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 اٌّشزغً اٌؼش٠جٟ

اٌّشزغً اٌؼش٠جٟ أٚ اٌّىٍف ثبٌؼش٠جٟ ٘ٛ وً شخض •

عٛاء وبْ طج١ؼ١ًب أٚ اػزجبس٠ًب ٠ّبسط ٔشبًطب خذ١ًِب وبْ أٚ  

 .عٍؼ١ًب أٚ ِإعغبد ِب١ٌخ ِضً اٌجٕٛن ٠ؼزجش ِىًٍفب ػش٠ج١ًب

ٚٔظبَ ػش٠جخ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ اٌّطجك فٟ فٍغط١ٓ فٟ ِغبي  •

رؾذ٠ذ اٌّشزغً وبْ ٠غؼٝ ٌزٛػ١ؼ أْ اٌّشزغً أٚ اٌّىٍف  

٘ٛ وً شخض ٠إدٞ خذِخ ِٓ اعً ِمبثً ِبدٞ أٚ ٠ج١غ  

ثؼبػخ أٚ وٍز١ّٙب ٠ؼزجش ِشزغال ثّؼٕٝ أْ اٌغّؼ١بد  

 اٌزؼب١ٔٚخ ٚاٌّإعغبد اٌشع١ّخ ٚاٌغ١ش سثؾ١خ رؼزجش ِشزغًً 
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فٍمذ ػَشف  2004أِب لبْٔٛ ػش٠جخ اٌذخً اٌفٍغط١ٕٟ ٌغٕخ •

اٌّىٍف ثأٔٗ ٘ٛ وً شخض طج١ؼٟ أٚ ِؼٕٛٞ ٠ّبسط ٔشبًطب  

 .خبػؼب ٌٍؼش٠جخ

ٚلذ ػشف ٔظبَ ػش٠جخ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ٚاٌّطجك فٟ فٍغط١ٓ  •

اٌّىٍف ثأٔٗ ٘ٛ وً ِشزغً أٚ ِإعغخ ِب١ٌخ، ٚلذ رُ رمغ١ُ  

اٌّىٍف١ٓ ؽغت دٚسارُٙ اٌّب١ٌخ ٚرٌه ؽغت إٌّٛرط اٌّؼزّذ  

 :وّب ٠ٍٟ 2ِٓ لجً ِذ٠ش٠خ اٌغّبسن ٚاٌّىٛط 
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 تعشٌف الضشٌثح 
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(أسكاى الضشٌثح)خصائص   
 : وفق التعشٌف الساتق ٌوكي تحذٌذ خصائص الضشٌثح•

 .اٌؼش٠جخ ئعجبس٠خ ١ٌٚظ اخز١بس٠خ ٚفك اٌمبْٔٛ •

 .اٌزضاَ ٔمذٞ ِٓ األفشاد ٌٍذٌٚخ ٚال ٠ّٕغ رٌه فشػٙب ثشىً ػ١ٕٟ •

 ثذْٚ ِمبثً ِجبشش ٚئّٔب رمذَ إٌّبفغ ٌٍّغزّغ ثشىً ػبَ•

 .٠زُ فشػٙب ٚفك اٌمٛا١ٔٓ ٚئٌغبؤ٘ب ٚرؼذ٠ٍٙب أ٠ؼًب ٚفك اٌمٛا١ٔٓ•

رخزض اٌذٌٚخ ثفشػٙب ٚعّؼٙب ِٓ األفشاد ٠ّٚىٓ رف٠ٛغ اٌغ١ش ثزؾظ١ً •

 .اٌؼش٠جخ وّب ٘ٛ اٌؾبي ػٕذ رف٠ٛغ اٌجٍذ٠بد ٌزؾظ١ً ثؼغ اٌؼشائت 

 .رفشع اٌؼش٠جخ ػٍٝ األفشاد عٛاء اٌطج١ؼ١١ٓ أٚ اٌّؼ١٠ٕٛٓ •

 (رمذ٠ُ اٌخذِبد اٌؼبِخ ٌٍّغزّغ)رغزخذَ اٌؼش٠جخ فٟ ر٠ًّٛ ٔفمبد اٌذٌٚخ •

 .رذفغ ثظٛسح دٚس٠خ ٕٚ٘بن ؽبالد ِؼ١ٕخ رىْٛ اٌؼش٠جخ ٌّشح ٚاؽذح •

 .رذفغ ثظٛسح ٔٙبئ١خ ٚغ١ش ِغزشدح ؽزٝ فٟ ؽبي ٚعٛد فبئغ فٟ ِٛاصٔخ اٌذٌٚخ •
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 أهوٍح ووظائف الضشائة 

