ِمرتح ثبٌزعذ٠الد ادلـٍٛة إجشائٙب
(إػبفخ  -حزف – اعزحذاس )
عٍٝ

لبٔ ْٛاٌؼش٠جخ عٍ ٝاٌمّ١خ ادلؼبفخ
سلُ ٌ 34غٕخ 6103
اٌٍجٕخ اٌٛصاس٠خ

ادلشىٍخ ثبٌمشاس اٌٛصاس ٜسلُ ٌ 466غٕخ 6106

ى

()1

اٌزعذ ً٠ادلمرتح

إٌض احلبىل

ِربساد اٌزعذً٠

ِبدح (:)3
ِبدح (:)3
ى
تخضععل لرضععريسة س(عععر (لعععر) ال(ععرل الخععدما تخضعل لرضعريسة س(ععر (لععر) ال(عرل الخعدما
التى تلدرها مشر عا المناطق المعد اس(ع اق التعععععى تلعععععدرها مشعععععر عا المنعععععاطق المعععععد إضافظىهذاىالنصىإلى ىالاىا رىم ىمى()6ى،ى()7ىاىنى
الحرة إلى خارج السالد.
اس(ععع اق الحعععرة ٚادلٕااابؿك اصلزظااابد٠خ راد الػىىانونىفىىويىوعىىوتىمىى مىعلاوىىلىالفىىل ى
كما تخضل لرضريسة س(عر (لعر) ال(رل الخدما اٌـج١عخ اخلبطخ إلى خارج السالد.
والخ ااتىالوام رىلعلكىالاشموماتىبضىموبظى
ال ع اردة لهععلم المشععر عا الالزمععة لمزا لععة النش عاط كمععععا تخضععععل لرضععععريسة س(عععععر (لعععععر) ال(ععععرل
المرخص سه داخل المناطق المد اس(ع اق الحعرة الخعععععدما الععععع اردة لهعععععلم المشعععععر عا الالزمعععععة الػواظىالاضافظىعشجوطاىلالفىعماامىفىهىهىذهى
عدا (يارا الرك ب.
لمزا لة النشاط المرخص سه داخل المناطق المد الاناطق .ى
اس(ععع اق الحعععرة ٚادلٕااابؿك اصلزظااابد٠خ راد
وومامىى ىعطىى ولىالالللىىظىلعشىىالىىاشىىموماتى
اٌـج١عخ اخلبطخ عدا (يارا الرك ب.
الاناطقىاال عصا وظىذاتىالطبوطظىالخاصظ .ى
ِبدح (:)4

مععل عععدم ا خععالل سمععا تععنص عريععه العقععرة ال انيععة مع
المادة ( )6مع هعلا القعان س ت(عتحق الضعريسة عرعى
مععا يععرد م ع (ععرل مععا ي ع دد م ع خععدما خاضعععة
لرضعععريسة ف ألقعععا سحكعععام هعععلا القعععان إلعععى المنعععاطق
المعد اس(ع اق الحععرةس ك(عتهالكها المحرععى داخععل
هلم اسماك .
يعتسعععر اك(عععتيراد ستعععرد اكتجعععار داخعععل المنعععاطق
الحرة التى تشمل مدينعة سككمرهعا فعى حكعم اك(عتهالك
المحرى.
كمععا ت(ععتحق الضععريسة عرععى مععا ي(ععت رد مع (ععرل
خدما خاضعة لرضريسة ف ألقا سحكام هلا القان م
المناطق المد اس( اق الحرة إلى ال( ق المحرعى
داخل السالد.
تعامععل الخععدما ال(ععرل الملععنعة فععى مشععر عا
المناطق المد الحرة معامرة ال(عرل الم(عت ردة مع
الخارج عند (حسها لال(تهالك اك(تعمال المحرى.

ِبدح (:)4

مل عدم ا خالل سما تعنص عريعه العقعرة ال انيعة مع
المادة ( )6م هلا القان س ت(تحق الضريسة عرعى
ما يعرد مع (عرل معا يع دد مع خعدما خاضععة
لرضععريسة ف ألقععا سحكععام هععلا القععان إلععى المنععاطق
المد اس(ع اق الحعرةس ٚادلٕابؿك اصلزظابد٠خ
راد اٌـج١عخ اخلبطخ ك(عتهالكها المحرعى داخعل
هلم اسماك .
يعتسععر اك(ععتيراد ستععرد اكتجععار داخععل المنععاطق
الحرة التى تشمل مدينة سككمرها فى حكم اك(عتهالك
المحرى.

كما ت(تحق الضريسة عرى معا ي(عت رد مع (عرل
خدما خاضعة لرضعريسة ف ألقعا سحكعام هعلا القعان
مع المنععاطق المععد اس(ع اق الحععرة ٚادلٕاابؿك
اصلزظبد٠خ راد اٌـج١عخ اخلبطاخ إلعى ال(ع ق
المحرى داخل السالد.
تعامل الخعدما ال(عرل الملعنعة فعى مشعر عا
تحععدد الالةحععة التنعيليععة الحععد د الق اعععد المن مععة المناطق المد الحرة ٚادلٕبؿك اصلزظبد٠خ راد
لألحكععام المنل ع ص عريهععا فععى هععلم المععادة المععادة اٌـج١عخ اخلبطاخ معامرعة ال(عرل الم(عت ردة مع
الخععععارج عنععععد (ععععحسها لال(ععععتهالك اك(ععععتعمال
( )6م هلا القان " .
المحرى.
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ى

()0
ِبدح (:)01

إٌض احلبىل

عرى كل م(جل يقدم لرملرحة إقعراراأل شعهريا أل عع
الضعععريسة ضعععريسة الجعععد ل الم(عععتحقة احعععداهما
سح(عععب اكحععع ال للعععك عرعععى النمععع لج المععععد لهعععلا
التععععرد خععععالل الشععععهري التععععاليي كنتهععععا العتععععرة
الضععريسية عرععى يقععدم إقععرار شععهر إسريععل ت ع د
الضريسة ضريسة الجد ل عنه في م عد غايته الي م
الخامس عشر م شهر ي ني .

ِبدح (:)01

اٌزعذ ً٠ادلمرتح

ى

عرععى كععل م(ععجل يقععدم لرملععرحة إقععراراأل شععهريا أل -1
اٌىرت١ٔٚااااب ععععع الضععععريسة ضععععريسة الجععععد ل
الم(تحقة احعداهما سح(عب اسحع ال للعك عرعى
النم لج المعد لهلا الترد خعالل اٌشاٙش اٌزاب -2
صٔزٙبء اٌفرتح اٌؼش٠ج١خ.
ٚجيٛص ٌٍٛص٠ش ختف١غ ادلذح ادلشابس إٌٙ١اب فاٝ
اٌفمشح اٌغبثمخ أ ٚص٠بدرٙب حبغت األحٛاي ٚفمب
-3
ٌٍؼٛاثؾ اٌىت رؼعٙب اٌالئحخ اٌزٕف١ز٠خ.
-4

-5

ِبدح (:)61

ِبدح (:)61

ِربساد اٌزعذً٠
لعػنىىىونىاأوضىىىاعىبطىىى ىاالنعػىىىالىالىىىهى
عطبوىىقىالانظواىىظىااللنعمونوىىظىومىى مى
بولىعػ ومىاال ماماتىالوم وظ .ى
وجو ىانظواظىإ مامىالنعمونوظىاصىلوبظى
بالافىىعن اتىالعىىهىعفىىاهمىفىىهىعػىى ومى
اإل ماماتىف ىاوم ىغاوعهىشؼم.ى
ىعطبوقىالشاولىالاالهىوذلىكىللاى فوماتى
اإللنعمونوظىللاصىللظىوالىذيىوفىاهمىفىهى
علصولىوعومو ىالضموبظىخاللىشؼم.
ىنىىانىاطاىىولىبؼىىذاىالنظىىامى بىىلىعطبوىىقى
فانونىالضموبظىملهىالػواظىالاضافظىوذلكى
ملهىفل ىالج ولىم مى1ىبالػانونى11ىلفىنظى
.1991
هنىىاكىالػىىمامىالىىوقاميىم ىىمى329ىلفىىنظى
2017ىوالخىىاصىبالجؼىىاتىاللنواوىىظىالعىىهى
عػىىومىبعػ ى ومىاإل ىىمامىوف ى ا ىالضىىموبظى
خاللىالوومىاأولىانىالشؼمىالعال  .ى

