *
وَجشٌ رٌه اِب ثبِزٕبع  االشخبص ػٓ إٌشبؽ اٌزٌ 

َؤدٌ اًٌ اخؼبػهُ ٌٍؼشَجخ او االعزفبدح ِٓ اٌضغشاد 
اٌمبٔىُٔخ فٍ لىأُٓ اٌؼشائت  وبْ ٍَجأ االفشاد ٌهجخ 

اِىاٌهُ اًٌ اثٕبئهُ وصوجبرهُ ثغُخ اٌزخٍض ِٓ ػشَجُخ 
اٌزشوبد، وّب َطٍك ػٍُه ثؼغ اٌىزبة ثبٌزهشة اٌّششوع 

. 
َزّضً فٍ اٌزخطُؾ اٌّغجك : اٌزخطُؾ اٌؼشَجٍ *

ٌّؼشفخ رأصُش اٌؼشَجخ فٍ ِخزٍف  اٌفؼبٌُبد ٌغشع رجٕت 
اٌؼشَجخ او اٌزمًٍُ ِٕهب ثظىسح لبٔىُٔخ وٌىٓ ثطشَمخ 

ِؼُٕخ ثذُش َّىٓ رجٕت دفغ اٌؼشَجخ او اٌزمًٍُ ِٓ 
 ِجٍغهب 



 تاتع 

َزّضً فٍ ظبهشح اٌٍجىء اًٌ اٌغش : اٌزهشة اٌؼشَجٍ *
واالدزُبي ٌٍزخٍض ِٓ  اٌؼشَجخ او رمًٍُ ِٓ ِجٍغهب 

وَجشٌ رٌه اِب ثّذبوٌخ اٌفشد أىبس وجىد وػبء اٌؼشَجخ او 
 االفظبح ػٓ ِجٍغ َمً ػٓ اٌّجٍغ اٌذمُمٍ ٌٍىػبء



تقسيمات انضريثة وأنىاعها في -راتعا 
 انعراق

اْ اٌؼشائت اٌّىجىدح فٍ اٌؼشاق هٍ ػشائت رفشع 
ػًٍ االِىاي وال َىجذ فٍ اٌؼشاق ػشائت ػًٍ 

االشخبص وَمىَ إٌظبَ اٌؼشَجٍ فٍ اٌؼشاق ػًٍ 
اٌجّغ ثُٓ اٌؼشائت اٌّجبششح وغُش اٌّجبششح اٌ ثّؼًٕ 
اػزّبد هزا إٌظبَ ػًٍ ٔظبَ اٌؼشائت اٌّزؼذدح وٌُظ 

واٌؼشائت اٌّجبششح فٍ اٌؼشاق . ٔظبَ اٌؼشَجخ اٌىادذح
ِٕهب هٍ ِفشوػخ ػًٍ اٌذخً ِضً ػشَجخ اٌذخً 

وػشَجخ اٌؼمبس وهٕبٌه ػشَجخ وادذح ػًٍ ساط اٌّبي 
اِب اٌؼشائت غُش ِجبششح فزؼُ وال .هٍ ػشَجخ اٌؼشطبد 

ِٓ اٌؼشائت ػًٍ االعزهالن واٌؼشائت ػًٍ اٌزذاوي 
وهٕبٌه ٔىػبْ ِٓ اٌؼشائت ػًٍ االعزهالن هّب اٌؼشَجخ 