رؼزجش اٌؼشائت ِٓ ِظبدس اٌز٠ًّٛ األعبع١خ ألٔشطخ •

ٚٔفمبد اٌذٌٚخ ، ٚرٍؼت دٚسًا ًِّٙب فٟ االلزظبد اٌٛطٕٟ ، 

ؽ١ش رؼزجش أداح ِٓ أدٚاد اٌغ١بعخ االلزظبد٠خ ٚاٌغ١بع١خ  

 :ٚاالعزّبػ١خ ِٚٓ أُ٘ اٌٛظبئف ٌٍؼش٠جخ فٟ اٌذٌٚخ 

فٟٙ اٌغجت األعبعٟ ٌز٠ًّٛ ٘زٖ : توىٌل ًفقاخ الذولح •

إٌفمبد عٛاء لذ٠ًّب أٚ ؽذ٠ضًب ، ثً أطجؾذ رشرجط ثّٛاصٔخ  

اٌؾىِٛخ ، ٚر٠ًّٛ اٌخذِبد اٌؼبِخ ٌغٕخ لبدِخ ، ٚوٍّب صادد 

٘زٖ األػجبء ٚاٌخذِبد وبٔذ ٕ٘بن ؽبعخ ٌض٠بدح اٌؼشائت  

 .ػٍٝ اٌشغُ ِٓ أخفبع اٌخذِبد اٌّمذِخ ٌٍّٛاط١ٕٓ 
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ثؾ١ش  : تحقٍق الهذف االجتواعً تإعادج تىصٌع الذخل •

اٌششائؼ )٠زشرت ػٍٝ أطؾبة اٌذخً األػٍٝ ػش٠جخ أػٍٝ 

ٚرؾمك ٘ذف ِٕغ أٚ رم١ًٍ األٔشطخ ( اٌؼش٠ج١خ رظبػذ٠خ

هارا ) . اٌغ١ش ِشغٛثخ ثفشع ػش٠جخ ػب١ٌخ ػٍٝ ٘زا إٌٛع 

 ( ٌقصذ تالضشٌثح السلثٍح 

إل٠غبد اٌزٛاصْ فٟ  تعتثش أداج هي أدواخ الساسح االقتصادٌح •

اٌغ١بعبد اٌّب١ٌخ ٚرشغ١غ االعزضّبساد ٚرشغ١غ ِٕزغبد  

 .ِؼ١ٕخ ِؾ١ٍخ أٚ أعٕج١خ 
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ِٓ خالي ِٕؼ ئػفبءاد أٚ ؽٛافض  : تحقٍق أهذاف اقتصادٌح •

ٌمطبػبد الزظبد٠خ أٚ اٌزأص١ش ػٍٝ ّٔط االعزٙالن أٚ اإلٔزبط  

أٚ االدخبس ثفشع ػشائت أٚ رخف١ؼٙب أٚ ص٠بدرٙب أٚ ٚعٛد  

 .ئػفبءاد ِؼ١ٕخ 

ثفشع ػشائت أػٍٝ ػٍٝ  حواٌح الوٌتجاخ الوحلٍح •

إٌّزغبد اٌّغزٛسدح ، ٚرخف١ؼٙب أٚ ئٌغبئٙب ػٓ إٌّزغبد  

(  ِٓ اٌمبْٔٛ اٌغذ٠ذ 7اٌّبدح )اٌّؾ١ٍخ خبطخ اٌضساػ١خ ِٕٙب 

. 
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(أساط فشض الضشٌثح )أًىاع الضشائة   