يرتزم كل م(جل سإخطار الملرحة كتاسة سك تتييرا يرتزم كل م(جل سإخطار الملعرحة اٌىرت١ٔٚاب سعك وذلىىىكىلعػنىىىونىاأوضىىىاعىبطىىى ىاالنعػىىىالىالىىىهى
تحدث عرى السيانعا ال(عاسق تقعديمها سطرعب الت(عجيل تتييرا تحدث عرى السيانا ال(اسق تقديمها سطرعب عطبوقىالانظواظىااللنعمونوظ ىوالشاولىالاىال ى
للععك خععالل احععد عشععري ي مععا أل معع حععد ث ترععك الت(جيل للك خالل أسثعخ عششح ي ما أل م حد ث للاىىى ى فوماتىاإللنعمونوىىىىىظىوالعواصىىىىىلىبىىىىىونى
الاصللظىوالافجلونىالنعمونواً .ى
ترك التتييرا .
التتييرا .
ٚجيٛص اٌغّبح ٌٍّغجً ثزمذ ُ٠اإلخـبس ادلشبس
إٌ ٗ١وزبثخ ٚفمب ٌألحٛاي اٌىت ٠ماذس٘ب سئا١ظ
ادلظٍحخ أ٠ ِٓ ٚفٛػٗ.
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ى

()3
إٌض احلبىل

ِبدح (:)64

"يجعععع ز سقععععرار معععع العععع زير ساكتعععععاق مععععل العععع زير
المخعععتص إعععععا سععععد ال(عععرل مععع الضعععريسة فعععى
الحالتي اآلتيتي :
 -1الهسععععا
لرد لة

التسرعععععا

الهععععدايا لرجهععععاز ا دارد

حدا ا دارة المحرية.

 -0معععا ي(عععت رد لألغعععراد العرميعععة

التعريميعععة

ال قافيععععة س ا(ععععطة المعاهععععد العرميععععة التعريميععععة
معاهد السحث العرمى".
ِبدح (:)01

ترد الضريسة طس ألقا لرشر ط ا جرا ا فعى الحعد د
التى تسينها الالةحعة التنعيليعةس خعالل خم(عة رسععي
ي ألمععا مع تععاريم تقععديم الطرععب م يععداأل سالم(ععتندا فععى
الحاك اآلتية:
 -1الضريسة ال(اسق (عدادها تحميرهعا عرعى ال(عرل
الخعععدما التعععى يعععتم تلعععديرهاس (ععع ا لعععدر
سحالتها دخر فى (رل خدما خردس سمعا
ك يجعععا ز الرلعععيد العععداة س سشعععرط ت ريعععد قيمعععة
اللععادرا إلععى حعععد السنعع ك الخاضعععة شعععرا
السنععك المركععزد ف ألقععا لرض ع اسط التععى يحععددهاس
ف ألقا سد م طعرق ال(عداد الت(ع يا اسخعرد
التى تحددها الالةحة التنعيلية للك كره سشرط ك
تقل قيمة اللادرا ع قيمة مدخالتها . "......
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ِربساد اٌزعذً٠
اٌزعذ ً٠ادلمرتح
لوشىىالىاإلمغىىاخىالخ ى ااتىالاػ اىىظىنعبممىىاتى وى
ِبدح (:)64
"يجععع ز سقعععرار مععع الععع زير ساكتععععاق معععل الععع زير ه ى اواىعغا و ىاًىىلاىىاىوذخىىذىمل ى ىالىىنصىاللىىالهىاىىنى
المخعععتص إعععععا سععععد ال(عععرل ٚاخلاااذِبد مععع ا عصامهىمل ىالفل ىفػطى ونىالخ اات .ى
عػنوناًىلااىفبقىالاوافػظىملوهىاىنىإمغىاخىهولىظى
الضريسة فى الحالتي اآلتيتي :
الفىىنظىالل وىى ،ىالجىااطىىظىالاصىىموظىالوابانوىىظى
 -1الهسعععا التسرععععا الهعععدايا لرجهعععاز ا دارد
بامعبامهىىىىىاىهولىىىىىظىمااىىىىىظ،ىالؼولىىىىىظىالطااىىىىىظى
حدا ا دارة المحرية أ ٚاذل١ئبد
ٌٍذٌٚخ
لالفعطالاات،ىوالؼولظىالطااظىلالنعخابات .ى
اٌعبِخ.
ولا ىاىافىىعػمتىملوىىهىافعىىاخىالجاطوىىظىالطاواوىىظى
للغعىويىوالعشىمو ىاىنىامعبىامىالؼولىاتىالطااىىظى
انى جؼقرىال ولظىاإل اموظ .ى
ِبدح (:)01

" تععرد الضععريسة طس ألقععا لرشععر ط ا جععرا ا فععى
الحد د التى تسينها الالةحعة التنعيليعةس خعالل خم(عة
رسععععي ي ألمعععا مععع تعععاريم تقعععديم الطرعععب م يعععداأل
سالم(تندا فى الحاك اآلتية:
 -1الضععععريسة ال(ععععاسق (ععععدادها تحميرهععععا عرععععى
ال(ععرل الخععدما التععى يععتم تلععديرهاس (عع ا
لعدر سحالتهعا دخرع فعى (عرل خعدما
خععردس سمععا ك يجععا ز الرلععيد الععداة ٌٍغااٍ
ٚاخلذِبد اٌزا٠ ٟغاش ٞثشاأٙب اخلظاُ
اٌؼش٠جٟس سشرط ت ريعد قيمعة اللعادرا إلعى
حعد السنع ك الخاضععة شعرا السنعك المركعزد
ف ألقععا سد م ع
ف ألقععا لرض ع اسط التععى يحععددهاس
طرق ال(داد الت( يا اسخرد التى تحعددها
الالةحة التنعيلية للك كره سشعرط ك تقعل قيمعة
اللادرا ع قيمة مدخالتها ."......
ِبدح ( ِ 01ىشس):
حيك دلغابدس ٜاٌاجالد ِآ اٌضائاش ٓ٠األجبٔات
دلظش دلذح ص رض٠ذ عٍ ٝثالثاخ أهاٙش اعارتداد
اٌؼش٠جخ اٌغبثك عذاد٘ب ٌٍجبئ ادلغاجً عآ
ِشرت٠برٗ ٌغٍ خبػعخ ٌٍؼش٠جخ ثششؽ أْ ص

ى

عػنونىىاىللىىنصىالىىوام ىبالالللىىظىفىىهىهىىذاىالشىىؾن،ى
لوىىيىووجى ىفىىل ىاطغىىارىوفىىل ىجى ولىعصى مىوىىالى
ووج ىلؼاىمصىو ى الىنى،ىوبالعىال ىاطالجىظىالػصىومى
الاعامىىلىف ى ىم ى مىإانانوىىظىم ىضىىموبظىالج ى ولى
للفىىىل ىوالخىىى ااتىالخاضىىىطظىلضىىىموبظىالجىىى ولى
والاصىى ى مرىللخىىىىاما،ىونىىىىذاىالفىىىىل ىوالخىى ى ااتى
الاطغارىالاص مرىللخاماىلط مىوجىو ىمصىو ى الىنى
لؼذهىالفل ىوالخ اات ى

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى

ى

()4
إٌض احلبىل

اٌزعذ ً٠ادلمرتح
رمً لّ١خ ِشرت٠برٗ ثبٌفابرٛسح اٌٛاحاذح عآ
 0211جٕٚ ، ٗ١عٍ ٝأْ ٠زُ خشٚج ِشرت٠برٗ
ِٓ اٌاجالد ثظاحجزٗ أ ٚثااٚ ٜعاٍ١خ أخاش،ٜ

ِربساد اٌزعذً٠
هذهىالاا رىلعوفومىم ىالضىموبىظىملى ىاشىعمواتى
القالمونىاأجانى ىاعىا مىىالىبال ىعشىجوطاًىلجىذ ى
الفوالظىوعلغوىقاىلؼىمىملى ىاصىطلا ىالانعجىاتى
الاصموظىل ىىمو عؼمىلبال همى .ى

