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المادة (:)2
يسمى هذا القانون (قانون معدل لقاانون رابي ا الادلل لسانا  ،)8102ويقاب ماا القاانون بقا
( )43لسنا  8103المشاب إليه فيما يلي القانون األصلي قانوناا وادادا ،ويعمال اه مان اابي
.8102/0/0
المادة (:)1
عدل المادة ( )8من القانون األصلي على الندو ال الي:
اولا :إرافا كلما (القاام ) عادع ابة (دخال الملفا ) الاوابدة فاي عبيا
الوابد فيها .

(الادخل المماالً)

ثانٌا ا  :ارافا عبي
الدخل الصافً :
ما ي قى من الدلل االجمالي من كل مصدب لارا للربي ا عد نزيل المصابي المق ولا.
ثالثاا :الغاء عبي (الدخل الخاضع لفضرٌبة) الوابد فيها واالس عارا عنه ما يلي -:
الدخل الخاضع لفضرٌبة:
مااا ي قااى ماان الاادلل الصااافي او مجمااوا الاادلول الصااافيا عااد نزياال اللسااابة الماادوبة ماان
ف بات ربي يا سا قا واالعفاءات الشلصيا وال بعات على ال والي .
رابعاااا ا  :الغااااء المعناااى الملصااا( ل عبيااا (الشاااخال الاربااااري المقاااٌ ) الاااوابد فيهاااا
واالس عارا عنه ما يلي -:
الشخال الارباري المقٌ :
الشااال( ابع اااابج المساااجل فاااي المملكاااا ولاااه فيهاااا مبكاااز و فااابا يمااااب ابدابة
والبقا ا على عمله فيها.
(الدخل الصافً) عد عبي

(الدخل الممالً) الوابد فيها .

خامسا ا :ارافا ال عبيفين ال اليين -:
(الشخال ذو العالقة) و (الرهرب الضرٌبً) عد عبي
فيها على ال والي -:

(الشخال الارباري المقاٌ ) الاوابد

الشخال ذو العالقة:
 .0الشاال( الي يعااي الااذج يم لااأ هااو و ج ماان قاب ااه د ااى الدبجااا ال انيااا نس ا ا
جاوز( )%01من ب سمال شل( اع ابج آلب.
 .8الشااال( االع اااابج الاااذج يم لاااأ نسااا ا جااااوز ( )%01مااان ب سااامال شااال(
إع ابج آلب و يم لأ دق السييبة في ا لاذ القبابات.
 .4الشل( الي يعاي الماب ي شال( ي يعاي آلاب إذا كاان زوجاا و ذا قبا اا د اى
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الدبجا ال انيا .
الرهرب الضرٌبً :
اس عمال اساليب اد ياليا نيوج على غا او لاداا او زوياب او الفااء ال ياناات او
قدي يانات وهميا و المشاابكا فاي ج منهاا هاد عاد دفاا الرابي ا او ال صابي
عنها ،كليا او جزئيا او لفيرها وفق ما هو مددد في هذا القانون.
سادسا  :الغاء المعنى الملص( ل عبي
عنها ما يلي -:
تعدين المواد األساسية:

(رعدٌن المواد الساسٌة) الوابد فيها واالس عارا

استكشاف واستخراج واستتالل خااتاا اوسوستساا واواوتتال واونورا نتوت واشتت اا
تا
ا هتتا و خااتتاا يانأن ت ختتر ن رراتتا اء تتل اوتتونرال ونستتت ا ت و ت
األسادة واألسا ا.

المادة (:)3
عدل المادة ( )4من القانون األصلي على الندو ال الي:
أولا :الغاء ع ابة (سواء ر بٌعها فً الممفلة او رصدٌرها منها) الوابدة في الب ال ناد ()4
من الفقبة (أ) منها .
ثانٌا ا :ارافا ع ابة (الرصدٌر و) عد ع ابة (النام اان) الاوابدة فاي ال ناد ( )22مان الفقابة
(أ) منها .