 :هي حٍث شخص الوكلف •

 .ػشائت ػٍٝ األشخبص ٚػشائت ػٍٝ األِٛاي •

 :هي حٍث ظشوف الوكلف الخاصح •

 .ػشائت شخظ١خ ٚػشائت ػ١ٕ١خ •

 :هي حٍث أًىاع الذخل •

 .ػشائت ٔٛػ١خ ٚػشائت ِٛؽذح •

 :هي حٍث الوكلف الٌهائً الزي ٌتحول عةء الضشٌثح •

 ػشائت ِجبششح ٚػشائت غ١ش ِجبششح  •

•  
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 أهن أًىاع الضشائة 

 :ضشٌثح الذخل •

ٚرفشع ػٍٝ وً أٔٛاع اٌذخً ِٚظبدسٖ ٚاألشخبص اٌز٠ٓ ٠ؾظٍْٛ   •

 .ثبعزضٕبء ِب رُ ئػفبءٖ ثبٌمبْٔٛ( ِؼ١٠ٕٛٓ أٚ طج١ؼ١١ٓ)ػ١ٍٗ 

ٚرؼزجش ػش٠جخ شخظ١خ ألٔٙب رشاػٟ ظشٚف ٚأؽٛاي اٌّىٍف١ٓ •

االعزّبػ١خ أٚ لذ رىْٛ ػ١ٕ١خ ألٔٙب رفشع ػٍٝ اٌذخً ٚثغغ إٌظش 

ٚرشىً ٔغجخ ػب١ٌخ ِٓ ئ٠شاداد اٌذٚي ( دخً اٌششوبد)ػٓ اٌشخض 

اٌّزمذِخ ث١ّٕب ٟ٘ ٔغجخ ِٕخفؼخ ِٓ ئ٠شاداد اٌذٚي إٌب١ِخ ، ٚػٍٝ 

اٌشغُ ِٓ رٌه فٟٙ رؼزجش طؼجخ اٌزؾظ١ً ، ٚٔغجزٙب ِمبسٔخ ثا٠شاداد 

اٌؼشائت غ١ش اٌّجبششح ػئ١ٍخ ٚاٌغجت األُ٘ فٟ اٌزّغه ثٙب ٘ٛ أٔٙب 

رؾمك اٌؼذاٌخ ٚاٌّغبٚاح ِغ أْ ٕ٘بن ػشائت ِجبششح  رؾمك ٔفظ  

 .    اٌغشع 
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 الشسىم الجوشكٍح 

ٟٚ٘ ػش٠جخ رفشع ػٍٝ اٌغٍغ اٌّغزٛسدح ِٓ دٚي أخشٜ ، •

ٚرؼبف ئٌٝ رىٍفخ اٌغٍغ ٚرؾمك ئ٠شادًا وج١شًا ٌٍذٌٚخ ئػبفخ  

ئٌٝ أٔٙب رغزخذَ ٌؾّب٠خ إٌّزظ اٌّؾٍٟ ٚرىْٛ ػبدح ثٕغت  

ِئ٠ٛخ ِٓ رىٍفخ اٌغٍؼخ ، ٚرخزٍف ؽغت ٔٛع اٌغٍؼخ 

ِٚظذس٘ب ٚرخؼغ ػبدح الرفبل١بد ث١ٓ اٌذٚي ٠زُ ِٓ خالٌٙب  

رؼذ٠ٍٙب أٚ ئٌغبئٙب ٚلذ ٠زُ رغ١١ش ِغ١ّبرٙب ثغجت ارفبل١بد ث١ٓ  

، ٚثظٛسح ػبِخ ٠زُ ئػفبء اٌغٍغ ( ِضً ػش٠جخ اٌششاء)اٌذٚي

األعبع١خ ٚاٌّٛاد اٌخبَ ٚا٢الد اٌّطٍٛثخ ٌٍزظ١ٕغ ِٓ ٘زٖ 

  اٌشعَٛ    
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 ضشٌثح اإلًتاج

٠ٚزُ رٌه ِٓ خالي فشع سعُ ٠ؼبف ِجبششح ٌغؼش ث١ؼٙب فٛس   •

ئٔزبعٙب ، ٌؼّبْ ػذَ اٌزٙشة ِٓ فشػٙب خالي ِشاؽً ث١ؼٙب أٚ 

 رغ٠ٛمٙب ، ٚرفشع ػٍٝ اٌىض١ش  

ِٓ اٌغٍغ عٛاء وبٔذ ِؾظٛسح أٚ ِّٕٛػخ أٚ ِٓ اٌىّب١ٌبد ، ٌٚىٓ •

ِٓ اٌؼشٚسٞ أْ ال رض٠ذ ٘زٖ اٌؼش٠جخ ػٍٝ ػش٠جخ اٌشعَٛ 

اٌغّشو١خ اٌزٟ رفشع ػٍٝ إٌّزظ اٌّغزٛسد ألْ رٌه ٠ؼؼف إٌّزظ 

اٌّؾٍٟ فٟ إٌّبفغخ ، ٟٚ٘ رز١ّض ثغٌٙٛخ اٌزؾظ١ً ؽ١ش ٠ّىٓ ؽظش  

إٌّزغ١ٓ ٚرٛػغ ػالِخ ػٍٝ إٌّزغبد اٌزٟ ُؽظٍذ ػٕٙب ػش٠جخ  

 .اإلٔزبط ٌّٕغ اٌزٙشة ِٓ اٌؼش٠جخ 

ٚرفشع ػبدح ثٕغت ِئ٠ٛخ ِٓ عؼش اٌزىٍفخ أٚ عؼش اٌغٍّخ ٚلذ رىْٛ •

 .  ٔغجخ ٚاؽذح أٚ ٔغت ِخزٍفخ ٚرٌه ؽغت ٔٛع اٌغٍغ ٚػشٚسرٙب 
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 ضشٌثح الوثٍعاخ