ٚحتذد اٌالئحخ اٌزٕف١ز٠خ ػٛاثؾ رـج١ك ٘زا
إٌض.
لويىووج ىالاا رى()36ىبالالللظىعنصىمل  :ى
ولق ىلاعا مي ىالبال ىان ىاأجان ىالاػواونى
لا ر ىال ىعقو ىمله ىمالمظ ى شؼم ىافعم ا ى
الضموبظ ىالفابق ىف ا ها ىللبال ىالافجل ىمنى
اشعمواعهىلفل ىخاضطظىللضموبظىبشمطى نىالى
وػل ىابلغ ىالغاعومر ىمن ىخافظ ىآالي ىجنوهى
اصمي ،ىومل ى ن ىوعم ىخموا ىاشعمواعهى
بصلبعهى.
ووعم ىافعم ا ىالضموبظ ىمن ىطموق ىالبنكى
بالانغذىالجامنه،ى وىباوج ىشوكىمنىطموقى
إ امر ىم ىالضموبظ ىبالاصللظ ىومفل ىمل ى
منوانهى.ى
وفه ىجاو ىاألوال ىعخصم ىاصاموي ىإ اموظى
ى( 5ى )%ىان ىإجااله ى واظ ىالابلغى
بوا
الافعم ى0ى
وملهىملوسىالاصللظىوض ىالػوام ىواإلجماخاتى
الالقاظىلم ىالضموبظىمل ىعلكىالفل  0ى

ِبدح (:)00

ِبدح (:)00

عرى الم(جل دا حلعيرة الضعريسة د ر أليعا لرملعرحة عرعععععى الم(عععععجل دا حلعععععيرة الضعععععريسة د ريعععععا أل وعوتىهذاىالنصىللاصللظىمنى ىاالنعػىالىلعطبوىقى
رفق إقرارم الشعهرد فعى الم ععد المنلع ص عريعه لرملععععرحة رفععععق إقععععرارم الشععععهرد فععععى الم عععععد الغىىىىاعومرىااللنعمونوىىىىظىاىىىىنىالشىىىىمناتىإلىى ى ى
فى المادة ( )14م هلا القان س للك طس ألقا لرق اعد المنل ص عريه فى المادة ( )14م هلا القعان س الافعؼلكى B2Cىاانانوظىعلصولىالضىموبظىاىنى
ا جرا ا التى تحددها الالةحة التنعيلية."...

ٚاعاازإبء ِاآ رٌااه جيااٛص ٌٍااٛص٠ش إٌااضاَ ثعااغ الافىىعؼلكىوعومو ى هاىمل ى ىالغىىومىللاصىىللظى ونى
ادلغااجٍو ٚااٙاابد احلى١ِٛااخ ٚاذل١ئاابد اٌعبِااخ انعظامىاااىوىوفمىالو ىتىالافىععمقىانىذىعىامو ى
ٚغري٘ب ِٓ جٙبد اٌزعبًِ ادلخزٍفخ ِ ادلغزٍٙه العلصولىوعامو ىالعومو ى(اؼلظىعػ ومىاإل مام)ى

إٌٙبئِ ٝجبهشح ثبٌزحظ ً١حتذ حغبة اٌؼاش٠جخ وضاانىعلصولىناالىالضموبظ.ى ى
أ ٚػااش٠جخ ااااذٚي أ ٚوٍّٙ١ااب ٚادلغاازحمخ ثاابإللشاس
ٚاٌزٛس٠ذ اٌفٛس ٜذلب مبب ٠زٕبعات ٚؿج١عاخ ثعاغ

األٔشااـخ ٚفمااب ٌٍمٛاعااذ ٚا إلجااشاءاد اٌااىت حتااذد٘ب
اٌالئحخ اٌزٕف١ز٠خ ٌٍمبٔ.ْٛ
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ى

()5
إٌض احلبىل

ِربساد اٌزعذً٠

اٌزعذ ً٠ادلمرتح
إضافة فقرة راسعة لرمادة ()31
"ىووجىوقىلىىملوسىالاصىللظى وىاىىنىوغوضىهىاإلفىىمااى
الاذ ىىتىلاى رىمالمىىظى شىىؼمىوذلىىكىملى ىالمفىىاللى
الىىوام رىللطالوىىظىاالنعاجوىىظىاوىااامفىىظىالنشىىاطى
وذلكىوفػاىللضااناتىالعهىعماهاىاصللظىالجاىامكى
انافىىبظىللىىوىنىاوافىىارىصىىال ىالشىىؾنىالاصىىللظى
بالافىىعن اتىالالقاىىظىلبلىىيىاالمغىىاخىخىىاللىالا ى رى
الاىىذنومرى وىفى ا ىالضىىموبظىالافىىعلػظىونىىذاى
الضموبظىاالضافوظ" ى

ِبدح (:)33

رعذ ً٠ادلبدح (ٔٚ ) 33مٍٙب ٌزىا ْٛسلاُ (ِ 20ىاشس)

خم(عععة ك جنيعععه فضعععالأل عععع الضعععريسة ضعععريسة
الجد ل الضريسة ا ضافية الم(تحقة كعل مع خعال
الععن م المنلع ص عريهععا فععى
اسحكععام ا جععرا ا
يك ع عمععال
كةحتععه التنعيليععة د
هععلا القععان
م عمال التهرب المنل ص عريها فيه.

«٠ؤد ٜادلىٍف ٌٍّظٍحخ ِجٍغب ٚلذسٖ (اااا)
فؼال عٓ اٌؼش٠جخ ٚػش٠جخ ااذٚي ٚاٌؼش٠جخ
اإلػبف١خ ادلغزحمخ وً ِٓ خبٌف األحىبَ
ٚاإلجشاءاد أ ٚإٌظُ ادلٕظٛص عٍٙ١ب يف ٘زا
يك عمال
اٌمبٔٚ ْٛصئحزٗ اٌزٕف١ز٠خ د
عمال التهرب المنل ص عريها فيه.
م
تعد مخالعة سحكام هلا القان الحاك اآلتية:
 -1التكخر في تقديم ا قرار دا الضريسة
ضريسة الجد ل ع المدة المحددة قان ناأل.
 -0تقديم سيانا خاطةة ع المسيعا م ال(رل
الخدما الخاضعة لرضريسة إلا هر فيها زيادة
عما رد ساكقرار
 -3ه ر عجز زيادة في ال(رل الم دعة في
المناطق اس( اق الحرة سالمخالعة سحكام قان
الجمارك .
 -4عدم اخطار الملرحة سالتتيرا التي حد
عرى السيانا ال اردة سطرب الت(جيل خالل الم عد

"يعاقب سترامة ك تقل ع خم(ماةة جنيه ك تجعا ز عٍ ٝإٌح ٛاٌزبىل:

تعد مخالعة سحكام هلا القان الحاك اآلتية:
 -1التكخر فى تقديم ا قرار دا الضعريسة ضعريسة
الجد ل ع المعدة المحعددة فعى المعادة ( )15مع
القان سما ك يجا ز (تي ي ما أل.
 -0تقديم سيانعا خاطةعة عع المسيععا مع ال(عرل
الخعععدما الخاضععععة لرضعععريسة إلا هعععر فيهعععا
زيادة عما رد سا قرار.
 -3ه ع ر عجععز زيععادة فععي ال(ععرل الم دعععة فععي
المناطق اس( اق الحرة سالمخالعة سحكام قان
الجمارك .
 -4عدم اخطار الملرحة سالتتيرا التي حد عرى
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إضافظىهذاىالنصىللاىا رى(ى)31ىنغػىمرىج وى رى
لعػنونىالصاللوظىالاخولظىلملوسىالاصللظىفى ى
اإلفمااىالاذ تىمنىالمفاللىالوام رىللطالواتى
اإلنعاجوىىىىىظىومىىىىى مىعلاولؼىىىىىاىبالعمااىىىىىاتى
واأمضىىواتىالناعجىىظىمىىنىالعىىؾخمىفىىهىاإلفىىمااى
منؼاىانىالجامكىالاخعصىللونىبلىيىإمغالؼىاى
اىىنىم اىىه،ىلوىىيىالىىنصىالاعىىاىىلالو ىاًىف ى ىهىىذاى
الشىىىىؾنىهىىىىوىنىىىىصىالاىىىىا رى(ى)40ىاىىىىنىالالللىىىىظى
العنغوذوظ.ى ى
ى
ى
عط ول ىالاا ر ى( )66ىونػلؼا ىلبا ىاألنامى
الطااظىبااىوفاتىبعلصولىابالغىالاخالغاتىانى
بل ىالاصللظا ىقوا ر ىابلغ ىالاخالغظ ،ىونذلكى
اطالجظ ىالاشنلظ ىالاعاملظ ىفه ىامعبام ىلاالتى
الاخالغظىالعهىوم تىمل ىفبولىالامالىفهىهذهى
الاا ر ىهه ىلاالت ىالاخالغظ ىألنام ىالػانون ىمل ى
فبول ىاللصم ،ىوبالعاله ىفؿن ىالنص ىبشنلهى
اللالهى ىو ف ىبهىبطضىالافجلونىبط مىجواقى
فمض ىغمااظ ىمن ىامعنابؼم ى ىأوظ ىاخالغظ ى خمىى
بخالي ىاللاالت ىالخاس ىالاذنومر ،ىلوي ى ن ىهناكى
لاالت ىنمومر ىفه ىالػانون ىوصط ىفم ها ىعط ى
اخالغظىألنامىالػانونىوهوىااىوضتىفهىالنعا ى
ال ومي ىم م ى( )8ىلفنظ ى 2017ىالصا م ىان ىانع ى
النال ىالطام.ىىونذلكىعط ولىالبن ى()1ىانىهذهى
الاا رىلعط ىاوامو ىعػ ومىاإل مام .ى