 اٌجّشوُخ واٌؼشائت ػًٍ االٔزبط



وفيما يهي مخطط تىضيحي نههيكم انضريثي . 
 في انعراق 



 اٌفظً اٌثبٟٔ  



ػشف اٌّششع اٌؼشالٟ اٌذخً فٟ اٌفمشح اٌثب١ٔخ ِٓ اٌّبدح االٌٚٝ ِٓ اٌمبْٔٛ سلُ 

اٌّؼذي أ٠شاد اٌّىٍف اٌظبفٟ اٌزٞ دظً ػ١ٍٗ ِٓ اٌّظبدس  1982ٌغٕخ  113

اٌّج١ٕخ فٟ اٌّبدح اٌثب١ٔخ ِٓ اٌمبْٔٛ ٚث١ٕذ ٘زٖ اٌّبدح اٌذخٛي اٌخبػؼخ ٌٍؼش٠جخ 

ٟٚ٘ دخً اٌؼًّ ، ٚدخً ساط اٌّبي ، ٚدخً أذِبج اٌؼًّ ٚساط اٌّبي وّب 

 .أخؼؼذ ثؼغ االسثبح اٌشأعّب١ٌخ ٌٍؼش٠جخ أ٠ؼب 

٠ّىٓ االعزٕزبج اْ ػش٠جخ اٌذخً فٟ اٌؼشاق ٟ٘ ػش٠جخ ػبِخ ػٍٝ اٌذخً ِغ 

ثؼغ اٌخظٛط١خ الْ اٌّششع لذ اعزثٕٝ دخً اٌؼمبس، ٚاعزٕبداً اٌٝ فمشاد 

 :اٌّبدح اٌّشبس ا١ٌٙب ٠زُ رمغ١ُ اٌذخٛي دغت ِظبدس٘ب ٚػٍٝ إٌذٛ اٌزب١ٌخ 



ٟ٘ اٌشٚارت ٚسٚارت : اٌذخٛي اٌزٟ ِظذس٘ب اٌؼًّ  -1

اٌزمبػذ ٚاٌّىبفئبد ٚاالجٛس اٌّمشسح ٌٍؼًّ ٚاٌّخظظبد 

 .ٚاٌّضا٠ب إٌمذ٠خ ٚاٌؼ١ٕ١خ 

ٟ٘ اٌفٛائذ ، اٌمطغ ، : اٌذخً إٌبجُ ػٓ ساط اٌّبي  -2

 .خظُ اٌٛسلخ اٌزجبس٠خ ،  ثذالد ا٠جبس االسع اٌضساػ١خ 

ٟ٘ : اٌذخٛي اٌزٟ ِظبدس٘ب اٌؼًّ ٚساط اٌّبي  -3

االػّبي اٌزجبس٠خ ، االػّبي اٌزٟ ٌٙب ط١غخ رجبس٠خ ، 

اٌظٕبئغ ، اٌّٙٓ ، ادزشاف اٌّزبجشح ثبألعُٙ اٌغٕذاد 

 ٚاسثبح اٌزؼٙذاد ٚاٌّمبٚالد



٠مظذ ثبٌّىبعت اٌشأعّب١ٌخ ٟ٘ ص٠بدح اٌؼبئذاد اٌّزذممخ : المكاسب الرأسمالية 

ِٓ ث١غ اٚ اعزجذاي اٌّٛجٛداد اٌثبثزخ اٌٍّّٛعخ اٚ غ١ش اٌٍّّٛعخ ػٓ ل١ّزٙب 

ٌُٚ ٠زفك خجشاء اٌؼش٠جخ ػٍٝ ِذٜ خؼٛع ٘زٖ اٌّىبعت ٌٍؼش٠جخ .  اٌذفزش٠خ 

فذػبح خؼٛع اٌّىبعت اٌشأعّب١ٌخ ٌٍؼش٠جخ ٠مذِْٛ ِجشساد إلخؼبػٙب ِٕٚٙب 

 :ِب ٠ؤرٟ 

اْ اٌّىبعت اٌشأعّب١ٌخ ٟ٘ فٟ اغٍت االد١بْ ٔز١جخ اٌّجبٌغخ فٟ ادزغبة -1

الغبؽ االٔذِبج االِش اٌزٞ رشرت ػ١ٍٗ أخفبع االسثبح اٌّزذممخ فٟ ع١ٕٓ 

عبثمخ ٚاْ فشع اٌؼش٠جخ ػٍٝ اٌّىبعت اٌشأعّب١ٌخ ٚع١ٍخ ٌّؼبٌجخ ٘زٖ اٌذبٌخ 

اْ فشع اٌؼش٠جخ ػٍٝ اٌّىبعت اٌشأعّب١ٌخ ٌٍؼش٠جخ ف١مذِْٛ اٌّجشساد -2

 .ٌؼذَ اخؼبػٙب 

اْ اٌّىبعت ٟ٘ فٟ اٌٛالغ اسثبح ١ّ٘ٚخ ِزؤر١خ ِٓ أخفبع فٟ ٚدذاد  -أ

 .إٌمٛد 

اْ اٌّىبعت ١ٌغذ ِزؼٍمخ ثٕشبؽ اٌّششٚع فٟ اٌغٕخ اٌغبثمخ ثً ٟ٘ ثّشح  -ة 

 .ع١ٕٓ ِزؼذدح ١ٌٚٚذح ػٛاًِ ِخزٍفخ



 :المكاسب الىاجمة عه وقل ملكية العقار 

ِٓ لبْٔٛ اخؼبع االسثبح إٌبجّخ ػٓ ٔمً ٍِى١خ  4ٔظذ اٌّبدح 

اٌؼمبس اٚ ٔمً دك اٌزظشف ِٕٗ ٌٚٛ ٌّشح ٚادذح ٠ؤرٟ ٚع١ٍخ ِٓ 

ٚعبئً ٔمً اٌٍّى١خ اٚ وغت دك اٌزظشف اٚ ٔمٍٗ وبٌج١غ 

 ٚاٌّمب٠ؼخ ٚاٌّؼبٌجخ ٚاٌزٕبصي ٚاٌٙجخ ٚاصاٌخ اٌش١ٛع ٚرظف١خ

٠ٚؼبًِ اٌّغزؤجش ِؼبٍِخ اٌّبٌه ػٕذ ا٠جبسٖ  اٌّغبؽذخٚ اٌٛلف 

 . اٌّغبؽذخاٌؼمبس اٌزٞ دخً فٟ رظشفٗ ثؼمذ 

ٌىٟ ٠غًٙ فُٙ إٌظٛص ٚاٌزشش٠ؼبد :وطاق سريان الضريبة 

اٌالصِخ ٌزٕظ١ُ ػ١ٍّخ فشع اٌؼش٠جخ ٚاٌّزؼّٕخ أدىبِب رزخز 

 شىً ٔظٛص لب١ٔٛٔخ رذذد ٔطبق عش٠بْ فشع اٌؼش٠جخ ٠زطٍت

االِش اٌزؼشف ػٍٝ االعظ اٌزٟ رجشس خؼٛع اٌشخض ٌٍؼش٠جخ 

 .ٚاٌّزّثٍخ ثبٌّؼب١٠ش ٚلٛاػذ فشع اٌؼش٠جخ



 :رزّثً ٘زٖ اٌّؼب١٠ش فٟ ثالثخ أٛاع ٟ٘ وبالرٟ

اٌّمظٛد ثبٌزجؼ١خ اٌغ١بع١خ : اٌزجؼ١خ اٌغ١بع١خ ِؼ١بس اٌجٕغ١خ ِؼ١بس  -1

ٟ٘ اٌشاثطخ اٌزٟ رشثؾ اٌفشد ثبٌذٌٚخ ِٓ إٌبد١خ اٌغ١بع١خ ٚاٌمب١ٔٛٔخ 

٠ٕطٍك ٘زا اٌّؼ١بس ِٓ اٌشاثطخ . ٚرغّٝ ٘زٖ اٌشاثطخ ثبٌجٕغ١خ

اٌغ١بع١خ ٚاٌمب١ٔٛٔخ اٌزٟ رشثؾ اٌشخض ثبٌذٌٚخ ٟٚ٘ ساثطخ اٌجٕغ١خ 

ٚرمشس اٌجٕغ١خ دمٛلب ٌألفشاد ٚرفشع ػ١ٍُٙ ٚاججبد ٌٚؼً اثشص ٘زٖ 

اٌٛاججبد ٘ٛ اداء اٌؼش٠جخ ار ٠ذك ٌٍذٌٚخ اْ رفشع اٌؼش٠جخ ػٍٝ 

ِٛاؽ١ٕٙب ج١ّؼب ثغغ إٌظش ػٓ ِذً عىٕبُ٘ اٚ ِٛلغ اِٛاٌُٙ اٚ 

ِىبْ صٚاي ٔشبؽُٙ أ٠ّٕب ٠ضاٚي عٛاء فٟ ٔفظ اٌذٌٚخ اٚ فٟ دٌٚخ 

 .أخشٜ 

ِٚٓ ٕ٘ب ٠زج١ٓ اْ اٌؼش٠جخ رفشع ػٍٝ ج١ّغ اٌذخٛي اٌزٟ ٠ذممٙب 

اٌشخض اٌزٞ ٠ذًّ جٕغ١خ اٌجٍذ ثغغ إٌظش ػٓ ِىبْ رٌٛذ ٘زا 

اٌذخً عٛاء داخً اٌجٍذ اٚ خبسجٗ ٠ّٚزبص ٘زا االعٍٛة ثٛفشح 

 .اٌذظ١ٍخ



 :ِؼ١بس االلبِخ ِؼ١بس اٌزجؼ١خ االجزّبػ١خ  -2

٠ؼٕٟ رٛاجذ اٌشخض فٟ ثٍذ ِؼ١ٓ فزشح ِٓ اٌٛلذ ػبدح رذذد ثبألشٙش 

،ار اْ ِٓ دك اٌذٌٚخ رى١ٍفٗ ثبٌؼش٠جخ عٛاء وبْ ٠ذًّ جٕغ١زٙب اَ ال 

ٚثّؼٕٝ أخش رفشع اٌذٌٚخ اٌؼشائت ػٍٝ اٌّم١ّ١ٓ ثٙب عٛاء رذمك 

 .اٌذخً اٌذٌٚخ اٚ خبسجٙب 

اْ ٘زا اٌّؼ١بس ٠جذٚ ٚاػذب غ١ش أْ ٚالغ اٌذبي ٠ىشف ػٓ أْ ِغؤٌخ 

االلبِخ ِٓ اٌّغبئً اٌشبئىخ ٚاٌّؼمذح فٟ راد اٌٛلذ ٠ٚث١ش اٌؼذ٠ذ ِٓ 

اٌّشىالد فٟ ٔطبق اٌؼش٠جخ ألٔٗ لذ ٠ىْٛ أوثش ِٓ ِذً البِخ، 

ِٚذً االلبِخ اٌؼبد٠خ ٘ٛ اٌّىبْ اٌزٞ ٠غًٙ ػٍٝ اٌشخض اٌٍجٛء 

ا١ٌٗ ، ٚثزٌه فبٔٗ ١ٌظ ٕ٘بن ػاللخ ششؽ١خ ث١ٓ اٌجٕغ١خ ٚااللبِخ فمذ 

 .٠ىْٛ اٌشخض ِم١ّب فٟ غ١ش ثٍذ اٌجٕغ١خ



ٚاالطً فٟ اٌؼش٠جخ ػٍٝ اٌذخً أٗ ١ٌظ اٌضاِب أْ ٠ىْٛ ِذً 

االلبِخ اٌشئ١ظ ٌٍشخض فٟ اٌذٌٚخ ٌىٟ ٠ظجخ ٌٙب ٚدذ٘ب اٌذك فٟ 

وزٌه ال ٠شزشؽ فٟ وث١ش ِٓ االد١بْ اٌزٛاجذ ِذح . فشع اٌؼش٠جخ 

ِذذدح فٟ اٌذٌٚخ ١ٌظجخ اٌشخض ِم١ّب ف١ٙب ، ٚػ١ٍٗ فبْ ٚػغ لبػذح 

ػبِخ جبِؼخ ٌّغؤٌخ االلبِخ رجذٚ غب٠خ فٟ اٌظؼٛثخ ٚإْ االلبِخ 

ٌٛدذ٘ب ال رظخ اْ رىْٛ ِؼ١بساً أعبع١ب ٌفشع اٌؼش٠جخ ٚإّٔب 

اٌّٛاؽٓ ٘ٛ اٌّؼ١بس اٌغ١ٍُ ، ٚاٌّمظٛد ثبٌّٛاؽٓ ٘ٛ ِىبْ عىٕبٖ 

 اٌزٞ ٠ٕٛٞ اٌؼٛدح ا١ٌٗ وٍّب اثزؼذ ػٕٗ ألٔٗ ٠ؼذ ثّثبثخ

 :ِغىٕٗ اٌطج١ؼٟ ٌٍّٚٛاؽٓ سوٕبْ ّ٘ب 

 ِبدٞ ثبإللبِخ : اٌشوٓ االٚي 

 ِؼٕٛٞ ثب١ٌٕخ : اٌشوٓ اٌثبٟٔ



 االلبِخ: اٌشوٓ االٚي 

اٌٛجٛد اٌطج١ؼٟ اٚ البِخ اٌشخض ثظٛسح فؼ١ٍخ ٚال ٠شزشؽ ٌزذم١مٙب ادزفبظ 

اٌشخض ثغىٓ دائُ ، ار ال ٠ُٙ اْ ٠م١ُ اٌشخض ثبٌفٕبدق اٚ اْ ٠ٕزمً ِٓ ِىبْ اٌٝ 

 .أخش 

 ا١ٌٕخ: اٌشوٓ اٌثبٟٔ 

إْ رٛافش سوٓ االلبِخ ٌٛدذٖ ال ٠ىفٟ ٌجؼً االلبِخ ِٛؽٕب ٌٍشخض، إر الثذ اْ 

٠مزشْ رٌه ث١ٕخ اٌزٛؽٓ ، ٚؽجمب ٌٙزا اٌّؼ١بس رفشع اٌؼش٠جخ ػٍٝ اٌذخً فٟ ثٍذ 

 .ِب عٛاء وبٔذ دخٌُٛٙ ٔبرجخ ِٓ ِظبدس دخً اٌجٍذ أَ خبسجٗ 

 

 :ِؼ١بس ِظذس اٌذخً ِؼ١بس اٌزجؼ١خ االلزظبد٠خ  -3

٠غزٕذ ٘زا اٌّؼ١بس اٌٝ اٌؼاللخ ث١ٓ اٌفشد ٚاٌذٌٚخ فٟ ِضاٌٚخ اٌفشد إٌشبؽ داخً 

اٌذٌٚخ ٠ٚزشرت ػٍٝ ٘زٖ اٌّضاٌٚخ اٌّغبّ٘خ ٚاٌزؤث١ش فٟ اٌذ١بح االلزظبد٠خ ٌزٍه 

اٌذٌٚخ ٚثّمزؼٝ اٌذٌٚخ ٠ذك ٌٗ فشع اٌؼش٠جخ ػ١ٍٗ عٛاء وبْ ٠ذًّ جٕغ١زٙب اَ 

 .ال ، ٚعٛاء وبْ ِزٛاجذاً فٟ اٌذٌٚخ اَ ال



 :مىقف المشرع الضريبي العراقي مه تحديد سريان الضريبة

اٌّؼذي اٌّبدح  1982ٌغٕخ  113ػٕذ اٌشجٛع اٌٝ لبْٔٛ ػش٠جخ اٌذخً اٌّشلُ 

 -:اٌخبِغخ ٔظذ ػٍٝ ِب ٠ؤرٟ 

رفشع اٌؼش٠جخ ػٍٝ دخً اٌشخض اٌّم١ُ اٌؼشالٟ اٌزٞ ٠ذظً ػ١ٍٗ فٟ - 1

 .اٌؼشاق اٚ خبسجٗ ثظشف إٌظش ػٓ ِذً رغٍّٗ 

 .فشع اٌؼش٠جخ ػٍٝ دخً غ١ش اٌّم١ُ إٌبجُ فٟ اٌؼشاق ٚاْ ٌُ ٠غزٍّٗ ف١ٗ - 2

ال رفشع اٌؼش٠جخ ػٍٝ اٌذخً إٌبجُ خبسج اٌؼشاق ٌألشخبص غ١ش  -3

 .اٌؼشال١١ٓ اٌّم١ّ١ٓ فٟ اٌؼشاق

٠جٛص خظُ ػش٠جخ اٌذخً اٌّذفٛػخ ٌجٍذ اجٕجٟ ػٓ اٌذخً اٌؼبئذ ِٓ رٌه  -4

اٌجٍذ ِٓ اٌؼش٠جخ اٌّذفٛػخ فٟ اٌؼشاق ، ٚال ٠جٛص اْ ٠زجبٚص اٌّجٍغ اٌّخظَٛ 

اٌّجٍغ اٌّمذس ٌٍؼش٠جخ فٟ اٌؼشاق ػٍٝ اٌذخً اٌّىزغت فٟ اٌجٍذ االجٕجٟ دغت 

 .إٌغجخ اٌّؼّٛي ثٙب فٟ اٌؼشاق 

 إرا رجبٚصد ل١ّخ اٌؼشائت اٌّذفٛػخ ٌٍجٍذ االجٕجٟ ػٓ ٘زٖ اٌم١ّخ اٌّذذدح فبْ

اٌؼشائت اٌضائذح رشدً ٌٍخّظ عٕٛاد اٌّززب١ٌخ ٚرذغُ ؽجمب ٌٍذذ اٌّغّٛح ثٗ 

 .ثزٍه اٌغ١ٕٓ فزذغُ اٚال اٌؼش٠جخ اٌّشدٍخ ٌٍغٕخ االٌٚٝ



أْ ِؼ١بس االلبِخ ١ِض ث١ٓ اٌّم١ُ ٚغ١ش اٌّم١ُ فٟ ِغؤٌخ اٌذخٛي اٌّشٌّٛخ 

 .ثبٌؼش٠جخ ٚوزٌه ١ِض ث١ٓ وْٛ اٌّم١ُ ػشالٟ اٚ غ١ش ػشالٟ

 حاالت االقامة في العراق 

 :المقيم 

 ِٓ  اٌّبدح االٌٚٝ ِٓ لبْٔٛ ػش٠جخ اٌذخً اٌؼشالٟ دبالد 10دذدد اٌفمشح 

 :االلبِخ ػٍٝ إٌذٛ اٌزبٌٟ 

اٌؼشالٟ اٌّم١ُ اٌزٞ عىٓ اٌؼشاق ِذح ال رمً ػٓ اسثؼخ أشٙش ِزظٍخ اٚ  -1

ِٕفظٍخ خالي اٌغٕخ اٌزٟ ٔجُ ف١ٙب اٌذخً اٚ اْ ٠ىْٛ رغ١جٗ ػٓ اٌؼشاق رغ١جب ِؤلزب 

 .ٚوبْ ٌٗ ِٛؽٓ دائُ فٟ اٌؼشاق ِٚذً ػًّ سئ١غٟ ف١ٗ 

 اٌؼشالٟ اٌغبوٓ خبسج اٌؼشاق ِٓ ِٕزغجٟ اٌذٚائش اٌشع١ّخ ِٕٚشآد اٌمطبع -2

 اٌذىِٟٛ ٚاٌّزمبػذ٠ٓ اٚ ِٓ اػبسد اٌذىِٛخ خذِبرٗ اٌٝ شخض ِؼٕٛٞ خبسج

 . اٌؼشاق ارا وبْ ِؼف١ب ِٓ اٌؼش٠جخ فٟ ِذً ػٍّٗ 



 .سػب٠ب االلطبس اٌؼشث١خ اٌؼب١ٍِٓ فٟ اٌؼشاق ِّٙب وبٔذ ِذح عىٕبُ٘  -3

 :غ١ش اٌؼشالٟ ِٓ غ١ش االلطبس اٌؼشث١خ االجٕجٟ- 4

 عىٓ اٌؼشاق ِذح ال رمً ِجّٛػٙب ػٓ عزخ اشٙش ِٕفظٍخ اٚ عىٕٗ ِذح ال -أ

 .رمً ػٓ اسثؼخ اشٙش ِزظٍخ 

غ١ش اٌؼشالٟ اٌغبوٓ فٟ اٌؼشاق ِّٙب رىٓ ِذح عىٕبٖ ارا وبْ ِغزخذِب ٌذٜ  -ة 

شخض ِؼٕٛٞ فٟ اٌؼشاق اٚ وبْ ِٓ رٚٞ االخزظبص اٌفٕٟ ٚاعزخذَ ٌٍؼًّ فٟ 

ِششٚع طٕبػٟ ٌٗ دك اٌزّزغ ثبإلػفبء ٚفك لبْٔٛ ر١ّٕخ ٚرٕظ١ُ االعزثّبس 

 .اٌظٕبػٟ

وً شخض ِؼٕٛٞ ِؤعظ ثّٛجت اٌمٛا١ٔٓ اٌؼشال١خ اٚ غ١ش٘ب ٠ىْٛ ِذً - 5

 ػٍّٗ

 اٚ اداسرٗ اٚ ِشالجزٗ فٟ اٌؼشاق



 :غير المقيم 

 ٌٚٛ ٔجُ ٌٗ 10٘ٛ اٌشخض اٌزٞ ال رزٛفش ف١ٗ ششٚؽ اٌّم١ُ اٌّج١ٕخ فٟ اٌفمشح 

 .دخً فٟ اٌؼشاق ِٓ أٞ ِظذس وبْ 

 : تظهر أهمية التفرقة بيه المقيم وغير المقيم مه الىىاحي االتية

 خؼٛع اٌذخً ٌٍؼش٠جخ. 1

 ٠خؼغ دخً اٌشخض اٌّم١ُ اٌؼشالٟ ٌٍؼش٠جخ عٛاء رذمك داخً اٌؼشاق

اَ خبسجٗ ثظشف إٌظش ػٓ ِذً رغٍّٗ، أِب ارا وبْ اٌشخض اٌّم١ُ غ١ش ػشالٟ 

فال ٠خؼغ دخٍٗ اٌّزذمك خبسج اٌؼشاق ٌٍؼش٠جخ ، ٚإّٔب رفشع اٌؼش٠جخ ػٍٝ 

دخٍٗ اٌّزذمك داخً اٌؼشاق فمؾ أِب غ١ش اٌّم١ُ عٛاء وبْ ػشالٟ اَ غ١ش ػشالٟ 

اِب دخٍٗ خبسج . فال ٠خؼغ ٌٍؼش٠جخ اال ػٓ دخٍٗ اٌّزذمك داخً اٌؼشاق فمؾ 

 اٌؼشاق فال ٠خؼغ ٌٍؼش٠جخ اٌؼشال١خ

 اٌمب١ٔٛٔخ اٌغّبدبد. 2

 اٌمب١ٔٛٔخ اٌّمشسح ٌٍّىٍف رارٗ اٚ ثبٌغّبدبد٠زّزغ اٌشخض اٌّم١ُ ٚدذٖ 

 . اٌغّبدبدألػجبئٗ اٌؼبئ١ٍخ ث١ّٕب ال ٠زّزغ غ١ش اٌّم١ُ ثّثً ٘زٖ 



التفرقة بيه المقيم العراقي والمقيم غير العراقي وغير المقيم سىاء عراقي أو غير عراقي 

