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 ؟4662لعام  06وفق أحكام القانون وتورٌدها اقتطاع الضرٌبة الجهات المتوجب علٌها  .1

 عنااااد تعاملهااااا المقٌمااااة األجنبٌااااة ركات تحااااادات و النقابااااات و الوااااجهااااات القطاااااع العااااام و الموااااترو و التعاااااونً ال ااااورٌة بمااااا فٌهااااا اا 
 .  وريمع مقاول ثانوي 

  العااام و الموااترو والوااات و التعاااونً ال ااورٌة و الوااركات األجنبٌااة أو لعااالحها عنااد التعاقااد مااع األوااوات الطبٌعٌااونجهااات القطاااع 
 .و ااعتبارٌون غٌر ال ورٌٌن و مقاولٌهم الثانوٌٌن غٌر ال ورٌٌن و الذٌن لدٌهم فرع أو مكتب مؤقت فً  ورٌا 

 ؟ 4662لعام  06 أحكام القانونما المقعود بالمتعهد أو المقاول فً معرض تطبٌق  .4

  كل ووت طبٌعً أو اعتباري  وري ومن فً حكمه قام بإبرام عقد أو باع مواد أو قدم ودمات ومواد أو قدم ودمات فقط بموجب فواتٌر مهما
 المتعاقادٌنثاانوٌٌن ال اورٌٌن بلغت قٌمتها مع إحدى جهات القطاع العام أو الموترو أو التعاونً بماا فٌهاا ااتحاادات و النقاباات و المقااولٌن ال

 . مع وركات أجنبٌة لتقدٌم مواد أو ودمات أو مواد و ودمات معا  
 وااألووات الطبٌعٌون و ااعتبارٌون غٌر ال ورٌٌن و مقاولٌهم الثانوٌٌن غٌر ال ورٌٌن و الذٌن لدٌهم فرع أو مكتب مؤقت فً  ورٌا ٌوضع 

لضرٌبة الدول عن أعمال التعهدات و المقاوات و الودمات و التورٌدات المنفذة مع جهات القطاع العام و الموترو والوات و التعاونً 
 . و الوركات األجنبٌة أو لعالحها ال ورٌة

 قتطاعها ؟اما هو معدل الضرٌبة الواجب  .3

ااقتطاع و تح م عند تأدٌة المبالغ الواضعة للضرٌبة و ٌحادد معادل الضارٌبة الواجاب ت توفى ضرٌبة الدول و ضرٌبة الرواتب و األجور بطرٌقة 
 اقتطاعها عن المبالغ المدفوعة كما ٌلً :

 . تورٌدات ( %  لقاء ضرٌبة دول من قٌمة مجموع أعمال تقدٌم المواد الغذائٌة و العلفٌة )1
 . تورٌدات ( األورى )%  لقاء ضرٌبة دول من قٌمة مجموع أعمال تقدٌم المواد 4
 د % لقاء ضرٌبة دول من قٌماة مجماوع األعماال اانواائٌة و ااك ااء بماا فاً ذلاو األعماال المنفاذة علاى أ ااد مفتاال بالٌاد وأعماال تقادٌم الماوا3

 العار  العاحً أعماال إنوااء الطارق و ال ادود و الج اور و اانفااق و وااناات المٌاا  و و الودمات ومنهاا علاى  ابٌل المثاال ا الحعار )
  ( وكاااذلو كافاااة األعماااال التاااً تتضااامن تقااادٌم ماااواد . الااا …و اانوااااءات المعدنٌاااة  و أعماااال الحفااار و أعماااال البنااااء بكافاااة مراحلهاااا

 تورٌدات ( مع وجود ودمات مرافقة لهذ  المواد . و تجهٌاات )
 الموار إلٌها فً الفقرة ال ابقة . …%  لقاء ضرٌبة دول الرواتب و األجور من قٌمة مجموع األعمال اانوائٌة و ااك اء 1
 . %  لقاء ضرٌبة دول من قٌمة مجموع أعمال الودمات المقدمة للوركات النفطٌة7

 للوركات النفطٌة . من قٌمة مجموع أعمال الودمات المقدمة الرواتب واألجور %  لقاء ضرٌبة دول3
 .تقدٌم مواد ) تورٌدات (  ندو %  لقاء ضرٌبة دول من قٌمة مجموع أعمال الودمات األورى5
 . ( تورٌدات مجموع أعمال الودمات األورى دون تقدٌم مواد ) لقاء ضرٌبة دول رواتب و أجور  من قٌمة  4%