ى

.ى ى

ى

()6

اٌزعذ ً٠ادلمرتح

إٌض احلبىل
السيانا ال اردة سطرب الت(جيل خالل الم عد المحدد .
 -5عدم تمكي م عي الملرحة م القيام
المحدد.
ممار(ة اختلالاتهم في الرقاسة
 -5عدم تمكي م عي الملرحة م القيام س اجساتهم
ممار(ة اختلالاتهم في الرقاسة التعتيش المعاينة المراجعة طرب الم(تندا
س اجساتهم
اكطالع عريها
التعتيش المعاينة المراجعة طرب الم(تندا
 -3خمبٌفاااخ األحىااابَ أ ٚاإلجاااشاءاد أ ٚاٌااإظُ
اكطالع عريها
مع اكفعععال ادلٕظااٛص عٍٙ١ااب فاا٘ ٝاازا اٌماابٔٚ ْٛصئحزااٗ
تضععاع العق سععة فععي حالععة ارتكععاب
اٌزٕف١ز٠خ
المشار اليها خالل ( 3ن ا .
تضاع العق سة في حالة ارتكعاب مع اكفععال
المشار اليها خالل ( 3ن ا .

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى

عٍ ٚخذِبد ااذٚي أٚص:

ى

عٕٛاْ ااذٚي ادلشافك ٌٍمبٔ:ْٛ

ى
ى

ِربساد اٌزعذً٠

(عععرل خعععدما الجعععد ل المرافعععق لمشعععر ع قعععان
سإلدار قان الضريسة عرى القيمة المضافة.

(ععرل خععدما الجععد ل المرافععق لقععان
عرى القيمة المضافة.

الم(ر(ل رقم 3

لوي ى ن ىصنامظ ىالقووت ىعػوم ى فافاً ىمل ى
جامدة
نساتية لرطعام استةس (اةرة
زي
مالواتىخلطىىللقووت .ى
منقام مكررة مخر طة . " )1(...
مل إضافة تلييل جديد ينص عرعى "ٍ٠زضَ ادلغازٛسد ى
والعذوول ىالج و ى فور ىبفلطعه ىال خانى
أ ٚادلٕزج ثئخـبس ادلظٍحخ ثج١ابْ ااٙابد اٌزاٟ
والنلول.

الضععريسة

ع امناًىلعصلوتىالخطؾىالاا ىى ى
ى
رد سالم(ر(ري رقعم ( )13( )12مع الجعد ل سنعد
حعععل (لعععن م(عععتحدث) مععع الم(ر(عععري ( )12ى
ك (لن م(تحدث) .
(.)13
ى

" زي
منقام

نساتية لرطعام استةس (اةرة
مكررة ")1(...

جامدة

ث ١ا اٌض٠ااٛد إٌٙ١ااب ٚو١ف١ااخ اٌزظااشف يف وّ١اابد

اٌض٠اٛد ادلجبعاخ ٚرٌاه خااالي اخلّغاخ عشاش ِٛ٠ااب

اٌزبٌ١خ ٌٍشٙش اٌزٞ
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ف ٗ١اٌج. " ١

ى

()7
إٌض احلبىل

اٌزعذ ً٠ادلمرتح

ِربساد اٌزعذً٠

ى
الم(ر(ل رقم 4
نساتية لرطعام مهدرجة لونون ىهذا ىالفطم ىالاُخغض ى( )%0.5ىاػعصم ىمل ى
شح م حي انية
شععح م حي انيععة نساتيععة مهدرجععة جزةيعا أل زي
" زيع
كري عا أل مجمععدة منقععاة سكيععة طريقععة خععرد إ جزةيا أل كريا أل مجمدة منقاة سكية طريقة خرد الفل ىالعه ىعن ما ىضان ىهذا ىالافلفل ىوالعهى
عفعخ م ىفه ىالططام ىوالصنامات ىالعذالوظ ىفػطى
إ كان مكررة لك غير محضرة ك ر م للك
كان مكررة لك غير محضرة ك ر م للك
وال ىواع ىهذا ىالفطم ىالانخغض ىإل ى ي ىصناماتى
خمى،ىاملىالافلفلى()3ىانىالج ولىبن ى والً .ى
الم(ر(ل رقم 5
خضوع ىهذا ىالافلفل ىلضموبظ ىالج ول ىبغلظ ى%5ى
"المقرمشا المنتجا الملنعة م دقيق الحر د حل هلا الم(ر(عل مع الجعد ل الخضع ع لر(ععر انىالػواظى مامىالط و ىانىم و ىالغطلىللاجعا ى
العام لرضريسة عرى القيمة المضافة .
م عجي عدا الخسز سجميل ن اعه".
الضموبه،ىلويى ىىخضومؼمىلضموبظىالج ولىإل ى
إلقام ىانعجه ىاأصناي ىالوام ر ى مون ىهذاى
الافلفلىإل ىالعػ مىللاصللظىللعفجولى واىنانى
لجم ىاطااالعؼم ،ىوهو ىاا ىومػل ىناهل ىصعامى
الانعجونى(نالاخابقىالصعومر)،والفوااىو نىهذاى
الافلفل ىوعضان ىبطض ىالفل ىالعه ىعاسى
ال و ي ىال خل ىبصومر ىاباشمر ى ،ىفضال ىمن ىم مى
إانانوظىخصمىضموبظىالا خالتىاااىوعمع ىملوهى
قوا رىعنلغظىاإلنعااىو ممهىالفلبهىمل ىالفطمى
 ،ىوعطامض ىهذا ىالبن ىا ىالبن ى( )16ىان ى الاظى
اإلمغاخات ىالخاص ىبالاؾنوالت ىالاطغار ىانى
الضموبظ ىوالصا م ىبشؾنؼا ىاالشعماطات ىالوام رى
بالػمامىالوقاميىم مى82ىلفنظى.2017
المقا ك اعمال التشييد السنا (ت ريد تركيب) ى
الم(ر(ل رقم :9
وذلىىكىالاعىى ا ىاالمغىىاخىالصىىا مىلؼىىاىفىىهى الاىىظى
المقا ك اعمال التشييد السنا (ت ريد تركيب) عدا التى ت دد نشا ليانة د ر العسادة
االمغىىاخاتىاىىنىالضىىموبظىملىىهىالػواىىظىالاضىىافظى
بالاجاومظىم مى()42ىالخ ااتىالع ىعذ ىىإلنشىاخى
وصوانظى ومىالطبىا ر،ىوالخى ااتىالاجانوىظىالعى ى
عذ وؼاى ومىالطبا ر .ى
حل هلا الم(ر(عل مع الجعد ل الخضع ع لر(ععر خضوعىهىذاىالافلفىلىلضىموبظىالجى ولىبغلىظى%5ى
الم(ر(ل رقم :12
انىالػواظى مامىالط و ىانىم و ىالغطىلىللاجعاى ى
المن عا اللناعية لال(تخدام المنزلي" العام لرضريسة عرى القيمة المضافة .
"اللاس
الضىىموبهىااىىمالىفىىهىالشىىمناتىالاصىىنطظىلفىىل ى
الصىىىىابونىوالانظغىىىىاتىالصىىىىناموظ،ىلوىىىىيى ىى
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ى

()8
إٌض احلبىل

الم(ر(ل رقم :5
"منتجا المطاح فيما عدا الدقيق العاخر
المخمر الم(ت رد م الخارج"
الم(ر(ل رقم :6
" جهزة تكيي اله ا

حداتها الم(تقرة ".

