
 

االنفس عدد  

 

 

 
                                               

 االهالي الكرم ، 
 لسنةاالرنونا  تقييم المجلسلكم يقدم المواطنين ،  علىالمجلس بفرض ضريبة االرنونا   تلزم مة العليا واعالن وزارة الداخلية، والتيابالغكم  انه وفقا لقرار المحك قرى القيصوميتشرف المجلس االقليمي 

 .  2019الميزانية 

 االمالك والعقارتوحدة مساحة  وفقيتم تحديد ذلك التي توجد في نطاق حدود المجلس ويتم فرض تسعيرة االرنونا على كل 
 . لتقريرادناه وفي ملحق هذا اونوع المبنى كما هو مفصل  ماهية االستعمالفي ذلك  ويرعى

 تعليمات التي تم تحديدها في القانون بما في ذلك زيادة تسعيرة االرنونا والتغيرات في نسبة التخفيضات . التوجيهات وال عليها وفقالمصادقه بروط مش االمر تنفيذ ، بقسلما  وباإلضافة

 .   قانونيا غير ذلك اال اذا جاء 2019/01/01كون باثر رجعي ابتداًء من يوم يس األمربهذا  البدء

 امر ثابت في البنك .مسبق او بواسطة كل شبيدفع  منلهذه المالحظات تتعلق ايضا بالنسبة 
 مع االحترام 
 قسم الجباية 

 
 :  2019تخفيضات واعفاءات اساسية لعام 

 
 الذين يتلقون مخصصات شيخوخة واقارب المعيلين:

 
 بدون ضمان دخل   

  يشمل متلقى ضمان دخل
  ل(اختبار الدخب اقدمية شيخوخة ) مشروط مواطن صاحب

 % وما فوق 75متلقي مخصصات عجز من 

  وما فوق%   90عجز طبي من

  كفيف شهادة ليحم كفيف

  جندي مسرح منتظم

 االمد رعاية طويلة متلقي

                     متر مربع( 100معاق )ولد متلقي رعاية  ل

 والد وحيد )ام/ اب( 

 
 
 
 

  مربعمتر  100% تخفيض حتى 25 حتى

  مربعمتر  100% تخفيض حتى 100 حتى

 مربعمتر  100تخفيض حتى % 30 حتى

 مربعمتر  100% تخفيض حتى 80 حتى

  مربعمتر  100% تخفيض حتى 40 حتى

  % تخفيض90 حتى

  % تخفيض100 حتى

 مربعمتر  100% تخفيض حتى 70 حتى

 مربعمتر  100% تخفيض حتى 33 حتى

 مربع 100% تخفيض حتى 20 حتى

 
 متضرري الحرب بما في ذلك : 

 الجيش في عمله اثر معاق

 ( قتل جندي)  ثكلى عائلة

  االستقالل وحرب عدائية عمليات من عجز

          فوق وما %90 من  طبي عجز

  الشرطة في عمله اثر عجز

 السجن خدمات قبل من عجز

 عدائية عملياتمعاق 

 انفار 4متر وحتى  70% لـ 66حتى  ❖

 انفار 4 وحتى متر 90 لـ %66 حتى ❖

 ي النظم واالنظمة في سوق العمل في الدولة وفق ما هو مفصل في الئحة التسعيرات التي تنشر ف ادناهبار الدخل الوضع االقتصادي :  حسب الئحة اخت

 المجلس . التخفيضات المذكورة اعاله هي للمعرفة فقط، والتخفيضات التي تلزم هي وفق التعليمات في النظم واالنظمة لتخفيضات االرنونا ولتوجيهات  •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مكان االطالع عليها في موقع المجلسالتخفيضات واالعفاءات باال موضوعفي  وافيةمعلومات 

 قت والمالوتوفير الوشهريا  امر ثابت في البنكباالمكان دفع حسابك بواسطة 

 حق االعتراض واالستئناف :   
    ، دافع الضرائب 1926وفق قانون السلطات المحلية ) استئناف على تحديد االرنونا العامة (،لعام   

يوما من تلقى بيان الدفع امام  90الرئيسي  يحق له ان يقدم استئناف على تحديد االرنونا خالل    

 الجباية وذلك لالسباب التالية :      مدير
 العقار غير موجود في المنطقة المشار اليها في بيان الدفع  -
 او استعماله مساحتهوقع في بيان الدفع خطأ بشأن نوع العقار ،  -
 ر كما هو معًرف في اوامر البلدياتقاال يمتلك الع -