المادة (:)4
عدل المادة ( )3من القانون االصلي على الندو ال الي -:
أولا  :الغاء ن( الفقبة ( ) منها واالس عارا عنه الن( ال الي -:
(أ)ٌ :عفى من الضرٌبة -:
 -1جاللا الملأ المعظ .
 -2دلاال المسسسااات البسااميا العامااا والمسسسااات العامااا وال لااديات ماان دالاال المملكااا
اسا ناء دللهاا ماان ادالت ابيجاااب والللاو والمف ادياا وب ا ألج نشااي اسا مابج و
فائض ابيباد السنوج الذج يقبب مجلا الاوزباء نااء علاى نسايب الاوزيب إلرااعه
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للربي ا.
 -3اب اااااااك الشاااااابكا االجن يااااااا غيااااااب العاملااااااا فااااااي المملكااااااا م اااااال شاااااابكا المقااااااب
ومك ب ال م يل الوابدة اليها عن اعمالها في اللابج .
 -4دلل االوقا الليبيا ودلل مسسسا نميا اموال االي ا .
 -5االب اك الب سماليا الم دققا من دالل المملكا اس ناء االب اك الم دققا على االصاول
اللارااعا الدكااا االس ا هالأ الااوابدة فااي هااذا القااانون واب اااك يااا الدصاا( فااي
الشل( االع ابج واالب اك غيب المشمولا ال ند ( )7من هذه الفقبة .
 -6الدلل الم أ ي لشبكات ب المال المغامب المعبفا والمسجلا وفق قانون الشبكات .
 -7األب اك الب سماليا الناشئا عن يا اسه او دص( الشبكات ومسسسات كنولوجيا
المعلومات ال ي ولى انشاء المعلومات ومعالج ها و لزينها اس لدا وسائل
الك بونيا و بمجيا ها وذلأ لمدة ال جاوز لم عشبة سنا من ابي سجيلها وي
مديدها الج مدة البى قباب من مجل الوزباء ناء على نسيب الوزيب و ددد
ادكا وشبوي االعفاء موجب نظا يصدب لهذه الغايا.
 -8ب اك الدص( ال ي يوزعها الشل( المقي اس ناء وزيا ب اك صناديق االس ماب
المش بأ الم أ يا لل نوأ وشبكات اال صاالت األساسيا وشبكات عدين المواد
األساسيا وشبكات ال أمين وشبكات إعادة ال أمين وشبكات الوسايا الماليا
والشبكات الماليا واألشلا( االع ابيون الذين يمابسون نشيا ال أجيب ال مويلي.
 -9الااااادلل الاااااذج يدققاااااه المسااااا مب مااااان مصاااااادب لاااااابج المملكاااااا والناشااااائا مااااان
اسااااااااا ماب ب ساااااااااماله االجن ااااااااااي والعوائاااااااااد واالب اااااااااااك ودصااااااااايلا صاااااااااافيا
اساااااا مابا ه او يااااااا مشاااااابوعه او دصصااااااه او اسااااااهمه عااااااد الباجهااااااا ماااااان
المملكا وفق ادكا قانون االس ماب او اج قانون الب يدل مدله .
 -11ال عويرااااااات ال ااااااي اااااادفعها جهااااااات ال ااااااأمين اساااااا ناء مااااااا ياااااادفا اااااادل فقاااااادان
الدلل من الوظيفا او من نشاي االعمال
 -11الاااااادلل ماااااان الوظيفااااااا الماااااادفوا العراااااااء الساااااالأ الد لوماسااااااي او القنصاااااالي
غيااااااب االبدنيااااااين المم لااااااين للاااااادول االلاااااابى فااااااي المملكااااااا شاااااابييا المعاملااااااا
الم ل.
 -12الااااادلل الم دقاااااق مااااان وزياااااا ال بكاااااات للوب اااااا والموصاااااى لهااااا وفاااااق ادكاااااا
ال شبيعات النافذة.
 -13مكافااااااأة نهايااااااا اللدمااااااا المساااااا دقا للموظاااااا عنااااااد انهاااااااء او ان هاااااااء لدم ااااااه
عاااااان لدما ااااااه مق رااااااى ال شاااااابيعات النافااااااذة او اج ب ي ااااااات جماعيااااااا ماااااات
موافقا الوزيب وذلأ:
 نس ا ( )%011عن لدمات الموظ السا قا ل ابي .8112/08/40ب -نساااااا ا ( )%01عاااااان لاااااادمات الموظاااااا ماااااان ااااااابي  8101/0/0ولغايااااااا
. 8103/08/40
ج -ألول ( )0111لمسا اال ديناب عن لدمات الموظ من ابي .8100/0/0
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-14
-15
-16

-17
-18

اول( )4011ال اااااااااااا اال ولمسااااااااااامائا دينااااااااااااب مااااااااااان اجماااااااااااالي البا اااااااااااب
ال قاعدج الشهبج ما فيه المعلوليا.
دلل الكفي ودلل المصاب عجز كلي من الوظيفا .
مااااااا ي دقااااااق لل نااااااوأ والشاااااابكات الماليااااااا غيااااااب العاملااااااا فااااااي المملكااااااا ماااااان
ال ناااااااوأ العاملاااااااا فاااااااي المملكاااااااا مااااااان فوائاااااااد الودائاااااااا والعماااااااوالت واب ااااااااك
الودائااااااااا المشااااااااابكا فااااااااي اساااااااا ماب ال نااااااااوأ والشاااااااابكات الماليااااااااا ال ااااااااي ال
عايى الفائدة .
اب اااااااك شاااااابكات اعااااااادة ال ااااااامين غيااااااب العاملااااااا فااااااي المملكااااااا الناجمااااااا عاااااان
عقود ال أمين ال ي بمها معها شبكات ال امين العاملا في المملكا.
الاااااااادلل الااااااااذج شاااااااامله ا فاقااااااااات منااااااااا االزدواج الراااااااابي ي ال ااااااااي عقاااااااادها
الدكوما و القدب الذج ن( عليه هذه اال فاقات.

المادة(:)5
ن ال ص اواادة ( )5ا او ا و اال ي ونستأاض ه ااو ص اوتاوي -:
 نأس ت ا ت اويتترنا او ( )05222خاس ت و شتترن اوتتف دن تتار ا ت اوتتدخ او تتا ياواتأتي داخ اواا ك ا او شاي اونرا ي .
ب -نحتدد او شتاي اونرا تتي واحكتات واءتترالاا تيانتة اوس تترة ( ) ات ات ج اواتادة ااوءتتب
ظات ن در وه ج اوالان .

