
 6611لسنة ( 08)نظام رقم 

 نظام الرسوم اإلضافية الموحدة

 ( 22)من القانون رقم  3و  2صادر باالستناد إلى المادتين 

 * 6611لسنة 

 

( 6611سمقق   اأو ققإل  ايةقق ميح األإلنقق   أ ققسح ) يطلققع ىلققا اققظا اأسمقق     قق   -(: 6) المادة 

 .6/8/6611إليعلل به اىتب واً لن ت ويخ 

ت تإلما اأو إل  اية ميح األإلن   اأت أيح ىلا اأبة ئع األ تإلو   إلاألسصقإل   -:6( 2) المادة 

ىليهققق  مقققا اقققظا اأسمققق   ىلقققا  ن ت قققتاسا لقققن اقققظ  اأو قققإل  اأبةققق ئع إلاألقققإلا  

( 96)لن ق سإلن اأبل ي ت وقق  ( 96)لن األ    ( 5)األسصإل  ىليه  ما اأفقو  

 :إل ي ق سإلن آخو ينل لنله 6655أ سح 

ليققع اأبةقق ئع اأخ ةققعح ألو قق  اأ لو ققا بلإل قق  لققن قيلققح  % 5و5-   

 ن قق   ققق سإلن اأ لقق وك إلاأل ققإلل األعلققإلل بققه إلتقيقق  أن قق   اأو ققإل  

 .اية ميح األإلن  

لققن قيلققح  ليققع اأبةقق ئع اأخ ةققعح ألو قق  اأ لو ققا بلإل قق  % 5،5-   

 ن قق   ققق سإلن اأ لقق وك إلاأل ققإلل األعلققإلل بققه إلتقيقق  أن قق   ةققويبح 

 .اأشؤإلن اال تل ىيح

لققن قيلققح  ليققع اأبةقق ئع اأخ ةققعح ألو قق  اأ لو ققا بلإل قق  %( 1) 9-ج 

 ن    ق سإلن اأ ل وك األعلإلل به إلتقي  أن     ل س ت اأ إلائو األخوى 

إلت وي ت إليته  لن قبل إلزاو  األ أيح ما سه يح  ل شهو بنيث  تإلزع 

 - : ل  يلا 

 . خإلأيح ألبل ي ت%( 9)  

لعقح لؤتقه تقإلزع بققواو أل  لعح األو سيح إل  لعح اأيولإلك إل  %( 9)

 .لن ل لل اأإلزواء

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .61/7/6611لن اأ وي   اأو ليح اأص  و بت ويخ ( 6691)سشو اظا اأسم   ما اأع    *

لقققن اأ ويققق   اأو قققليح بتققق ويخ ( 9659)اقققظ  األققق    بلإل ققق  اأسمققق   األعققق ل األسشقققإلو مقققا اأعققق    ىققق أت- 6

96/69/6676. 

لققن اأ ويقق   اأو ققليح اأصقق  و بتقق ويخ ( 9955)ىقق أت اققظ  اأفقققو  بلإل قق  اأسمقق   األعقق ل األسشققإلو مققا اأعقق   - 9

61/6/6689. 



اأبةقق ئع األصقق و  اأخ ةققعح أو ققإل  ت ققتإلما اأو ققإل  ايةقق ميح األإلنقق   ىققن  -(: 3) المادة 

 .لن قيلح تلك اأبة ئع%( 6)لع يسح اأص  وات بلع ل 

ت تإلما اأو إل  اية ميح األإلن   ىقن األشقوإلب ت اأوإلنيقح األصقسإلىح لنليق ً   -(: 4) المادة 

 -:إلاأخ ةعح أو   األ إلل ب أصإلو  األبيسح ميل  يلا 

 .لن و   األ إلل ىن اأعوع% 695-   

 .و   األ إلل ىن اأ إلسي كلن % 695-   

 .لن و   األ إلل ىن اأسبيظ% 655- ج 

 .لن و   األ إلل ىن اأبيو  % 695-   

لن و   األ إلل ىن اأ نإلل اأسقيح اأخ ةعح أو   األ قإلل  إل % 95- اـ 

 .األسقإلأح لن لعلل اأ نإلل اأا لعلل لشوإلب ت وإلنيح

 .لن و   األ إلل ىن اأ نإلل األلزإل ح% 95- إل 

 .ن و   األ إلل ىن األشوإلب ت اأوإلنيح األخوىل% 695- ز 

لع لواى   األ    اأ    ح لن اظا اأسم   ت تإلما اأو إل  اية ميح األإلن   ىن  -(: 2) المادة 

اأتبغ إللشتق ته األصسإلىح لنلي ً إلاأخ ةعح أو   األ إلل ب أصإلو  األبيسقح مقا 

 -:اأت أيتين(  ، )اأفقوتين 

ىقققن اأتبقققغ األصقققسإلع إلاأ ققق  يو لقققن و قققإل   ل قققإلل اأتبقققغ % 95-   

اأخ ةققعح ألو قق  بلإل قق   ن قق   ققق سإلن اأتبققغ، ب يةقق مح  أققا اأو قق  

 -:اأت أيح(  )األبين ما اأفقو  

مل  ً ىن  قل ىلبقح لصقسإلىح لنليق ً أال قتهالك األنلقا لقن ظات  95-   

اأعشوين  ي  و  تب ع ب أ عو األقوو لقن إلزاو  االقتصق   ألل قتهلك 

 .مل  ً  75بأ او لن 

مل ققق ت ىقققن  قققل ىلبقققه لصقققسإلىح أال قققتهالك األنلقققا لقققن ظات  6 

اأعشوين  ي  و  تب ع ب أ عو األقوو لقن إلزاو  االقتصق   ألل قتهلك 

 .مل  ً ( 75)مل  ً أن  ( 15)لن 

لقن اقظ  األق    ىقن اأعلق  (  )ي تإلما اأو ق  األشق و  أيقه مقا اأفققو  - ج 

 . بيح ي  و  بصإلو  س( 95)اأتا  عته   قل  إل   او لن 

لقن اقظا اأسمق   تخةقع  ليق ت اأتبقغ إللشقتق ته ( 5)ب أوغ  ىل  إلو  ما األق     -(: 1) المادة 

األصسإلىح لنلي ً إلاألخصصح ال تهالك    ن اأ س ي إل يح  هح  خوى يقووا  

ل لل اأإلزواء أةويبح اأنول اأإلطسا ن   اأفئ ت األعلإلل به  ىس  سف ظ اظا 

      .له  اأسم   إلتع يالته   إل ل  ينل لن