 و ماااان الجاااادٌر بالااااذكر عاٌاااااي المكلاااا  أن الضاااارائب المقتطعااااة وفااااق المعاااادات الموااااار إلٌهااااا أعاااا   عاااان العقااااود و الفااااواتٌر المواااامولة 
 . و ا توضع ألي ضرٌبة من ضرائب الدول األورى وتعدٌ تها ال حقة 4662لعام  06 بأحكام المادة األولى من القانون

 الدول منها ؟ ما هً المبالغ الواجب اقتطاع ضرائب .2

 .هذ  المبالغ هً قٌمة األعمال المنفذة بموجب الكوو  المؤقتة أو النهائٌة أو محاضر اا ت م أو الفواتٌر

 كٌ  تتم معالجة التكلٌ  الضرٌبً بالن بة لم حق العقود ؟ .5

 .من العقدا ٌتجاأ إن م حق العقود تعتبر جاءا 

 ؟ الواٌنة العامة إلىمتى ٌجب اقتطاع الضرٌبة و من الذي ٌتوجب علٌه اقتطاعها و ما هً مهلة تورٌد الضرٌبة  .0

 عنااادما تقاااوم بت ااادٌد مباااالغ للمتعهااادٌن و المتعاقااادٌن و المتعااااملٌن معهاااا اقتطااااع الضااارٌبة المحاااددة  علاااى الجهاااات المكلفاااة بااقتطااااع توجااابٌ
 . ٌوما األولى من الوهر الذي ٌلً وهر تأدٌة المبالغ المذكورة 15إلى عنادٌق الواٌنة و ل لكل نوع من األعمال و تورٌدها 

 هً المرفقات الواجب تقدٌمها مع البٌان ؟ ما .7

ل حاا عورة عن العقد عند الت دٌد للمرة األولى و ن وة عن الكوو  المؤقتة أو النهائٌة  التً ٌتم العر  بموجبها أو ن وة عن أوامر العر  فاً
 عدم وجود كوو  .

 لاااااام تقاااااام الجهااااااات المتوجااااااب علٌهااااااا اقتطاااااااع الضاااااارٌبة بتورٌاااااادها للواٌنااااااة واااااا ل الماااااادة المحااااااددة  إذاهااااااً الغرامااااااة المترتبااااااة  مااااااا .8
 ناقعة ؟ أو  ددوها  4662لعام  06فً القانون 

 هاااااااا لٌتلاااااااام بااااااادفع الضااااااارٌبة غٌااااااار الم اااااااددة بااضاااااااافة إلاااااااى الغراماااااااة المنعاااااااوت ع إن هاااااااذ  الجهااااااااتفاااااااً هاااااااذ  الحالاااااااة فااااااا
 % إذا لاااام تاااادفع ضاااامن مهلااااة اا ااااتحقاق المنعااااوت علٌهااااا 16مقاااادارها والتااااً  4663  لعااااام 42  ماااان القااااانون رقاااام 167فااااً المااااادة 

 م 4663( لعاااام 42ولاااى مااان القاااانون )%  ااانوٌا  مااان تكاااالٌ  ضااارٌبة الااادول المنعاااوت علٌهاااا فاااً الماااادة األ16كماااا تفااارض غراماااة قااادرها 
% مان أعال التكاالٌ  بماا فٌهاا جمٌاع ااضاافات  36) بما فٌها جمٌع ااضافات ( غٌر الم ددة فً  انة ا اتحقاقها وٌحادد الحاد األقعاى للغراماة با  

 من وٌعتبااااااار األواااااااوات والمؤ  اااااااات والواااااااركات المتوجاااااااب علٌهاااااااا اقتطااااااااع الضااااااارٌبة وتورٌااااااادها م اااااااؤولٌن بالتكافااااااال والتضاااااااا
 . مع الجهات الم تفٌدة والواضعة للضرٌبة

 مالحظات :
  واقعات اافراج عن التأمٌنات والتوقٌفات للمتعهد عن العقود المبرمة بعد نفاذ نظرا اقتطاع الضرائب على المتعهدٌن مباورة عند ت دٌد المبلغ فإن

 م تثناة من ورط إبراا براءة ذمة من الدوائر المالٌة للجهة العامة . 06القانون 
 . عقود التورٌد المبرمة مع جهات وارجٌة غٌر مقٌمة ا توضع للضرٌبة 
  األعلى  ال ورٌة لٌرةالإلى الضرٌبة تجبر. 
 ٌكتفى بالرقم الوطنً.( لمقاول لمتعهد   ا  ) فً حال عدم توافر الرقم الضرٌبً ل 