المادة (:)6
يلغى ن( الفقبة (ب) من المادة ( )6من القانون االصلي ويس عاض عنه الن( ال الي -:
ب -2 -الفائدة والمبا دا المدفوعا يجب ان ال ي جاوز الم لغ الجاائز نزيلاه نسا ا ال اا إلاى
وادد ( )0:4بجمالي الدين إلى ب المال المادفوا و م وساي دقاوق الملكياا يهماا
كب.
 -1ال يجاوز نزياال و اادويب مااا زاد مان الفائاادة و المبا دااا عاان الداد المسااموك ااه فااي
الف بة الربي يا ما فيها الفوائد و المبا دا المبسملا على األصول وفق دكا ال ناد
( )0من هذه الفقبة.
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المادة (:)7
عدل المادة ( )7من القانون األصلي على الندو ال الي:
أولا :الغاء ع ابة ( موجب ادكا هذا القانون) الوابدة في آلب الفقبة (ب) منها .
ثانٌاا :إلغاء ن( الفقبة (ك) وابس عارا عنه الن( ال الي:
ك -المصابي ال ي ك دها المكلا ألغاباض شلصايا و لاصاا ،و ج نفقاات لابى
م علقا األسبة.
المادة (:)2
يلغى ن( المادة ( )2من القانون األصلي ويس عاض عنه الن( ال الي-:
 لل وصل للدلل اللارا للربي ا ينزل للشل( الي يعي المقي المكل االعفاءاتال اليا :
 .0م لغ سعا آال ديناب إعفاءا شلصيا .
 .8م لغ سعا آال ديناب عن المعالين مهما كان عدده لعا  8102و مانيا
اال ديناب لعا  8181وما يليها .
ب -0-في دالا قدي إقبابات ربي يا مش بكا و منفصلا من ق ل الزوجين ،و في دالا
قبابات ال قديب المش بكا و المنفصلا لهما ،ال يجوز ن ي جاوز ابعفاء المسموك ه
للمكل ومعاليه موجب دكا الفقبة ( ) من هذه المادة ( )02111ديناب لعا 8102
وم لغ ( )07111ديناب لعا  8181وما يليها .
 -8ال يجوز قدي االقباب المش بأ او اصداب القباب المش بأ اال موافقا االزواج .
ج -للمكل و لزوجه االس فادة من فبق االعفاء الممنوك مق رى دكا الفقبة ( ) من هذه
المادة على ن ال ي جاوز االعفاء الممنوك في األدوال جميعها ( )02111ديناب لعا
 8102وم لغ ( )07111ديناب لعا  8181وما يليها للمكل ومعاليه.
د -للشاال( الي يعاااي األبدناااي غيااب المقاااي ابسااا فادة ماان ابعفااااءات اللاصاااا المعاااالين
المقيمين في المملكا إذا كان ي ولى إعال ه .
هـ -للمكل الزوجا ال ي عيل والدها الدق في الدصول علاى ابعفااء للمعاالين المنصاو(
عليااه فااي هااذه المااادة و مااا الي جاااوز ( )02111ديناااب لعااا  8102وم لااغ ()07111
ديناب لعا  8181وما يليها شبييا عاد دصاول الازوج علاى ج مان هاذه االعفااءات
المنصو( عليها في هذه المادة .
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المادة (:)9
ٌفغى نال المادة ( )22من القانون األصفً وٌسرعاض انها بالنال الرالً-:
المادة (: )22
أ -رسروفى الضرٌبة لفشخال الطبٌعً لما ٌفً-:
 – 2الذي ٌقل دخفه الصافً ان  300000دٌنار وذلك مان دخفاه الخاضاع لفضارٌبة
وفقا ا لفنسب الرالٌة:
أ )%5( -خمسة بالمامة ان لل دٌنار من الخمسة ال دٌنار األولى.
ب )%20(-اشرة بالمامة ان لل دٌنار من الخمسة ال دٌنار الرالٌة.
ج )%25(-خمسة اشر بالمامة ان لل دٌنار من الخمسة ال دٌنار الرالٌة.
د )%11(-اثنان واشرون بالمامة ان لل دٌنار من الخمسة ال دٌنار الرالٌة.
هـ )%15(-خمسة واشرون بالمامة ان لل دٌنار مما رالها.
 -1الذي ل ٌقل دخفه الصافً ان  300000دٌنار بنسابة  %15اان لال دٌناار مان
الدخل الصافً .
ب -رسااروفى الضاارٌبة ااان الاادخل الخاضااع لفضاارٌبة لفشااخال الارباااري وفق اا ا لفنسااب
الرالٌة-:
 )%35( -2خمسة وثالثون بالمامة ان لل دٌنار لفبنوك.
 )%30( -1ثالثون بالمامة ان لل دٌنار لشرلات رعدٌن المواد الساسٌة وشرلات
الوساااطة المالٌااة والشاارلات المالٌااة والشااخاال الاربااارٌٌن الااذٌن
ٌمارسون انشطة الرامٌر الرموٌفً.
 )%16( -3ساارة واشاارون بالمامااة ااان لاال دٌنااار لشاارلات الرصااالت الساسااٌة
وشاارلات روعٌااع ورولٌااد اللهرباااء وشاارلات الرااامٌن وشاارلات ااااادة
الرامٌن.
 )%10( -4اشرون بالمامة ان لل دٌنار لي شخال اارباري اخر.
ج  -2 -رفرض ضرٌبة رلافل امرمااً بنسبة ( )%2من دخل الشخال الطبٌعً ان
الدخل الصافً لففرد او الموظ ان دخفه الخاضع لفضرٌبة.
 -1رفرض ضرٌبة رلافل إمرمااً بنسبة  %2من صافً أرباح الشرلات لغاٌات
البحث العفمً وملافحة الفقر .
 -3ررولى الدامرة رحصٌل الضرٌبة المفروضة بمقرضى احلا البندٌن ( )2و ()1
من هذه الفقرة وفقا ا لحلا هذا القانون وقانون رحصٌل الموال العامة ورطبق
افٌها الحلا المرعفقة بالضرٌبة بما فً ذلك امراءات ومراحل الطعن
والرحصٌل والقرطاع وغرامة رأخٌر الدفع.
د –  -2رخفض النسب المبٌنة ادناه ولمدة ل ررماوع خمس سنوات من رارٌخ نفاذ
احلا هذا القانون المعدل من الضرٌبة المسرحقة افى النشاط الصنااً باسرثناء
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صنااة الدوٌة والمالبس -:
النسبة
السنة
%15
1029
%10
1010
%25
1012
%20
1011
%5
1013
 -1رخفض النسب المبٌنة ادناه ولمدة ل ررماوع خمس سنوات من رارٌخ نفاذ
احلا هذا القانون المعدل من الضرٌبة المسرحقة افى نشاط صنااة الدوٌة
والمالبس -:
النسبة
السنة
%50
1029
%30
1010
%10
1012
%20
1011
%5
1013
هـ  -رحادد النشااطات الصانااٌة المشامولة باحلاا الفقارة (د) مان هاذه الماادة واماراءات
وشروط رطبٌقها بمومب نظا ٌصدر لهذه الغاٌة.
و -فً حال ل رفرع شارلات الرضاامن والروصاٌة البساٌطة المسامفة فاً الممفلاة والراً
رمااارس اي نشاااط او اساارثمار ٌخضااع دخفااه لفضاارٌبة برنظااٌ الساامالت والبٌانااات
المالٌة المدققة من محاسب قانونً معاول لمهناة رادقٌق الحساابات ورقادٌمها لفادامرة
ٌمب ان ل ٌقل الحد الدنى لفضرٌبة المسرحقة افٌها ان ال دٌنار فً السنة.
ع -افى الرغ مما ورد فً الفقرة (ب) من المادة ( )78من هذا القاانون والماواد ()22
و( )24و( )44من قانون السرثمار رق ( )30لسنة -: 1024
 -2رفرض الضارٌبة افاى دخال المةسساة المسامفة فاً المنااطق الرنموٌاة لفمشاارٌع
والنشطة قبل نفاذ احلا هذا القانون وفقا ا لفسنوات وبالنسب الرالٌة-:
النسبة
الســــنة
%07
1029 .2
%20
1010 .1
%24
1012 .3
%27
1011 .4
%10
 1013 .5وما رالها
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وذلك بدلا ان نسب ضرٌبة الدخل والافاء الواردة فً قانون السرثمار النافذ.
 -1رفرض الضرٌبة افى النشاطة والمشاارٌع الراً رسامل فاً المنااطق الرنموٌاة بعاد
نفاذ احلاا هاذا القاانون حساب النساب المحاددة فاً هاذه الماادة ولممفاس الاوعراء
بنااااء افاااى رنساااٌب ممفاااس السااارثمار رخفاااٌض هاااذه النسااابة ,ساااواء لطنشاااطه
والمشااارٌع المساامفة قباال أو بعااد نفاااذ أحلااا هااذا القااانون المعاادل بمااا ل ٌقاال ااان
النسااب الااواردة فااً البنااد ( )2ماان هااذه الفقاارة وفقااا لفنشاااط القرصااادي والسااس
المحددة بذلك بماا فٌهاا المنطقاة والعمالاة والقٌماة المضاافة وافاى أن رحادد بنظاا
ٌصدر لهذه الغاٌة وذلك بدلا ان نسب ضرٌبة الادخل والافااء الاواردة فاً قاانون
السرثمار النافذ.
 -3رفارض الضارٌبة افاى الادخل المراأرً لفمةسساة المسامفة فاً المنااطق الحارة ماان
البٌع اوالرناعل اان السافع داخال حادود هاذه المنااطق الراً رادخل او راورد لفساوق
المحفاااً و بنسااابة الضااارٌبة المحاااددة وفقاااا ا لفنشااااط القرصاااادي او الشاااخال فاااً
الفقررٌن (أ) و(ب) من هذه المادة ,وان باقً دخولها المرارٌة فً المناطق الحارة
بنسبة (.)%6