: 

 



 ً٘ ٠ؼذ االشخبص ادٔبٖ ِم١ّ١ٓ فٟ اٌؼشاق اَ غ١ش ِم١ّ١ٓ ف١ٗ ِغ روش اٌغجت ؟\عؤاي  

 ٌٍؼًّ فٟ جبِؼخ اثٛ ظجٟ فٟ االِبساد ٌٍّذح ِٓػبسح  اٌذٌٚخ خذِبرٗ ااعزبر ػشالٟ . 1

 :  ػٍٝ فشع اْ 1/12/2014ٌٚغب٠خ       2013/9/ 1

 اْ سٚارجٗ ٠زغٍّٙب ػٓ خذِزٗ فٟ اٌجبِؼخ فٟ اثٛ ظجٟ ِؼف١خ ِٓ اٌؼش٠جخ فٟ -أ

 .االِبساد

 اْ سٚارجٗ اٌزٟ ٠زغٍّٙب ػٓ خذِزٗ فٟ اٌجبِؼخ فٟ االِبساد خبػؼخ ٌٍؼش٠جخ -ة

 .فٟ االِبساد

 

 2014/10/1ٌغب٠خ  2013/1/1فٟ أدذٜ اٌفٕبدق فٟ ثغذاد ٌٍّذح ِٓ ػًّ ػبًِ ِظشٞ  2-

 

  1/3/2015ٌٚغب٠خ  5/1/2012ثغذاد ٌٍّذح ِٓ ادذ ِطبػُ ػبًِ ط١ٕٟ ٠ؼًّ ؽجبخب فٟ  3-

 

 ِٕٙذط ٠بثبٟٔ ػًّ ِظٍذب ألجٙضح االعزٕغبر ٚاٌىِٛج١ٛرش فٟ جبِؼخ إٌٙش٠ٓ 4-

 2013/ 9/ 1ٌٚغب٠خ  2010/ 6/1./

 

   ِمش  2013/ 11/ 1ٌغب٠خ  2010/ 1/3ششوخ فشٔغ١خ ػٍّذ فٟ اٌؼشاق ٌٍّذح ِٓ  5-

 .ٚاداسح اٌششوخ فٟ فشٔغب ٚرجشٞ ِشالجزٙب فٟ اٌؼشاق 



 عؼش انضشٚثح ٔانفذض انضشٚثٙ 



عؼش انضشٚثح أ يمٛاط انضشٚثح ْٕ انُغثح انرٙ : سعر انضريبة عهى انذخم 

ٚذذدْا انًششع انضشٚثٙ انٕاجة اعرمطاػٓا يٍ ٔػاء انضشٚثح ، ٔلذ دذدخ 

انًؼذل  1982نغُح  113انًادج انثانثح ػشش يٍ لإٌَ ضشٚثح انذخم انؼشالٙ سلى 

 :عؼش انضشٚثح ػهٗ انذخم ٔكًا ٚهٙ 

 سعر انضريبة عهى دخم انشخص انطبيعي

 انششٚذح انضشٚثح                                       يمٛاط انضشٚثح

 %3دُٚاس                                   500000نغاٚح 

 %5دُٚاس                 1000000نغاٚح  500000يٍ 

 %10دُٚاس       2000000دُٚاس نغاٚح  1000000يٍ 

 %  15دُٚاس                         2000000يا صاد ػهٗ 

 

 %  15فٓٙ ( انششكاخ )ايا عؼش انضشٚثح نهشخض انًؼُٕ٘ 

 



 مثال

 9000000تهغ   2019ػشالٙ ٚؼًم فٙ يذم ذجاس٘ يمك ستذا فٙ َٓاٚح  عُح 

 500دُٚاس ٔدظم ػهٗ فٕائذ يٍ يظشف انشافذٍٚ ػٍ دغاب انرٕفٛش تهغد 

 انف دُٚاس انًطهٕب ادرغاب انضشٚثح انًغرذمح ػهٗ انًكهف ؟ 

 : انذم 

دُٚاس فمظ ٔدغاب انرٕفٛش  9000000ذخضغ االستاح االػًال انرجاسٚح ٔانثهغح 

 يؼفٗ يٍ انضشٚثح 

 :كاالذٙ 

 500000×3=%دُٚاس  15000

 500000×5= %دُٚاس  25000

 1000000×10= %دُٚاس  100000

 7000000×15= %دُٚاس  1050000

 

 دُٚاس انضشٚثح انًغرذمح ػهٗ انًكهف  1190000



 انخسائر وكيفية معانجتها ضريبي

 1982نغُح  113ذرضًٍ انًادج انذادٚح ػشش يٍ لإٌَ ضشٚثح انذخم سلى 

 انًؼذل ػهٗ اَّ ذُضل خغاسج انًكهف يٍ تؼض يظادس انذخم انُاجى فٙ انؼشاق

ٔانثاتد دغاتٓا تٕثائك يمثٕنح يٍ االستاح انُاجًح يٍ انًظادس االخشٖ انخاضؼح 

نهضشٚثح ػٍ َفظ انغُح انرمذٚشٚح إيا انخغاسج انرٙ ال ًٚكٍ ذغذٚذْا ػهٗ ْزا 

انٕجّ فُٛمم دغاتٓا ٔذُضل يٍ دخم انًكهف خالل خًظ عُٕاخ يرظهح يغ 

 :يشاػاج انششطٍٛ اٜذٍٛٛ

 

ال ٚغًخ ترُضٚم اكثش يٍ َظف انذخم انخاضغ نهضشٚثح فٙ كم عُح يٍ . 1

 .انغُٕاخ انخًظ

 .  ال ذُضل انخغاسج اال يٍ َفظ يظذس انذخم انز٘ َرج ػُّ . 2

 يٍ خالل االطالع ػهٗ َض انًادج اػالِ ًٚكٍ اعرخالص انششٔط االذٛح نرُضٚم

 :انخغائش 

 



 .اٌ ذكٌٕ انخغائش ذذمك ػٍ يظذس دخم يٕجٕد فٙ انؼشاق . 1

 .ٚجة اٌ ذكٌٕ انخغاسج يؤٚذج تٕثائك ٔيغرُذاخ ذمُغ تٓا انغهطح انًانٛح . 2

اٌ ذكٌٕ انخغاسج يرظهح تُشاط انًكهف انخاضغ نضشٚثح انذخم ، يثم ارا . 3

 كاَد انخغاسج ػٍ يظذس غٛش خاضغ نهضشٚثح انذخم انضساػٙ فال ذُضل يٍ

 .يظادس انذخم 

 .اٌ ال ذكٌٕ انخغاسج يغطاج تًٕجة ػمذ ذايٍٛ . 4

اٌ ذخظى انخغاسج يٍ استاح يظادس انذخم االخشٖ فٙ َفظ انغُح انرمذٚشٚح . 5

 . انرٙ دذثد فٛٓا انخغاسج 



 نتائج االعمال  السنه

   640000 خسارة  2008      

   2400000 2009ربح        

   400000 2010ربح          

   480000 2011ربح          

   600000 2012ربح          

   720000 2013خسارة        

 4مثال 

 فيما يأتي نتائج األعمال التجارية للمكلف السيد فائز المبالغ بالدنانير

 

 تٛاٌ كٛفٛح ذُضٚم انخغاسج ٔيمذاس انذخم انخاضغ نهضشٚثح نهغُٕاخ انًزكٕسج: انًطهٕب 

 اػالِ؟









 :مفهىو انفحص انضريبي

 ًٚكٍ ذؼشٚف انفذض يُٓٛا تاَّ ػًهٛح ذذلٛك فٙ انًغرُذاخ ٔانذغاتاخ ٔانرماسٚش 

انًانٛح انخاطح تششكح يؼُٛح ػٍ عُح أ عُٕاخ عاتمح تٓذف انٕطٕل انٗ دمائك 

يؼُٛح ػٍ انًشكض انًانٙ نٓا أ الكرشاف انغش ٔذذذٚذ يذٖ انرالػة 

 ٔاالخرالعاخ 

 :أنىاع انفحص انضريبي 

 :انفحص انمكتبي  -1

 ػُذيا ٚمذو انًكهف الشاسِ انضشٚثٙ يشفما تانمٕائى انًانٛح ٔذمشٚش يشالة

انذغاتاخ ٚمٕو يٕظف االداسج انضشٚثٛح تفذض االلشاس ٔيشفماذّ نهرأكذ يٍ طذق 

ًٔٚاسط فٙ ْزا انُٕع يٍ انفذض انًخًٌُٕ .  انًؼهٕياخ انٕاسدج فٙ االلشاس

ٔانًذلمٌٕ يكرثٛا ػُذ ذمذٚى انًكهف الشاسِ انضشٚثٙ فٛمٕو انًخًٍ تفذظّ 

ٔدساعح يهف انًكهف نٛرؼشف ػهٗ يظادس دخهّ ٔدجى اػًانّ ٔإجشاء انًماسَاخ 

يغ انغُٕاخ انغاتمح ػٍ طشٚك ذُظٛى كشف تًظادس انذخم َٔغة انشتذٛح 

 ٔذأشٛش انًرغٛشاخ ٔاالخرالفاخ انرٙ ٚجة يُالشرٓا يغ انًكهف

 .نهٕطٕل انٗ لشاس فٙ ذذذٚذ انٕػاء انضشٚثٙ 



 :انفحص انميذاني  -2

 ٚمظذ تانفذض انًٛذاَٙ يؼاُٚح االداسج انضشٚثٛح نُشاط انًكهف ٔاطالػٓا ػهٗ

ٚذك نإلداسج انضشٚثٛح  ارانغجالخ ٔانًغرُذاخ راخ انظهح تٓزا انُشاط ،ار 

االطالع ػهٗ َشاط انًكهفٍٛ يٍ خالل صٚاسج يذالذٓى ٔاالطالع ػهٗ طثٛؼح 

اػًانٓى فٙ يمش اػًانٓى أ ذٕجّٛ انذػٕج نهًكهفٍٛ نهذضٕس نإلداسج انضشٚثٛح 

 .نالعرفغاس ػٍ كم يا نّ ػاللح تأػًانٓى

 انفمشذٍٛ أال ٔ ثاَٙ يٍ َظاو يغك 6كزنك ٚرضخ ْزا انذك فٙ َض انًادج 

 :ٔفًٛا ٚأذٙ َض ْزِ انًادج  1985نغُح  2انغجالخ انرجاسٚح سلى 

 نهغهطح انًانٛح تأيش ذذشٚش٘ أٚفاد يٍ ًٚثهٓا نضٚاسج يذالخ اػًال انًكهفٍٛ: أال 

نالطالع ػهٗ طثٛؼح ْزِ االػًال ٔفذض انغجالخ ٔانًغرُذاخ ٔانًشاعالخ 

ٔاالعرفغاس ػٍ كم يا نّ ػاللح تأػًال انًكهف َٔشاطاذّ، ٔػهٗ انًكهف اٌ ٚثذ٘ 

 انرغٓٛالخ انالصيح إلَجاص يًٓح

نًًثم انغهطح اٌ ٚجهة انٗ دائشذّ يا ٚشاِ يًٓا يٍ عجالخ أ يغرُذاخ أ : ثاَٙ 

يشاعالخ انًكهف نرذلٛمٓا ، ػهٗ اٌ ُٚظى تزنك يذضش ذذشٚش٘ تانرغهٛى ٔانرغهى 

ٕٚلغ يٍ يًثم انغهطح انًانٛح ٔانًكهف أ يٍ ٚمٕو يمايّ أ ٚؼًم تًؼٛرّ ٔذؼطٙ 

 .نٓى َغخح يُّ 



 عؼش انضشٚثح ٔانفذض انضشٚثٙ 



عؼش انضشٚثح أ يمٛاط انضشٚثح ْٕ انُغثح انرٙ : سعر انضريبة عهى انذخم 

ٚذذدْا انًششع انضشٚثٙ انٕاجة اعرمطاػٓا يٍ ٔػاء انضشٚثح ، ٔلذ دذدخ 

انًؼذل  1982نغُح  113انًادج انثانثح ػشش يٍ لإٌَ ضشٚثح انذخم انؼشالٙ سلى 

 :عؼش انضشٚثح ػهٗ انذخم ٔكًا ٚهٙ 

 سعر انضريبة عهى دخم انشخص انطبيعي

 انششٚذح انضشٚثح                                       يمٛاط انضشٚثح

 %3دُٚاس                                   500000نغاٚح 

 %5دُٚاس                 1000000نغاٚح  500000يٍ 

 %10دُٚاس       2000000دُٚاس نغاٚح  1000000يٍ 

 %  15دُٚاس                         2000000يا صاد ػهٗ 

 

