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األعمال علي حسن خليل قرارًا مّدد بموجبه مهلة تقديم  أصدر وزير المالية في حكومة تصريف
اية وتأدية الضريبة العائدة لها لغ 2019بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب واألجور من سنة 

 ضمنًا. 24/1/2020
 لمبنيةاقديرات المباشرة الخاضعة لضريبة األمالك كما أصدر الوزير خليل تعميمًا يتعلق بتعديل الت

 1/1/2019للوحدات المشغولة من غير المستأجرين أو الشاغرة ابتداًء من 
 وجاء فيه :

 
رة تعديل التقديرات المباشالمتعّلق ب 20/8/2019تاريخ  616/1حيث أن قرار وزير المالية رقم “

على تخفيض , قد نّص ولة من غير المستأجرينالخاضعة لضريبة األمالك المبنية للوحدات المشغ
بما يؤدي إلى  31/12/2018ولغاية  1/1/2015% للتقديرات المباشرة المعمول بها من 20قدره 

من  39مادة وذلك إستنادًا إلى ال مواكبة التبدل الطارئ في أسعار العقارات الذي إتسم بالطابع العام,
 ت على ما يلي:التي نّص  قانون ضريبة األمالك المبنية ,

حةوال "يمكن تمديد مفعول التقدير المباشر لمدة ثالث سنوات جديدة بقرار من وزير الماليةة إذا كانةت األ
 االقتصادية ومستوى بدالت اإليجار مستقرة.

ل الطةارئ علةى تلةك األحةوال والمسةةتوى يتسةم بالطةابع العةامر فةيمكن تقريةر التمدية د مةةع أمةا إذا كةان التبةدا
 رات السابقة  زيادة أو نقصًا على أساس معدالت عامة".تعديل التقدي

ذا تستفسر عن إمكانية تطبيق هوحيث أن الوحدات المالية المختصة بضريبة األمالك المبنية         
 ,1/1/2019التخفيض على التقديرات المباشرة المعمول بها إبتداًء من 

 قد نّصت على ما يلي: من قانون ضريبة األمالك المبنية 36وحيث أن المادة       
 "تراعى في تقدير اإليرادات الصافية األصول التالية:



 

 

 للتقةةدير قيمةةة بةةدل اإليجةةار المتفةةق عليهةةا بةةين المةةؤجر والمسةةتأجر إذا أمكةةن معرفتهةةا تعتمةةد أساسةةاً  -1
 والتثبت من صحتها.

بالمقارنةةة مةةع األبنيةةة المشةةابهة المةةؤجرة فةةي  ةةرو  مةةا إذا تعةةّذر ذلةةك فتقةةدر اإليةةرادات الصةةافية أ -2
 وأحوال مماثلة.

رت المقارنة فتقّدر اإليرادات الصافية باالستناد إلةى العناصةر األساسةية التةي تةؤّثر فةي أما إذا تعذّ  -3
ر قيمةةةة العقةةةار التأجيريةةةة: المسةةةاحةر المنطقةةةةر نوعيةةةة البنةةةاءر متممةةةات البنةةةاء  تدفئةةةةر تبريةةةدر مصةةةاعد

%  خمسةةة 5( وغيرهةةا مةةن العناصةةرر شةةرن أن يةةؤمن البنةةاء لمالكةةه مةةا ال يقةةل عةةن …, إلةةخ أنترفةةون 
 بالمئة( من قيمته كبدل إيجار".

 وحيث أن اإلنخفاض في أسعار العقارات وفي بدالت اإليجار ال زال مستمرًا في كافة المناطق,    
 لذلك, 
المبنيةةةة اإلسةةةتمرار بةةةالتخفيض للتقةةةديرات ُيطلةةةب إلةةةى الوحةةةدات الماليةةةة المختصةةةة بضةةةريبة األمةةةالك      

ولغايةة  1/1/2015% توازيًا مع تلك المخفضة المعمول بها مةن 20بنسبة  1/1/2019الحاصلة من 
 . “لكافة الوحدات المشغولة من غير المستأجرين أو الشاغرة  31/12/2018
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