ِربساد اٌزعذً٠
اٌزعذ ً٠ادلمرتح
خضىىومؼمىلضىىموبظىالجىى ولىإلىى ىمىى مىإانانوىىظى
خصمىضىموبظىالاى خالتىااىاىوعمعى ىملوىهىقوىا ىرى
عنلغىىظىاإلنعىىااىو مىىمهىالفىىلبهىملىى ىالفىىوولظى
النػ وىىظىلى ىىالانىىعتىوبالعىىالهىانطنىىاسى مىىمهى
مل ىالفطم،ىلويى نىهىفىهىلالىظىعطى ولىالػىانونى
بلذيىالافلفلىوخضىومهىللضىموبظىملى ىالػواىظى
الاضىىىافظىبالفىىىطمىالطىىىامىفىىىويىوعىىىوتىخصىىىمى
الضىىموبظىفىىهىنافىىظىامالىىلىع اولىىهىااىىاىفىىويى
وىىنطنسى مىىمهىملىى ىالعنلغىىظىوىبالعىىالهىفىىطمى
البو ى ،ىالفىىوااىو نىهىىذهىالفىىل ىعاىىسىال ى و يى
ال خلىبصومرىاباشمر .ى
فضىىالىمىىىنىاشىىنالوظىم ىالضىىىموبظىلىىالىالمصىىىو ى
ال النىواىاىوفىام ىذلىكىملىهىانعشىامىالغىواعومى
الوهاوظ .ى
لعؾنوى ىانفىىلا ىصىىغظىاالفىىعوما ىملى ىال ى وقى
"منتجععععا المطععععاح فيمععععا عععععدا الععععدقيق العععععاخر الغىىاخمىناىىاىهىى ىافىىلوبظىملىى ىالاخاىىم،ىولػصىىمى
اإلمغاخىانعجاتىالاطالنىالاللوظى ونىالافىعوم ى
الم(ت رد المخمر الم(ت رد م الخارج"
انؼا ى
" جهععععععزة حععععععدا تكييعععععع تسريععععععد الهعععععع ا اطالجىىظىالاشىىنالتىالناجاىىظىمىىنىعطبوىىقىالىىنصى
اللىىالهىوالىىذيى ىىإل ى ىخضىىوعى جؼىىقرىالعنووىىيى
س حداتها الم(تقرة "
وول ى اعؼاىالافىىعػلظى(فىىبلوت)ىفػىىطىىللضىىموبظى
وضموبظىالج ولىبونااىول اتىعنووىيىوعبموى ى
الؼىىىواخى(العنووىىىيىالصلماوى)عخضىىى ىىلضىىىموبظى
الػواظىالاضافظىبالفطمىالطامىفػىط،ىوهىوىمنىسى
ااىنانىاطبقى مناخىضموبظىالابوطات .ى

ى
اجملّٛعخ  :06حزف عذا اٌزجغ
اجملّٛعخ :06
المنتجععا الزراعيععة التععى تسععاع سحاكتهععا الطسيعيععة سمععا فيهععا المنتجا الزراعية التى تساع سحاكتهعا الطسيعيعة سمعا فيهعا لويىانىالعبغىوخض ىلضموبظىالج ولىفػطىوالى
وخض ىلضموبظىالػواظىالاضافظىوهىذهىالػالاىظى
السل ر التقا د الشتال
السل ر التقا د الشتال عذا اٌزجغ
عخصىاالمغاخىانىضموبظىالػواظىالاضافظىفػط ى
ى
اجملّٛعخ  :01حزف اٌجـبؿظ
اجملّٛعخ :01
الخضعععر ا الع اكعععه الملعععنعة محريعععا أل ععععدا اٌجـااابؿظ الخضعععر ا الع اكعععه الملعععنعة محريعععا أل ععععدا العلعععاةر وذلكىال عصامىهذاىالػالاظىمل ىضموبظىالػواظى
الاضافظىلويى نهىوخض ىلضموبظىالج ولىفػط
مركزاتها.
العلاةر مركزاتها.
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ى

()9

اجملّٛعخ :04

إٌض احلبىل

اجملّٛعخ :04

ِربساد اٌزعذً٠

اٌزعذ ً٠ادلمرتح

وذلكىإلمغاخىخ ااتىالصميىالصىل ىالعى ىوعلالؼىاى

خذِبد اٌظشف اٌظحٚ ٝخذِبد تنقية أو الاواطنىوالالالظىمل ىفاعومرىالاواهىاملؼاىامىلى

تنقية أو تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة

الاوىىىاهىوالنؼمبىىىاخىلوىىىيى نؼىىىاىعاىىىسىنافىىىظى

تحلية أو توزيع المياه عدا المياه المعبأة

الاواطنون ى
اجملّٛعخ :61

أغذيةةةةةة محلةةةةةاة للحيوانةةةةةاا وال يةةةةةوا وا

اجملّٛعخ :61

ةةةةةما

(محلااا علفية) فيما عدا ما ي تخدم لتغذيةة الق ة
والكالب وا ما الزينة

أغذية محلاة للحيواناا وال يوا وا

واق الصحف وواق باعة وكتابة

ما

والاعاملظىف ىخضوعىإضافاتىاأماليىوامنقاعؼىاى

(حمؼشاد ٚاػبفبد ِٚشوضاد اصعالف) فيما ااىىاىوىىذ ىىإل ى ىقوىىا رىعنلغىىظىاأمىىاليىوبالعىىال ى
عدا ما ي تخدم لتغذية الق
الزينة

اجملّٛعخ :62

وذلىىكىللىىىلىالاشىىنالتىالناعجىىىظىمىىنىالعطبوىىىقى

والكالب وا ما

امعغىىاعىفىىطمهاىااىىاىوىىذممىملى ىاإلنعىىااىالى اجن ى
واللووان ى

وذلكىللىلىالاشىنالتىالناعجىظىمىنىالعطبوىقى
اجملّٛعخ :62
اٌجبجبط ٚعجبئٓ اٌٛسق وواق الصحف وواق والاعاملىىظىف ى ىخضىىوعىا ى خالتىصىىنامظىالىىومقى
للضموبظىاااىوذ ىىإل ىامعغاعىعنلغىظىالىومقى
باعة وكتابة
وبالعىىىال ىامعغىىىاعىفىىىطمهاىااىىىاىوىىىذممىملى ى ى
اإلنعاا .ى

وذلكىوذلىكىلاطالجىظىالاشىنالتىالناجاىظىمىنى
اجملّٛعخ  :65حزف عجبسح "ٚغري اٌغىٕ١خ"
اجملّٛعخ :65
بيع وتأجيا األاالى الفلاء واألاالى الزااعية بيع وتأجيا األاالى الفلةاء واألاالةى الزااعيةة العطبوقىوالخاصظىباإلمغاخىالوام ىبالاجاومىظى
م مى()28ى"بو ىوعؾجومىاأماض ىالغضاخىواأماض ى
والمبانى ال كنية والوحداا ال كنية.
والمبانى والوحداا ال كنية ٚغري اٌغىٕ١خ.
القماموىىظىوالابىىان ىوالول ى اتىالفىىننوظىوغوىىمى