 %  15فٓٙ ( انششكاخ )ايا عؼش انضشٚثح نهشخض انًؼُٕ٘ 

 



 مثال

 9000000تهغ   2019ػشالٙ ٚؼًم فٙ يذم ذجاس٘ يمك ستذا فٙ َٓاٚح  عُح 

 500دُٚاس ٔدظم ػهٗ فٕائذ يٍ يظشف انشافذٍٚ ػٍ دغاب انرٕفٛش تهغد 

 انف دُٚاس انًطهٕب ادرغاب انضشٚثح انًغرذمح ػهٗ انًكهف ؟ 

 : انذم 

دُٚاس فمظ ٔدغاب انرٕفٛش  9000000ذخضغ االستاح االػًال انرجاسٚح ٔانثهغح 

 يؼفٗ يٍ انضشٚثح 

 :كاالذٙ 

 500000×3=%دُٚاس  15000

 500000×5= %دُٚاس  25000

 1000000×10= %دُٚاس  100000

 7000000×15= %دُٚاس  1050000

 

 دُٚاس انضشٚثح انًغرذمح ػهٗ انًكهف  1190000



 انخسائر وكيفية معانجتها ضريبي

 1982نغُح  113ذرضًٍ انًادج انذادٚح ػشش يٍ لإٌَ ضشٚثح انذخم سلى 

 انًؼذل ػهٗ اَّ ذُضل خغاسج انًكهف يٍ تؼض يظادس انذخم انُاجى فٙ انؼشاق

ٔانثاتد دغاتٓا تٕثائك يمثٕنح يٍ االستاح انُاجًح يٍ انًظادس االخشٖ انخاضؼح 

نهضشٚثح ػٍ َفظ انغُح انرمذٚشٚح إيا انخغاسج انرٙ ال ًٚكٍ ذغذٚذْا ػهٗ ْزا 

انٕجّ فُٛمم دغاتٓا ٔذُضل يٍ دخم انًكهف خالل خًظ عُٕاخ يرظهح يغ 

 :يشاػاج انششطٍٛ اٜذٍٛٛ

 

ال ٚغًخ ترُضٚم اكثش يٍ َظف انذخم انخاضغ نهضشٚثح فٙ كم عُح يٍ . 1

 .انغُٕاخ انخًظ

 .  ال ذُضل انخغاسج اال يٍ َفظ يظذس انذخم انز٘ َرج ػُّ . 2

 يٍ خالل االطالع ػهٗ َض انًادج اػالِ ًٚكٍ اعرخالص انششٔط االذٛح نرُضٚم

 :انخغائش 

 



 .اٌ ذكٌٕ انخغائش ذذمك ػٍ يظذس دخم يٕجٕد فٙ انؼشاق . 1

 .ٚجة اٌ ذكٌٕ انخغاسج يؤٚذج تٕثائك ٔيغرُذاخ ذمُغ تٓا انغهطح انًانٛح . 2

اٌ ذكٌٕ انخغاسج يرظهح تُشاط انًكهف انخاضغ نضشٚثح انذخم ، يثم ارا . 3

 كاَد انخغاسج ػٍ يظذس غٛش خاضغ نهضشٚثح انذخم انضساػٙ فال ذُضل يٍ

 .يظادس انذخم 

 .اٌ ال ذكٌٕ انخغاسج يغطاج تًٕجة ػمذ ذايٍٛ . 4

اٌ ذخظى انخغاسج يٍ استاح يظادس انذخم االخشٖ فٙ َفظ انغُح انرمذٚشٚح . 5

 . انرٙ دذثد فٛٓا انخغاسج 



 :مفهىو انفحص انضريبي

 ًٚكٍ ذؼشٚف انفذض يُٓٛا تاَّ ػًهٛح ذذلٛك فٙ انًغرُذاخ ٔانذغاتاخ ٔانرماسٚش 

انًانٛح انخاطح تششكح يؼُٛح ػٍ عُح أ عُٕاخ عاتمح تٓذف انٕطٕل انٗ دمائك 

يؼُٛح ػٍ انًشكض انًانٙ نٓا أ الكرشاف انغش ٔذذذٚذ يذٖ انرالػة 

 ٔاالخرالعاخ 

 :أنىاع انفحص انضريبي 

 :انفحص انمكتبي  -1

 ػُذيا ٚمذو انًكهف الشاسِ انضشٚثٙ يشفما تانمٕائى انًانٛح ٔذمشٚش يشالة

انذغاتاخ ٚمٕو يٕظف االداسج انضشٚثٛح تفذض االلشاس ٔيشفماذّ نهرأكذ يٍ طذق 

ًٔٚاسط فٙ ْزا انُٕع يٍ انفذض انًخًٌُٕ .  انًؼهٕياخ انٕاسدج فٙ االلشاس

ٔانًذلمٌٕ يكرثٛا ػُذ ذمذٚى انًكهف الشاسِ انضشٚثٙ فٛمٕو انًخًٍ تفذظّ 

ٔدساعح يهف انًكهف نٛرؼشف ػهٗ يظادس دخهّ ٔدجى اػًانّ ٔإجشاء انًماسَاخ 

يغ انغُٕاخ انغاتمح ػٍ طشٚك ذُظٛى كشف تًظادس انذخم َٔغة انشتذٛح 

 ٔذأشٛش انًرغٛشاخ ٔاالخرالفاخ انرٙ ٚجة يُالشرٓا يغ انًكهف

 .نهٕطٕل انٗ لشاس فٙ ذذذٚذ انٕػاء انضشٚثٙ 



 :انفحص انميذاني  -2

 ٚمظذ تانفذض انًٛذاَٙ يؼاُٚح االداسج انضشٚثٛح نُشاط انًكهف ٔاطالػٓا ػهٗ

ٚذك نإلداسج انضشٚثٛح  ارانغجالخ ٔانًغرُذاخ راخ انظهح تٓزا انُشاط ،ار 

االطالع ػهٗ َشاط انًكهفٍٛ يٍ خالل صٚاسج يذالذٓى ٔاالطالع ػهٗ طثٛؼح 

اػًانٓى فٙ يمش اػًانٓى أ ذٕجّٛ انذػٕج نهًكهفٍٛ نهذضٕس نإلداسج انضشٚثٛح 

 .نالعرفغاس ػٍ كم يا نّ ػاللح تأػًانٓى

 انفمشذٍٛ أال ٔ ثاَٙ يٍ َظاو يغك 6كزنك ٚرضخ ْزا انذك فٙ َض انًادج 

 :ٔفًٛا ٚأذٙ َض ْزِ انًادج  1985نغُح  2انغجالخ انرجاسٚح سلى 

 نهغهطح انًانٛح تأيش ذذشٚش٘ أٚفاد يٍ ًٚثهٓا نضٚاسج يذالخ اػًال انًكهفٍٛ: أال 

نالطالع ػهٗ طثٛؼح ْزِ االػًال ٔفذض انغجالخ ٔانًغرُذاخ ٔانًشاعالخ 

ٔاالعرفغاس ػٍ كم يا نّ ػاللح تأػًال انًكهف َٔشاطاذّ، ٔػهٗ انًكهف اٌ ٚثذ٘ 

 انرغٓٛالخ انالصيح إلَجاص يًٓح

نًًثم انغهطح اٌ ٚجهة انٗ دائشذّ يا ٚشاِ يًٓا يٍ عجالخ أ يغرُذاخ أ : ثاَٙ 

يشاعالخ انًكهف نرذلٛمٓا ، ػهٗ اٌ ُٚظى تزنك يذضش ذذشٚش٘ تانرغهٛى ٔانرغهى 

ٕٚلغ يٍ يًثم انغهطح انًانٛح ٔانًكهف أ يٍ ٚمٕو يمايّ أ ٚؼًم تًؼٛرّ ٔذؼطٙ 

 .نٓى َغخح يُّ 



 اٌزٕض٠الد 



 :من الدخل في قانون ضريبت الدخل العراقي( التنزيالث)النفقاث الواجبت الخصم 

اٌّؼذي أٗ ٠ٕضي ِٓ اٌذخً ِب  1982ٌغٕخ  113ِٓ اٌمبْٔٛ سلُ  8ٔظذ اٌّبدح 

٠ٕفمٗ اٌّىٍف فٟ اٌذظٛي ػ١ٍٗ خالي اٌغٕخ اٌزٟ ٔجُ ف١ٙب ٚاٌّؤ٠ذ دغبثٙب ثٛثبئك 

 ... :ِمجٌٛخ 

 شروط تنزيل النفقاث 

 :اْ خظُ إٌفمبد ٚاالػجبء ِٓ اٌذخً ِش٘ٛٔب ثزٛفش ػذح ششٚط ِٕٙب 

اْ رىْٛ إٌفمخ ِؤوذح ٚدم١م١خ ٠جت اْ رىْٛ إٌفمخ لذ رُ دذٚثٙب فؼالً عٛاء 1.

وبٔذ ِذفٛػخ اٚ ِغزذمخ اٚ ِؤجٍخ اٞ اْ رىْٛ إٌفمخ دم١م١خ أٞ اْ ٠ٕفمٙب 

 .اٌّىٍف فؼالً فال ٠جٛص اْ رىْٛ طٛس٠خ ٠مظذ ِٕٙب اٌزٙشة ِٓ اٌضش٠جخ 

اْ رىْٛ إٌفمخ لذ أفمذ فٟ إٔزبج اٌذخً ٘زا اٌششط ٠زطٍت اٌزفشلخ ث١ٓ ٔفمبد 2.

اٌذخً ٚاعزؼّبالد اٌذخً ، فبألٌٚٝ ٠زذمك أفبلٙب ٌغشع أزبج اٌذخً 

ٚثذٚٔٙب ٠زؼزس ل١بَ اٌّششٚع ثٕشبطٗ االلزظبدٞ ٚثبٌزبٌٟ ٠ٕجغٟ خظّٙب ِٓ 

 اٌذخً ، إِب اعزؼّبالد اٌذخً فٟٙ ِجبٌغ اٌّظشٚفخ دْٚ اْ رخض اٌّششٚع 

ٟ٘ اٌزٟ رٕفك فٟ  اال٠شاد٠خاْ رىْٛ إٌفمخ ا٠بد٠خ ١ٌٚظ سأعّب١ٌخ إٌفمبد 3.

اٌؼًّ ٚاالٔزبج دْٚ اْ ٠زشرت ػ١ٍٙب ص٠بدح فٟ اٌمذسح االٔزبج١خ ٌٍّٛجٛداد 

 ِثً اال٠جبساد ٚاٌشٚارت 



٠جت اْ رىْٛ إٌفمخ ِذػِٛخ ثٛثبئك ِٚغزٕذاد اٌمبػذح اٌؼبِخ ٟ٘ اْ رؤ٠ذ . 4

إٌفمبد ثبٌّغزٕذاد اٌثجٛر١خ اٌالصِخ رغ١ٙالً ٌخظّٙب ِٓ االسثبح االجّب١ٌخ ، 

فبإل٠جبس ِثالً ٠ؤ٠ذٖ ِغزٕذ ػمذ اال٠جبس ٚاٌشٚارت رؤ٠ذ٘ب ػمٛد اٌؼًّ ِٚظبس٠ف 

 اٌىٙشثبء ٚاٌّشاء ٚاٌٙبرف رؤ٠ذ٘ب لٛائُ اٌذفغ ٚ٘ىزا

 

اْ رىْٛ إٌفمخ ِزؼٍمخ ثبٌغٕخ اٌزٟ رذمك ف١ٙب اٌذخً ٠مظذ ثٙب اٌششط ثؼذَ . 5

جٛاص إٌفمبد اال ِب ٠خض ٔفظ اٌغٕخ اٌخبضغ دخٍٙب ٌٍضش٠جخ ، أٞ ال ٠جٛص 

 .رذ١ًّ ٔفمبد عٕخ ِؼ١ٕخ ػٍٝ عٕخ أخشٜ

 

اْ رىْٛ إٌفمخ ِزؼٍمخ ثذخً خبضغ ٌضش٠جخ اٌذخً ٠شزشط رٕض٠ً إٌفمخ اْ . 6 

رىْٛ لذ أفمذ ػٍٝ أزبج اٌذخً اٌخبضغ ٌٍضش٠جخ ، ٌزٌه ال ٠غّخ ثزٕض٠ً إٌفمبد 

 .اٌّزؼٍمخ ثبٌذخً اٌضساػٟ ِٓ ا٠شاداد اٌّىٍف اٌّزذممخ ِٓ إٌشبط اٌزجبسٞ

 

  

 



 :نفقاث جائزة للخصم في التشريع الضريبي العراقي

 :اٌفٛائذ اٌّذفٛػخ : اٚال 

 ِشْ اٌّبدح اٌثبِٕخ خظُ اٌفٛائذ 1أجبص اٌّششع اٌضش٠جٟ اٌؼشالٟ فٟ اٌفمشح 

 :اٌّذفٛػخ ِٓ اجّبٌٟ اٌذخً ٚفك اٌششٚط االر١خ 

 اْ ٠ىْٛ اٌمشع دم١مٟ ِٚؤ٠ذ ثٛثبئك ِٚغزٕذاد. 1

 اْ ٠ىْٛ اٌمشع ث١ٓ رِز١ٓ ِب١ٌز١ٓ ٠خزٍف ادذّ٘ب ػٓ االخش . 2

 .اْ رغزثّش ِجبٌغ اٌمشٚع فٟ أزبج اٌذخً ٚص٠بدرٗ . 3

 اْ رىْٛ ٔغجخ اٌفبئذح فٟ دذٚد إٌغجخ اٌمب١ٔٛٔخ. 4.

