لرار مه وزير انمانية مؤرخ في  23أوت  2011يتعهك بضبط انمىاب انراجع نهخسيىة انعامة مه محصول انخطايا وانمصادرات وطرق
توزيع ما زاد عهى رنك.
إن وزير انمانية،
تؼذ االىالع ػهٗ يجهح انًذاعثح انؼًٕيٛح انقادسج تًمرنٗ انمإٌَ ػذد  81نغُح 1973انًإسر ف 31 ٙدٚغًثش  ،1973كًا ذى ذُمٛذٓا ٔئذًايٓا
تانُقٕؿ انالدمح ٔخافح انمإٌَ ػذد  90نغُح  2004انًإسر ف 31 ٙدٚغًثش  2004انًرؼهك تمإٌَ انًانٛح نرقشف ،2005
ٔػهٗ انمإٌَ ػذد  46نغُح  1995انًإسر ف 15 ٙيا٘  1995انًرؼهك تنثو انُظاو األعاع ٙانؼاو ألػٕاٌ انذٕٚاَح ،كًا ذى ذُمٛذّ ٔئذًايّ تانمإٌَ ػذد
 102نغُح  1996انًإسر فَٕ 18 ٙفى تش ،1996
ٔػهٗ يجهح انذٕٚاَح انقادسج تًمرنٗ انمإٌَ ػذد  34نغُح  2008انًإسر ف 2 ٙجٕاٌ ٔ 2008خافح انفقم  363يُٓا،
ٔػهٗ انًشعٕو ػذد  14نغُح  2011انًإسر ف 23 ٙياسط  2011انًرؼهك تانرُظٛى انًإلد نهغهو انؼًٕيٛح،
ٔػهٗ األيش ػذد  316نغُح  1975انًإسر ف 30 ٙيا٘  1975انناتو نًؾًٕالخ ٔصاسج انًانٛح ٔػهٗ جًٛغ انُقٕؿ انًُمذح ٔانًرًًح نّ،
ٔػهٗ األيش ػذد  556نغُح  1991انًإسر ف 23 ٙأفشٚم  1991انًرؼهك ترُظٛى ٔصاسج انًانٛح ٔػهٗ جًٛغ انُقٕؿ انًُمذح ٔانًرًًح نّ،
ٔػهٗ األيش ػذد  29نغُح  1994انًإسر ف 6 ٙعثرًثش  1994انًرؼهك ترٍظٛى يؾًٕالخ ئداسج انذشط انذٕٚاَ،ٙ
ٔػهٗ األيش ػذد  1845نغُح  1994انًإسر ف 6 ٙعثرًثش  1994انًرؼهك ترُظٛى اإلداسج انؼايح نهذٕٚاَح كًا ذى ذُمٛذّ ٔئذًايّ تانُقٕؿ انالدمح
ٔخافح األيش ػذد 2703نغُح  2004انًإسر ف 21 ٙدٚغًثش ،2004
ٔػهٗ األيش ػذد  2311نغُح 1996انًإسر ف 3 ٙدٚغًثش  1996انًرؼهك تنثو انُظاو األعاع ٙانخاؿ تغهك أػٕاٌ انًقانخ انذٕٚاَٛح كًا ذى ذُمٛذّ
ٔئذًايّ تاأليش ػذد  665نغُح  2010انًإسر ف 5 ٙأفشٚم ،2010
ٔػهٗ لشاس ٔصٚش انًانٛح انًإسر ف 12 ٙياسط 1973انًرؼهك تنثو ؽشٔه ذيثٛك انفقم  262يٍ يجهح انذ٘ٔاَح كًا ذى ذُمٛذّ تمشاس ٔصٚش انًانٛح
انًإسر ف 28 ٙأكرٕتش .1989
لرّر ما يهي:
أحكاو عامة
انفصم األول ـ ٚنثو ْزا انمشاس ىشق ذيثٛك أدكاو انفقم  363يٍ يجهح انذٕٚاَح.
