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 مصطلح جديد

 :بهم يقصد: الثالثةاألقارب حتى الدرجة 

 اآلباء، واألمهات، واألجداد، والجدات وإن علو. الدرجة األولى:

 األوالد، وأوالدهم وإن نزلوا. الدرجة الثانية:

، وأوالدهم ،األشقققققققققاء، أو أل ، أو أل  ،األخوة واألخوات الدددرجددة الثددالثددة:

 .وأوالد أوالدهم

3 

 (2أ )

 كال  مما يأتي:  -اا أو جزئي  كلي  -يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة  .أ

، أو خيري، أو "أهلي"ذري  قفلتصققققققر  بققدون مقققابققل في العقققار لوا -2

يشققمل ذلك  والابتداء  الوقف، وذلك عند إثبات ةمرخصققجمعية خيرية 

 .اإلدارة ألغراضالتصرفات التي تتم 

 كال  مما يأتي: -اا أو جزئي  كلي  -يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة  .أ

لتصقققققر  بدون مقابل في العقار لوقف ذري "أهلي"، أو خيري، أو جمعية ا -2

 .خيرية مرخصة
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 (6أ )

ا-يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة  -أ ا أو جزئي   كال  مما يأتي:  -كلي 

ر  في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصقققققة وذلك للزو  أو التصققققق -6

أو بموجب وصققية شققرعية موثقة الثانية،  حتى الدرجة األقار الزوجة أو أحد 

 نظاما  بما ال يتجاوز ربع تركة الموصي.

ا-يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة  -أ ا أو جزئي   كال  مما يأتي:  -كلي 

ر  في العقار كهبة موثقة لدى الجهة المختصة وذلك للزو  أو الزوجة التص

إعادة عد  قيا  المتصققققققر  ل  ب بشققققققر  الثالثة حتى الدرجة األقار أو أحد 

في  االسققتثناء هذا علي  م يكن سققيسققريالعقار لشققخل ل بالهبة فيالتصققر  

ي  مباشققققققرة  الثلمدة ثوذلك الواهب األول من  حال تمت هبة العقار إل

 .سنوات من تاريخ توثيق الهبة

 فقرة جديدة -
ا-يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة  -أ ا أو جزئي   كال  مما يأتي:  -كلي 

 التصر  في العقار بموجب وصية شرعية موثقة. -7

3  

 (10أ )

ا-يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة  -أ ا أو جزئي   كال  مما يأتي:  -كلي 

 -من قبل أي شخل- كحصة عينية تقديم  التصر  في العقار من خالل -10

ات المسققققققاهمة أو ذات المسققققققدولية المحدودة أو شققققققركالفي رأس مال 

بشققر  عد  التصققر  في شققركات التضققامن أو شققركات التوصققية البسققيطة، 

لمدة خمس سنوات من  للعقار المتصر  في الحصل المقابلة األسهم أو 

األسققققهم أو الحصققققل المقابلة للعقار، وأن تحت ظ  تسققققجيل أو امتالكتاريخ 

عتمد طيلة قوائم مالية مدققة من مراجع حسققابات خارجي متلك الشققركة ب

 هذه المدة.

ا-يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة  -أ ا أو جزئي   كال  مما يأتي: -كلي 

التصقققر  في العقار من خالل تقديم  كحصقققة عينية من قبل أي شقققخل  -11

بشر   –عدا شركات المحاصة  –في رأس مال شركة مدسسة في المملكة 

عد  التصققر  في األسققهم أو الحصققل المقابلة للعقار المتصققر  في  لمدة 

خمس سقققنوات من تاريخ تسقققجيل أو امتالك األسقققهم أو الحصقققل المقابلة 

للعقار، وأن تحت ظ تلك الشقققققركة بقوائم مالية مدققة من مراجع حسقققققابات 

 خارجي معتمد طيلة هذه المدة. 
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 (15أ )

ا-يستثنى من نطاق تطبيق الضريبة  -أ ا أو جزئي   كال  مما يأتي:  -كلي 

 أي حاالت أخرى يصدر بموجبها قرار من الوزير. -15
 تم حذ  ال قرة
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 (1) 

 (2) 

 (5) 

 (7) 

يكون موعد سداد الضريبة المستحقة في أو قبل تاريخ توثيق التصر ،  -أ

 : لى سبيل المثال ال الحصر كالتاليويكون موعد سداد الضريبة ع

 موعد السداد نوع التصرف م

1 
عدل أو  تب ال كا لدى  بيع عقار موثق 

 الموثق المعتمد نظاما  

تسققققدد الضققققريبة في أو قبل 

 تاريخ التوثيق 

 توثيق هبة عقار غير مستثنى 2

تسققققدد الضققققريبة في أو قبل 

 تاريخ التوثيق

5 
توثيق بيع عقار بالمزاد العلني، سقققواء 

 كان البيع تجاري أو تن يذ جبري

تسققققدد الضققققريبة في أو قبل 

 تاريخ التوثيق

 بيع عقار على الخارطة 7

 تسققققدد الضققققريبة في أو قبل

تاريخ توثيق عقد البيع ويعد 

بمثابة التوثيق توقيع العقد 

أو ات قققاقيقققة البيع في حقققال 

 عد  تطبيق إجراء التوثيق.

التصر ،  يكون موعد سداد الضريبة المستحقة في أو قبل تاريخ توثيق -أ

 :ويكون موعد سداد الضريبة على سبيل المثال ال الحصر كالتالي

 موعد السداد نوع التصرف م

1 
عدل  تب ال كا لدى  بيع عقار موثق 

 أو الموثق المعتمد نظاما  

تسقققدد الضقققريبة في أو قبل تاريخ 

التوثيق لقققدى كقققاتقققب العقققدل أو 

 الموثق المعتمد

 توثيق هبة عقار غير مستثنى 2

تسقققدد الضقققريبة في أو قبل تاريخ 

التوثيق لقققدى كقققاتقققب العقققدل أو 

 الموثق المعتمد

5 

 توثيق بيع عققققار بقققالمزاد العلني،

سققققققواء كققان البيع تجققاري أو تن يققذ 

 جبري

تسقققدد الضقققريبة في أو قبل تاريخ 

لققدى كققاتققب العققدل أو   التوثيق

 الموثق المعتمد

 بيع عقار على الخارطة 7

تسقققدد الضقققريبة في أو قبل تاريخ 

لققدى كققاتققب العققدل أو   التوثيق

 الموثق المعتمد
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 )د(  

بال قرة "أ" من  -د حة  ية تعديالت على الحاالت الموضقققققق للمحافظ اقتراح أ

ثالثة عشققققققرة من هذه المادة،  ية اسققققققتثناءات بموجب ال قرة ال واقتراح أ

 الوزير.المادة الثالثة من هذه الالئحة وتعتمد بقرار من 

للمحافظ اقتراح أية تعديالت على الحاالت الموضققققققحة بال قرة "أ" من هذه 

المادة الثالثة من هذه الالئحة،  أو الحاالت الموضققحة بال قرة (أم منالمادة، 

 وتعتمد بقرار من الوزير.

 

 