 :ثذي ا٠جبس اٌّذً : ثب١ٔب 

 أجبص اٌّششع اٌضش٠جٟ ٌٍششوخ اٌزٟ رذفغ ا٠جبس ِذٍٙب اْ رٕضي ٘زا اال٠جبس ِٓ

اٌذخً اٌخبضغ ٌٍضش٠جخ ٚرٌه ثّٛجت ػمذ اال٠جبس ٚارا وبٔذ اٌششوخ رشغً ِذالً 

ٍِّٛوب ٌٙب ف١ذك ٌٙب رٕض٠ً ٔغجخ االٔذثبس إٌّظٛص ػ١ٍٙب فٟ إٌظُ ٚاٌزؼ١ٍّبد 

 . اٌّب١ٌخ 

 :ٔفمبد ط١بٔخ اٌّٛجٛداد اٌثبثزخ ٚاعزجذاٌٙب: ثبٌثب 

 أجبص اٌّششع اٌضش٠جٟ رٕض٠ً اٌّجبٌغ اٌّظشٚفخ ٌظ١بٔخ اٌّىبئٓ ٚا٢الد

 ِٓ اٌّبدح اٌثبِٕخ 3ٚاٌّؼذاد اٚ رجذ٠ً اٌؼذد ٚاالدٚاد ٚرٌه طجمب ٌٕض اٌفمشح 



 :االٔذثبس: ساثؼب 

 ٘ٛ ػجبسح ػٓ رٕبلض ل١ّخ اٌّٛجٛداد اٌثبثزخ رذس٠ج١ب ِٓ عٕخ اٌٝ اخشٜ ثغجت

اٌزٍف اٌزٞ ٠ظ١جٙب ِٓ جشاء اعزخذاِٙب فٟ اٌؼ١ٍّخ االٔزبج١خ ، اٚ ثغجت رطٛس 

ا٢الد إلٔزبج١خ ِّب ٠ؤدٞ اٌٝ اْ ٠ىْٛ االعزّشاس فٟ اعزخذاَ رٍه ا٢الد غ١ش 

 .الزظبدٞ ِثً أذثبس اٌّىبئٓ ٚا٢الد ٚاالثبس ٚاالدٚاد ٚغ١ش٘ب 

 :اٌذ٠ْٛ اٌّؼذِٚخ : خبِغب 

ٟ٘ اٌذ٠ْٛ اٌّزؼٍمخ ثّظذس اٌذخً اٌزٟ ٠زؼزس رذظ١ٍٙب ، ٚال رؼزجش اٌذ٠ْٛ 

 ِؼذِٚخ اال ارا لبَ اٌّىٍف ثبرخبر وبفخ االجشاءاد اٌمب١ٔٛٔخ ضذ اٌّذ٠ٓ ٚثجشد

 :اػغبسٖ اٚ افالعٗ ِٚٓ االعجبة اٌزٟ ٠ّىٓ اػزجبس اٌذ٠ٓ ِؼذِٚب ِب ٠ٍٟ 

 .ٚفبح اٌّذ٠ٓ دْٚ اْ ٠زشن ١ِشاس رشوٗ رىفٟ ٌغذاد اٌذ٠ٓ . 1

 .افالط اٌّذ٠ٓ ِغ ػذَ ٚجٛد اِٛاي وبف١خ ٌغذاد اٌذ٠ٓ . 2

 .ًاعمٛط اٌذ٠ٓ ثبٌزمبدَ لبٟٔٛٔ . 3

 .عفش اٌّذ٠ٓ ٚأمطبع اخجبسٖ ٚػذَ ٚجٛد اِٛاي وبف١خ ٌغذاد اٌذ٠ٓ . 4

 :اٌضشائت ٚاٌشعَٛ: عبدعب 

رٕض٠ً اٌضشائت ٚاٌشعَٛ اٌّذفٛػخ فؼالً ػذا ضش٠جزٟ اٌذخً ٚاٌؼمبس ِثً 

 .اٌضشائت اٌجّشو١خ ٚسعَٛ االٔزبج ٚسعَٛ اٌّجبسٞ ٚاٌزج١ٍظ ٚغ١ش٘ب 



 اٌزٛل١فبد اٌزمبػذ٠خ: عبثؼب 

 رّثً اٌّجبٌغ اٌزٟ ٠زُ اعزمطبػٙب ِٓ سارت اٌّٛظف ٌذغبة دائشح اٌزمبػذ اٌؼبِخ

 .اٚ ١٘ئخ اٌزمبػذ اٌٛط١ٕخ ثغجت ثٍٛغٗ اٌغٓ اٌزمبػذٞ 

 :اٌزجشػبد : ثبِٕب 

ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أْ اٌزجشع ال ٠ؼزجش ِٓ إٌفمبد اٌالصِخ ٌٍذظٛي ػٍٝ اٌشثخ ثً 

٠ؼزجش ِٓ اعزؼّبالد اٌشثخ اال اْ اٌمبْٔٛ اٌضش٠جٟ اٌؼشالٟ أجبص فٟ ٔض اٌفمشح 

ِٓ اٌّبدح اٌثبِٕخ ػٍٝ خظُ اٌزجشػبد ِٓ االسثبح االجّب١ٌخ ثششط رٛفش  8

 :اٌششٚط االر١خ 

اْ رىْٛ اٌزجشػبد ِظشٚفخ فٟ اٌؼشق اٌٝ دٚائش اٌذٌٚخ ٚاٌمطبع اٌؼبَ . 1

 .ٚاٌجٙبد اٌؼ١ٍّخ ٚاٌزٙز٠ج١خ ٚاٌخ١ش٠خ ٚاٌشٚدب١ٔخ 

٠جت اْ ٠ظذس ث١بْ ِٓ ٚص٠ش اٌّب١ٌخ ثأعّبء رٍه اٌجٙبد اٌّؼزشف ثٙب لب١ٔٛٔب . 2

 .رٕض٠ً اٌزجشػبد ثّٛجت اوززبثبد ِجبصح ِٓ لجً اٌذىِٛخ . 3

 :إٌفمخ اٌششػ١خ : ربعؼب 

 :أجبص اٌمبْٔٛ اٌضش٠جٟ اٌؼشالٟ رٕض٠ٍٙب ِٓ االسثبح ثششٚط 

ٚ اْ رىْٛ إٌفمخ ِذفٛػخ .اْ ٠ظذس ثبٌٕفمخ دىُ ِٓ ِذىّخ راد اخزظبص . 1

 .ٔمذاً 



 الغبط اٌزب١ِٓ ػٍٝ اٌذ١بح: ػبششا 

 رؼزجش الغبط اٌزب١ِٓ ػٍٝ اٌذ١بح ِٓ اٌّظشٚفبد اٌشخظ١خ اٌزٟ ال ػاللخ ٌٙب

ِٓ اٌّبدح  10ثبٌذظٛي ػٍٝ اٌذخً ِٚغ رٌه اجبص اٌمبْٔٛ اٌضش٠جٟ فٟ اٌفمشح 

 :اٌثبِٕخ ثزٕض٠ٍٙب ِٓ االسثبح ٚفك اٌششٚط االر١خ 

 .د٠ٕبس ع٠ٕٛب  2,000,000اْ ال ٠زجبٚص ِجّٛع الغبط اٌزب١ِٓ ػٍٝ  1-

 .اْ رىْٛ ششوخ اٌزب١ِٓ ػشال١خ  2-

 اْ رىْٛ الغبط اٌزب١ِٓ ِذفٛػخ خالي اٌغٕخ اٌزٟ رؼٛد ا١ٌٙب ٚثزأ١٠ذ ِٓ ششوخ 3-

 اٌزب١ِٓ اٌٛط١ٕخ ، وزٌه اجبص اٌمبْٔٛ رٕض٠ً الغبط اٌزب١ِٓ االخشٜ اٌزٟ ١ٌظ ٌٙب

 د٠ٕبس ع٠ٕٛب 1.000.000ػاللخ ثّظبدس اٌذخً اٌّذفٛػخ ثّب ال ٠ض٠ذ ػٓ 

 

 )اٌّؼ٠ٕٛخ(الغبط اطفبء اٌّٛجٛداد اٌثبثزخ غ١ش اٌّبد٠خ : ادذٜ ػشش 

 ِثً ثشاءح االخزشاع ٚشٙشح اٌّذً ٚرٌه ثذذٚد ِب أفمٗ اٌّىٍف ػٍٝ رٍّىٙب

 ٚفك ِب ٠ذذدٖ ٔظبَ االٔذثبس

  



 إٌفمبد االخشٜ اٌزٟ رٕضي ِٓ اٌذخً : اثٕب ػشش

 

 .اٌشٚارت ٚاالجٛس. 1

 .االػالٔبد ٚاٌذػب٠خ . 2

 .اٌزب١ِٓ ضذ االخطبس ِثً اٌذش٠ك ٚاٌغشلخ . 3

 .اٌّظشٚفبد اٌمضبئ١خ. 4

 .اٌّظشٚفبد اٌؼ١ِّٛخ ، اٌجش٠ذ ، اٌٙبرف ، اٌمشطبع١خ . 5

 .  اٌغشاِبد . 6

 
 