الفىىننوظ"ىوإخضىىاعىنافىىظىالالىىالىاىلعجاموىىظى
والانشؽتىالغن وظىوغومهاىانىاأااننىالع ى
عنظمى لنااؼاى وانونىخاصظ ى
ى
لويى عصىمىالىنىصىاللىال ىملى ىإمغىاخىالنػىو ى
اجملّٛعخ :66
اجملّٛعخ :66
النقةةةةةود الواايةةةةةة والمعدنيةةةةةة المتداولةةةةةة والعمةةةةةالا النقةةةةود الواايةةةةة والمعدنيةةةةة المتداولةةةةة والعمةةةةالا الاع اولىىظىفػىىطى ونىالعطىىمقىإلمغىىاخىاال ىىماصى
الخىامىالعوىمىافىنونظىمنى ىافىعوما هاىااىىاى
التذكااية ٚاصلشاص اخلبَ ادلعذح ٌغىٙب.
التذكااية
وذ ىىلقوا رىعنلغظىعصنو ىالنػو ى
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( 12ى)
إٌض احلبىل

ِربساد اٌزعذً٠

اٌزعذ ً٠ادلمرتح

وذلكىامامارىلعؾمومىعلكىاأصنايىمل ىشمالتى
اجملّٛعخ :06
اجملّٛعخ :06
مقاعد ذاا عجل وأجزاؤها وا عها المنفصلة مقاعد ذاا عجل وأجزاؤها وا عها المنفصلة نبومرىانىالامضى ىباصىمىومغبىظىفى ىامامىارى
وأعلاء الج م الصناعية وأجزاؤها وأجهزة ت جيل وأعلاء الج م الصناعية وأجزاؤها وأجهزة البط ىاالجعاام ىلعلكىالشمالت .ى
ال مع للصم وأجزاؤها وغياها من األجهزة التى ت جيل ال مع للصم وأجزاؤها

وغياها من

تلبس أو تحمل أو تزاع في الج م لتعويض نقص أو األجهزة التى تلبس أو تحمل أو تزاع في الج م
عجز أو عاهة وأجزاؤها ولوازمها وأجهزة الغ ل لتعويض نقص أو عجز أو عاهة وأجزاؤها
الكلوى وأجزاؤها ولوازمها بما فيها ماشحاا الكلى ولوازمها
الصناعية وحلاناا األ فال.

وأجهزة الغ ل الكلوى وأجزاؤها

ولوازمها بما فيها ماشحاا الكلى الصناعية
وحلاناا األ فال ٚاألِظبي ٚاٌٍمبحبد ٚاٌذَ
ِٚشزمبرٗ ٚأو١بط مج اٌذَ ٚٚعبئً رٕظُ١

األعشح.
اجملّٛعخ :10

النقل المائى الداخلى غيا ال ياحى لألشخاص
والنقل الجوى لألشخاص.

اجملّٛعخ :10

وذلكىلع ىوشالىاإلمغاخىالنػلىالاال ىال اخل ى

"إٌمااً ادلاابئ ٝغااري اٌغاا١بحٌ ٝألهااخبص ،لاطالجظىالاشنالتىالناجاظىمنىعطبوقىالىنصى

ٚإٌمً ااٌ ٜٛألهخبص".

اللىىال ىناىىاىف ى ىلىىاالتىالطبىىاماتىالع ى ىعنػىىلى
اأشىىىىخاصىاىىىىنىاصىىىىمىللفىىىىطو وظىوالطنىىىىسى
وامامارىللطبػاتىال و رىالى خلىاىنىالطاالىظى
الاصىىموظىالطاالىىظىبىىالخلوتىونىىذاىللافىىاوارى
والط الىىظىبىىونىالنػىىلىالاىىال ىوالنػىىلىالجىىوىى
الذىىجاخىإمغالهىمل ىاإلطالقى اخل ىوخامج ى
ى

اجملّٛعخ :26

ال(يارا المجهزة طسيا أل لرمعاقي .

٠زُ حزفٙب

وعمىلذفؼاىلومو هىاىفىهى ىانونىذوىىاإلما ىظى
م مى10ىلفنظى .2018ى
ى
ى
ى
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( 11ى)
إٌض احلبىل
اجملّٛعخ :22

اٌزعذ ً٠ادلمرتح
اجملّٛعخ :22

ِربساد اٌزعذً٠

عوصىىوظىالفىىو ىالى نعومىوقوىىمىالصىىلظىإمغىىاخى

( ) اسد يعععة المععع اد الععالعععة الداخرعععة فعععي إنتاجهعععا األد٠ٚخ ٚادلٛاد اٌذاخٍخ يف إٔزبجٙب ثٕبء عٍ ٝمىى ى58ىصىىنيىاىىنىالاىىوا ىالاخلوطىىظىوالعىىهى
(محري).

لشاس ٠ظذس ِٓ ٚص٠ش اٌظحخ.

عغضىىىىلىاطىىىىالهىوقوىىىىمىالاالوىىىىظىبؿمغالؼىىىىاى

(ب) اسد يععة المععع اد الععالعععة الداخرعععة فعععي إنتاجهعععا

بعؾشومهىبعامو ى .2019/7/15ى

(م(ت رد) ".
اجملّٛعخ:24

الخدما اكعالنية

علعىىويىمل ى ىاىىوا ىفطالىىظىوغوىىمىفطالىىظىو ى ى

ى

ى

افعبطا ىالخ اات ىاالمالنوظ ىان ىج ول ىالفل ى  -1عخغوضىفطمىالضموبظى
والخ اات ىالاطغار،وبالعال ىخضومؼا ىلضموبظى  -2اانانوظىالخصم
الػواظ ىالاضافظ ىبالفطم ىالطام ى( )%14ىا ىإلعاخى  -3اللغاظىمل ىاللصولظ
ضموبظ ىال اعظ ىالاغموضظ ىمل ىاالمالنات ىبفطمى  -4العؾمومىاالوجاب ىمل ىالصنامظ
( )%20ى
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 -5ضىىىىىبطىالفىىىىىوقىباللصىىىىىولىملىىىى ىبوانىىىىىاتى

إضافظىاإلمالناتىالاطغارىطبػاىلػانونىال اعظ

الاعطىىىىاالونى(البىىىىال ىوالاشىىىىعمى)ىوخاصىىىىظى

ال ىج ولىاالمغاخات :ى

بالنفبظىلا خالتىالصنامظ

 -اإلمالناتىالعهىعص مىبػص ىاإلمالمىبؾواامى

 -6العىىىىؾمومىاالوجىىىىاب ىملىى ى ىضىىىىموبظىالىىىى خلى

الفلطظىالطااظ،ى وىلعنبوهىالجاؼومىال ى

بالو ويىملى ىصىلوىتىاوىما اتىالطىاالونىفى ى

عنغوذىالػوانونىواللوالت،ى وىللعوموظى

هذاىالاجال،ىوهوى امىغومىاعاىىف ىظىلىالوضى ى

بصغىظىمااظ،ىبااىفهىذلكىاإلمالناتى

الماهن

الصا مر انىإ اماتىالفوالظى

ى

واالفعطالااتىاللنواوظ.

ى

 -اإلمالناتىالخاصظىبالعبمماتىللطالاى

ى

والمماوظىالطبوظىبالافعشغواتى

ى

والاطاه ىاللنواوظ .ى

ى

 -إمالناتىالبووعىالجبموظ .ى

ى

 -اإلمالناتىالخاصظىباالنعخابات .ى

ى

( 10ى)
إٌض احلبىل

ِربساد اٌزعذً٠

اٌزعذ ً٠ادلمرتح
 إمالنىطال ىاللصولىمل ىالطال .ى اإلمالناتىالخاصظىبعنظومىالطالىبالانشؽت .ى
 اإلمالناتىالخاصظىبالاغػو ونىوالاغػو ات.
ى

اٌزعذ٠الد اخلبطخ ثبٌزجبسح اإلٌىرت١ٔٚخ

المادة ()1

اٌزعشفبد

إضافظىعطمويىج و ى

ى

الافجل ىغوم ىالاػوم :ىالشخص ىالطبوطه ى وى وعمىافعخ امىالعطمويىالاػعىمىى"للانلىيىغوىمى
االمعبامي ىالذي ىال ىوطعبم ىاػوااً ىفه ىاصمى الاػوم"ىلعل وى ىالاىوم ونىاأجانى ىالاعػى اونى

ووط

ىالقااً ىبالعفجول ىبضموبظ ىالػواظى بنظامىعفجولىالاوم ونىالابفطى ى

الاضافظىوالعفابؼاىمن ىاعاامىمالواتىبو ى
الفل

ى

ىومن ىعػ وم ىالخ اات ىالافعوم رى فىىهىلىىالىنانىىتىمالوىىاتىافىىعوما ىالفىىل ىالعىىهى