المادة (:)20
عدل المادة ( )08من القانون األصلي على الندو ال الي:
أولا :الغاء ع ابة (والمللصين الجمبكيين) الوابدة في ال ند ( )0من الفقبة ( ) منها .
ثانٌاا :رعدل النسبة الواردة فً البند ( )1من الفقرة (أ) منها بحٌاث رصاب ( )%20بادلا مان
(. )%5
المادة (:)11
تع د ا فقرةددب) من لددد فق د ) م 14لددد فقة د اٌص ف بدداف ب د ( فق د ل) مً ة د قا عا د
فق نر ذي( فق ف تص ل قيذه فقغ ي( فقى آخبى .
المادة (:)21
يلغى ن( الفقبة (ب) من المادة ( )02من القانون االصلي ويس عاض عنه الن( ال الي-:
8
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ب -ع ب ربي ا اال نيا واالباري المدفوعا من المكل
ربي يا.

دالل منايق امانا عمان وال لديات نفقاا مق ولاا

المادة (:)23
عدل المادة ( )81من القانون األصلي على الندو ال الي:
أولا :إلغاء ن( الفقبة (د) منها وابس عارا عنه الن( ال الي:
د -لغايات المعاامالت الجابياا اين االشالا( المعنياين مان ذوج العالقاا ،قاو الادائبة
ااال دقق ممااا إذا كااان ج شاابي و دك ا وابد راامن ج معاملااا و ا فاااق و ب يااب
مل لف اا عاان الشاابوي واألدكااا وال ااي كااان ماان الممكاان اال فاااق عليهااا كمااا لااو كااان
األياابا فااي المعاملااا مسا قلين ،ويعاادل الاادلل والراابي ا لخشاالا( ذوج العالقااا
ليعك ج فبق في السعب ين ماا ا اسا يفاسه اين األشالا( المعنياين و اين ماا يا
اس يفاءه ين األيبا المس قلين و ج ربي ا إرافيا .وفقا للمعاييب الدوليا .
ثانٌا ا :إرافا الفقبة (هـ) اليها الن( ال الي :
هـ  -على البغ مما وبد في الفقبة (د) من هذه المادة ،ي جاهل المعامالت المصاينعا
و الوهميااا ال ااي ل ا جااب ألغااباض نشاااي االعمااال ،وإنمااا جاابت غاابض لفاايض
الراابي ا المسا دقا و نقاال العاابء الراابي ي شااكل يلااال دكااا هااذا القااانون و
ا فاقاااات جناااب االزدواج الرااابي ي ومناااا ال هااابب مااان الرااابائب و اال فاقياااات
الدوليا ،وي قديب الربي ا كأن ل كن لأ المعاملا.
ثالثا ا  :اعادة بقي الفقبة (هـ) الوابدة فيها ل ص

الفقبة (و) منها .