 1مثال 

لذَ اٌغ١ذ ِذّذ الشاسٖ اٌضش٠جٟ اٌٝ اٌذائشح اٌؼبِخ ٌٍضشائت ػٓ اٌغٕخ إٌّز١ٙخ 

ٚطبٌت ٌزٕض٠ً اٌّجبٌغ اٌزب١ٌخ ِٓ اجّبٌٟ دخٍٗ اٌجبٌغ  2016\12\31فٟ 

 :د٠ٕبس  46,500,000

 اٌف د٠ٕبس اٌشٙشٞ ٌّذٍٗ اٌزٞ ٠ّبسط ف١ٗ ػٍّٗ اٌزجبسٞ  200 -1

اٌزٞ ٠ّبسط ف١ٗ  ِذٍغدفؼٙب ػٓ ( عشلف١ٍخ)اٌف د٠ٕبس ل١ّخ اخالء ِذً  750 -2

 ػٍّٗ 

 اٌف اال٠جبس اٌغٕٛٞ ٌٍذاس اٌزٟ ٠غىٕٙب ِغ ػبئٍزٗ 950 -3

اسثؼخ ١ٍِْٛ ٚخّظ ِبئخ اٌف  لغظ دساعٟ ِذفٛع اٌٝ ادذ اٌى١ٍبد اال١ٍ٘خ  -4

 ػٓ دساعخ اثٕٗ 

 اٌف د٠ٕبس شٙش٠ب اٌٝ ٚاٌذرٗ اٌزٟ ٠مَٛ ثئػبٌزٙب  140 -5

 .  اٌف د٠ٕبس لغظ رب١ِٓ ػٍٝ اٌذ١بح ٌذٜ ششوخ اٌزب١ِٓ اٌٛط١ٕخ 750 -6

 اٌف د٠ٕبس رجشع اٌٝ اٌفمشاء ثّٕبعجخ ػ١ذ االضذٝ اٌّجبسن 900 -7

ث١بْ إٌفمبد اٌزٟ ٠ّىٓ رٕض٠ٍٙب ِغ ث١بْ اٌغجت ِٚب ِمذاس دخٍٗ اٌخبضغ  \اٌّطٍٛة 

 ٌٍضش٠جخ ؟ 











 االعفاءات من الضرٌبة 



 لقد اورد المشرع العراقً فً المادة السابعة من القانون ضرٌبة

المعدل بعض االعفاءات من  1982لسنة  113الدخل رقم 

ضرٌبة الدخل من دون تبوٌبها الى مجموعات تبعا لسبب 

االعفاء ولكن ٌمكن تقسٌم االعفاءات من ضرٌبة الدخل الى 

 :مجموعات وهً 

 .  اعفاءات لمنع االزدواج الضرٌبً 

 . اعفاءات ألسباب سٌاسٌة

 اعفاءات ألسباب اقتصادٌة 

 اعفاءات ألسباب اجتماعٌة

 اعفاءات ألسباب اخرى



 :اعفاءات لمنع االزدواج الضريبي

االزدواج الضرٌبً ٌعنً ان ٌخضع نفس الشخص ونفس المال لنفس 

الضرٌبة وفً نفس المادة ألكثر من مرة واحدة ، واالزدواج الضرٌبً 

وقد حرص التشرٌع العراقً ،امرا ان ٌكون داخلً او ان ٌكون دولً 

حرصا كثٌراً على منع االزدواج الضرٌبً فً الداخل وذلك على النحو 

 :االتً

 اعفاء الدخل الزراعً -1

 اعفاء دخل العقارات -2

اعفاء العموالت المتحققة فً العراق لمراسلً المصارف المحلٌة  -3

 فً الخارج

 اعفاء دخل مإسسات الطٌران -4

 اعفاء حصص االرباح الموزعة بٌن المساهمٌن -5



 :االعفاءات ألسباب سياسية

االجنبٌة  الممثلٌاتاعفاءات الرواتب والمخصصات التً تدفعها  -1

 .لممثلٌها الدبلوماسٌٌن

 .اعفاء رواتب ومخصصات موظفً ومستخدمً االمم المتحدة - 2

 .االعفاءات المقررة فً االتفاقٌات الدولٌة - 3

اعفاء الرواتب واالجور والمخصصات لموظفً دوائر الدولة -4

 .والقطاع الحكومً والمختلط

 اعفاء ارباح مدخوالت مإسسات ومنشآت القطاع الحكومً-5

 :اعفاءات ألسباب اجتماعية 

 .اعفاء الهٌئات التً ال تهدف للربح نتٌجة نشاطها - 1

 .اعفاء دخل االوقاف والمإسسات الخٌرٌة - 2

 اعفاء دخل الجمعٌات التعاونٌة- 3

 



 :اعفاءات اجتماعٌة تخص االفراد مثل  -4

 .اعفاء مدخوالت المتقاعدٌن او عٌالهم  -أ

 .اعفاء دار عن نقل ملكٌة العقار -ب 

 .اعفاء معاملة هبة دار سكن واحدة -ت 

اعفاء معاملة التنازل تتم بٌن ورثة الشهٌد مما تإول الٌهم دار او  -ث 

 .الشقة 

 .اعفاء دخل مخابز االفران - 5

 .اعفاء دخل دور حضانة االطفال - 6

 :االعفاءات ألسباب اقتصادية

اعفاء الدخل الناجم ألصحاب ناقالت النفط او مستؤجرٌها خارج - 1

 .العراق اذا كانت مشحونة بالنفط 

اعفاء دخل الفنادق من الدرجة الممتازة واالولى المقامة فً بغداد - 2

عند انشائها وخالل السنوات الخمس االولى من بدء استثمارها اما 

 .الفنادق خارج بغداد فٌكون االعفاء سبع سنوات من بدء استثمارها 



اعفاء دخل االشخاص الطبٌعٌٌن من الفوائد عن ودائعهم وحساباتهم  -3

 .فً المصارف وصنادٌق التوفٌر العراقٌة 

 .اعفاء دخل المنظمات العربٌة والدولٌة العاملة فً العراق -4

اعفاء الشركات االجنبٌة المنفذة لمشارٌع التنمٌة واالستثمار فً  -5

 .العراق 

االعفاءات الواردة فً قانون االستثمار الصناعً للقطاعٌن الخاص  -6

 .وتعدٌالته 2006وقانون االستثمار لسنة 1998لسنة 20والمختلط رقم 

 :االعفاءات ألسباب أخرى

 .اعفاء أي مبلغ مقطوع ٌدفع كمكافاة او تعوٌض لعائلة المتوفً -1

 .اعفاء االكرامٌات التشجٌعٌة الممنوحة من قبل الحكومة للمواطنٌن  -2

اعفاء المبالغ التً تدفع من قبل الدولة لقاء ترجمة كتاب او طبع - 3

 .كتاب او االشراف على الطبع 

اعفاء الهبة للمإسسات الرسمٌة والجهات والجمعٌات الخٌرٌة  4-

 .والتعاونٌة والثقافٌة و العلمٌة 



 :2012فٌما ٌؤتً مدخوالت السٌد مثنى خالل السنة : 1تمرين 

 ٌعمل محاسبا فً شركة مساهمة قطاع مختلط براتب شهري. 1

 .دٌنار 750000

 .دٌنار 250000لدٌه دار مإجرة ببدل اٌجار شهري . 2

 بلغت الفوائد على حساب التوفٌر له فً مصرف الرشٌد عن السنة. 3

 2012/12\ 31دٌنار فً السنه المنتهٌة    80000

ما مقدار الدخل الخاضع للضرٌبة عن السنة التقدٌرٌة : المطلوب 

 ؟2013

 :الحل 

شهر   12)  راتبه من الشركة قطاع مختلط خاضع للضرٌبة   -1

 .(دٌنار 9000000=  750000×

 اٌجار العقار معفً من ضرٌبة الدخل ، ألنه خاضع لضرٌبة العقار -2

لذلك فان دخله .  الفوائد على حساب التوفٌر معفٌة من الضرٌبة  -3

 دٌنار  9000000هو  2013الخاضع للضرٌبة فً سنة 



 :2013فٌما ٌؤتً مدخوالت السٌد علً خالل السنة : 2تمرين 

 

 لدٌه مزرعة فواكه فً الكوت بلغت ارباحه عن السنة المنتهٌة فً  -1

 .دٌنار  900,000 2013\12\31

دٌنار ، علما بؤنه كان قد  750000باع مضخة ماء مستعملة بمبلغ  -2

 700,000بمبلغ  2011اشتراها ألغراض مزرعة الفواكه فً سنة 

 .دٌنار 

شارك فً تؤلٌف كتاب مع زمٌل له عن النظام المحاسبً   -3

التعلٌم المهنً فً طبع الكتاب  –الحكومً، وقد ساعدت وزارة التربٌة 

 .دٌنار  700000وبلغت حصته من المساعدة 

التقدٌرٌة  2013ما مقدار الدخل الخاضع للضرٌبة عن سنة : المطلوب 

 ؟



 :الحل 

 .ربح المزرعة معفً من الضرٌبة. 1

ربح بٌع مضخة الماء المستعملة معفً من الضرٌبة ألنه ال توجد . 2

 .ضرٌبة على االرباح الرأسمالٌة من بٌع االموال المنقولة 

مساعدة طبع الكتب المقدمة من الدولة معفٌة مرن الضرٌبة لذلك . 3

 2013خاضع للضرٌبة فً سنة . فلٌس لدٌه دخل 

 2012فٌما ٌؤتً مدخوالت السٌد حسام خالل السنة  :3تمرين 

دٌنار شهرٌا من خدماته  1340,000ٌتسلم راتبا تقاعدٌا قدره . 1

 .السابقة لدى الدولة 

مساهم فً شركة مساهمة بلغ مقسوم االرباح عن اسهمه فٌها عن . 2

 (دٌنار   385,000/) 2012/12\ 31.المدة المنتهٌة فً 

 دٌنار  90,000تلقى مكافاة من الدولة قدرها . 3

بٌان مقدار دخله الخاضع للضرٌبة عن السنة التقدٌرٌة : المطلوب

 ؟  2013



 :الحل 

 .راتبه التقاعدي معفً من الضرٌبة . 1

 .مقسوم ارباح من شركة مساهمة معفً من الضرٌبة . 2

المكافاة من الدولة معفٌة من الضرٌبة لذلك لٌس لدٌه دخل خاضع . 3

 للضرٌبة



 المحاضرة الرابعة 

 تمارٌن 



 :  حل التمرٌن السابق

 األستاذ العراقً -1

 مقٌم  2014مقٌم وفً سنة  2013فً سنة 

 غٌر مقٌم 2014غٌر مقٌم فً سنة  2013فً سنة 

الن العراقً ٌعد مقٌما فً العراق بغض النظر عن مدة سكناه : السبب 

فً العراق اذا اعار خدماته الى شخص معنوي خارج العراق وكان 

دخله معفٌا من الضرٌبة فً محل عمله هناك وهذا ما ٌنطبق على 

الفقرة أ ، اما فٌما ٌخض الفقرة ب فالنه افترض ان دخله فً االمارات 

ٌخضع للضرٌبة ولهذا فقد انتفى شرط من شروط االقامة لذلك ٌعد 

من المادة  10الشخص فً هذه الحالة غٌر مقٌم بموجب البند ب الفقرة 

 .االولى من القانون

مقٌم  2014مقٌم وفً سنة  2013فً سنة : العامل المصري -2

الن رعاٌا االقطار العربٌة العاملٌن فً العراق ٌعتبرون : والسبب 

 .مقٌمٌن فً العراق ،  بغض النظر عن المدة التً ٌقضونها فٌه



 العامل الصٌنً -3

 .اشهر متصلة لذا ٌعد مقٌما فً العراق  4لدٌه 2012فً سنة 

 .شهرا لذا ٌعد مقٌم فً  العراق 12لدٌه  2013فً سنة 

 .اشهر ٌعد غٌر مقٌم  3لدٌه  2014فً سنة 

 المهندس الٌابانً- 4

 . مقٌم  2012مقٌم وفً سنة  2011مقٌم وفً سنة  2010فً سنة 

ألنه اجنبً ٌعمل لدى شخص معنوي فً العراق هو جامعة : السبب 

 .المادة االولى من القانون  10فقرة  2بموجب بند د .النهرٌن 

 الشركة الفرنسٌة- 5

مقٌمة  2013مقٌمة ،  2012مقٌمة ،  2011مقٌمة ،  2010سنة 

 السبب هو ان الشركة تعمل فً العراق وتجري مراقبتها فً العراق



 :تمرين

لغاٌة  2011\5\1عراقً غادر العراق وسكن الكوٌت من 

لغاٌة  2011\6\1ثم عاد وسكن العراق للمدة من  2015\9\30

لدٌه مكتب تجاري فً كل من بغداد والكوٌت وقد حقق له  2011\9\1

 .المبالغ بالدنانٌر العراقٌة : هذان المكتبان االرباح االتٌة 

 



هل ٌعد العراقً مقٌما ام غٌر مقٌم فً العراق كل من :المطلوب 

وما مقدار دخله  2015,2014، 2013، 2012,2011السنوات 

 الخاضع للضرٌبة عن كل سنة من تلك السنٌن؟

 :الحل 

لغاٌة سفرة فً  2011\1\1سكن العراق للمدة  2011فً سنة  -

اشهر لذا ٌعد مقٌم وٌخضع دخله المتحقق  4وتساوي  2011\5\1

 ( 1500000=80000+70000)خارج العراق وداخله 

ٌعد غٌر مقٌم ألنه لم ٌزر العراق ولم ٌقم فٌه خالل  2012فً سنة  -

هذه السنة لذلك ٌخضع دخله المتحقق فً العراق فقط للضرٌبة وقدره 

 .دٌنار 900000

 .ٌعد غٌر مقٌم ألنه لم ٌزر العراق ولم ٌقٌم فٌه 2013فً سنة  -

 500000وٌخضع دخله المتحقق فً العراق فقط للضرٌبة وقدره 

 .دٌنار 



ٌعد غٌر مقٌم ألنه لم ٌزر العراق ولم ٌقٌم فٌه  2014فً سنة  -

 400000وٌخضع دخله المتحقق فً العراق فقط للضرٌبة والبالغ 

 .دٌنار 

اشهر  3وٌساوي  2015\9\30عاد الى العراق فً  2015فً سنة 

لذلك ٌعد غٌر مقٌم وٌخضع دخله فً العراق فقط للضرٌبة ومقداره 

 .دٌنار  90000

 :  2تمرين

وضح هل ٌعد االشخاص ادناه مقٌمٌن ام غٌر مقٌمٌن فً العراق وما 

 مقدار دخولهم الخاضعة للضرٌبة ؟

عراقً اعار خدماته الى الجامعة االردنٌة فً عمان للمدة من  -1

دٌنار  750000براتب شهري ٌعادل  2013/6/1لغاٌة 2011\7\1

عراقً ، علما بان دخله من رواتبه فً االردن خاضع لضرٌبة الدخل 

 .االردنٌة 



سوري عمل فً العراق مدرسا فً جامعة البصرة للمدة من  -2

دٌنار  800000براتب شهري  2013/7/1لغاٌة  2011\8\1

 .دٌنارا   200000ومخصصات سكن 

هولندي عمل لدى مقاول فً القطاع الخاص للمدة من  -3

 .دٌنار 900000براتب شهري  2013/7/1لغاٌة 2011\8\1

 \الحل 

العراقً ٌعد غٌر مقٌم لكل السنوات الن دخله المتحقق فً االردن  -1

 .خاضع للضرٌبة االردنٌة 

ٌعد مقٌما وال ٌخضع  2012-2011السوري فً السنوات   -2

 للضرٌبة ألنه ٌعمل لدى قطاع حكومً 

 الهولندي -3

شهر ٌعد مقٌم أما دخله الخاضع للضرٌبة هو  8لدٌه  2012فً سنة 
900000x8 =7200000دٌنار 



 اشهر ٌعد مقٌما وخاضع للضرٌبة  6لدٌه  2013فً سنة 

900000x6 =5400000دٌنار. 