للطاالخىغومىالافجلونىفهىاصم .ى

عىىىعمىلصىىىالتىماىىىالخىغوىىىمىافىىىجلىونى( يى فىىىما )ى
باطمفىىظىاىىوم ونىغوىىمىاػواىىون،ىفىىواخىاىىنىخىىاللى
اأفىىىواقىاإللنعمونوىىىظى وىمىىىنىطموىىىقىالاىىىوم ى
اأفافه،ىعخض ىللضموبظىباوج ىنظىامىعفىجولى
الاىىىوم ونىالابفىىىطىالانصىىىوصىملوىىىهىبالغصىىىلى
الماب ى ،ىفىىؿنىمالوىىاتىافىىعوما ىهىىذهىالفىىل ىلىىنى
وعمىعلصولىضىموبظى واىظىالاضىافظىفىهىالانغىذى
الجامنهىامرى خمى ى
ى
ى
ى
ى
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( 13ى)
إٌض احلبىل
ادلبدح ()2

اٌزعذ ً٠ادلمرتح
إػبفخ فمشح جذ٠ذح

ص رى ْٛاٌؼش٠جخ عٍ ٝاٌغٍ

ِربساد اٌزعذً٠
ى

ادلغزٛسدح فىىىويىوىىىعمىإ مااىالعغاصىىىولىالخاصىىىظىبنظىىىامى

ِغزحمخ اٌزحظ ً١عٕذ اصفشاج ِٓ ااّبسن عفجولىالاوم ونىالابفىطىبالالللىظىالعنغوذوىظى
إرا رجو أٗ

حتظ٘ ً١زٖ اٌؼش٠جخ مبعشفخ (الاا رى،21ىالغػمرى،2ىج و ر) ى

ادلغجً غري ادلم.ُ١
ادلبدح ()00

ادلبدح ()00
إػبفخ فمشح جذ٠ذح

ٚأعزإبءا ِٓ اٌفمشٖ اٌغبثمخ ٍ٠زضَ ادلغجً

غري ادلم ُ١ثاِغبن عجالد ِجغـخ اٌىرت١ٔٚخ

إرا وبْ دمٓ خيؼعٌٍٕ ْٛظبَ ادلجغؾ
ٌٍزحظ ً١عّب ٠م ِْٛٛثج١عٗ ِٓ اٌغٍ

ٚاخلذِبد اىل أهخبص غري ِغجٍو فٝ

ِظش.
ادلبدح ()04

يجب عمى كل شخص غير مقيم وغير مسجل

بالمصمحة ،يقوم ببيع سمع أو أداء خدمات خاضعة
لمضريبة لشخص غير مسجل داخل البالد وال يمارس

نشاطاً من خالل منشأة دائمة في مصر ،أن يعين

ممثالً لو أو وكيالً عنو فى مصر يكون مسئوالً عن

رعذ ً٠ادلبدح ()04

يجب عمى كل شخص غير مقيم وغير مسجل
بالمصمحة ،يقوم ببيع سمع أو أداء خدمات خاضعة
لمضريبة لشخص غير مسجل داخل البالد وال

يمارس نشاطاً من خالل منشأة دائمة في مصر،
اٌزمذَ ثـٍت ٌٍزغج ً١مبٛجت ٔظبَ

القيام بجميع التزامات المكمف المنصوص عمييا فى رغج ً١ادلٛسد ٓ٠ادلجغؾ٠ٚ ،م َٛاٌٛص٠ش ثٛػ
ىذا القانون ،بما فى ذلك التسجيل وسداد الضريبة اٌمٛاعذ اخلبطخ ثزـج١ك ٔظبَ رغجً١
والضريبة اإلضافية وغيرىا من الضرائب المستحقة ادلٛسد ٓ٠ادلجغؾ.

وفقاً ألحكام ىذا القانون.
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ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى

نظىىماىلنىىونىنظىىامىعفىىجولىالاىىوم ونىالابفىىطى
الاطبقىمل ىاأشخاصىالانلغىونىغوىمىالاػواىونى
هىىوىنظىىامى" ف ى ىفػىىط"ى،ىفاىىنىغوىىمىالاعىىاىىخىصىىمى
ضىىىىموبظىالاىى ى خالتىاىىىىنىابوطىىىىاعؼمىالخاضىىىىطظى
للضموبظ.ىومغمىذلك،ى ى
ى
ى
ى
ى
ى

( 14ى)
إٌض احلبىل

اٌزعذ ً٠ادلمرتح

ويجب عمى الشخص المقيم أن يتأكد من أن األهخبص اصعزجبس ْٛ٠اٌز ٓ٠ص ٠ج١ع ْٛعٍعب

الشخص غيرالمقيم قد قام بتعيين ممثل لھ أو وكيل أ٠ ٚمذِ ْٛخذِبد خبػعخ ٌٍؼش٠جخ ٌٚىُٕٙ
عنھ في مصر ،وفي حالة عدم قيام الشخص غير خيؼعٌ ْٛالٌزضاَ حبغبة اٌؼش٠جخ عٍٝ
المقيم بذلك يمتزم المقيم المتعامل معھ بسداد اخلذِبد ادلغزٛسدح ٚفمب ٌٍفمشح  ِٓ 0ادلبدح
الضريبة وغيرھا من الضرائب المستحقة وفقا ًألحكام
 ِٓ 06اٌمبٔ ْٛعٍ ُٙ١اٌزمذَ ثـٍت

ھذا القانون الى المصمحة دون إخالل بحقھ في

الرجوع عمى الشخص غير المقيم.

ٌٍّظٍحخ ِٓ أجً اٌزغج ً١مبٛجت ٔظبَ
اٌزىٍ١ف اٌعىغ.ٟ

ادلبدح ()66

ِربساد اٌزعذً٠
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى

ادلبدح ()66
وال يسري الخصم المنصوص عميو في الفقرة نظىىىىماىالفىىىىعمناخىاأشىىىىخاصىالانلغىىىىونىغوىىىىمى
وال يسري الخصم المنصوص عميو في الفقرة األولى
الاػواىىونىوالافىىجلونىباوج ى ىالنظىىامىالابفىىطى
األولى من ىذه المادة عمى ما يأتي:

من ىذه المادة عمى ما يأتي :
 .4ضريبة الجدول  ،سواء عمى سمع أو خدمات للعلصولىانىالاوم ونىانىاللقىفهىخصىمىضىموبظى
 .1ضريبة الجدول  ،سواء عمى سمع أو خدمات
خاضعة بذاتها أو كمدخالت في سمع أو خدمات الاى خالتىاىىنىالضىموبظىالىالصىىلظىملى ىاخمجىىاعؼمى.ى
خاضعة بذاتها أو كمدخالت في سمع أو خدمات
خاضعة لمضريبة  ،وذلك فيما لم يرد به نص وظىىىلىافىىىعم ا ىضىىىموبظىالىاى ى خالتى اىىىماًىاعالىىىاى
خاضعة لمضريبة  ،وذلك فيما لم يرد به نص
للافىىجلونىعلىىتىنظىىامىالعفىىجولىالابفىىطىفىىهى
خاص في هذا القانون .
خاص في هذا القانون .
لىىىىاالتىالىىىى رىععطلىىىىقىبااامفىىىىظىنشىىىىاطؼمى
 .5ضريبة المدخالت المدرجة ضمن التكمفة .
 .2ضريبة المدخالت المدرجة ضمن التكمفة .
اال عصا يى اخلىالبال  .ى
 .3السمع والخدمات المعفاة.
 .3السمع والخدمات المعفاة.

