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 (2-11ق)لحق الحسم الجزئي  التصريح الدوري دليل ملحق
 

 2-11ق :     رقم النموذج

 
 . ملحق التصريح الدوري لحق الحسم الجزئي:     إسم النموذج

 
 .من قانون الضريبة على القيمة المضافة 22،22،22المواد :    المرجـــع

 
 .لضريبة المدفوعمن مبلغ ااستخراج الضريبة القابلة للحسم  :     الهـــدف

 
 ."2-1ق"هذا الملحق يجب ان يرفق بالتصريح الدوري 

 
 :شــــــرح النمــــوذج

 :ينعلى فقرت "2-11ق"الملحق  يحتوي
إن  .يحدد إسم الخاضع، رقم تسجيله، باإلضافة إلى الفترة الضريبية، وتاريخ إنتهاء مهلة التصريح: التعريف. 1

من قبل مديرية الضريبة على القيمة المضافة كما وردت في  "2-11ق" حقالملتلك البنود قد تم طباعتها على 
أما في حال وجود تغيير في . لذلك يرجى عدم تدوين أي معلومة داخل هذه الفقرة. قاعدة البيانات الموجودة لديها

 .هذه المعلومات فيرجى إعالمنا بذلك
 .القابلة للحسم خاص بإحتساب الضريبة :القسم األول. 2
 
 القابلة للحسم إحتساب الضريبة:  م األولقسال
دون في هذا القسم المبالغ الخاصة إلحتساب الضريبة، يتم وضع كل مبلغ في الخانة المخصصة له، علمًا أن ت

يحتوي على  القابلة للحسم نالحظ أن قسم إحتساب الضريبة. الخانة هي عبارة عن إلتقاء كل من السطر والعامود
تحتوي  .صول الثابتةاألبمشتريات األعباء وأخيرًا جزء خاص ب، آخر خاص شترياتبالم عدة أجزاء، جزء خاص

  .(العامود الثاني) القابلة للحسم، الضريبة (العامود األول)المبلغ : هي عمودينهذه األجزاء على 
 

 :الدوري التصريح ملحق تفصيل خانات
  المشتريات

القابلة الضريبة / المبلغ )ام فقط بعمليات تتيح حق الحسم المستعملة للقي مشترياتصافي ال مجموع – 600 
 (للحسم

 سواء كانت صادرة عن مورين خاضعين او غير خاضعين للضريبة وذلك صافي مشتريات السلع والخدمات خالل الفترة الحالية يمثل
 في المخزون في حال وجودهمة التغير إضافة إلى قيسواء اكانت مشتريات محلية او مستوردة  منهمردودات الحسومات و البعد تنزيل 

الضريبة المدفوعة من اجل الحصول على هذه السلع والخدمات بحيث يمثل وكذلك ، والتي تستعمل فقط للقيام بعمليات تتيح حق الحسم
 (.2)وقيمة الضريبة المدفوعة والقابلة للحسم في العامود ( 1)يدون مجموع مبالغ هذه المشتريات في العامود 
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  (المبلغ) تعملة فقط للقيام بعمليات ال تتيح حق الحسممجموع صافي المشتريات المس – 610
سواء اكانت مشتريات محلية او منه مردودات الحسومات و الصافي مشتريات السلع والخدمات خالل الفترة الحالية بعد تنزيل  يمثل

بحيث يدون ، ستعمل فقط للقيام بعمليات ال تتيح حق الحسموالتي ت إضافة إلى قيمة التغير في المخزون في حال وجودهمستوردة 
  .(1)مجموع مبالغ هذه المشتريات في العامود 

 
 (  الضريبة القابلة للحسم/ المبلغ ) مجموع صافي المشتريات التي ال يمكن تحديد وجهة استعمالها – 620

سواء اكانت مشتريات محلية او مردودات منه الحسومات و الصافي مشتريات السلع والخدمات خالل الفترة الحالية بعد تنزيل  يمثل
الضريبة المدفوعة يمثل وكذلك ، والتي ال يمكن تحديد وجهة استعمالها إضافة إلى قيمة التغير في المخزون في حال وجودهمستوردة 

