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 1ص/2547 :تعميم رقم

  2002 كانون األول 18 :تاريخ
 تاريخ 144 من المرسوم االشتراعي رقم 49 و48 تينتحديد أصول تطبيق أحكام الماد

  )قانون ضريبة الدخل( وتعديالته 12/6/1959
   وأنواعه األجرتحديدب تينالمتعلق

  

قـانون ضـريبة ( وتعديالتـه 12/6/1959 تـاريخ 144المرسوم االشتراعي رقم  من 48 نّص المادةت
علـــى الـــواردات الـــصافية التـــي حـــصلت للمكلـــف خـــالل الـــسنة تفـــرض  الـــضريبة أنعلـــى  )الـــدخل

  .السابقة لسنة التكليف، وان انقطع مصدر الواردات في سنة التكليف أو قبلها
 علـــى أنـــه يقـــصد بـــالواردات غيـــر الـــصافية، مجمـــوع مـــذكورقـــانون الال مـــن 49نّص المـــادة تـــكمـــا 

  .جور والتخصيصات والتعويضات والجوائز واإلكراميات والمنافع النقدية والعينيةالرواتب واأل
 األجــر، ال بــد مــن تعريــف واألجــور الخاضــعة للــضريبة علــى الرواتــب اإليــراداتمــن اجــل تحديــد 
  .وأنواعهوتحديد عناصره 

  

  تحديد األجر :أوالً 

 تحديـــد األجـــر ضـــروري مـــن أجـــل طـــرح الـــضريبة وفقـــًا للمعـــدالت المطبقـــة علـــى كـــل نـــوع مـــن إن
  .األجور

   

 التـي يؤديهـا لمـصلحة صـاحب العمـل  األجيـر مقابـل الخدمـةكـل مـا يـدخل فـي ذمـةهو جر  األإن
  .ه أو طريقة دفعتهتسميلعقد العمل مهما كانت تنفيذًا 

 

  تحديد األجر على أساس الوقت . 1
. 1.1 جر الشهرياأل

وذلـك إن األجر أو الراتب الشهري هو اإليـراد الـذي يتقاضـاه األجيـر شـهريًا بـشكل دوري ومـستمّر 
 عقــد عمــل مــع إلــىمــستندًا مهمــا كــان عــدد األيــام التــي عمــل فيهــا األجيــر فعليــًا خــالل الــشهر، 

 ال تنفـــي صـــفة األجـــر) كالـــسلفات علـــى الراتـــب(صـــاحب العمـــل، وٕان المـــسحوبات خـــالل الـــشهر 
  .الشهرية

 األجور اليومية. 1.2

1 



 عن عدد أيام عمله الفعلي، وحسب االتفـاق أجراً  اليوم يتقاضى األجير الذي يعمل على أساسإن 
 لــدى أكثــر أوويعتبــر األجــر يوميــًا حتــى ولــو عمــل األجيــر خــالل مــّدة شــهر . مــع صــاحب العمــل

  .صاحب العمل
 األجور بالساعة. 1.3

 عــن عــدد أيــام العمــل التــصريحعلــى صــاحب العمــل س الــساعة، إذا كــان األجــر محــددًا علــى أســا
  .احتساب التنزيل العائلي بنسبة عدد األيام المصرح عنهاو 
  

 األجور المقطوعة: تحديد األجر على أساس اإلنتاج. 2
  

 األجور التي تدفع للعمال واألجراء والمـستخدمين بـصورة عارضـة للقيـام ،يقصد باألجور المقطوعة
فـق الـشروط و ذلـك علـى كميـة اإلنتـاج و  أو،  اإلنتـاج فيكـون علـى أسـاس القطعـة أسـاس علىبعمل

  . والمواصفات المطلوبة
  

  تحديد األجر على أساس الوقت واإلنتاج. 3
  

يمكن أن يقاس األجر على أساس الوقت واإلنتاج معًا، بحيث يمكن إعطاء األجـراء أجـرًا مقطوعـًا 
عمولـــة، حـــصة مـــن األربـــاح، مكافـــآت، ( اإلنتـــاج علـــى أســـاس الوقـــت وأجـــرًا إضـــافيًا علـــى أســـاس

