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سلى 2-09

هحضز جلست الوجلس الوحلً الغٍز عادٌت رلن 2/09
ػمذ انًدهظ انًسه ٙخهغرّ انغٛش ػادٚح سلى  2/09انٕٛو االزذ  18/1/09ف ٙذًاو انغاػح انغادعح
يغاء ف ٙلاػح انًدهظ انًسه.ٙ

الحضىر:
انغٛذ َٕاف زدٕج سئٛظ انًدهظ انًسهٔ ٙانغادج االػضاء  :خانذ اتٕ انٓٛداء  ،اتشاْٛى زدٕج،
يسًذ زاج َٕٚ ،ظ صانر َ ،اٚف ػه ، ٙػاٚذ يُصٕس  ،يصطفٗ فاسط ازًذ  ،زغ ٍٛيسًذ – انًشالة
ٔانًغرشاس انمضائ ٙػًش اتٕ انٓٛداء .
الغٍاب :انغادج االػضاء خًال اتٕ سٚا  ،يٕفك اتٕ انٓٛداء .

نمطت البحث :الزار ضزٌبت االرنىنا للعام .2009
سئٚظ انًدهظ انًسه :ٙيغاء انخٛش
خهغرُا ْزا انًغاء اللشاس ضشٚثح االسََٕا نهؼاو .2009
ضشٚثح االسََٕا نٓزِ انغُح  28.50ػ.ج نهًرش انًشتغ انٕازذ نهغكٍ .
يثاَ ٙنهصُاػح ٔانرداسج  28.50ػ.ج نكم و. 2
يكاذة ٔيسطاخ ٔلٕد  56.70ػ.ج نكم و.2
نمذ اسعمَا نسضشاذكى يظٔدج أيش االسََٕا انز٘ ٚشكم خضءاً يٍ ْزا انًسضش اللشاسِ .
اسذفؼد َغثح االسََٕا ب – ٔ 4.57 %ارا كاٌ نسضشاذكى أ٘ اعرفغاس أ أ٘ يالزظاخ ػهٗ
تُٕد االػفاءاخ انًذسخح تإيكاَكى طشزٓا اللشاسْا.
َاٚف ػه :ٙاسٚذ اٌ أعأل ػٍ ذُفٛز تُذ ٔ 3االنرضاو تراسٚخ . 31/3
سئٛظ ا نًدهظ انًسهٚ : ٙمرشذ اضافح انفمشج انثاَٛح اال ارا لشسخ ندُح االػفاءاخ انًغؤٔنح
انفرشج أ لثٕل أ٘ طهة يرأخش ".
كًا الرشذ اضافح اٌ ٚكٌٕ االػفاء نهًثاَ ٙانغكُٛح ٔانرداسٚح انصغٛشج .

" ذًذٚذ

تُذ ٚ 6مرشذ ززف انكهًاخ "انًدهظ انًسهٔ "ٙخعرثذل ب " انهدُح انًخٕنح ".
ف ٙتُذ  13ذسزف كهًح "انغهطح انًسهٛح " ٔذغرثذل ب "ندُح االػفاءاخ " َٔغثح انرخفٛض ذمشس زغة
انثُذ انز٘ ٚؼط ٙانًكهف ذخفٛضا ً أػهٗ يٍ انثُٕد انًرفشػح اػالِ .
سئٛظ انًدهظ انًسهٚ : ٙمرشذ انًصادلح ػهٗ ايش االسََٕا ٔانرخفٛضاخ كًا ٔسدخ تااليش انًشفك
ٔزغة انرؼذٚالخ اعالِ .
صٕخ انٗ خاَة االلرشاذ خًٛغ اػضاء انًدهظ انًسه ٙانسضٕس .
صٕدق ػهٗ االيش تاالخًاع.
ااهمد اندهغح انغاػح انغاتؼح ٔانُصف يغا ًء .
َٕاف زدٕج
سئٛظ يدهظ كٕكة اتٕ انٓٛداء انًسهٙ
عدم :يسًٕد لاعى.