وقيمة الضريبة المدفوعة ( 1)من اجل الحصول على هذه السلع والخدمات بحيث يدون مجموع مبالغ هذه المشتريات في العامود 
 الحتساب الضريبة على القيمة المضافة القابلة للحسم يرجى االستعانة بالمعادلة الحسابية الموجودة في  (.2)والقابلة للحسم في العامود 

 ."2-11ق"التصريح ملحق 
 
 (  الضريبة القابلة للحسم/  المبلغ) المجموع -600
الضريبة  يمثل وكذلك، منهمردودات الحسومات و الخدمات خالل الفترة الحالية بعد تنزيل مشتريات السلع والمجموع صافي يمثل 

وقيمة الضريبة ( 1)المشتريات في العامود  المدفوعة من اجل الحصول على هذه السلع والخدمات بحيث يدون مجموع مبالغ هذه
 (.2)المدفوعة والقابلة للحسم في العامود 

 (1)200الخانة  "2-1ق"يجب نقل هذا المبلغ الى التصريح الدوري ( 1)620(+ 1)610(+1)600(=1)600
 .(0)200الخانة  "2-1ق"يجب نقل هذا المبلغ الى التصريح الدوري ( 2)620(+2)600(=2)600

 

  االعباء 
الضريبة القابلة / المبلغ) مجموع صافي االعباء المستعملة للقيام فقط بعمليات تتيح حق الحسم -600
  (  للحسم

بعد تنزيل  سواء كانت صادرة عن مورين خاضعين او غير خاضعين للضريبة وذلك صافي االعباء خالل الفترة الحالية يمثل
وكذلك الضريبة ، محلية او مستوردة والتي تستعمل فقط للقيام بعمليات تتيح حق الحسم االعباءسواء اكانت  منهمردودات الحسومات و ال

وقيمة الضريبة المدفوعة والقابلة ( 1)في العامود  االعباءبحيث يدون مجموع مبالغ هذه  االعباءهذه المدفوعة من اجل الحصول على 
 (.2)للحسم في العامود 

 
 (  المبلغ) م بعمليات ال تتيح حق الحسمامجموع صافي االعباء المستعملة فقط للقي -650

مردودات منه سواء اكانت االعباء محلية او مستوردة والتي تستعمل الحسومات و البعد تنزيل  صافي االعباء خالل الفترة الحالية يمثل
  .(1)بحيث يدون مجموع مبالغ هذه االعباء في العامود  ،تتيح حق الحسم ال فقط للقيام بعمليات

 
 (القابلة للحسمالضريبة / المبلغ ) مجموع صافي االعباء التي ال يمكن تحديد وجهة استعمالها -660

ال يمكن مردودات منه سواء اكانت االعباء محلية او مستوردة والتي الحسومات و البعد تنزيل  عباء خالل الفترة الحاليةصافي اال يمثل
بحيث يدون مجموع مبالغ هذه االعباء في  االعباءالضريبة المدفوعة من اجل الحصول على هذه  يمثل وكذلك، تحديد وجهة استعمالها

الحتساب الضريبة على القيمة المضافة القابلة للحسم يرجى  (.2)فوعة والقابلة للحسم في العامود وقيمة الضريبة المد( 1)العامود 
 .2-11التصريح قملحق االستعانة بالمعادلة الحسابية الموجودة في 

 
 ( الضريبة القابلة للحسم/ المبلغ ) المجموع -670

الضريبة المدفوعة من اجل  يمثل وكذلك، مردودات منهالسومات و حالاالعباء خالل الفترة الحالية بعد تنزيل مجموع صافي  يمثل
وقيمة الضريبة المدفوعة والقابلة للحسم في العامود ( 1)االعباء في العامود  بحيث يدون مجموع مبالغ هذه االعباءالحصول على هذه 