انفصم 2ـ ٚرى ذٕصٚغ انًذقٕل انقاف ٙيٍ تٛغ انثنائغ ٔٔعائم انُمم ٔكم األؽٛاء انًذجٕصج ٔانًـادسج تًٕجة دكى أدشص ػهٗ لٕج اذقال انمناء أٔ
انًرُاصل ػُٓا تًٕجة فهخ ذًد انًقادلح ػهٔ ّٛكزنك يذقٕل انخياٚا ٔانؼمٕتاخ انًانٛح األخشٖ انُاذجح ػٍ انمناٚا انٕالغ ذرثؼٓا تيهة يٍ ئداسج
انذٕٚاَح تؼذ خالؿ ٔىشح انًقاسٚف ػهٗ اخرالف إَٔاػٓا ػهٗ انُذٕ انران:ٙ
 )1ئرا كاٌ انًذقٕل انقاف ٙنهمنٛح ٚغأ٘ أٔ دٌٔ خًغح آالف دُٚاس ( 5000د) ٚكٌٕ ذٕصٚغ انًُاتاخ كًا ٚه:ٙ
أ ـ ئرا كاَد انمنٛح ال ذؾرًم ػهٗ يخثش:
60%نهخضُٚح،
15%نألػٕاٌ انز ٍٚلايٕا تانذجض ٔانًرذخه ٍٛانًثاؽش،ٍٚ
20%نرؼأَٛح أػٕاٌ انذٕٚاَح،
5%نفائذج أػٕاٌ انذٕٚاَح انًرذخه ٍٛتقفح غٛش يثاؽشج.

ب ـ ئرا كاَد انمنٛح ذؾرًم ػهٗ يخثش:

60%نهخضُٚح،
5%نهًخثش،
10%نألػٕاٌ انز ٍٚلايٕا تانذجض ٔانًرذخه ٍٛانًثاؽش،ٍٚ
20%نرؼأَٛح أػٕاٌ انذٕٚاَح،
5%نفائذج أػٕاٌ انذٕٚاَح انًرذخه ٍٛتقفح غٛش يثاؽشج.
 )2ئرا ذجأص انًذقٕل انـاف ٙنهمنٛح يثهغ خًغح آالف دُٚاس ( 5000د) ٚكٌٕ انرٕصٚغ اعرثُائٚٔ ٙمغ كًا ٚه:ٙ
أ ـ ئرا كاَد انمنٛح ال ذؾرًم ػهٗ يخثش:
60%نهخضُٚح،
5%نألػٕاٌ انز ٍٚلايٕا تانذجض ٔانًرذخه ٍٛانًثاؽش،ٍٚ
20%نرؼأَٛح أػٕاٌ انذٕٚاَح،
تقفغٛش يثاؽشج .
ج
15%نفائذج أػٕاٌ انذٕٚاَح انًرذخهٍٛ
ب ـ ئرا كاَد انمنٛح ذؾرًم ػهٗ يخثش:
60%نهخضُٚح،
5%نهًخثش،
5%نألػٕاٌ انز ٍٚلايٕا تانذجض ٔانًرذخه ٍٛانًثاؽش،ٍٚ
20%نرؼأَٛح أػٕاٌ انذٕٚاَح،
10%نفائذج أػٕاٌ انذٕٚاَح انًرذخه ٍٛتقفح غٛش يثاؽشج.
انفصم 3ـ ئرا كاٌ انًذقٕل انقاف ٙنهمنٛح دٌٔ انخًغٌٕ دُٚاسا (50د) ،ال ٚجش٘ ذٕصٚغ نفائذج انمائً ٍٛتانذجض ٔانًرذخه ٍٛأٔ انًخثش يًٓا كاَد
ففرٓىٔ .فْ ٙزِ انقٕسج ٚذال انًذقٕل انقاف ٙكهٛا نهخضُٚح.
انفصم  4ـ ال ٚرذقم انًخثش ػهٗ انُغثح انًخققح نّ ئال ئرا أدخ انًؼهٕياخ انر ٙأدنٗ تٓا يثاؽشج إلكرؾاف انغؼ .فًٛا ػذا رنك ٚخفّل يُاتّ ئنٗ َغثح
ذناْ ٙانفائذج انذافهح يٍ انًؼهٕياخ انرٔ ٙفشْا ٔٚناف نًُاب انمائً ٍٛتانذجض ٔانًرذخه ٍٛانًثهغ انز٘ نى ٕٚصع ػهٗ انًخثش.
انفصم  5ـ ًُٚخ تمشاس يٍ انًذٚش انؼاو نهذٕٚاَح يُاتا نهًخثش ال ٚرجأص األنف ٙدُٚاسا ( 2000د).
ًٚكٍ تمشاس يٍ ٔصٚش انًانٛح ٔتالرشاح يٍ انًذٚش انؼاو نهذٕٚاَح أٌ ًُٚخ يُاتا نهًخثش ٚفٕق األنف ٙدُٚاسا ( 2000د) ػهٗ أٌ ال ٚرجأص انًمذاس األلقٗ
انًذذد ىثما ألدكاو انفقم  2يٍ ْزا انمشاس.