 م تلقي االستئنافيوما من يو 60على مدير االرنونا ان يرد على دعوى االستئناف خالل   

 يوما من يوم تلقي الجواب للجنة االستئناف للسلطة المحلية .  30يمكن تقديم االستئناف خالل   

 يوما من يوم تسليم القرار للمحكمة  30 لعلى قرار لجنة االستئناف باإلمكان تقديم استئناف خال  
 .  المحلية للشؤون االدارية التي في نطاق حدودها  توجد السلطة        

 المواطن الكريم ، 
الوامر السلطات المحلية ملزم صاحب العقار او من يملك العقار ان يبلغ المجلس خطيا  161وفق البند 

ليه ان يدفع مستحقات االرنونا، وحتى انهم انهو االبالغ ع على انه اصبح ال يملك العقار، وحتى موعد
او اكثر، الزامي على المستأجر او البائع او ممثل امتالكم للعقار . وعند بيع العقار او تأجيره لمدة سنة 

 عنهم ان يقدم خطيا للمجلس امر الصفقة. 
جر والتي من او المستأ وفي حال لم يتم ابالغ المجلس باالمر  سيتم فرض االرنونا على البائع

ة على المفروض ان المشتري او المؤجر كانوا ملزمين بدفع االرنونا ولم يدفعوا . لفترة تأجير قصير
 المؤجر ان يدفع االرنونا .

 شهادة لمسجل االراضي / تصريح على انهاء الدين 

او  صريح بناء،الوامر المجلس المحلي او الذي يطلب ت 21الذي يطلب من المجلس شهادة وفق بند 

كل تصريح اخر بشأن انهاء الديون للمجلس، عليه ان يدفع قبل الحصول على الشهادة او امر البناء او 
لتصريح ،  الديون للمجلس من قبل صاحب العقار بما يتعلق بالعقار الذي بشأنه يريد ان يتلقى ا

 التصاريح . 

مي القيصومالمجلس االقلي  

 قسم الجباية 

بنايه بيت هشكماه الدور السادس 31شارع جادة شزار  

8440802بئر السبع   

08-9129810/  08-9186140:للتوجهات هاتفيا :  

   13:00 – 08:30 الثالثاء ,االثنين ,حداالااليام  استقبال الجمهور في

15:00 -13:30 – 11:30-8:30  يوم االربعاء  

 

 المجلس االقليمي القيصوم

 قسم الجباية 

500262696رقم السلطة   

أكثر من 3701 إلى 5300أكثر من 3,274 إلى 3,701أكثر من 2,847 إلى 3,274حتى 2,847  1

أكثر من 5,550 إلى 7,949أكثر من 4,910 إلى 5,550أكثر من 4270 إلى 4,910حتى 24,270

أكثر من 6438 إلى 9219أكثر من 5,695 إلى 6,438أكثر من 4,952 إلى 5,695حتى 3 4,952

أكثر من 7,327 إلى 10,492أكثر من 6,481 إلى 7,327أكثر من 5,636 إلى 6,481حتى 45,636

أكثر من 9,137 إلى 13,085أكثر من 8,083 إلى 9,137أكثر من 7,028 إلى 8083حتى5 7,028

أكثر من 10,947 إلى 15,677أعاله 9,684 إلى 10,947أكثر من 8,421 إلى 9,684حتى 8,421    6

تصل إلى %20تصل إلى %40  تصل إلى %60   تصل إلى %80معدل الخصم

أكثر من 12757 إلى 18269أكثر من 11,285 إلى 12,757أكثر من 9813 إلى 11285حتى 9,813   7

أكثر من 14,567 إلى 20,862أكثر من 12,886 إلى 14,567أكثر من 11,206 إلى 12,886حتى 811,206

أكثر من 16,377 إلى 23,454فوق 14,488 إلى 16,377أكثر من 12,598 إلى 14,488حتى 9 12,598

ما يصل إلى 2,414 للشخص الواحدما يصل إلى 1,781 للشخص الواحدما يصل إلى 1,576 للشخص الواحدما يصل إلى 1,370 للشخص الواحد10 وما فوق

تصل إلى %30تصل إلى %50تصل إلى %70تصل إلى %90 معدل الخصم

قائمة اختبار الدخل – اضافة اولية 

شروط استالم الخصم

دخل شهري معدل بالشواقل للسنة المالية 2018