 3تمرين 

لغاٌة  2012\10\1ثالثة صٌنٌن عملوا فً العراق للمدة من 

 :وكانت اعمالهم كما ٌلً 2013\10\1

 700000عمل بعمل تجاري قطاع خاص براتب شهري قدره . أ

 .دٌنارا  

عمل منظفا فً مشروع صناعً فردي ٌتمتع باإلعفاء بموجب . ب

 دٌنار 750000قانون التنمٌة الصناعٌة براتب شهري 

عمل خبٌرا  فنٌا كهربائً فً بناٌة جامعة القادسٌة براتب شهري . ج

 .ملٌون دٌنار

تحدٌد هل أنهم مقٌمون ام غٌر مقٌمٌن فً العراق ومقدار : المطلوب

 دخولهم الخاضعة للضرٌبة

 



 :الحل 

اشهر ٌعد غٌر مقٌم فً العراق ودخله  3لدٌه  2012فً سنة  -أ
 دٌنار 700000x 3=2100000الخاضع للضرٌبة 

 اشهر وٌعد مقٌما ودخله الخاضع  9ولدٌه    2013فً سنة  
700000 x 9 =6300000  دٌنار 

اشهر غٌر مقٌم ألنه شخص غٌر فنً على  3لدٌه  2012فً سنة  –ب 

الرغم من أنه ٌعمل فً مشروع صناعً ٌتمتع باإلعفاء بموجب قانون 

 .التنمٌة الصناعٌة 

 دٌنار   2250000=  750000×3

 اشهر ٌعد مقٌما  9لدٌه 2013فً سنة 
9  x 750000 =6750000 دٌنار ا الدخل الخاضع للضرٌبة. 

مقٌم ألنه ٌعمل لدى شخص معنوي ودخله  2013و 2012فً سنة -ج

 .معفً من الضرٌبة ألنه ٌعمل فً دائرة حكومٌة هً جامعة القادسٌة 



خ  ج ٚ ش ع ن ا خ  ٚ ٕ ُ  ع

 المحاضرة السابعة



 سنىية الضريثة
أخز انًششع انعشٚجٙ انؼشالٙ ثًجذأ عُٕٚخ انعشٚجخ، أ٘ أٌ نمذ 

انعشٚجخ ٚزى رذصٛهٓب ٔفشظٓب ػهٗ َزٛجخ انؼًهٛبد انزٙ رًذ 
خالل يذح صيُٛخ أيذْب عُخ كبيهخ ٔنٛظ ػهٗ َزٛجخ كم 

 .ػًهٛخ ػهٗ دذح 
ٔٚزشرت ػهٗ يجذأ انغُٕٚخ اٌ انغُٕاد انًبنٛخ رؼزجش يغزمهخ 

ػٍ ثؼعٓب انجؼط ثذٛث ال ٚذًم يصشٔف ٚخص عُخ يؼُٛخ 
ػهٗ سثخ عُخ أخشٖ ، كًب ال ٚعبف ثضٚبدح ٚزذمك فٙ عُخ يب 

ْٔزا انًجذأ ٚؼجش ػُّ ثًجذأ اعزمالل . انٗ اٚشاداد عُخ اخشٖ 
 .انغُٕاد انًبنٛخ 

يٍ انًالدظ فٙ ْزا انصذد اٌ انمبٌَٕ انعشٚجٙ انؼشالٙ لذ جبء 
ثجؼط انًصطهذبد يُٓب يصطهخ انغُخ انزمذٚشٚخ ٔيصطهخ 

عُخ َجٕو انذخم ٔيصطهخ انغُخ انذغبثٛخ ٔفًٛب ٚهٙ رٕظٛخ 
 انًمصٕد ثٓزِ انًصطهذبد 



ْٔٙ انغُخ انزٙ ٚزذمك فٛٓب : سنة نجىم الدخل 1.
 .انذخم

ْٔٙ انغُخ انزٙ ػشفٓب انمبٌَٕ ثأَٓب : السنة التقديرية 2.
انزٙ رجذأ يٍ انٕٛو االٔل يٍ / 12يذح االثُٙ ػشش شٓشاً 

يٍ شٓش  31شٓش كبٌَٕ انثبَٙ يٍ كم عُخ ٔرُزٓٙ فٙ 
كبٌَٕ االٔل يٍ كم عُخ ْٔٙ رزفك يغ انغُخ انًبنٛخ 

انغُخ انزمذٚشٚخ كًب ٚذل اعًٓب ْٙ انغُخ إٌ  . نهذٔنخ 
.  انزٙ ٚجش٘ فٛٓب رمذٚش دخم انًكهف ٔسثػ انعشٚجخ ػهّٛ
ٔانمبػذح انؼبيخ ْٙ اٌ ٚجش٘ رمذٚش دخم انًكهف فٙ 

:  انغُخ انزبنٛخ نغُخ َجٕو انذخم كًب ٚذصم فًٛب ٚخص 
 .  انزجبسٚخ ٔانصُبئغ ٔانًٍٓ االسثبح  -1

 .ٔانؼًٕنخ ٔانمطغانفٕائذ - 2

 االساظٙ انضساػٛخاٚجبس - 3

 كم يٍ غٛش خبظغ ألٚخ ظشٚجخ فٙ انؼشاق -4
 113أ٘ اَّ ٚشًم جًٛغ انذخٕل انخبظؼخ نهعشٚجخ انمبٌَٕ سلى 

 (  5)فمشح  ػذل.انًؼذل 1982نغُخ 



 يٍ انًبدح انثبَٛخ يٍ انمبٌَٕ ْٔٙ 5انفمشح 
انشٔارت ٔسٔارت انزمبػذ ٔانًكبفئبد ٔاالجٕس ٔانًخصصبد ٔانًضاٚب 
انُمذٚخ ٔانؼُٛٛخ فٛجش٘ رمذٚشْب ٔسثػ انعشٚجخ ػهٛٓب فٙ َفظ 

انغُخ انزٙ ٚزذمك فٛٓب انذخم ٔثزنك رزفك ْزِ انغُخ 
انزمذٚشٚخ يغ عُخ َجٕو انذخم ٔٚجٕص نهغهطخ انًبنٛخ اٌ رزخز 
يٍ دخم انغُخ انغبثمخ اعبعب نهزمذٚش فٙ دبنخ رؼزس يؼشفخ 

 .يمذاس انشارت أ االجش أ انًخصصبد ٔيب فٙ دكًٓب
ْٙ انغُخ انزٙ ٚزخزْب انًكهف عُخ : انغُخ انذغبثٛخ . 3

دغبثٛخ نّ رجذأ ػبدح يٍ ثذء َشبغّ ٔرُزٓٙ فٙ َٓبٚزٓب ، كأٌ 
يٍ انغُخ انزٙ  3\31يٍ كم ػبو ٔرُزٓٙ فٙ 4\1ٚجذأ فٙ 

رهٛٓب ، أ٘ اٌ انًششع انعشٚجٙ نى ٚهضو انًكهفٍٛ ثجؼم انغُخ 
ٔإًَب 12/   31يٍ كم عُخ ٔرُزٓٙ فٙ 1\1انذغبثٛخ رجذا يٍ  

اػطٙ نهغهطخ انًبنٛخ انذك فٙ انغًبح نهًكهفٍٛ ثبخزٛبس 
ربسٚخ ثذء انغُخ انًبنٛخ ٔاَزٓبئٓب ثششغ يٕافمخ انغهطخ 

 .انًبنٛخ



 1مثال
 

كبَذ يذخٕالد أدذ انزذسٚغٍٛٛ فٙ انجبيؼخ يٍ انشٔارت ٔاسثبح 
 :انًُٓخ يٍ يكزت يذبعت لبََٕٙ كبالرٙ 

 الرواتة
 دُٚبس نهغُخ انًُزٓٛخ  75000000 2013/12/31
 دُٚبس نهغُخ انًُزٓٛخ  76000000  2014/12/31

 ارتاح المهنة 
 

 دُٚبس نهغُخ انًُزٓٛخ  29000000 2012/12/31
 دُٚبس نهغُخ انًُزٓٛخ 50000000 2013/12/31

 
ٔكًب ٚهٙ  2014ٔ 2013ٔثُبء ػهٗ رنك ركٌٕ رمذٚشارّ نهغُزٍٛ 

: 





 2مثال

 :2012ٚهٙ اٚشاداد أدذ انًكهفٍٛ يٍ انًصبدس االخشٖ نهغُخ انًبنٛخ فًٛب 
اٚشاداد  -2دُٚبس ثأدذ انذٔائش انذكٕيٛخ  500,000سٔارت شٓشٚخ يمذاسْب  -1

 دُٚبس عُٕٚب  12,000,000يضأنخ يُٓخ لذسْب 
 دُٚبس  3000000اسثبح ثٛغ ػمبس  -3
 .يصشف انششٛذ  500000فٕائذ لشٔض يمذاْب  -4
 دُٚبس  6000,000دصخ اسثبح لذسْب  -5
 ؟  2012رذذٚذ يمذاس دخهّ انخبظغ نهعشٚجخ \انًطهٕة   

 :الحل
 2012انشٔارت انغُٕٚخ نؼبو  6,000,000=دُٚبسx 6دُٚبس 500,000 -1

 .ٚذبعت ػهٛٓب  خالل عُّ رذمك انذخم 
اٚشاد يضأنخ يُٓخ ػهٗ اعبط انغُخ انغبثمخ نهغُخ  12,000,000 -2

 انزمذٚشٚخ 
 .خبظؼخ نعشٚجخ نهؼمبس  -3
 يؼفٗ يٍ انعشٚجخ  -4
رخعغ نهعشٚجخ ػهٗ اعبط انغُخ انغبثمخ نهغُّ دُٚبس  6000,000 -5

 انزمذٚشٚخ 
 دُٚبس انذخم انخبظغ  24,000,000\انًجًٕع 



 3مثال
فًٛب ٚهٙ ثٛبَبد ػٍ انذخٕل انزٙ دممٓب أدذ انًكهفٍٛ خالل انغُخ 

 :انًبنٛخ  2012
سارت شٓش٘ يغزًش كًغزشبس يذبعجٙ إلدذٖ انششكبد  900,000
دخم انًكهف يٍ يًبسعخ يُٓخ انًذبعجخ فٙ  25,000,000انصُبػٛخ 

 يكزجّ 
 ارؼبة رصًٛى اَظًخ يذبعجٛخ نجؼط انششكبد  4,500,000

 فٙ انؼشاق ًٚهكٓب اجًبنٙ دخهخ فٙ انؼمبساد انزٙ  11,900,000
 ارؼبة ػٍ اعزشبساد ظشٚجٛخ  3,000,000

 ػشالٛخاسثبح اعٓى فٙ ششكبد يغبًْخ  951,000
 ػمبسادػًٕنخ ػٍ انزٕعػ فٙ ثٛغ  900,000
 انًكزتاسثبح ثٛغ ثؼط يٕجٕداد  955,000
 نهًكهفرؼٕٚعبد لعبئٛخ يزؼهمخ ثبنُشبغ انًُٓٙ  750,000

 انؼشالٛخيكبفبح يٍ ادذٖ انششكبد  1,400,000
 صبفٙ دخهّ يٍ يضسػخ نزشثٛخ انذٔاجٍ  900,000

 فٕائذ اٚذاػبد فٙ دغبة انزٕفٛش ثبنًصبسف انؼشالٛخ  7,450,000
 

 2013تحديد الدخل الخاضع للضريثة للسنة التقديرية : المطلىب 



 :الحل
 سارت فٙ انششكخ  900000×12=دُٚبس  10,800,000 -1   
 25,000,000يٍ يًبسعخ انًذبعجخ دخهّ  - 2
 4,500,000رصًٛى اَظًخ يذبعجٛخ ارؼبة - 3
 ٚخعغ نعشٚجخ انؼمبس -----فٙ انؼمبساد دخهّ - 4
 3,000,000اعزشبساد ظشٚجخ ارؼبة - 5
رخعغ نهعشٚجخ يٍ  ------اسثبح اعٓى فٙ ششكبد يغبًْخ  -6