انفصم  6ـ ال ٚمثم ف ٙانرٕصٚغ كمائً ٍٛتانذجض ئال انز ٍٚذٕنٕا فؼال ػًهٛح انذجض أٔ انز ٍٚأذٕا تانذجج انكايهح انًثثرح نهًخانفاخ ٔانجُخ انذٕٚاَٛح ف ٙفٕسج
ذرثؼٓا تٕعائم لإََٛح أخشٖٚٔ .رذقم يثهغٕ انًؼهٕياخ يٍ ت ٍٛيٕظف ٙئداسج انذٕٚاَح ئيا ػهٗ انًُاب انًخقـ نهمائى تانذجض أٔ ػهٗ انًُاب انًخقـ
نهًرذخم دغة يا ئرا كاَد انًؼهٕيح دلٛمح أٔ غٛش دلٛمحٔ ،ذؼرثش انًؼهٕيح دلٛمح ػُذيا ذإد٘ سأعا ئنٗ انكؾف ػٍ انغؼ.
انفصم  7ـ ًٚكٍ أٌ ُٚرفغ تقفح انًرذخم انًثاؽش األػٕاٌ انز ٍٚعإًْا تقٕسج يفٛذج ف ٙانؼًهٛاخ انر ٙعثمد أٔ فادثد أٔ ذثؼد انذجض ٔكزنك انزٍٚ
ٔفشٔا دججا يجذٚح نشفغ انًخانفاخ ٔانجُخ انذٕٚاَٛح.
كًا ُٚرفغ بففح انًرذخم انًثاؽش األػٕاٌ انز ٍٚتاؽشٔا انررثؼاخ انؼذنٛح ٔئجشاءاخ انرُفٛز ٔانرغٕٚح انقهذٛح.
انفصم 8ـ يغ يشاػاج أدكاو انفقٕل ػذد  15ٔ 7ٔ 6يٍ ْزا انمشاس ٚؼرثش يرذخال غٛش يثاؽش أػٕاٌ انذٕٚاَح انؼايه ٍٛتانًقانخ انًشكضٚح أٔ انخاسجٛح
نإلداسج انؼايح نهذٕٚاَح ٔانز ٍٚعاػذٔا تيشٚمح غٛش يثاؽشج ف ٙئَجاص انمنٛح أٔ ف ٙذرثؼٓا يٍ خالل ذمذٚى يغاَذج خافح ف ٙانًجاالخ اإلجشائٛح أٔ اإلداسٚح
أٔ اإلػاليٛح أٔ انهٕجٛغرٛح.
انفصم  9ـ دذد يُاب انًرذخم انًثاؽش تُقف يُاب انمائى تانذجض.
انفصم  10ـ ٚمغ انرٕصٚغ ت ٍٛانمائً ٍٛتانذجض ٔانًرذخه ٍٛانًثاؽش ٍٚتذغة ػذد األفشاد دٌٔ اػرثاس انشذثح.
انفصم 11ـ دذّد انًُاب األلقٗ انشاجغ نكم ٔادذ يٍ رٔ٘ انذك ف ٙلنٛح ٔادذج تغرح ػؾش دُٚاسا ( 16د) نهمائى تانذجض ٔثًاَٛح دَاَٛش ( 8د) نهًرذخم
انًثاؽش.
ًٚكٍ نهًذٚش انؼاو نهذٕٚاَح ف ٙانمناٚا انر ٙذشذة ػُٓا دخم فاف ٚرجأص خًغح آالف دُٚاس ( 5000د) أٌ ٚجش٘ ذٕصٚؼا اعرثُائٛا ت ٍٛانًغرذم ٍٛأخزا

تؼ ٍٛاالػرثاس انذٔس انز٘ نؼثّ كم ٔادذ يُٓى ٔرنك ف ٙدذٔد  %5يٍ انًثهغ انقاف ٙانًزكٕس انًرذقم ػه.ّٛ
ٔال ًٚكٍ أٌ ٚرجأص انًثهغ انشاجغ نكم ٔادذ يٍ رٔ٘ انذك تانُغثح نمنٛح ٔادذج انًمذاس انًذذد ىثما نهجذٔل اٜذ:ٙ
دخم انمنٛح انذذ األلقٗ
يٍ  5.001د ئنٗ  50.000د 500د
يٍ  50.001د ئنٗ  100.000د 1.000د
يٍ  100.001د ئنٗ  200.000د 1.200د
يٍ  200.001د ئنٗ  300.000د 1.400د
يٍ  300.001د ئنٗ  400.000د 1.600د
يٍ  400.001د ئنٗ  500.000د 2.000د
ٚكٌٕ انرٕصٚغ االعرثُائ ٙآنٛا ٔٚرمشس دغة دًاط األػٕأٌ ،سٔح انؾجاػح ٔانًجٕٓداخ انر ٙتزنْٕا إلَجاص انمنٛح.