(2.) 
 .(1)210الخانة  "2-1ق"يجب نقل هذا المبلغ الى التصريح الدوري ( 1)660(+ 1)650(+1)600(=1)670
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 .(0)210الخانة  2-1يجب نقل هذا المبلغ الى التصريح الدوري ق( 2)660+(2)600(=2)670
 

 
 صول الثابتةمشتريات األ

/ المبلغ)االصول الثابتة المستعملة فقط للقيام بعمليات تتيح حق الحسم مشتريات مجموع صافي  -680
 (الضريبة القابلة للحسم

 سواء كانت صادرة عن مورين خاضعين او غير خاضعين للضريبة وذلك خالل الفترة الحالية ول الثابتةصمشتريات األصافي  يمثل
فقط للقيام بعمليات تتيح  التي تستعملمحلية او مستوردة  صول الثابتةمشتريات األمردودات منه سواء اكانت الحسومات و البعد تنزيل 
  .(1)في العامود  ثابتةصول البحيث يدون مجموع مبالغ هذه اال، حق الحسم

 
     االصول الثابتة المستعملة للقيام بعمليات ال تتيح حق الحسم مشتريات مجموع صافي -690

صول الثابتة دودات منه سواء اكانت مشتريات األمر الحسومات و البعد تنزيل  صول الثابتة خالل الفترة الحاليةصافي مشتريات األ يمثل
بحيث يدون مجموع مبالغ هذه االصول الثابتة في العامود ،  بعمليات ال تتيح حق الحسمللقيام فقط مل التي تستعمحلية او مستوردة 

(1.) 
 
الضريبة / المبلغ) التي ال يمكن تحديد وجهة استعمالهااالصول الثابتة  مشتريات مجموع صافي -700

 (القابلة للحسم
صول الثابتة مردودات منه سواء اكانت مشتريات األالحسومات و البعد تنزيل  ول الثابتة خالل الفترة الحاليةصافي مشتريات األص يمثل

صول الثابتة مدفوعة من اجل الحصول على هذه األالضريبة ال يمثل وكذلك، محلية او مستوردة والتي ال يمكن تحديد وجهة استعمالها
 (.2) المدفوعة والقابلة للحسم في العامود وقيمة الضريبة( 1)بحيث يدون مجموع مبالغ هذه االصول الثابتة في العامود 

 ."2-11ق"التصريح  ملحق الحتساب الضريبة على القيمة المضافة القابلة للحسم يرجى االستعانة بالمعادلة الحسابية الموجودة في
 

 (الضريبة القابلة للحسم/ المبلغ) المجموع -710
الضريبة المدفوعة من  يمثل وكذلك، مردودات منهالحسومات و العد تنزيل االصول الثابتة خالل الفترة الحالية بمجموع صافي  يمثل

وقيمة الضريبة المدفوعة ( 1)االصول الثابتة في العامود  بحيث يدون مجموع مبالغ هذه االصول الثابتة اجل الحصول على هذه
 (.2)والقابلة للحسم في العامود 

 .(1)200الخانة  "2-1ق"غ الى التصريح الدوري يجب نقل هذا المبل( 1)700(+ 1)690(+1)680(=1)710 
 .(0)200الخانة  "2-1ق"يجب نقل هذا المبلغ الى التصريح الدوري ( 2)700 (+2)680(=2)710

 
 : القسم الثاني -

 .يتضمن هذا القسم إسم وعنوان ومعلومات عن الشخص الذي ساهم بتحضير هذا التصريح
 .ريح بصحة المعلومات المدونة مع ذكر صفته، التوقيع والتاريخالتص ملحق يفيد الشخص الذي قام بتعبئة* 
 

 .وعدم تدوين أي معلومة داخله" خاص باإلدارة "يرجى ترك القسم المخصص لإلدارة تحت عنوان * 
 

بواسطة البريد، يرجى  الملحق الخاص بحق الحسم الجزئيفي حال لم يستلم الخاضع نسخة :  مالحظة
 .بة على القيمة المضافة للحصول عليهاالحضور الى مديرية الضري

 