 .1حبصد اٌزغج ً١ادلجغؾ اٌٛاسدح ف ٝاٌفمشح
اصٚىل ِٓ ادلبدح 04

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
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ِربساد اٌزعذً٠
نظىىىىماىالفىىىىعمناخىاأشىىىىخاصىالانلغىىىىونىغوىىىىمى

ترد الضريبة طبقاً لمشروط واإلجراءات وفي الحدود ترد الضريبة طبقاً لمشروط واإلجراءات وفي الحدود الاػواىىونىوالافىىجلونىباوج ى ىالنظىىامىالابفىىطى
التي تبينيا الالئحة التنفيذية  ،خالل خمسة وأربعين التي تبينيا الالئحة التنفيذية  ،خالل خمسة للعلصولىانىالاوم ونىانىاللقىفهىخصىمىضىموبظى

يوماً من تاريخ تقديم الطمب مؤيداً بالمستندات في وأربعين يوماً من تاريخ تقديم الطمب مؤيداً الاى خالتىاىىنىالضىموبظىالىالصىىلظىملى ىاخمجىىاعؼمى.ى

الحاالت اآلتية :

بالمستندات في الحاالت اآلتية :

وظىىىىلىافىىىىعم ا ىضىىىىموبظىالاىى ى خالتى اىىىىماًىاعالىىىىاى

-1

-1

للافجلونىعلتىنظىامىالعفىجولىالابفىطىفىهىىلىاالتى

-2

-2

الىى رىععطلىىقى ااامفىىظىنشىىاطؼمىاال عصىىا يى

-3

-3

اخلىالبال  .ى

-4

-4

ى

وفي جميع األحوال يجب أن يكون من بين المستندات

 -5اٌؼش٠جخ اٌىت ٠زحٍّٙب هخض

ى

شهادة موقعة من محاسب مقيد بجدول المحاسبين

إٌظبَ ادلجغؾ ٌٍزحظ ً١صغشاع

الدالة عمى أحقية المكمف في خصم الضريبة أو ردها

ِغجً غري ِمِ ُ١غجً مبٛجت

راد٠خ ٔشبؿٗ داخً اٌجالد.

والمراجعين تفيد ذلك ما لم يكن سداد الضريبة مثبتة
بالنظام االلكترونى بالمصمحة.

ى
ى
ى

وفي جميع األحوال يجب أن يكون من بين

ى

المستندات الدالة عمى أحقية المكمف في خصم

ى

الضريبة أو ردها شهادة موقعة من محاسب مقيد

ى

بجدول المحاسبين والمراجعين تفيد ذلك ِب مل ٠ىٓ
عذاد اٌؼش٠جخ ِاجزخ ثبٌٕظبَ اصٌىرتٝٔٚ

ثبدلظٍحخ.

ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
ى
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عمى ى ى ى ىىى المسى ى ى ى ىىجل أداء حصى ى ى ى ىىيمة الض ى ى ى ى ىريبة القيمى ى ى ى ىىة عمى ى ى ىىى المسى ى ى ىىجل أداء حصى ى ى ىىيمة الض ى ى ى ىريبة القيمى ى ى ىىة
المض ىىافة دوري ىىا لممص ىىمحة رف ىىه يقى ىرار الش ىىهر وف ىىي المضىىافة دوريىىا لممصىىمحة رفىىه يقىرار الشىىهر وفىىي
الموعى ى ىىد المنصى ى ىىوص عميى ى ىىه فى ى ىىي المى ى ىىادة  14م ى ى ىىن الموع ى ىىد المنص ى ىىوص عمي ى ىىه ف ى ىىي الم ى ىىادة  14م ى ىىن
القىىانون ،وذلىىك بقىىا لمقواعىىد وااج ىراءات التىىي تحىىددها القانون ،وذلك بقا لمقواعد وااجراءات التىي تحىددها
الالئحة التنفيذية.

الالئحة التنفيذية.

وتى ىىاد الض ى ىريبة عمى ىىى السى ىىمع المسى ىىتوردة فى ىىي مرحمى ىىة وت ىىادل الضى ىريبة عم ىىى الس ىىمع المس ىىتوردة ف ىىي مرحم ىىة
اافى ىراه عنه ىىا م ىىن الجم ىىارك وفق ىىا ل جى ىراءات المق ىىررة ااف ىراه عنهىىا مىىن الجمىىارك وفق ىار ل ج ىراءات المقىىررة
لس ىىداد الضى ىريبة الجمركي ىىة ،وال يج ىىوز اافى ىراه النه ىىائي لسداد الضريبة الجمركية  ،وال يجىوز اافىراه النهىائي
عن هذ السمع قبل سداد الضريبة المستحقة بالكامل.

وف ى ىىي حال ى ىىة ع ى ىىدم أداء الضى ى ىريبة ف ى ىىي الموع ى ىىد المح ى ىىدد
تستحه الضريبة ااضافية ويىتم تحصىيمها مىع الضىريبة

وبذات يجراءاتها.

عى ى ىىن هى ى ىىذ السى ى ىىمع قبى ى ىىل سى ى ىىداد الض ى ى ىريبة المسى ى ىىتحقة
بالكامىلِ ،بمل رىٓ اٌغٍعخ ادلغزٛسدح اٌىت ٠زُ
اصفشاج عٕٙب ِٓ ااّبسن لذ رجو أْ ادلغجً
غري ادلم ُ١لذ لبَ ثزحظ ً١اٌؼش٠جخ عٕٙب

وف ىىي حال ىىة ع ىىدم أداء الضى ىريبة ف ىىي الموع ىىد المح ىىدد
تسى ى ىىتحه الض ى ى ىريبة ااضى ى ىىافية ويى ى ىىتم تحصى ى ىىيمها مى ى ىىع
الضريبة وبذات يجراءاتها.
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ى
الؼ يىانىالعطى ىولىعجنى ىاىالق وااىالضىموبهىىملى ى
الفل ىالافعوم رى ى
ى
ى
ى
ى
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إٌض احلبىل
ادلبدح ()06

ادلبدح ()06

يذا قىىام شىىخص ميىىر مقىىيم وميىىر مسىىجل بالمصىىمحة ببيىىع
خدمىىة داخىىل الىىبالد لمسىىجل ميىىر ألزمىىة لمزاولىىة نشىىا ه أو
لجه ىىة حكومي ىىة أو هيئ ىىة عام ىىة أو اقتص ىىادية أو أي ىىة جه ىىة

يذا قام شخص مير مقيم ومير مسجل بالمصمحة

ببيع خدمة داخل البالد لمسجل مير الزمة لمزاولة
نشا ه أو لجهة حكومية أو هيئة عامة أو اقتصادية

أخ ى ىىرل ،يمت ى ىىزم المس ى ىىتفيد م ى ىىن الخدم ى ىىة بحس ى ىىاب الضى ى ىريبة أو أية جهة أخرل ،يمتزم المستفيد من الخدمة
المستحقة عميها وسدادها لممصمحة خالل ثالثىين يومىا مىن بحساب الضريبة المستحقة عميها وسدادها لممصمحة
ر

تاريخ البيع في حالة عدم قيىام الشىخص ميىر المقىيم وميىر خالل ثالثين يومار من تاريخ البيع في حالة عدم قيام
المسىىجل بتعيىىين ممثىىل لىىه أو وكيىىل عنىىه وفىىي حالىىة قيىىام الشخص مير المقيم بالتسجيل بموجب نظام تسجيل

المسىىجل باسىىتيراد خدمىىة ألزمىىة لممارسىىة نشىىا ه الخاضىىع الموردين المبسط
لمضى ىريبة فانه ىىا يعام ىىل كمس ىىتورد وم ىىورد لتم ىىك الخدم ىىة ف ىىي

ذات الوقت وفى حالة عدم أداء الضريبة وضىريبة الجىدول ٠م َٛاألهخبص اصعزجبس ْٛ٠اٌز ٓ٠خيؼعْٛ
ف ى ىىي الموع ى ىىد المح ى ىىدد تس ى ىىتحه الضى ى ىريبة ااض ى ىىافية وي ى ىىتم ٌٕظبَ اٌزىٍ١ف اٌعىغ ٟاٌٛاسد ثبدلبدح 04

تحصيمها مع الضريبة وبذات يجراءاتها.

اٌفمشح اٌابٔ١خ ٚاٌز٠ ٓ٠م ِْٛٛثبعزرياد
اخلذِبد حبغبة اٌؼش٠جخ ادلغزحمخ عٍ ٝرٍه

اخلذِبد ٚعذاد٘ب ٌٍّظٍحخ خالي ثالثو

ِٛ٠ب ِٓ ربس٠خ رٛس٠ذ اخلذِخ يف حبي عذَ

ل١بَ اٌشخض غري ادلمٚ ُ١غري ادلغجً ٚاٌزٞ

٠م َٛثزمذ ُ٠اخلذِخ ثبٌزغج ً١مبٛجت

ٔظبَ رغج ً١ادلٛسد ٓ٠ادلجغؾ.
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