
 GDP% القيمة   GDP% القيمة  

2,515.027.962,243.337.23Indirect taxالضرائب غير المباشرة 

GST DOMESTIC  1,104.603.501,056.003.40الضريبة العامة على المبيعات على السلع والخدمات المحلية 

due to 0% rate      0310.10.98429.21.38خاضع بنسبة 

due to 4% rate         41100.3582.90.27خاضع بنسبة 

due to 7% rate         75.10.022.90.01خاضع بنسبة 

due to 10% rate         10372.71.18238.20.77خاضع بنسبة 

exempt sales        306.70.97302.80.98معفى من الضريبة

461.851.46495.621.60GST IMPORTSالضريبة العامة على المبيعات على السلع والخدمات المستوردة 

287.580.91321.851.04Due to Reduced Ratesمجموع الخاضع للنسب المخفضة 

exempt & due to 0% rate       0238.040.75276.630.89المعفاة والخاضع لنسبة 

due to 1% rate       00.000.690.00 1خاضع بنسبة  

due to 2% rate       00.003.10.01 2خاضع بنسبة 

due to 4% rate       427.10.0923.970.08خاضع بنسبة 

due to 5% rate       54.570.017.90.03خاضع بنسبة 

due to 7% rate       70.190.000.080.00خاضع بنسبة 

due to 10% rate       1017.680.069.480.03خاضع بنسبة 

174.30.6173.80.6Preferential Transactions / Special Agreementsاالتفاقيات الخاصة/ المعامالت التفضيلية 

70.320.2278.900.25Deferred tax paymentمؤجلة دفع الضريبة 

20.620.0722.620.07Development Zonesالمناطق التنموية 

 83.340.2672.250.23othersاخرى 

200.290.63159.090.51SSTالضريبة الخاصة على المبيعات

125.790.4094.690.31SST Imports*السلع والخدمات المستوردة 

74.50.2464.40.21SST Domesticالسلع والخدمات المحلية 

748.282.37532.621.72CUSTOM DUTIESالرسوم الجمركية 

625.061.98495.461.60Due to Reduced Ratesمجموع الخاضع للنسب المخفضة 

390.141.23353.151.14reduced rate (no specific special agreement)(متضمنة اتفاقيات تجارة)النسب المخفضة 

25.980.0825.650.08Development Zonesالمناطق التنموية 

9.550.039.840.03general exemption public institutionsاعفاء المؤسسات العامة 

1.460.001.770.01Pharmaceutical companiesشركات صناعة االدوية 

9.940.037.130.02renewable energyالطاقة المتجددة 

187.990.5997.920.32otherاخرى 

123.220.3937.160.12Preferential Treatment/ Specal Agreementsاالتفاقيات الخاصة / المعامالت التفضيلية 

82.50.2626.240.08concession companies under the lawاالتفاقيات مع شركات االمتياز 

32.220.103.510.01under IPL (industrial)(القطاع الصناعي)تحت قانون االستثمار 

6.250.027.140.02under IPL (other sector specified by CoM)(القطاعات االخرى)تحت قانون االستثمار 

1.160.000.130.00under Investment Promotion Law (hotels)(الفنادق)تحت قانون االستثمار 

1.090.000.140.00under Investment Promotion Law (hospitals)(المستشفيات)قانون االستثمار 

617.92.0477.21.5DIRECT TAXES, TOTALالضرائب المباشرة 

423.61.3277.30.9PERSONAL INCOME TAXضريبة الدخل على االفراد 

Individual                    89.80.363.40.2**افراد : ضريبة الدخل على االفراد والعائلة

singles with earnings less than personal exemption         26.70.0814.50.05فرد مع دخل اقل من حد االعفاء الشخصي

singles with earnings more than personal exemption         63.100.2048.900.16فرد مع دخل اكثر من حد االعفاء الشخصي

Individuals                    12.400.047.800.03افراد

Employees                   50.700.1641.100.13موظفين 

333.81.1213.90.7Family***عائلة : ضريبة الدخل على االفراد والعائلة

singles with earnings less than Family exemption         159.80.5186.10.28عائلة مع دخل اقل من حد االعفاء العائلي

singles with earnings more than Family exemption         174.00.55127.80.41عائلة مع دخل اكثر من حد االعفاء العائلي

Individuals                    520.1633.10.11افراد 

Employees                   1220.3994.70.31موظفين 

122.000.39116.800.38CORPORATE INCOME TAXضريبة الدخل على الشركات 

 170.0513.90.04Industrial sector القطاع الصناعي 

 77.60.2580.70.26Argi. Sector القطاع الزراعي 

13.300.0412.100.04Development Zonesالمناطق التنموية

11.40.0410.60.03Manufacturing activities      االنشطة التحويلية  

1.90.011.50.00Other      باقي االنشطة االقتصادية 

0.70.0000.00Petra Provinceاقليم البتراء

نظام تخفيض ضريبة الدخل في المناطق االقل/ اعفاء تشجيع االستثمار

2020 لسنة 18نظام حوافز ضريبة الدخل للقطاع الصناعي رقم / نموا
13.40.0410.10.03Investment incentives 

72.300.2383.100.27REAL PROPERTY TAXESالضريبة على الملكية 

3132.929.922720.538.77Total Direct and Indirect Taxesمجموع الضرائب المباشرة وغير المباشرة 

31,597.10100.0031,025.30100.00GDP (current Prices, JD Mill)الناتج المحلي االجمالي

.2021 بناًء على االقرارات الضريبية الواردة في العام 2019 تم اعادة تقدير البيانات للعام 

2020-2019 تم اعادة تصنيف ضريبة الدخل على الشركات بناًء على القطاعات لالعوام 

، باستثناء الضريبة 2020باستثناء مستوردات المشتقات النفطية التي تم ادخالها في فترات سابقة وتم تنظيم بيانات جمركية بها في عام  * 

الخاصة النوعية على المشتقات النفطية والتي تستوفى من قبل دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

البيان 
اولي 2020 2019

(2020-2019 لالعوام المباشرة وغير المباشرة الضرائب) الضريبية النفقات تقديرات