سلى 779

ضزٌبت االرنىنا لسنت 2009
أ .الحذ االدنى للضزٌبت العاهت وفما ً لونشىر وسارة الذاخلٍت فً سنت . 2009
 .1يثاَ ٙعكٍ  28.50ػ.ج نكم و2.
 .2يكاذة ٔيسطاخ ٔلٕد  56.70ػ.ج نكم و2.
 .3يثاَ ٙنهصُاػح ٔانرداسج  28.50ػ.ج نكم و. 2
بعٍن االعتبار
ب .لائوت بنىد االعفاءاث الومتزحت وفك تىصٍاث وسارة الذاخلٍت كوا ورد فً هنشىرها العام باالخذ
التعذٌالث الومتزحت.
 .1كم يٍ ٚمٕو ترغذٚذ دَ َّٕٚمذاً نغاٚح ٚ 31/3/2009سظٗ ترخفٛض  5%تاالضافح انٗ َغثح انرخفٛض انرٙ
ٚغرسمٓا.
 .2كم يٍ ٚمٕو ترغذٚذ د ٌٕٚنغاٚح  31/3/2009تغرح الغاط يرغأٚح ٚسظٗ تُغثح  5%اضافح انٗ انرخفٛض انز٘
ٚسظٗ تّ انًكهف.
 .3االػفاء ْٕ نهًثاَ ٙانغكُٛح ٔانرداسٚح انصغٛشج ٔػهٗ طانة االػفاء ذمذٚى طهة خذٚذ ف ٙكم عُح ٔف ٙيٕػذ
الصاِ  31/3يٍ كم عُح اال ارا لشسخ ندُح االػفاءاخ ذًذٚذ انفرشج .
 .4ػهٗ كم زاصم ػهٗ َغثح اػفاء يؼُٛح اٌ ٚشذة دفغ تال ٙانضشائة انًغرسمح يُّ َمذاً أ ذشذٛثا ً ػُٛٛا ً اخش.
 .5ارا ا عرسك يكهف اػفاء الكثش يٍ تُذ يٍ انثُٕد انًفصهح الزما ً ٚسك نّ اػفاء زغة تُذ ٔازذ فمظ ٔانز٘ ٚؼطّٛ
انُغثح االػهٗ.
يخٕل يُر اػفاء تُغة الم زغة ٔضغ كم
ج
َ .6غثح االػفاء انًؼطاج ف ٙانثُٕد َْ ٙغة انسذ االػهٗ ٔنكٍ انهدُح
زانح.
ٚ .7سك نهدُح االػفاء اخ طهة اٚضازاخ ٔيغرُذاخ اضافٛح اٛش يٕخٕدج ف ٙطهة االػفاء ارا نضيٓا االيش زغة
سأٓٚا .
 .8ف ٙزال اَّ اذضر ػذو صذق أ كًال انًؼهٕياخ انًمذيح نهدُح االػفاء ٚؼرثش طهة االػفاء الاٛا ً.
 .9كم يكهف ػاخض صسٛا ً تُغثح ٔ 75%يا فٕق زغة شٓاداخ سعًٛح يٍ يؤعغح انرأي ٍٛانٕطُ ٙذثثد رنك
ٔٔضؼّ انًاد٘ صؼة ًُٚر َغثح ذخفٛض يٕاصٚح نُغثح انؼدض تسٛث ال ذرؼذٖ َغثح ال .90%
 .10كم يغٍ أ اسيهح ٔضؼّ ْ/ا انًاد٘ صؼة ٔال ٕٚخذ نذْ/ ّٚا يصذس سصق عٕٖ يخصصاخ انرأيًُٚ ٍٛر اػفاء
تُغثح  80%ػٍ أل 100و 2ارا كاٌ ٚسظٗ تانًُسح االخرًاػٛح ٔ  30%ارا كاٌ ال ٚسظٗ تٓا ليغازح ال ذرؼذٖ
ال 100ؤ 2رنك زغة انمٕائى انًذسخح ف ٙعدالخ يؤعغح انرأي ٍٛانٕطُ .ٙندُح االػفاءاخ يخٕنح ف ٙانثد فٙ
زاالخ اَغاَٛح خاصح ذرؼهك تانًغُٔ ٍٛاٛشْى.
 .11كم يكهف نذ ّٚاتٍ  ِ/ػاخض صسٛا ً ٔٚرماضٗ يخصصاخ يٍ انرأي ٍٛانٕطُٚ ٙسظٗ تُغثح ذخفٛض ال ذرؼذٖ ال
. 25%
(ػذد االَفاس
 .12رٔ٘ انذخم انًسذٔد ٚغرسمٌٕ ذخفٛضا ً زغة ذذسٚح انذخم ٔػذد اَفاس االعشج تاندذٔل انًشفك
ٚشًم سب االعشج ٔانضٔج ٔاالٔالد زرٗ عٍ انثايُح ػششج )  ،ايا انذخم فٕٓ يؼذل دخم االعشج انشٓش٘ نغُح
.2008
جذول الئحت االعفاءاث
عذد االنفار
1
2
3
4
5
6
نسبت التخفٍض

1،838
2،757
3،168
3،578
4،330
4،886
حتى 80%

هتىسط الذخل الشهزي لعام 2008
2،389 – 2،115
2،114 – 1،839
3،584 – 3،172
3،171 – 2،758
4،118 – 3،644
3،643 – 3،169
4،652 – 4،116
4،115 – 3،579
5،629 – 4،980
4،979 – 4،331
6،352 – 5،620
5،619 – 4،887
حتى 40%
حتى 60%

7
8
9
 10فوا فىق
نسبت التخفٍض

5،539
5،893
6،479
 720للنفز
حتى 90%

7،201 – 6،371
7,661 – 778،6
8،423 – 7،452
 936للنفز
حتى 50%

6،370 – 5،540
6،777 – 5،894
7،451 – 6،480
 828للنفز
حتى 70%

 .13ػُذ تسث اعرسماق يكهف زغة انفمشاخ انغاتمح ٚسك نهدُح االػفاءاخ االخز تؼ ٍٛاالػرثاس انٕضغ انًاد٘
نهًكهف َٔغثح انرخفٛض ذمشس زغة انثُذ انز٘ ٚؼط ٙانًكهف انرخفٛض يٍ انثُٕد انًرفشػح اػالِ.
 .14ندُح االػفاءاخ يخٕنح تًُر ذخفٛضا ً تُغثح ال ذرؼذٖ ال  70%نًٍ ٚؼشف كًكهف ير ذاج ٔانًكهف انًسراج كم
يٍ ٚسراج انٗ ػالج يرٕاصم نّ أ الزذ افشاد اعشذّ أ ارا زهد تّ كاسثح أ ٔضغ خاص تًصذس دخهّ ادخ
انٗ ذذْٕس ٔضؼّ انًاد٘ .
 .15ندُح االػفاءاخ يخٕنح تًُر ذخفٛض تُغثح ال ذرؼذٖ ال  50%نالصٔاج انشاتح انز ٍٚعكُٕا ف ٙتٕٛذٓى اندذٚذج
خالل عُح ٔٔ 2008ضؼٓى االلرصاد٘ صؼة .
يغ االزرشاو
َٕاف زدٕج – سئٛظ انًدهظ انًسهٙ