األجـر (، وفي هذه الحالة، يكون األجر الواجب التصريح عنه مجمـوع مـا يتقاضـاه األجيـر ...)الخ
  ).المقطوع زائد األجر اإلضافي

  

   أنواع الراتب أو األجر: ثانياً 
  

خــضع للــضريبة علــى ي رئيــسياً   بــدالً ،صاحب العمــللــهــا ؤديألجيــر لقــاء الخــدمات التــي ي ايتقاضــى
  .ه أو الجهة التي دفعتهشكلالرواتب واألجور مهما كان 

  .معاً  عينيًا ونقديًا نقديًا، كما يمكن أن يكون عينيًا أويكون األجر 
  

   الثابت األجر. 1
  

 الثابــت هــو مبلــغ مقطــوع مــن المــال يتقاضــاه األجيــر علــى أســاس الوقــت، ويــشمل مجمــوع األجــر
 ال تكــون مقابــل نفقــات يــدفعها أن، شــرط عمــل لعقــد اليــستفيد منهــا تنفيــذاً المــداخيل والعــالوات التــي 

  .عن صاحب العمل وهي مترتبة أصًال على هذا األخيرنيابة األجير 
  

  العمولة. 2
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ا األجــراء لحــساب قـوم بهــ التـي يتوســط بهــا أو يالعمليــات النــسبة المئويـة مــن قيمــة ،يقـصد بالعمولــة
  .ةعمليتحق العمولة ولو لم يجِن صاحب العمل ربحًا من المن يمثلون من أصحاب العمل، وتس

 ، ينبغـــي أن تكـــون متـــسمة بطـــابع االســـتمرار فقـــط،كـــي يحتـــسب األجـــر كليـــًا علـــى أســـاس العمولـــة
  .ثني عشر شهراً مبلغ الذي تقاضاه األجير خالل االالكامل ويؤخذ بعين االعتبار 

  يـــصبح مكلفـــًا علـــى أســـاس،فـــي حـــال عـــدم وجـــود رابطـــة اســـتخدام بـــين األجيـــر وصـــاحب العمـــل
  .)الباب األول( األرباحالضريبة على 

  

  الحصص من األرباح. 3
  

ــ أجــرًا أو جــراءمــن األربــاح التــي تــدفع لألتعتبــر الحــصص   األجــراءصص بعــض عنــدما يخــ ًا،راتب
  :، شرطأجرهم إلىافة باإلضن أرباح المؤسسة لقاء عملهم فيها بحصص م

ب صاحوبالتــالي يجــب أن تبقــى التبعيــة لــ جعــل الحــصص مــن األربــاح األجيــر شــريكًا،ت أن ال -
 وٕاال ، يتحمــل الخــسارةدون أنمــن أربــاح المؤســسة فقــط  يــستفيد وعلــى األجيــر أن. العمــل متــوفرة

  .اعتبر عقد االستخدام عقد شراكة
لمقــــدمات عنــــدها إيــــرادًا ناتجــــًا عــــن ا تــــصبح  إذ، أن ال تكــــون الحــــصص مترتبــــة لقــــاء مقــــدمات-

  . رابطة االستخدامبالتالي المذكورة وتنتفي 
  . أن يكون التخصيص بحصص الربح نتيجة اتفاق سابق لحصول الربح-
  

   األجر العينيأوالراتب . 4
  

 األجيــر إلزاميــًا مــن تقــديمات إلــى األجــر العينــي هــو كــل مــا يقدمــه صــاحب العمــل أوإن الراتــب 
 كانـت الظـروف واألسـباب، ويتـسم بطـابع االسـتمرار ت دون مقابل وفقـًا لعقـد االسـتخدام وأيـاً وخدما

  :واالستقرار، ومن هذه التقديمات والخدمات
 وجبات الطعام المجانية أو بثمن رمزي. 