عؼش )ػش٠جخ رفشع ػٍٝ اٌغٍغ ؽغت عؼش اٌج١غ وهً •

ٚرىْٛ ٔغجخ ِئ٠ٛخ ِزفبٚرخ ، ٚرمغ ػٍٝ وبً٘ اٌّغزٍٙه ٌٍغٍغ (اٌزغضئخ

ؽ١ش ٠زؾًّ ٘زٖ اٌؼش٠جخ ثّغشد ششاءٖ اٌغٍؼخ ، ٠ّٚىٓ فشػٙب ػٍٝ 

أٚ رفشع ػٍٝ عٍغ ( ػش٠جخ ِج١ؼبد شبٍِخ)وً اٌغٍغ ثذْٚ ر١١ّض 

ِؼ١ٕخ ِضً اٌغٍغ اٌىّب١ٌخ ، ٚرز١ّض ٘زٖ اٌؼش٠جخ ثغٌٙٛخ رؾظ١ٍٙب  

ثؾ١ش ٠مَٛ اٌزغبس ثزؾظ١ٍٙب ٌٚىٓ فٟ ؽبٌخ ػذَ رٛفش ؽغبثبد  

ِٕزظّخ ٚفك اٌّجبدب اٌّؾبعج١خ فزىْٛ ٘زٖ ِشىٍخ ثؾ١ش رؼطش دائشح 

اٌؼش٠جخ ئٌٝ رمذ٠ش اٌّج١ؼبد ثبٌزغضئخ ٚرؾظ١ً اٌؼش٠جخ ػ١ٍٙب ، 

ٚغبٌجًب ِب ال رىْٛ ٘زٖ اٌزمذ٠شاد طؾ١ؾخ ٚرؼغ دائشح اٌؼش٠جخ  

ٔظبًِب ٠ٕبعت ػ١ٍّخ ؽظش اٌّج١ؼبد ٚؽغبة ػش٠جخ اٌّج١ؼبد 

 ٌزٛس٠ذ٘ب ٌّظٍؾخ اٌؼش٠جخ ؽغت اٌّٛالغ أٚ إٌّبطك 
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 ضشٌثح القٍوح الوضافح

ٚرؼزجش ِٓ اٌؼشائت غ١ش اٌّجبششح اٌزٟ رز١ّض ثغٌٙٛخ  •

اٌزؾظ١ً  ، ٚرؾمك ئٔزبع١خ ػب١ٌخ ، ٚال رغجت سدٚد فؼً ِٓ 

اٌّىٍف١ٓ ؽ١ش ٠ىْٛ االؽزىبن ث١ٓ اٌؼش٠جخ ٚاٌّىٍف ثؼ١ذًا ،  

ٟٚ٘ رفشع ػٍٝ أعبط اإلٔفبق ػٍٝ اٌغٍغ ٚاٌخذِبد ٚفٟ  

وً اٌّشاؽً ٌإلٔزبط أٚ اٌج١غ أٚ اٌزٛص٠غ ٚاالعزٙالن إٌٙبئٟ ، 

ٚرغّٝ ثٙزا االعُ ألٔٙب رفشع ػٍٝ اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ،أٞ 

ػٍٝ ئعّبٌٟ ل١ّخ اٌّج١ؼبد ثؼذ طشػ اٌّشزش٠بد ٌٕفظ اٌفزشح 

 ، ( أٞ رفشع ػٍٝ ئعّبٌٟ اٌشثؼ ٌٍؼ١ٍّبد اٌزغبس٠خ)
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ٚرٌه  ( فٟ فٍغط١ٓ% 16)ٚرىْٛ ػبدح ثٕغجخ ِئ٠ٛخ ٚاؽذح •

ٌظؼٛثخ اٌز١١ّض ث١ٓ اٌغٍغ ، ٠ٚىْٛ أعبط اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ٘ٛ  