انفصم 12ـ ًٚكٍ نٕصٚش انًانٛح ٔتالرشاح يٍ انًذٚش انؼاو نهذٕٚاَح أٌ ًُٚخ يُاتاخ اعرثُائٛح ذفٕق األنف ٙدُٚاسا ( 2000د) تانُغثح نهمناٚا انرٚ ٙثهغ
يذقٕنٓا انقاف ٙأكثش يٍ خًغًائح أنف دُٚاس ( 500.000د).
انفصم  13ـ ٚغرثُٗ يٍ انرٕصٚغ:
ـ انًخثش انًذشك ػهٗ ػًهٛح انرٓشٚة،
ـ كم ر٘ دك ئرا ذث ٍٛأَّ اسذكة أخياءا كثٛشج أٔ ذٓأَا خيٛشا.
ٔذغُذ نفائذج انخضُٚح انًثانغ انشاجؼح نٓى.
انفصم  14ـ ٚغُذ نفائذج انخضُٚح انًثهغ انشاجغ نهًخثش ئرا ذخهٗ ػٍ لثل يُاتّ.
انفصم 15ـ تاعرثُاء انذاالخ انرٚ ٙكرغثٌٕ فٓٛا ففح انمائً ٍٛتانذجض أٔ ففح انًرذخه ٍٛانًثاؽشٚ ،ٍٚرًرغ انشؤعاء انًذهٔ ٌٕٛانجٕٓٔ ٌٕٚانًشكضٌٕٚ
تًُاب ٚغأ٘  %10يٍ انًثهغ انجًه ٙانشاجغ نمداجضٔ ٍٚانًرذخه ٍٛانًثاؽشٔ ٍٚرنك تانُغثح نهمناٚا انٕالغ يؼاُٚرٓا يٍ ىشف األػٕاٌ انخامؼٍٛ
نًشالثرٓى يثاؽشج ٔانر ٙؽاسكٕا ف ٙيثاؽشذٓا ٔيراتؼرٓا تقفح ؽخقٛح.
ٚرى انرمغٛى ت ٍٛانشؤعاء تانرغأ٘ دٌٔ أٌ ٚرجأص يُاب انفشد ف ٙكم لنٛح انًُاب انشاجغ نهًرذخم انًثاؽش.
انفصم  16ـ ال ًٚكٍ أل٘ ؽخـ تانُغثح ئنٗ لنٛح ٔادذج انجًغ ف ٙػًهٛح انرٕصٚغ ت ٍٛدمٔ ٍٛػُذ االلرناء ٚغُذ انًُاب األكثش َفؼا.
انفصم 17ـ تًُاعثح كم ػًهٛح ذٕصٚغ ٚرٕنٗ لاتل انذٕٚاَح انًؼُ ٙذُضٚم انًُاب انشاجغ ألػٕاٌ انذٕٚاَح تؼُٕاٌ يرذخه ٍٛغٛش يثاؽش ٍٚتذغاب لاتل
انذٕٚاَح تًكرة انذٕٚاَح ترَٕظ انًُٛاء ٔكزنك انفاسق ت ٍٛانًذقٕل انقافٔ ٙانًثانغ انًٕصػح ػهٗ األػٕاٌ انز ٍٚلايٕا تانذجض ٔانًرذخه ٍٛانًثاؽشٍٚ
ٔانشؤعاء ٔفما ألدكاو ْزا انمشاس.
كًا ذُضل تانذغاب انًؾاس ئن ّٛأػالِ انًُاتاخ انشاجؼح ألػٕاٌ انذٕٚاَح يٍ يذقٕل خياٚا يذامش انرأخٛش.
أحكاو خاصة بتوزيع انمىابات انراجعة نهمتذخهيه غير انمباشريه
انفصم  18ـ
1ـ ٚنثو انًذٚش انؼاو نهذٕٚاَح لائًح ف ٙأػٕاٌ انذٕٚاَح انز ٍٚذُغذة ػهٓٛى ففح يرذخم غٛش يثاؽش تانُغثح نهمناٚا انذٕٚاَٛح انًضيغ ذٕصٚغ انًُاتاخ فٓٛا.