رابعا ا  :ارافا الفقبة (ز) اليها الن( ال الي -:
ز -ددد اجباءات ي يق ادكا هذه المادة موجب نظا يصدب لهذه الغايا .
المادة (:)24
يلغى ن( الفقبة ( ) من المادة ( )80من القانون االصلي ويس عاض عنه الن( ال الي -:
 -0شااكيل لجنااا ماان مااوظفي الاادائبة ل عيااين ج ماان موظفيهااا الداصاالين علااى الشااهادةالجامعيا األولى ددا دنى موافقا المديب ل دقيق ابقبابات الربي يا و قاديب الرابي ا
واد ساااب ج م ااالغ لاابى م ب ااا علااى المكل ا والقيااا ااأج مهااا وواج ااات لاابى
منويا ه وفق دكا هذا القانون .
 -8ي دديد شبوي و دكا ال عيين وال لصصات الجامعيا الالزما لذلأ موجب عليماات
يصدبها المديب لهذه الغايا.
9

.

مشروع القانون المعدل لسنة 1028
المادة (:)25
عدل المادة ( )84من القانون االصلي على الندو ال الي :
اولا  :الغاء ع ابة (نسب األب اك القائماا) الاوابدة فاي الفقابة (هاـ) منهاا واالس عاراا عنهاا
ع ابة (األب اك القائما و الصافيا و نس ا ج منهما).
ثانٌا ا  :ب ( فقرةب) مً فق ي قنص فق قف:
ً -يا زم فقشخص ب فل تٌل) فبٌق ( قةد تةد يا فخ خ لد( فً د فخ داع( دف فق ا د(
ًيد ا تنمد ا د فقشددعًص فق عاةدد( ام دد( فقرددٌتب) ًفبد فلى ًفقبا دد( فا يد ًفقر د
فق س ثن ) لني ة ضى ام م يص ل قيذه فقغ ي(.
المادة (:)26
عدل المادة ( )82من القانون األصلي وذلأ الغاء الفقبة ( ) واالس عارا عنها ما يلي :
 يقد االقباب الربي ي الوساائل االلك بونياا الم اداا المع مادة مان الادائبة  ،وللماديبالسااماك اس ا لدا اج ماان الوسااائل ال اليااا وفااق الشاابوي واالجااباءات ال ااي يدااددها
النظا ومنها :
 -0من المكل شلصيا او من ينوب عنه.
 -8ال بيد المسجل .
 -4ال نوأ ال ي ع مدها الدائبة .
 -3اج شبكا مبلصا للقيا مها مشغل ال بيد العاا او مشاغل ال بياد اللاا( يع مادها
مجل الوزباء ناء على نسيب الوزيب .

المادة (:)27
يلغى ن( المادة ( )87من القانون األصلي ويس عاض عنه الن( ال الي:
المادة ()17
يجوز للمكل عاديل إقابابه الرابي ي المقاد للادائبة لاالل سان ين مان اابي قديماه زياادة
الاادلل او الراابي ا و لفاايض اج منهمااا ،وفااي هااذه الدالااا يلااز المكل ا اادفا الراابي ا
وغباماا ال األيب إن وجادت ،اسا ناء ابقاباب الراابي ي الاذج صادب شاأنه ماذكبة اادقيق و
قباب الق ول وفق ادكا المادة ( )82من هذا القانون و االقباب الربي ي الذج س قت الدائبة
المكل في اك شا ليأ فيه وال يع ب المكل هذه الدالا مب ك ا لملالفا او جب .
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المادة (:)28
عدل المادة ( )82من القانون األصلي على الندو ال الي:
أولا :إلغاء ن( ال ند ( )4من الفقبة ( ) منها وابس عارا عنه الن( ال الي:
 -4على المديب و المدقق إعادة النظب ابقبابات الربي يا المق ولا قانونا موجب ال ناد
( )8ماان هااذه الفقاابة وا لاااذ القااباب المناسااب شااأنها لااالل ساان ين ماان ااابي قاادي
ابقباب و ابقباب المعدل وفقا ألدكا هذا القانون.
ثانٌا ا :الغاء ميلا الفقبة (ب) منها واالس عارا عنه الميلا ال الي :
اسا ناء الداااالت ال اي يقاابب فيهاا المااديب لييااا مدياد ماادة ال ادقيق اذا ااوافبت لاادى
الاادائبة ادلااا او يانااات او معلومااات س ا وجب ال مديااد ،فعلااى الماادقق إصااداب قااباب
ال دقيق لصو( ابقباب الربي ي الوابد رامن العيناات المل اابة لاالل سانا مان
ابي إصداب مذكبة ال دقيق ،و لال ذلأ ،ع ب مق ولا دكما ،وإذا ظهبت للمادقق
سا اب سا دعي عااد ق ولاه كليااا و جزئيااا يصاادب مااذكبة اادقيق ياادعو فيهااا المكل ا
لدروب جلسا لمناقش ه على ن رمن:
ثالثا ا  -:ارافا كلما (المعدل) الى الب الفقبة (د) منها .
المادة (:)29
عاادل الفقاابة ( ) ماان المااادة ( )82ماان القااانون االصاالي الغاااء ميلعهااا وابس عارااا عنااه ااالميلا
ال الي:
(يل ز المدقق اصداب مذكبة ال دقيق م رمنا ال يانات ال اليا) -:

المادة (:)10
عدل المادة ( )40من القانون األصلي على الندو ال الي:
أولا :إرافا الفقبة (ب) اليها الن( ال الي :
على البغ مما وبد في هذا القانون ،للمديب و المدقق إصداب قباب قديب إدابج وفاق
دكا الفقبة ( ) من هاذه الماادة ،دون إصاداب قاباب قاديب ولاي موجاب دكاا الماادة
( )41من هذا القانون وفق عليمات يصدبها المديب لهذه الغايا.
ثانٌاااا ا :اعاااادة ااابقي الفقاااب ين (ب) و(ج) الاااوابد ين فيهاااا ل صااا دا (ج) و(د) منهاااا علاااى
ال والي .
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المادة (:)12
عدل المادة ( )48من القانون االصلي على الندو ال الي -
أولا -:إرافا الفقب ين (ج) و(د) إليها النصين ال اليين-:
ج -للماااديب ان يصااادب قااابابا يفااابض موج اااه رااابي ا مقيوعاااا مااان قيماااا م يعاااات اج
شااال(  .ال زياااد م يعا اااه عااان ( )001111دينااااب و ماااا ال يقااال عااان نسااا ا ()%8
من مقداب م يعا ه في الف بة الربي يا .
 قا يب أص يص ل ابفلف يربض ٌ قو دد ف ف ادى لدد بدبيق( خد فادى فق ارد د لددلنيا .
فبذ ن فق يد أً
ثانيااا :قغ د فق د ل) مفقرةددبت دمأ ًمن فقددٌفل ) ددف فقرةددبت د ما ً م لني د ًف
فني عق ل) مفقرةبف مأ ًمن ًما ًم .

