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ثغى هللا انشحًٍ انشحٛى
يشعٕو ثبنقبٌَٕ  02نغُخ 2990
ثشأٌ االػفبء يٍ قشٔع ثُك انزغهٛف ٔاالدخبس
ٔأقغبؽ انجٕٛد انحكٕيٛخ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ثؼذ االؽالع ػهٗ انذعزٕس
ٔػهٗ االيش االيٛش٘ انظبدس ثزبسٚخ  02يٍ شٕال عُخ ْ 2022ـ انًٕافق ٕٚ 3ن ٕٛعُخ 2992و
ٔػهٗ األيش االيٛش٘ انظبدس ف 02 ٙيٍ سيؼبٌ عُخ ْ 2022ـ انًٕافق  00يٍ اثشٚم 2992
و ثئَشبء انًجهظ انٕؽُ. ٙ
ٔػهٗ انقبٌَٕ سقى  32نغُخ  2921إَشبء ثُك انزغهٛف ٔاالدخبس ٔانقٕاَ ٍٛانًؼذنخ نّ .
ٔػهٗ انقبٌَٕ سقى  21نغُخ  2920ثئَشبء انٓٛئخ انؼبيخ نإلعكبٌ ٔانقٕاَ ٍٛانًؼذنخ نّ .
ٔػهٗ انًشعٕو انظبدس ف 32 ٙيبسط عُخ  2990و ثزشكٛم انًجهظ االػهٗ نإلعكبٌ انًؼذل
ثبنًشعٕو انظبدس ف 00 ٙيٍ عجزًجش عُخ  2992و
ٔػهٗ قشاس يجهظ انٕصساء سقى  222نغُخ  2999و ثشأٌ َظبو انشػبٚخ انغكُٛخ .

ٔثؼذ انؼشع ػهٗ ٔصٚش انًبنٛخ ٔٔصٚش انذٔنخ نشؤٌٔ االعكبٌ
ٔثؼذ يٕافقخ يجهظ انٕصساء
أطذسَب انقبٌَٕ االرَ ٙظّ :

يبدح أنٗ
أ -انًغزفٛذٌٔ يٍ َظبو انشػبٚخ انغكُٛخ قجم 2992/9/0و ٔانًغزفٛذٌٔ يٍ قشٔع ثُك
انزغهٛف ٔاالدخبس ٔٔقؼٕا ػقذ انقشع ٔاعزهًٕا قًٛزّ ثبنكبيم قجم  2992/9/0و ٚؼفٌٕ
يٍ أقغبؽ انجٕٛد انحكٕيٛخ انًخظظخ نٓى ٔيٍ عذاد انًجبنغ انًغزحقخ ػهٓٛى يٍ
انقشٔع انؼقبسٚخ انز ٙقذيٓب انجُك .
ة-انًغزفٛذٌٔ يٍ قشٔع ثُك انزغهٛف ٔاالدخبس ٔٔقؼٕا ػقذ انقشع ٔاعزهًٕا جضءا
يُّ قجم  2992/9/0و ٚظشف نٓى ثبق ٙقًٛخ انقشع ٔفقب نهششٔؽ ٔانؼٕاثؾ انًزجؼخ
نذٖ ثُك انزغهٛف ٔاالدخبس يغ اػفبئٓى يٍ عذاد انًجبنغ انًغزحقخ ػهٓٛى ػٍ انشٔع
انؼقبسٚخ انز ٙقذيٓب انجُك .
ج -انًغزفٛذٌٔ يٍ ثُك انزغهٛف ٔاالدخبس ٔٔقؼٕا ػقذ انقشع ٔنى ٚغزهًٕا ا٘ جضء يُّ
قجم  2992/9/0و رظشف نٓى قًٛخ انقشع كًُحخ ٔفقب نهششٔؽ ٔانؼٕاثؾ انًزجؼخ نذٖ
ثُك انزغهٛف ٔاالدخبس .
د -انًغزفٛذٌٔ انز ٍٚرقشسد نٓى قشٔع اجزًبػٛخ يٍ ثُك انزغهٛف ٔاالدخبس ٔٔقؼٕا
ػقذ انقشع ٔاعزهًِٕ ثبنكبيم قجم ٚ 2992/9/0ؼفٌٕ يٍ اقغبؽ ْزا انقشع .
ْـ -انًغزفٛذٌٔ انز ٍٚرقشسد نٓى قشٔع اجزًبػٛخ يٍ ثُك انزغهٛف ٔاالدخبس ٔٔقؼٕا
ػقذ انقشع ٔنى ٚغزهًٕا ا٘ جضء يُّ قجم  2992/9/2و رظشف نٓى قًٛخ انقشع
كًُحخ .
يبدح ثبَٛخ
رحم ٔصاسح انًبنٛخ يحم انًغزفٛذ ٍٚيٍ االػفبء ػٍ انقشٔع انؼقبسٚخ ٔاالجزًبػٛخ فٙ
رغذٚذ انقشٔع انًؼفبح نجُك انزغهٛف ٔاالدخبس ٔفقب نهزشرٛجبد انزٚ ٙزفق ػهٓٛب انجُك
ٔٔصاسح انًبنٛخ .
يبدح ثبنثخ
يغ ػذو االخالل ثكبفخ انششٔؽ ٔاالنزضايبد انًقٛذح نهزظشفبد انُبقهخ نهًهكٛخ انًؼًٕل
ثٓب قجم طذٔس ْزا انقبٌَٕ رظذس ٔثبئق رًهك انجٕٛد انحكٕيٛخ ٔانقغبئى انغكُٛخ ٔيب فٙ
حكًٓب ثبنُغجخ نهًغزفٛذ ٍٚيٍ االػفبء انًُظٕص ػه ّٛف ٙانًبدح االٔنٗ ٔفقب نًب َض
ػهَ ّٛظبو انشػبٚخ انغكُٛخ .