 المسكن المجاني، أو ببدل رمزي، أو بدل المنامة. 

 هالملبس باستثناء لباس العمل العتباره من أدوات. 

 ر المجانية أو ببدل رمزير السفتذاك. 

 الماء والكهرباء والهاتف بدون مقابل أو ببدل رمزي. 
  
  

  اإلكرامية . 5
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ولـــيس مـــن   األجيـــر مـــن أشـــخاص ثـــالثينايتقاضـــاهيقـــصد باإلكراميـــة أو البخـــشيش المبـــالغ التـــي 
دفع وتـــ .لقيامـــه بعملـــه بـــصورة جيـــدة مـــنهم ، تقـــديراً )كزبـــائن المؤســـسة أو الـــشركة(ب العمـــل صـــاح

 وهــي تخــضع للــضريبة علــى ، وبــصورة نــسبية وٕامــا إلزاميــاً ، وبــصورة اختياريــةاإلكراميــة إمــا تلقائيــاً 
 .  جزءًا منهأو األجرالرواتب واألجور سواء كانت تشكل كامل 

 

  المخصصات . 6
  

لهـا صـفة فـي القطـاع العـاّم اإليرادات التي يتقاضاها عادة من يشغل وظيفـة إن المخصصات هي 
ويـــدخل فـــي عـــدادها المخصـــصات التـــي .  وال تـــشكل اســـتخدامًا بـــالمعنى القـــانوني للكلمـــة،تمثيليـــة

 وتعامـل هـذه المخصـصات ، ونـوابهم المجـالس البلديـةؤسـاءر  والنـواب و الـوزراءالرؤسـاء و يتقاضاها 
  .معاملة الرواتب واألجوربالنسبة للضريبة 

ـــاً  ـــع  ،تعتبـــر راتب  فـــي القطـــاع لس اإلدارةامجـــوأعـــضاء ؤســـاء  ر  يتقاضـــاهاالمخصـــصات التـــيجمي
 والمدفوعــة األربــاح المخصــصات المــأخوذة مــن أمــا.  لقــاء خــدمات يؤدونهــا فعــًال للــشركةالخــاص

  ).الباب الثالث( المنقولة األموال رؤوس إيراداتلهم، فتخضع للضريبة على 
  

   التعويضات والمخصصات في القطاع العاماعو أن. 7
 

  رة مجالس اإلداأعضاءتعويضات ومخّصصات 

  : لما يليتخضع هذه المبالغ للضريبة حسب طبيعتها، وذلك وفقاً 
  :تعويض حضور الجلسات -

يعتبــر ثلــث هــذا التعــويض بمثابــة تعــويض نقــل وانتقــال ويعفــى مــن الــضريبة، والثلثــان الباقيــان 
  . العضو المستفيد منهأو راتب الرئيس إلى يضاف إضافية أعمالبمثابة تعويض عن 

  :التعويض النقل واالنتق -
ـــه يتقاضـــى تعـــويض إلـــىيـــضاف   الراتـــب ويخـــضع بالتـــالي للـــضريبة متـــى كـــان المـــستفيد من

  .حضور جلسات
   :إضافية أعمالتعويض عن  -

  . الراتبإلىيضاف 
  :تعويض عن لجان -

  . الراتبإلىيضاف 
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، أعـاله فـي البنـود  غيـر مـذكورةأخـرى مبـالغ اإلدارة مجلـس أعـضاءوفي حال تقاضى أي من 
 لم تكـن معفـاة منهـا بـنص صـريح إذا) الباب الثاني(الرواتب واألجور بة ضريفتكون خاضعة ل

  .في القانون
  
  

  .يلغى كل تعميم أو مذكرة مخالفة لمضمون هذا التعميم
  

  وزيــر الماليــة
            2002 كانون األول 18        

  فــؤاد السنيــورة
  

 


