
 

 

 

 

 

 

 كٍفٍت مشاجعت أثمان كشاء المحالث المعذة للسكىى

 أو الحشفً أو االستعمال المهىً أو التجاسي أو الصىاعً 
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مه ري القعذة  01صادس فً  071.70.1ظهٍش ششٌف سقم 

 بتىفٍز القاوىن (.411وىفمبش  1.) 0141

كشاء المحالث  المتعلق بكٍفٍت مشاجعت أثمان .1.71 سقم

أو االستعمال المهىً أو التجاسي أو الصىاعً  المعذة للسكىى

أو الحشفً
1

 

 

 هلل ٔحذِ، انحًذ

 ثذاخه3ّ -انطبثع انششٚف 

 ) يحًذ ثٍ انحسٍ ثٍ يحًذ ثٍ ٕٚسف هللا ٔنّٛ(

 ٚعهى يٍ ظٓٛشَب انششٚف ْزا، أسًبِ هللا ٔأعض أيشِ أَُب3

 يُّ، 05ٔ  24ثُبء عهٗ انذستٕس ٔال سًٛب انفظهٍٛ 

 أطذسَب أيشَب انششٚف ثًب ٚه3ٙ

انًتعهك  50.50 ُٚفز ُٔٚشش ثبنجشٚذح انشسًٛخ، عمت ظٓٛشَب انششٚف ْزا، انمبٌَٕ سلى

ثكٛفٛخ يشاجعخ أثًبٌ كشاء انًحالد انًعذح نهسكُٗ أٔ االستعًبل انًُٓٙ أٔ انتجبس٘ أٔ 

 بسٍٚ.انظُبعٙ أٔ انحشفٙ ، كًب ٔافك عهّٛ يجهس انُٕاة ٔيجهس انًستش

 

 (.4550َٕفًجش  05) 9241يٍ ر٘ انمعذح  92ٔحشس ثكهًٛى فٙ 

 

 

   وقعه بالعطف :

     الىصٌش األول،

 .عباس الفاسً اإلمضاء :

 

 

 

                                                 

 .2559، ص 4550دٚسًجش(  90) 9241رٔ انحجخ  4ثتبسٚخ  0015انجشٚذح انشسًٛخ عذد  -1
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أثمان كشاء المحالث   ٌتعلق بمشاجعت .1.71 قاوىن سقم

أو االستعمال المهىً أو التجاسي أو الصىاعً  المعذة للسكىى

أو الحشفً
2

 

 األولىالمادة 

ٚحك انًكش٘ ٔانًكتش٘ االتفبق عهٗ تحذٚذ ثًٍ انكشاء ٔششٔط يشاجعتّ َٔسجخ انشفع 

أٔ تخفٛضٓب ٔرنك سٕاء تعهك انكشاء ثًحم يعذ نهسكُٗ أٔ نالستعًبل انًُٓٙ أٔ   يٍ لًٛتّ

 انتجبس٘ أٔ انظُبعٙ أٔ انحشفٙ.

 المادة الثاوٍت

ث سُٕاد اثتذاء يٍ تبسٚخ ال ٚجٕص االتفبق عهٗ سفع ثًٍ انكشاء خالل يذح تمم عٍ ثال

إثشاو عمذ انكشاء أٔ يٍ تبسٚخ آخش يشاجعخ لضبئٛخ أٔ اتفبلٛخ، أٔ االتفبق عهٗ صٚبدح تتعذٖ 

 انُست انًمشسح فٙ ْزا انمبٌَٕ.

 المادة الثالثت

إرا نى ٚمع ثٍٛ انطشفٍٛ اتفبق عهٗ ششٔط يشاجعخ ثًٍ انكشاء َٔسجخ انشفع يٍ لًٛتّ 

سُٕاد عهٗ األلم يٍ تبسٚخ االتفبق عهٗ انثًٍ أٔ يٍ   ثالث أيكٍ يشاجعتّ ثعذ يشٔس كم

تبسٚخ يشاجعتّ ثٍٛ األطشاف يجبششح، أٔ يٍ انتبسٚخ انز٘ حذدتّ انًحكًخ ٜخش يشاجعخ 

 ٔرنك طجمب نهُست انًمشسح فٙ ْزا انمبٌَٕ.