ع بدد(

ثالثا .:ف ) تبا ا فقرةبف لد ما فقى مىـ فقٌفل ) ي ق صقخ لد مىـ فقدى م) لنيد فادى
فق ٌفقف .
لف ع  :ب ( فقرةب) مح فق ي قنص فق قف -:
ح -تذ شدبً ًفد د م ًف دبف ف تقق ده ىدذه فق د ) ة ضدى تعا د
فقغ ي( .

تنر ذيد( تصد ل قيدذه

المادة (:)11
عدل المادة ( )44من القانون األصلي على الندو ال الي:
أولا :الغاء ع ابة (قباب ال دقيق الصادب مق رى) الوابدة في الفقبة (ب) منها واالس عارا
عنهااا ع ااابة (قاابابات ال اادقيق الصااادبة مق رااى ال نااد ( )4ماان الفقاابة ( ) ماان المااادة
( )82و) .
انيا :ارافا الفقبة (ج) اليها الن( ال الي :
ج  -0-فااي دااال اصااداب قااباب زيااادة الاادلل اللارااا للراابي ا او الراابي ا المسا دقا لالفااا لمااا
اوبده المكل يقا عبء اب ات على الدائبة ناء عمليا ال ادقيق وفاي مبدلاا ابع اباض
و كافا يبق اب ات القانونيا.
 -8ال سبج دكا ال ند ( )0من هذه الفقبة إال في دال قيا الشل( االع ابج المكل
12
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ال يانات الماليا الل اميا ب ات ما وبد في ابقباب الربي ي المقاد مناه ،وفقاا ألدكاا هاذا
القانون.

ثالثا ا :الغاء ع ابة (الفقبة (و)) الوابدة في الفقب ين (ز) و(ي) منها واالس عارا عنها ع ابة
(الفقبة (ز)) .
رابعا ا :اعادة بقي الفقبات من (ج) الى (ي) الوابدة فيها ل ص
ال والي .

من (د) الى (ج) منها على

المادة (:)13
عدل المادة ( )43من القانون األصلي على الندو ال الي:
أولا :إلغاااء ع ااابة (ماان يفورااه) دي مااا وبدت فااي لااأ الفقاابة ( ) منهااا واالس عارااا عنهااا
كلما (المدقق).
ثانٌا ا :الغاء ع ابة ( و المفوض من ق ل المديب) الوابدة في الفقبة (ب) منها .
ثالثا ا :الغاء ع ابة (ال ي هي قيد النظب لدى المدكما و) الوابدة في الفقبة (ج) منها.
المادة (:)14
عدل المادة ( )40من القانون األصلي على الندو ال الي :
اولا  :الغاء ع ابة (من يفوره من المدققين) الوابدة فيها واالس عارا عنهاا ع اابة ( ج مان
المدققين).
ثانٌ ااا :الغاااء ع ااابة (المصااادقا عليااه ماان المااديب و ماان يفورااه لهااذه الغايااا) الااوابدة فيهااا
واالس عارا عنها كلما ( دقيقه).
ثالثاا :الغاء ع ابة (المصادقا عليه) الوابدة فيها واالس عارا عنها كلما ( دقيقه).
المادة (:)15
عدل المادة ( )42من القانون األصلي إرافا الفقبة (ج) اليها الن( ال الي:
ج .على البغ مماا وبد فاي ج شابيا آلاب ،ع اب القابابات النهائياا الصاادبة عان الادائبة
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سندات نفيذيا قا لا لل نفيذ وفق ادكا قانون ال نفيذ.
المادة (:)16
عدل المادة ( )32من القانون األصلي على الندو ال الي:
أولا :إرافا ع ابة (وفي جميا األدوال ال يجوز جديد الدعوى المسقيا للسا ب نفساه ألك اب
من مب ين) الى الب الفقبة (ج) منها .
ثانٌا ا :إرافا الفقبة (هـ) اليها الن( ال الي:
هـ  -إذا صدب قباب معدل عن الماديب و المادقق وفاق دكاا الماادة ( )43مان هاذا القاانون
و قا المكل دعوى لدى المدكما لليعن في هذا القباب ي ب اب علاى المدكماا إساقاي
ج دعوى قامها المكل لليعن في قباب هيئاا االع اباض الم علاق االف بة الرابي يا
ذا ها ،و قاو المدكماا االنظب فاي الادعوى المقاماا لليعان فاي القاباب المعادل عاد ن
يقو المكل دفا الفبق ين البس الم ب ب على الدعوى رد قباب هيئاا االع اباض
والبس الم ب ب على الدعوى رد القباب المعدل.
ثالثا ا :إعادة بقي الفقبة (هـ) الوابدة فيها ل ص

الفقبة (و) منها.

