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 المادة األولى: تعريفات

 أمتم كل منهت، وضح الم تني المالئح ،  ي ال ورد ، ح ثمت يقصد بتأللفتظ وال بترا  اآلت  

 متلم يقعِض س تق النص خالف ذلك:

 اله ئ  ال تم  للزكتة والدخل. الهيئ :

 م لس إدارة اله ئ  ال تم  للزكتة والدخل. المجلس:

 محت ظ اله ئ  ال تم  للزكتة والدخل. المحافظ:

بصورة مبتشرة أو غ ر مبتشرة، من ي مل لدى اله ئ  بصف  دائم  أو مؤقع ،  موظف الهيئ :

 .سواء كتن يرتبط ب قد مع اله ئ  أو مع غ رهت

 اليخص الملزم بتلعس  ل ألغراض الزكتة أو الضريب . المكلف:

غ كل من يسهم امن غ ر موظفي اله ئ ا  ي الكيف عن مختلفت  لألنظم  العي تخعص  :المبلِّ

 اله ئ  بتإلشراف على تطب قهت ولوائحهت العنف ذي .

 

 المادة الثاني : المخالفات 

 المختلفت  العتل  :  قتئم  ألغراض هذه الالئح  تنحصر المختلفت  العي يعم اإلبالغ عنهت  يأ. 

 مخالفات الزكاة: .1

 عدم العس  ل. -1

 العهرب الزكوي. -2

 مخالفات نظام ضريب  القيم  المضاف : .2

 .عدم العس  ل .1

 .العهرب الضريبي  .2

 .إصدار  وات ر ضريب  عدم  .3

 بعحص ل الضريب . غ ر مس ل شخصق تم  .4

 عدم حفظ الفوات ر الضريب   والد تتر والس ال  والمسعندا  المحتسب  . .5

 .مختلف  أي حكم آخر من أحكتم النظتم أو الالئح  .6

 مخالفات نظام ضريب  الدخل: .3

 .العس  لعدم  -1

 .العهرب الضريبي -2

 مخالفات نظام الضريب  االنتقائي : .4

 عدم العس  ل. -1

 .العهرب الضريبي -2

 للمحت ظ و ق مت تقعض ه المصلح  تحديث هذه القتئم . ب. 
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 : طريق  التبليغالثالث المادة 

عن طريق القنوا  اإللكعرون   الختص  بتله ئ  بتسعخدام  مختلفت العن  العبل غ يعم .أ

النموذج الم د لذلك الغرض من قبل اله ئ  على أن يعضمن على األقل الم لومت  

 اآلت  :

غب تنت   -1 غ: )اسم المبلِّ  الهوي (. م، رقم العواصل. رقالمبلِّ

غاليخص  -2  عنه وعنوانه. المبلِّ

 .، ومكتنهتنوع المختلف  المرتكب ، وتتريخ ارتكتبهت -3

 المسعندا  والم لومت  المؤيدة للبالغ. -4

غعلى  .ب   ي حتل رغبعه بتلحصول على مكت أة أن يبدي رغبعه بذلك عند تبل غه. المبلِّ

 

 : اإلدارات مستقبل  البالغرابع المادة ال

 :عند استقبال البالغ بالمهام اآلتي  المختص  اإلداراتتقوم 

 دراس  البالغ المقدم، والعأكد من صح  الب تنت  المر وع . .أ

 العحقق من عدم وجود بالغت  ستبق  للمختلف  محل البالغ.  .ب

غ نإلى ل ن  مكت     غ نالعوص   بمنح المكت    للمبلِّ  .ج ب د  عن المختلفت  المبلِّ

 العحقق من اسعحقتقهم للمكت أة.

 

 : شروط استحقاق المكافأةخامس الالمادة 

 تحقق اليروط اآلت  : على أن يراعى ُتمنح المكت أة و قًت لسلط  اله ئ  العقديري ،  .أ

 أن يكون البالغ قد أدى إلى كيف أي من المختلفت  المذكورة  ي هذه الالئح .  .1

غأال يكون  .2 أو زوجًت أو صهرًا أو قريبًت له من الدرج   من موظفي اله ئ  المبلِّ

 . األولى

غأال يكون الكيف عن الحتل  محل البالغ من واجبت   .3 الوظ ف  ، إذا كتن  المبلِّ

 موظفًت عتمًت أو  ي حكمه.

 أال تكون المختلف  قد سبق اإلبالغ عنهت، أو ُكو ئ عل هت من قبل اله ئ . .4

غ نمكت     بنتًء على قرار يصدر من ل ن  مكت أةيكون اسعحقتق ال .ب عن  المبلِّ

 .المختلفت 

 .المبتلغ المسعحق تحص ل ال تسعحق المكت أة إال ب د  .ج
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غينمكافآت لجن  : ادس سالالمادة    عن المخالفات المبلِّ

غ نمكت     ل ن تيكل  ي اله ئ  ل ن  تسمى:) .أ (، يعم تيك لهت عن المختلفت  المبلِّ

 من قبل المحت ظ.

مسعقبل  البالغ للحصول على  ا تخعص الل ن  بدراس  الحتال  العي تر  هت اإلدار .ب

 المكت    المسعحق . ومقدارالمكت أة، ومدى اسعحقتق تلك الحتال  للمكت أة، 

 

 مكافأة: احتساب السابع الالمادة 

 1,000,000 من ق م  المبتلغ والغرامت  المحصل  أو %2.5تمنح مكت أة متل   ال تع توز مت ي تدل 

 ريتل س ودي أيهمت أقل، وبحٍد أدنى ألف ريتل س ودي.

 

 : السري ثامن الالمادة 

على اله ئ  ضمتن سري  البالغت  المقدم  لهت، وعدم إ يتء أي م لومت  تع لق بهوي   .أ

غ  .المبلِّ

لله ئ  الحق  ي عدم اإل صتح عن اإلجراءا  المعخذة ح تل البالغت  والنع    العي تم  .ب

 إل هت. العوصل

 لله ئ  الحق  ي اتختذ اإلجراءا  الالزم  عند ثبو  عدم صح  البالغ الُمقّدم. .ج

 

 : السريانتاسع الالمادة 

تسري أحكتم هذه الالئح  من تتريخ اععمتدهت من الم لس، وتطبق أحكتمهت على البالغت  

لموا ق  على القتضي بت ها11/8/1440( وتتريخ 458رقم )م لس الوزراء  قرارالنتشئ  من ب د 

 ي الكيف عن مختلفت   –من غ ر موظفي اله ئ   –صرف مكت    تي      لكل من يسهم 

 .لألنظم  العي تخعص اله ئ  بتإلشراف على تطب قهت