اٌم١ّخ اٌزٟ رؼبف ػٍٝ ل١ّخ اٌغٍؼخ ثؼذ وً ِشؽٍخ ِٓ  

ِشاؽً اإلٔزبط ٚاٌج١غ ، ٚػبدح ِب رفشع ٘زٖ اٌؼش٠جخ ػٍٝ  

وً أٔٛاع اٌغٍغ ٚاٌخذِبد ٌٚىٓ ٠ّىٓ ئػفبء ثؼغ اٌغٍغ أٚ  

اٌخذِبد أٚ ا١ٌٌّّٛٓ ٠ٚغزخذَ ٌغشع رؾظ١ً ٘زٖ اٌؼش٠جخ  

ٚػٍٝ  ( اٌىشف اٌذٚسٞ)ّٔبرط ِؼ١ٕخ      شٙش٠ًب ٠طٍك ػ١ٍٙب 

اٌشغُ ِٓ االٔزمبداد اٌىض١شح ٌٙزا إٌٛع ِٓ اٌؼش٠جخ ئال أٔٙب  

ِب صاٌذ رز١ّض ثغضاسح اإلٔزبط ٚئِىب١ٔخ شٌّٛٙب ٌؼذح لطبػبد  

وبٌظؾخ ٚاٌزؼ١ٍُ ٚغ١ش٘ب ، ٚرٌه ٌزؾم١ك ٘ذف أعبعٟ ٚ٘ٛ  

ر٠ًّٛ خضأخ اٌذٌٚخ ٚثغغ إٌظش ػٓ وبفخ االػزجبساد  

 .األخشٜ االعزّبػ١خ أٚ االلزظبد٠خ أٚ اٌغ١بع١خ 
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 الضشٌثح على الثشوج