يبدح ساثؼخ
ف ٙحبنخ ٔفبح انًغزفٛذ يٍ االػفبء انًقشس ف ٙانًبدح االٔنٗ يٍ ْزا انقبٌَٕ ال ٚجٕص
انزظشف ف ٙانجٕٛد ٔانقغبئى انحكٕيٛخ قجم اٌ ٚجهغ اطغش األثُبء عٍ انششذ اال ثًٕافقخ
انٓٛئخ انؼبيخ نإلعكبٌ .
يبدح خبيغخ
رطجق احكبو ْزا انقبٌَٕ ػهٗ انقشٔع انؼقبسٚخ انًقذيخ نهؼغكش. ٍٛٚ
يبدح عبدعخ
رحذد قٕاػذ االػفبء ٔفقب ألحكبو ْزا انقبٌَٕ ثًٕجت قشاس ٚظذس يٍ يجهظ انٕصساء .
يبدح عبثؼخ
ػهٗ انٕصساء – كم فًٛب ٚخظّ – رُفٛز ْزا انقبٌَٕ ٔٚؼًم ثّ يٍ ربسٚخ طذٔسِ ُٔٚشش
ف ٙانجشٚذح انشعًٛخ .

أيٛش انكٕٚذ
جبثش االحًذ انظجبح
سئٛظ يجهظ انٕصساء
عؼذ انؼجذهللا انغبنى انظجبح
ٔصٚش انًبنٛخ
َبطش ػجذهللا انشٔػبٌ
ٔصٚش انذٔنخ نشؤٌٔ االعكبٌ ٔانجهذٚخ
حًٕد ػجذهللا انشقجخ
طذس ثزبسٚخ  20 :شٕال ْ 2020ـ
انًٕافق  20 :اثشٚم  2990و