 لجم انششكخ 
 900,000ػٍ انزٕعػ فٙ ثٛغ ػمبساد ػًٕنخ - 7
غٛش سأعًبنٛخ اسثبح  ------ثٛغ ثؼط يٕجٕداد انكزت اسثبح - 8

 نهعشٚجخخبظؼخ 
 750,000لعبئٛخ رؼٕٚعبد -9

 1,400,000يٍ أدذٖ انششكبد يكبفبح - 10
 يٍ انعشٚجخيؼفٙ  -----فٙ انًضسػخ دخهّ - 11
 يؼفٙ يٍ انعشٚجخ -----دغبة انزٕفٛش فٕائذ - 12

 للضريثة مجمىع الدخل الخاضع  46,350,000



 

 (انغًازاخ)االػفاءاخ انشخظٛح 

*



انؼشٚثح يٍ انؼٕايم انشئٛغٛح ٔانًؤثشج فٙ  انغًازاخذؼذ 
انسظٛهح انؼشٚثح نًا نٓا يٍ اثش يثاشش فٙ ذخفٛغ ػشٚثح 

انذخم ػهٗ انًكهفٍٛ ، ٔفٙ تؼشع االزٛاٌ ػذو خؼٕع 
انشخظٛح ٔانؼائهٛح  انغًازاخانًكهف نرهك انؼشٚثح ارا كاَد 

 .ذضٚذ ػٍ انذخم انًرسمك نهًكهف 
إٌ انُظاو انؼشٚثٙ ٚخراس االعهٕب انفُٙ نهغؼش تانشكم انز٘ 

ٚرغك ٔفهغفرّ انغٛاعٛح ٔاالخرًاػٛح ٔانٕالغ االلرظاد٘ أخز 
اً تُظش االػرثاس ؽثٛؼح انؼشٚثح انرٙ ٚفشػٓا َٕٔع انٕػاء ٔطفح 

 االشخاص انخاػؼٍٛ ٔاالغشاع انرٙ ٚٓذف انًششع
 .انؼشٚثٙ ذسمٛمٓا 

تآَا االػفاءاخ انشخظٛح ْٔٙ انًثانغ  انسماحاتوتعرف 
انرٙ ٚغًر انًششع تخظًٓا يٍ دخم انًكهف انفشد لثم 

اػفاءاخ تًؼُٗ  انغًازاخزغاب انؼشٚثح ػهّٛ ٔذؼذ ْزِ 
 .  انكهًح نكَٕٓا ذًظ أغهة انًكهفٍٛ



حدد انمشرع انضريبي مجمىعة من انشروط نتنزيم 
 :باننسبة نهمكهف انذي يستحقها بما يأتي انسماحات

تًٕخة انمإٌَ ، ٚالزع يٍ خالل  انغًازاخاٌ ذًُر  -1
اال  انغًازاخانرششٚؼاخ انؼشٚثٛح فٙ دٔل انؼانى أَّ ال ذًُر 

 .تًٕخة لإٌَ ٚظذس تزنك
انؼشٚثٛح ػهٗ انشخض  انغًازاخزذد انًششع انؼشٚثٙ  -2

انطثٛؼٙ دٌٔ انشخض انًؼُٕ٘ كانششكاخ راخ انًغؤٔنٛح 
انًسذٔدج ٔانششكاخ انًغاًْح أيا ششكاخ االشخاص فرؼايم 

يؼايهح االشخاص انطثٛؼٍٛٛ َظشاً نؼذو ذًرؼٓا تانشخظٛح 
 .انًؼُٕٚح

ْٕ انشخض انطثٛؼٙ انًمٛى فٙ  تانغًازاخاٌ يٍ ٚرًرغ  -3
 .انؼشاق ٔٚغرثؼذ االشخاص غٛش انًمًٍٛٛ

ال ٚرًرغ انًكهف تانؼشٚثح تؤكثش يٍ عًاذ ٔازذ يًٓا ذؼذدخ  -4
 . يظادس دخهّ 



 :انسماحاتأنىاع 
 :انرٙ ٚرًرغ تٓا انًكهفٌٕ ذكٌٕ تانشكم االذٙ انغًازاخ

زذد انًششع انؼشٚثٙ عًاذ انًكهف : عًاذ انًكهف نزاذّ  -1
دُٚاس ٔٚشًم تزنك انًكهف االػضب أ  5,000,000نزاذّ تًثهغ 

االسيم أ انًطهك ٔكزنك ذغرسك ْزا انغًاذ انًشأج غٛش 
انًرضٔخح ٔانرٙ نٓا دخم يغرمم ٔارا ذضٔخد انًشأج فمذخ ْزا 

 .انغًاذ ارا اَذيح دخهٓا يغ دخم صٔخٓا
يُر انًششع انؼشٚثٙ عًازا إػافٛا نهًكهف انًرضٔج  -2

تغثة يا ذفرؼّٛ انشاتطح انضٔخٛح ٔزذد ْزا انغًاذ تًثهغ 
دُٚاس ٔرنك ارا كاَد صٔخح انًكهف ستح تٛد أ نٓا  4,000,000

دخم يغرمم ٔنكٍ اديح يغ دخم صٔخٓا ، ٔاٌ ْزا انغًاذ 
ًُٚر نهضٔج ػٍ صٔخح ٔازذج ٔاٌ ذؼذدخ صٔخاذّ ٔٚثمٗ يسرفظا 

تٓزا انغًاذ انٗ اٌ ٚضٔل ساتؾ انضٔاج تغثة انٕفاج أ تغثة 
 .انطالق



دُٚاساً  4,00,000انغًاذ تغثة االٔالد اػطٗ انًششع يثهغ  -3
 تًٕخة عًازا ػٍ كم ٔنذ يٍ أالد انًكهف يًٓا تهغ ػذدْى
ٔانًمظٕد تانٕنذ انز٘ ٚغرسك ػُّ انًكهف عًازا ، ْٕ انٕنذ 

 .انثٍُٛ ٔانثُاخ –انششػٙ فمؾ ْزا ٔٚشًم ذؼثٛش االٔالد 

فًٛا ٚرؼهك تاألتُاء اشرشؽ انمإٌَ فٛٓى اٌ ال ٚكَٕٕا لذ أذًٕا 
انثايُح ػشش يٍ ػًشْى ايا االتُاء انزٍٚ اذًٕا انثايُح ػشش يٍ 

انؼًش فال ٚغرسك انًكهف ػُٓى عًازا اال فٙ انسانرٍٛ 
 :االذٛرٍٛ 

ارا كاٌ االتٍ ػاخضاً ػٍ كغة ػٛشّ َرٛدح ألطاترّ تؼاْح  -أ
ػمهٛح أ تذَٛح ذًُؼّ يٍ انمٛاو تا٘ ػًم ، ففٙ ْزِ انسانح 
ٚغرسك انًكهف انغًاذ ػٍ اتُّ انؼاخض زرٗ نٕ ذدأص ػًشِ 

 .انثايُح ػشش
ارا كاٌ االتٍ ٕٚاطم دساعرّ انثإَٚح فؤٌ انًكهف ٚغرسك  -ب 

ػٍ اتُّ انغًاذ زرٗ ٔاٌ ذدأص عٍ انثايُح ػشش ٔنكٍ 
تششؽ اال ٚضٚذ ػًش االتٍ انطانة ػهٗ خًغح ٔػششٌٔ عُح 

 .اال ارا كاٌ ؽانة كهٛح تكانٕسٕٚط أ ياخغرٛش أ دكرٕسا



دُٚاساً كًا  6,400,000عًاذ انًشأج االسيهح ٔانًطهمح يمذاسِ  -4
دُٚاساً ػٍ كم ٔنذ يٍ أالدْا انًغؤٔنٍٛ ػٍ  400,000يُسٓا 

 .اػانرٓى ششػا يًٓا تهغ ػذدْى
انغًاذ تغثة كثش انغٍ يُر انمإٌَ عًازا اػافٛا لذسِ -5

دُٚاساً ارا كاٌ لذ ذدأص انًكهف عٍ انثانثح ٔانغرٍٛ  600,000

 .يشأج يٍ انؼًش تغغ انُظش ػٍ كَّٕ سخالً أ ا
 



يٕظف فٙ ششكح اْهٛح يرضٔج يٍ ستح تٛد تراسٚخ  1مثال 

نذّٚ ٔنذ ٔازذ ٔنذذّ تراسٚخ فٙ  2012/6\29
ذسذٚذ انغًاذ انمإََٙ انز٘ ٚغرسمّ : انًطهٕب.2012\6\27

 ؟ 2011ٔ2012نهغُرٍٛ انًانٛرٍٛ 
 :انسم 

   2011انغًاذ انز٘ ٚغرسمّ نهغُح انًانٛح 
 دُٚاس نزاذّ 5,000,000
 اشٓش 6دُٚاس نضٔخرّ نًذج  2,000,000

 2011دُٚاس انغًاذ انز٘ ٚغرسمّ نّ  7000000. 
 

 2012انغًاذ انز٘ ٚغرسمّ نهغُح انًانٛح 
 دُٚاس نزاذّ 5,000,000
 دُٚاس نضٔخرّ 4,000,000

 12/6× 400000اشٓش كايهح  6دُٚاس ػٍ ٔنذِ نًذج  200000
 2012دُٚاس انغًاذ انز٘ ٚغرسمّ نهغُح انًانٛح  9200000. 



 2مثال 
يرماػذ زكٕيٙ ٚؼًم فٙ ششكح يغاًْح صٔخرّ يٕظفح فٙ 

يظشف انشافذٍٚ ٔذشٛش انًؼهٕياخ انؼائهٛح انًمذيح يٍ لثهّ 
 :انٗ انششكح ػهٗ يا ٚهٙ 

 1980ذاسٚخ صٔاخّ  1943ذاسٚخ ٔالدذّ 
 :االٔالد 

 انرغهغم ذاسٚخ انٕالدج ؽثٛؼح انؼًم
 ع22ُّاالٔل ؽانة ػًشِ 

 عُّ تذٌٔ ػًم  20انثاَٙ ػًشِ 
 عُّ 21انثانث ؽانة ػًشِ 
 عُّ  18انشاتغ ؽانة ػًشِ 

 عُّ  24انخايظ ؽانة ػًشِ 
ذسذٚذ انغًاذ انمإََٙ انز٘ ٚغرسمّ نهغُح : انًطهٕب 

 2008انًانٛح 



 :انحم 
 2008انغًاذ انمإٌَ انز٘ ٚغرسمّ انًكهف نهغُح انًانٛح 

 دُٚاس نزاذّ 5000,000
 ػاو 63دُٚاس عًاذ انؼًش نردأصِ  600,000

دُٚاس انغًاذ ألٔالدِ االستؼح ػذا انثاَٙ نؼذو  1,600,000
 اعرًشاسِ ػهٗ انذساعح

 ٔذدأص ػًشِ انثايُح ػشش
 انًدًٕع 

 دُٚاس 7,200,000
 كًا ال ٚغرسك انغًاذ ػٍ صٔخرّ نكَٕٓا يٕظفح



ذى ذٕظٛفّ نهؼًم  2013\3\19شخض اخُثٙ دخم انؼشاق تراسٚخ   3مثال 
ْٕٔ  2013\10\19اشٓش ذُرٓٙ فٙ  6فٙ أزذٖ انًُشآخ انفشدٚح نًذج 

يرضٔج يٍ ستح تٛد ذمٛى يؼّ فٙ انؼشاق ٔنّ ٔنذ ٔازذ ٔنذذّ تراسٚخ 
17\6\2013. 

 2013ذسذٚذ انغًاذ انز٘ ٚغرسمّ نهغُح انًانٛح : انًطهٕب 
 :انحم

 2013ذسرغة انغًاذ انكايم انز٘ ٚغرسمّ نهغُح انًانٛح : اولا 
 دُٚاس نزاذّ 5000000
 دُٚاس نضٔخرّ 4000000

   200,000دُٚاس نٕنذِ  400000×  12/6
 دُٚاس انغًاذ انكايم 9200000

 2013/ 3/ 19نغاٚح  2013/ 10/ 19ذسذٚذ يذج الايح انًكهف :اثانيا
شٕٓس  ار ٚرى اعرثؼاد كغٕس انشٓش يٍ انشٓش انز٘ دخم  6ٔذغأ٘ 

 .فّٛ انؼشاق ٔكزنك يٍ شٓش اَرٓاء انؼًم 
 :ٚكٌٕ انغًاذ انز٘ ٚغرسمّ فؼالً كًا ٚهٙ  :اثانثا

 دُٚاس  4,600,000=  9,200,000×  12/6



المحاضرة 
 العاشرة 
 ضريبت العقار 




