ٟٚ٘ ػش٠جخ رفشع ػٍٝ أعبط اٌضشٚح أٚ سأط اٌّبي ٚرٌه  •

ثٙذف رؼ١١ك اٌفغٛح ث١ٓ أفشاد اٌّغزّغ ٚػذَ رشوض اٌضشٚح  

فٟ فئبد ِؼ١ٕخ ، ٚلذ رىْٛ ٌّشح ٚاؽذح أٚ ٌّشاد دٚس٠خ 

أِٛاي  )ٚع٠ٕٛخ ، ِٚٓ ٘زٖ اٌؼشائت اٌؼش٠جخ ػٍٝ اٌزشوبد 

ثؾ١ش ٠زُ رؾظ١ً ٔغجخ ِئ٠ٛخ ِٓ ل١ّخ اٌزشوخ اٌزٟ  ( ا١ٌّشاس

عزإٚي ٌٍٛسصخ ٚاٌزٟ رؼزجش دخاًل ػشػ١ًب رؾمك ٌُٙ ، ٠ّٚىٓ  

اػزجبس٘ب ِٓ اٌؼشائت اٌؼشػ١خ ٌّشح ٚاؽذح ٚرٌه ثؼذ ٚفبح  

 اٌشخض ِجبششح

L11 16 



 الضشٌثح على العقاساخ

ٚرٌه ِمبثً ثذي اإل٠غبس ، ٟٚ٘ رشجٗ ػش٠جخ اٌذخً ؽ١ش   •

٠ؼزجش اإل٠شاد اٌّزؾمك ِٓ ئ٠غبساد اٌؼمبس ٘ٛ اٌذخً اٌزٞ 

٠ؾظً ػ١ٍٗ اٌّىٍف ٚرؼزجش ٘زٖ اٌؼش٠جخ ِجبششح ال ٠ّىٓ  

ٔمٍٙب ، ٠ّٚىٓ أْ رمَٛ اٌؾىِٛخ ثفشػٙب ٚرؾظ١ٍٙب أٚ ٠ّىٓ  

 .رف٠ٛغ عٙبد أخشٜ وبٌجٍذ٠خ فٟ رؾظ١ٍٙب 

ٚرٕشأ ِشىٍخ فٟ ؽبٌخ اٌؼمبساد فٟ أْ اٌم١ّخ اإل٠غبس٠خ   •

رزغ١ش ِٓ ٚلذ ألخش ٚ٘زا ٠زطٍت رمذ٠ش اٌم١ّخ اٌغٛل١خ  

ٌٍؼمبساد ؽ١ش رفشع اٌؼش٠جخ ػٍٝ أعبعٙب ِّب ٠ض١ش  

 .   اػزشاػبد ػٍٝ ل١ّخ اٌؼشائت اٌّفشٚػخ 

 L11 17 



 حساب الضشائة الغٍش هثاششج على السلع

رؼزجش اٌؼشائت غ١ش اٌّجبششح ػش٠جخ ٚاؽذح ؽ١ش رفشع •

ػٍٝ عٍؼخ أٚ خذِخ عٛاء ِؾ١ٍخ أٚ ِغزٛسدح ٚرؾذ ِغ١ّبد  

ػذ٠ذح ، ٚرؼزجش اٌؼشائت اٌغ١ش ِجبششح ٟ٘ اٌفشق ث١ٓ اٌغؼش 

اٌؾم١مٟ ثذْٚ اٌؼشائت ٚل١ّخ اٌغٍؼخ اٌغذ٠ذح ثؼذ ٘زٖ 

 :اٌؼشائت ، ٠ٚزُ ؽغبة ٘زٖ اٌشعَٛ ٚاٌؼشائت وّب  ٠ٍٟ 
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 .رؾذد رىٍفخ اٌغٍؼخ أٚ اٌخذِخ ػٕذ اٌششاء . 1 •

رؾغت اٌشعَٛ اٌغّشو١خ ػٍٝ أعبط ٔغجخ ِؼ١ٕخ ِٓ . 2•

 . 1اٌم١ّخ فٟ اٌجٕذ 

رؾغت إٌغت اٌّىٍّخ ػٍٝ اٌغٍغ ِٓ اٌم١ّخ فٟ اٌجٕذ  . 3•

 . 2ٟٚ٘ ٔغجخ ِىٍّخ ٚرؼبف ٌٍم١ّخ فٟ اٌجٕذ 2

  3رؾغت ػش٠جخ اٌّشزش٠بد ػٍٝ أعبط إٌبرظ ِٓ اٌجٕذ .3•

 ٚرؼبف ٌٍم١ّخ اٌغبثمخ

ٚرؼبف ٌٍم١ّخ اٌغبثمخ   4رؾغت اٌم١ّخ اٌّؼبفخ ِٓ اٌجٕذ . 4•

 . 
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 حساب الضشائة الغٍش هثاششج على السلع

انقيمت  

 انجذيذة 

ضريبت 

 مضافت

ضريبت 

 شراء

ضريبت 

 مكمهت

رصىو 

 جمركيت 

تكهفت 

 انشراء
 انضهعت  

 صابىن 10000 13.6% 50% 10% 16% 21930

 صياراث  90000 7% -- 75% 16% 197174

 حهيب 5000 175% -- -- 16% 16088

L11 20 



 هعذالخ الضشٌثح فً فلسطٍي

   انضريبت انمعذل في انضفت انمعذل في غزة

   -1 ضرائب مباشرة

 %48 -% 5من  نفس الشيء
 انرواتب

  

 %48 -% 5من  نفس الشيء

 انعمم ورأس انمال

  

37% 38.5% 
 انشركاث انمضاهمت 
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 -2 ضرائب غير مباشرة

   قيمت مضافت   17% 17%

 نفس الشيء
متعددة حسب السلع والمناطق  

 %275-% 10من 
   انمشترياث

   ضريبت مكمهت   %190-%50ما بين  نفس الشيء

 نفس الشيء
متعددة حسب السلع والمناطق  

 %275-% 10من 
   رصىو جمركيت 

 على سعر الجملة% 20-%2 نفس الشيء
 اإلوتاج

  

 من سعر الجملة%55متوسط  نفس الشيء
 إوتاج انذخان 

  

 من سعر الجملة%75متوسط  نفس الشيء
 إوتاج انمشروباث
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 -3 ضرائب ورصىو أخري  

 من القيمة% 2 من القيمة% 2
 رصىو مهكيت انضياراث

  

 من القيمة  % 15 من القيمة  % 15
رصىو عهً انخذماث  

 انمضتىردة
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 -4 رصىو وضرائب بهذيت

من بدل  % 15

 اإليجار
 من بدل اإليجار% 17

 ضريبت عقاراث
  

   ضريبت انمعارف من بدل اإليجار% 7 ال يوجد

   ضريبت انمحروقاث %145 -% 8من  %145 -% 8من 

   رخص حرف $ 250 -$ 10من  ال يوجد

   رخص مهه $3000 -$ 20من  $3000 -$ 20من 

   ضريبت انرأس نهقري $4 ال يوجد

 للدونم$ 6 بدل اإليجار% 15
مجانش )عقاراث 

 (قرويت
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