مذكزة ايضاحيت
نهمزسوو بقاوون بشأن االعفاء مه قزوض بىك
انتسهيف واالدخار وأقساط انبيوث انحكوميت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رغجت انؼذٔاٌ انؼشاق ٙانغبشى فٔ ٙقٕع اػشاس جغًٛخ ػهٗ انًٕاؽُ ٍٛيغذ أشخبطٓى
ٔأيٕانٓى ٔ ,نقذ كبٌ يٍ انطجٛؼ ٙثؼذ أٌ ّيٍ هللا ػهٗ انكٕٚذ ثبنُظش ٔرحشٚش اساػٓٛب
يٍ ْزا انؼذٔاٌ انغبشى اٌ رخفف انحكٕيخ قذس يب رغزطٛغ ػٍ انًٕاؽُ ٍٛيب اطبثٓى يٍ
أػشاس ٔفْ ٙزا االؽبس فقذ ارجٓذ انذٔنخ إنٗ اػفبء انًٕاؽُ ٍٛانًغزفٛذ ٍٚيٍ َظبو
انشػبٚخ انغكُٛخ ٔقشٔع ثُك انزغهٛف ٔاالدخبس ػٍ اقغبؽ انجٕٛد انحكٕيٛخ انًخظظخ
نٓى ٔانًجبنغ انًغزحقخ ػهٓٛى يٍ قشٔػٓى انؼقبسٚخ ٔاالجزًبػٛخ انز ٙاقزشػْٕب يٍ ثُك
انزغهٛف ٔاالدخبس .
ٔرحقٛقب نٓزا انغشع فقذ أػذ انًشعٕو ثبنقبٌَٕ انًشفق ٔانز٘ قؼٗ ف ٙيبدرّ االٔنٗ
ثئػفبء انًٕاؽُ ٍٛانًغزفٛذ ٍٚيٍ انجٕٛد انحكٕيٛخ قجم  2992/9/0يٍ االقغبؽ
انًغزحقخ ػهٓٛى ػٍ ْزِ انجٕٛد كًب قؼٗ ف ٙراد انًبدح ػهٗ اػفبء انًغزفٛذ ٍٚيٍ
انقشٔع انؼقبسٚخ ٔاالجزًبػٛخ انز ٙقذيٓب ثُك انزغهٛف ٔاالدخبس يٍ عذاد االقغبؽ
انًغزحقخ ػهٓٛى ثؼذ  2992/9/0و فًٍ كبٌ قذ اعزهى انقشع كهّ قجم  2992/9/0و
ٚؼفٗ يٍ عذاد انًجبنغ انًغزحقخ ػه ّٛنذٖ انجُك ػٍ ْزا انقشع ٔيٍ كبٌ قذ قجغ جضءا
يٍ انقشع حزٗ ْزا انزبسٚخ طشف نّ ثبق ٙانقشع كًُحخ يغ اػفبئّ أٚؼب يٍ انًجبنغ
انًغزحقخ ػهٔ . ّٛيٍ كبٌ قذ ٔقغ ػقذ انقشع ٔنى ٚقجغ شٛئب يٍ انقشع حزٗ انزبسٚخ
انًزكٕس طشفذ نّ قًٛخ انقشع كًب رشٛش انًبدح انٗ اػفبءاد يًبثهخ ثبنُغجخ انٗ يٍ
حظهٕا ػهٗ قشٔع اجزًبػٛخ .
كًب رؼًُذ انًبدح انثبَٛخ حكًب رحم ثّ ٔصاسح انًبنٛخ يحم انًغزفٛذ ٍٚيٍ االػفبء ػٍ
انقشٔع انؼقبسٚخ ٔاالجزًبػٛخ ف ٙرغذٚذ انقشٔع انًؼفبح نجُك انزغهٛف ٔاالدخبس ٔفقب
نهزشرٛجبد انزٚ ٙزفق ػهٓٛب ث ٍٛانجُك ٔٔصاسح انًبنٛخ .
ٔقذ ٔػؼذ انًبدح انثبنثخ قٕاػذ اطذاس ٔثبئق انزًهك نهجٕٛد انحكٕيٛخ ٔانقغبئى انغكُٛخ
نهًغزفٛذ ٍٚيٍ االػفبء انًقشس فْ ٙزا انقبٌَٕ ٔقذ قؼذ ثأٌ رظذس انٕثٛقخ نهجٛذ
انحكٕي ٙأ انقغًٛخ انغكُٛخ ٔيب ف ٙحكًٓب ٔفقب نًب َض ػهَ ّٛظبو انشػبٚخ انغكُٛخ .
ٔحًبٚخ نهقظّش فقذ قؼٗ انًششٔع ف ٙانًبدح انشاثؼخ ثأَّ ف ٙحبنخ ٔفبح انًغزفٛذ يٍ
االػفبء ٔفقب ألحكبو ْزا انقبٌَٕ ال ٚجٕص انزظشف ف ٙانجٛذ انحكٕي ٙأ انقغًٛخ انغكُٛخ
قجم اٌ ٚجهغ اطغش االثُبء عٍ انششذ اال ثًٕافقخ انٓٛئخ انؼبيخ نإلعكبٌ .
َٔظذ انًبدح انخبيغخ ػهٗ اٌ رطجق احكبو ْزا انقبٌَٕ ػهٗ انقشٔع انؼقبسٚخ انًقذيخ
نهؼغكش. ٍٛٚ
ٔقذ احبنذ انًبدح انغبدعخ انٗ قشاس ٚظذس يٍ يجهظ انٕصساء ٚحذد قٕاػذ االػفبء ٔفقب
ألحكبو ْزا انقبٌَٕ حزٗ ٚزؼًٍ ْزا انقشاس األحكبو  -انزفظٛهٛخ انًُفزح نّ .