المادة (:)17
عدل المادة ( )02من القانون األصلي على الندو ال الي:
أولا :الغاء ال ند ( )8الوابد في الفقبة (ب) منها وال بميز ( )0منها .
ثانٌا ا :إرافا الفقبة (و) اليها الن( ال الي:
و -لهيئا االع باض ناء على يلب المكل المس ند إلى سا اب م اببة عاد اع ااب النشاب
او عذب ال ليغ م ا ا ليغ له ،وفي هاذه الدالاا يسابج ميعااد جدياد اع اابا مان اابي
ليغ المكل قباب المدقق و الهيئا ق ول اليلب.
المادة (:)18
يعاادل ال نااد ( )0ماان الفقاابة (ب) ماان المااادة ( )21ماان القااانون األصاالي الغاااء ع ااابة (سااوق
عمان الماالي) الاوابدة فاي آلابه واالس عاراا عنهاا ع اابة (الساوق الماالي المعاب موجاب
قانون االوباق الماليا).
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المادة (:)19
عدل المادة ( )20مان القاانون األصالي ،إراافا الفقابات (هاـ) و(و) و (ز) إليهاا النصاو(
ال اليا:
هـ -
 .1ل لبفف ) فد م فقرةب) مً لد ىذه فق ) ًفاى فقدبما ل د ًل دف أد د م ىدذف
فقة اٌص أً أخ تشبي آخب ،قا د يب أً لدد يرٌبدو خق د فققاد لدد أخ يد( لدد
فقةقد ف د فقعد م ًفقخد د تزًيد فقد فلب) شد غق بًاددف أً م ددب غق بًاددف د خ
قب ط ل فقد فلب) فادى
لعاٌل ي قاقي ف فق فلب) فاى أص تا زم ىذه فقجي
اٌفف فقق ا فإلق بًا ( فق ع( ق لني ًيش ب ف ذقك ف م فق س س سدبي(
فقع ا فق صب (.
 .2قغ ي تق ا فق عاٌل ًف ص ح ف فق ة ليب فق ق ق( تنر ذف قإلتر ا فق ًق (
ف ذقك
يص ل ام م قيذه فقغ ي( يذ أد م ًشبً ًغ بف ف فق قق ه
تذ ي فق ر ى ا فق ف تخ م ىذه فقغ ي( .

و-

على البغ مما وبد في هذا القانون و ج شبيا آلب ،للمادعي العاا الرابي ي قاباب
من المديب ن ييلب من ج جها كانت ج معلومات ربوبيا ل نفيذ دكا هاذا القاانون
إذا ااوافبت لديااه دلااا علااى وجااود هاابب راابي ي ،و لغايااات نفيااذ ا فاق اات جنااب
االزدواج الربي ي ومنا ال هبب من الربائب و اال فاقيات الدوليا.

ز -على البغ مما وبد في الفقب ين (هـ) و ( و) من هاذه الماادة ،ا المدافظاا علاى السابيا
المصبفيا المنصو( عليها في قانون ال نوأ وال ي المسا ها اال قباب قرائي .
المادة (:)30
يلغى ن( المادة ( )24من القانون األصلي ويس عاض عنه الن( ال الي:
المادة ()63
 فابض علااى المكلا الاذج ي ااألب عاان قادي ابقااباب موجااب هاذا القااانون غبامااا نسا ا( )%0من الربي ا المس دقا عن كل شهب أليب و جازء مان الشاهب عاد ان هااء الشاهب
البا ا من الف بة ال اليا للف بة الربي يا و داد قصاى( )%80و غباماا قيعياا لاغ مئاا
ديناب للشال( الي يعاي ،ومئ اي دينااب لشابكا ال راامن وال وصايا ال ساييا ،ولمسامايا
ديناااب للشاابكات المساااهما العامااا والمساااهما اللاصااا وذات المسااسوليا المداادودة ،يهمااا
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ك ب.
ب -يعفى مان الغباماا المنصاو( عليهاا فاي الفقابة ( ) مان هاذه الماادة  ،الشال( الي يعاي
الذج لي له مصدب دلل لارا للربي ا .
المادة (:)32
عدل المادة ( )23من القانون األصلي على الندو ال الي:
أولا :إرافا الفقبة (ج) اليها الن( ال الي:
ج -0 .مااا مباعاااة دكااا المااادة ( )87ماان هااذا القااانون ،إذا اات وجااود نقاا( فااي ابقااباب
الربي ي المقد من المكل ؛ ف فبض عليه ربي ا إرافيا النس ا ال اليا:

أ-
ن-
ا-

جاااوز  %01ماان

 %01ماان الفاابق الراابي ي إذا زادت نسا ا الفاابق علااى  %81ولا
الربي ا المس دقا.
 %80ماان الفاابق الراابي ي إذا زادت نسا ا الفاابق علااى  %01ولا جاااوز  %70ماان
الربي ا المس دقا.
 %01من الفبق الربي ي إذا جاوز نس ا الفبق على  %70من الربي ا المس دقا .

 -8إذا اس ا دق دفااا ج راابي ا علااى المكل ا مق رااى قااباب ال قااديب ابدابج فيفاابض عليااه
ربي ا ارافيا نس ا ( )%011من الربي ا المس دقا قانونا.
 -4إذا اات وجااود زيااادة فااي م لااغ قااا( و لص ا الراابي ا المدفوعااا علااى الدساااب وفقااا
لإلقباب الربي ي المقد مان المكلا  ،ف فابض علياه رابي ا اراافيا نسا ا ( )%70مان
هذه الزيادة.
 -3إذا وافق المكل على قباب ال دقيق و القباب الصادب عن هيئا االع باض و قاباب إعاادة
النظب؛ فيدفا نص الربي ا االرافيا المقببة مق رى دكا هذه الفقبة.

المادة (:)31
عدل ن( الفقبة ( ) من المادة ( )20مان القاانون األصالي إراافا ع اابة (لاالل هاذه المادة)
عد ع ابة (االع باض لدى الوزيب) الوابدة فيه.
المادة (:)33
عدل المادة ( )22من القانون األصلي على الندو ال الي-:
أولا :إلغاء ميلا الفقبة ( ) منها واالس عاره عنه ما يلي :
أ -يعاقب غباما عويريه عادل م لي الفبق الربي ي كل من دكا علياه جاب ال هابب
16

.