ذنثو ْزِ انمائًح يشذ ٍٛف ٙكم عُح ٔرنك تانُغثح نهفرشج انًرشأدح يٍ غشج جاَف ٙئنٗ غاٚح  30جٕاٌ ٔانفرشج انًرشأدح يٍ غشج جٕٚهٛح ئنٗ غاٚح 31
دٚغًثش يٍ كم عُح ئداسٚح.
2ـ ٚغرثُٗ يٍ ْزِ انمائًح أػٕاٌ انذٕٚاَح انز ٍٚتذكى يشاكض ذؼُٓٛٛى ًٚكٍ أٌ ذكٌٕ نٓى ففح لائى تانذجض أٔ يرذخم يثاػس ػهٗ يؼُٗ أدكاو انفقه6 ٍٛ
ٔ 7يٍ ْزا انمشاس أٔ سؤعاء يذه ٌٕٛأٔ جٕٓ ٌٕٚأٔ يشكض ٌٕٚػهٗ يؼُٗ أدكاو انفقم  15يٍ ْزا انمشاس.
3ـ كًا ٚغرثُٗ يٍ ْزِ انمائًح كم ػٌٕ ذذقم ػهٗ ػمٕتح يٍ انذسجح األٔنٗ أٔ يٍ انذسجح انثاَٛح خالل انفرشج انًؼُٛح تقشف انًُاتاخ ٔكزنك كم ػٌٕ
ذجأص غٛاتّ ػٍ انؼًم ثالثٌٕ

)ٕٚ (30يا خالل انفرشج انًؼُٛح تانرٕصٚغ ػذا ػيم انشادح انغُٕٚح ٔػيهح األيٕيح ٔفرشاخ انركٕٔ ٍٚانًًٓاخ.
انفصم 19ـ ٚرى فشف انًُاتاخ انشاجؼح نألػٕاٌ انز ٍٚنٓى ففح يرذخم غٛش يثاؽش ٔانًٕدػح تذغاب لاتل انذٕٚاَح تًكرة انذٕٚاَح ترَٕظ انًُٛاء انًؾاس
ئن ّٛتانفقم  17يٍ ْزا انمشاس خالل انفرشج انًؼُٛح تانرٕصٚغ ٔرنك يشذ ٍٛف ٙانغُح.
ذخـ ػًهٛح انقشف األٔنٗ األيٕال انًُضنح تانذغاب انًزكٕس خالل انغذاعٛح األٔنٗ انًًرذج يٍ غشج جاَف ٙئنٗ غاٚح  30جٕاٌ ٔذخـ ػًهٛح انقشف
انثاَٛح األيٕال انًُضنح تانذظاب انًزكٕس خالل انغذاعٛح انثاَٛح يٍ غشج جٕٚهٛح ئنٗ غاٚح  31دٚغًثش.
انفصم  20ـ لقذ ادرغاب انًثهغ انشاجغ نكم ػٌٕ تؼُٕاٌ يرذخم غٛش يثاؽش ٚرى ذذذٚذ لًٛح يُاب كم ػٌٕ خالل انغذاعٛح انًؼُٛح تمغًح انًذقٕل
انًُضّل تذغاب لاتل انذٕٚاَح تًكرة انذٕٚاَح ترَٕظ انًُٛاء رالل ذهك انفرشج ػهٗ ػذد األػٕاٌ انٕاسدج أعًاءْى تانمائًح كًا ذى ذذذٚذْا ٔفما ألدكاو انفقم
 18يٍ ْزا انمشاس.
ٚرى انرمغٛى ت ٍٛاألػٕاٌ انًرذخه ٍٛتقفح غٛش يثاؽشج تانرغأ٘ ٔتقشف انُظش ػٍ انشذثح.
انفصم 21ـ ذهغٗ أدكاو انمشاس انًإسر ف 12 ٙياسط  1973انًرؼهك تنثو ؽشٔه ذيثٛك انفقم  262يٍ يجهح انذٕٚاَح كًا ذى ذُمٛذّ تمشاس ٔصٚش
انًانٛح انًإسر ف 28 ٙأكرٕتش .1989
تووس في  23أوت .2011

وزير انمانية
جهول عياد
اطهع عهيه
انوزير األول
انباجي لائذ انسبسي