 المادة الشابعت

 تحذد َسجخ انضٚبدح فٙ ثًٍ انكشاء كًب ٚهٙ 3

 ثبنُسجخ نهًحالد انًعذح نهسكُٗ ؛ 1% -

 .ثبنُسجخ نجبلٙ انًحالد  95% -

 المادة الخامست

تحذٚذ َسجخ انضٚبدح فٙ ثًٍ انكشاء ثًب نٓب يٍ سهطخ تمذٚشٚخ ٔدٌٔ انتمٛذ   ًٚكٍ نهًحكًخ

ال ٚتجبٔص أسثعًبئخ دسْى  انكشاءثبنُسجتٍٛ انًزكٕستٍٛ فٙ انًبدح انشاثعخ أعالِ إرا كبٌ ثًٍ 

 . %05عهٗ أٌ ال ٚتعذٖ َسجخ انضٚبدح انًحكٕو ثٓب شٓشٚب 

                                                 

انًتعهك ثكٛفٛخ يشاجعخ أثًبٌ كشاء انًحالد انًعذح نهسكُٗ أٔ  50.50 تظم انًمتضٛبد انٕاسدح فٙ انمبٌَٕ سلى -2

 92ثتبسٚخ  9.50.902االستعًبل انًُٓٙ أٔ انتجبس٘ أٔ انظُبعٙ أٔ انحشفٙ انظبدس ثتُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى 

جبس٘ أٔ (، سبسٚخ انًفعٕل فمظ ثبنُسجخ نهًحالد انًعذح نالستعًبل انت4550َٕفًجش 05)  9241يٍ ر٘ انمعذح 

انًتعهك ثتُظٛى انعاللبد انتعبلذٚخ ثٍٛ  50.94يٍ انمبٌَٕ سلى  00ٔرنك ثًمتضٗ انًبدح ، انظُبعٙ أٔ انحشفٙ

 9.90.999انًُٓٙ انظبدس ثتُفٛزِ انظٓٛش انششٚف سلى  انًكش٘ ٔانًكتش٘ نهًحالد انًعذح نهسكُٗ أٔ نالستعًبل

 41)  9200يحشو  42ثتبسٚخ  5451(؛ انجشٚذح انشسًٛخ عذد 4590َٕفًجش  92) 9200يٍ يحشو  90ثتبسٚخ 

 .0041 (، ص4590َٕفًجش 
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 المادة السادست

ًٚكٍ نهًكتش٘ انًطبنجخ ثتخفٛغ ثًٍ انكشاء إرا طشأد ظشٔف أثشد عهٗ استعًبل 

يٍ لبٌَٕ  559ٔ 555أحكبو انفظهٍٛ   انًحم نهغشع انز٘ اكتش٘ يٍ أجهّ، ٔرنك ٔفك

 االنتضايبد ٔانعمٕد.

 المادة السابعت

 انكشائٛخ انجذٚذح اثتذاء يٍ تبسٚخ انًطبنجخ انمضبئٛخ.  ٕجٛجخٚجش٘ انعًم ثبن

ٌ إإَزاس نهًكتش٘، ف  ثتٕجّٛ  إرا عجش انًكش٘ عٍ سغجتّ فٙ يشاجعخ ثًٍ انكشاء

يٍ تبسٚخ انتٕطم ثبإلَزاس، ششٚطخ سفع انذعٕٖ   سشٚبٌ انٕجٛجخ انكشائٛخ انجذٚذح ٚجتذئ

 م.داخم أجم انثالثخ أشٓش انًٕانٛخ نتبسٚخ انتٕط

 المادة الثامىت

تختض انًحكًخ االثتذائٛخ ثبنُظش فٙ انًُبصعبد انًتعهمخ ثًشاجعخ ٔاستٛفبء انضٚبدح فٙ 

أثًبٌ انكشاء سٕاء انًُظٕص عهٛٓب فٙ انعمذ أٔ انًمشسح لبََٕب ٔانًتعهمخ ثبنًحالد انًشبس 

 إنٛٓب فٙ انًبدح األٔنٗ يٍ ْزِ انمبٌَٕ.

نكشاء ثبستٛفبء انًجهغ انًستحك اعتجبسا يٍ تبسٚخ ٚمضٙ انحكى انًمش نهضٚبدح فٙ ثًٍ ا

 سشٚبٌ انضٚبدح إنٗ تبسٚخ تُفٛز انحكى.

ًٚكٍ استئُبف انحكى انظبدس فٙ ْزِ انمضبٚب داخم أجم ثالثٍٛ ٕٚيب كبيهخ يٍ تبسٚخ 

 انتجهٛغ.

ال ٕٚلف أجم االستئُبف ٔاالستئُبف َفسّ تُفٛز األحكبو انظبدسح فٙ َطبق انًبدح 

ِ، غٛش أَّ ًٚكٍ نًحكًخ االستئُبف أٌ تٕلف انتُفٛز ثمشاس يعهم ٔثُبء عهٗ طهت انشاثعخ أعال

 يستمم.

 المادة التاسعت

 ال ٚسش٘ ْزا انمبٌَٕ إال عهٗ انذعبٖٔ انًسجهخ ثعذ َششِ ثبنجشٚذح انشسًٛخ.

 المادة العاششة

 تهغٗ جًٛع انًمتضٛبد انًخبنفخ نٓزا انمبٌَٕ ٔانًتعهمخ ثًشاجعخ ثًٍ انكشاء.
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