مشروع القانون المعدل لسنة 1028
الربي ي و ساعد و دابض غيابه علاى ال هابب منهاا اأن اى ج فعال مان األفعاال
ال اليا -:
ثانٌا ا :الغاء ع ابة ( ال اين يوماا مان اابي دفعهاا) الاوابدة فاي آلاب ال ناد ( )2مان الفقابة ( )
منها واالس عارا عنها ع ابة (المدة المدددة لدفعها).
ثالثا ا :الغاااء نصااو( الفقاابات (ب) و (ج) و(د) الااوابدة فيهااا واالس عارااا عنهااا النصااين
ال اليين-:
ب .ارافا إلى الغباما المنصو( عليها في الفقبة ( ) من هذه المادة
 -0اذا كببت اج من هذه الجبائ للمبة ال انيا كاون العقو اا الدا مادة ال قال عان
اب عا اشهب وال زيد على سنا .
 -8اذا كببت اج من هذه الجبائ للمبة ال ال ا كون العقو ا مدة ال قال عان سانا وال
زيد على الث سنوات .
 -4اذا كببت اج من هذه الجابائ للمابة البا عاا وماا يليهاا كاون العقو اا مادة ال قال
عن الث سنوات .
ج .على البغ مما وبد في ج شبيا آلب
 -0على الدائبة نشب األدكا القرائيا المك س ا الدبجاا القيعياا والصاادبة فاي قراايا
ال هاابب الراابي ي الصااد ووسااائل ابعااال مااا فااي ذلااأ النشااب فااي الوسااائل
ابلك بونيا الم ادا.
 -8كون مدة ال قااد للجابائ المب ك اا لالفاا الدكاا هاذا القاانون ،والعقو اات المفبوراا
موج ه عشب سنوات .
المادة (:)34
عادل الماادة ( )27مان القااانون االصالي اع ااب ماا وبد فيهااا الفقابة ( ) منهاا واراافا الفقاابة
(ب) اليها الن( ال الي:
ب -ي دمل المساسوليا ج شال( قاا عمادا صامي و إعاداد بناامو و نظاا مداسا ي الج
مكل و الج شل( و مكنه مناه دياث يكاون معادا لغابض نظاي الساجالت والادفا ب
وال يانات والمعلومات الماليا غيب الميا قا للواقا شكل جاوهبج وفاي هاذه الدالاا يع اب
الشاال( مب ك ااا لجااب ويعاقااب العقو ااا المنصااو( عليهااا فااي المااادة ( )22ماان هااذا
القانون ،ويعاقب كل مان سااعد و دابض غيابه علاى اب كااب هاذا الفعال عقو اا الفاعال
االصلي .
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المادة (:)35
يلغى ن( المادة ( )70من القانون األصلي ويس عاض عنه الن( ال الي-:
المادة ()72
 -0.علااى الاابغ ممااا وبد فااي هااذا القااانون ،للمااديب ناااء علااى يلااب المكلا  ،اجااباء سااويا
قرااايا راابي ا الاادلل وراابي ا الم يعااات والم ااالغ االلاابى المسااجلا لاادى المدكمااا
المل صا ق ل  40كانون األول  ،8107وي ب ب على اجباء هذه ال سويا إنهاء القريا،
وعلى المدكما المصادقا على ال سويا واع ابها دكما نهائيا.
 -8يجب ان ال قل نس ا ال سويا المشااب اليهاا فاي ال ناد ( )0مان هاذه الفقابة عان ()%80
من الم لغ الم نازا عليه .
 -4ي نظي الشسون الم علقا ال سويا مق رى نظا يصدب لهذه الغايا .
ب -يكون االعفاء من الربي ا والغبامات والفوائد وفقا لالس

ال اليا -:

 -1ففر ك شخص قا ية م ف ابفل فقضبيقف فً قا ي ا فق ة يب ًفق ا ه فا و اق ار ذ
فد م ىذف فقة اٌص فق ع ا لد فقضبيق( ًفقغبفل فق ذةة( فاى خاو فد فقر بف
فقضبيق ( فقس ة( فاى ت ليخ ار ذ فد م ىذف فقة اٌص ف د ا فق صبيخ خالا ن( لد
ار ذ فقة اٌص شبيق( ا لو ة يا فابفلف ببيق ( فد ف م ً 2118فد فقر بف
فقضبيق ( فقالدة( خالا فق ) فقة اٌا ( .
 -2إعفاء كل مكل اس دقت عليه ربائب قيعيا عن الف بات الربي يا السا قا ل ابي
نفاذ هذا القانون المعدل من الغبامات والفوائد شبييا ال قد يلب ل سويا األبصدة
الربي يا المس دقا عليه لالل  021يو من سبيان ادكا هذا القانون المعدل .
 -4إعفاء كل شل( ل ي اك شافه من الدائبة من المالدقا الجزائيا والغبامات
والفوائد في دال عل الدائبة يوعيا عن دلله الصدي الذج سي قد ه للف بات
الربي يا الالدقا شبييا دفا االبصدة الربي يا دسب االقباب السا ق لالل
( )021يوما من ابي سبيان ادكا هذا القانون المعدل.
المادة (:)36
عدل المادة ( )77من القانون األصلي إرافا الفقبة (ج) اليها الن( ال الي :
ج -على البغ مما وبد في ال ند ( )2من الفقبة ( ) من هاذه الماادة ،ال يجاوز االعفااء مان اج
ربي ا س دق عد نفاذ ادكا هذا القانون المعدل .
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المادة (:)37
يع ا فقة اٌص ف باف فاى فقنذٌ فق قف -:
اوال  :ب ( فق ) م 81فق و قنص فق قف :
المادة ()11
فق صاذ( ف ا ص ي( ًي ا
يجٌ) لنخ دٌف ز ببيق ( قةق ف لذ ) ً ة ق ة ض
ف ذقك كاري ًل ى فقزلن ( ة ضى
فقشعًص فق عاة( يذه فقذٌف ز
تذ ي
ام م يص ل قيذه فقغ ي( .
ثانيا  :فف ) تبا ا فق ) م 81فقٌفل ) و ق صقخ م. 82
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