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قاعدة التشــــــــــــــــــریعات العراقیة 

  

معادنالتصنیف :

العراق - اتحاديالجھة المصدرة :

قانوننوع التشریع :

٨٣رقم التشریع :

١٩٧٦/٠٧/١٩تاریخ التشریع :

ساريسریان التشریع :

قانون وسم المصوغات رقم (٨٣) لسنة ١٩٧٦عنوان التشریع :

الوقائع العراقیة | رقم العدد : ٢٥٤٢ تاریخ العدد : ١٩٧٦/٠٨/٠٢ | رقم الصفحة : ٣ | عدد الصفحات :المصدر :
٧ | رقم الجزء :٢ | مجموعة القوانین واالنظمة |

مالحظة:   
     

 

استنادا

استنادا الى احكام الفقرة ( أ) من المادة الثانیة و االربعین من الدستور المؤقت , وبناء على موافقة رئیس الجمھوریة على

 
ماعرضة وزیر التجارة الداخلیة . 

 
قرر مجلس قیادة الثورة بموجب قراره المرقم (٧٨٣) بتاریخ ١٩/٧/١٩٧٦

اصدار القانون االتي

المادة ١

 
اوال – یعتبر الغراض ھذا القانون : - 

ا – الصائغ – كل من امتھن صناعة المصوغات الذھبیة او الفضیة او البالتینیة ویتعاطى بیعھا وشرائھا سواء كان

 
صاحب عمل او كان یعمل لحسابھ. 

ب – المصوغات الذھبیة – ھي القطع المعدنیة المصنوعة التي تحتوي على تسعة قراریط ثلثمائة وخمسة وسبعین جزء

 
من االلف من الذھب النقي على االقل. 

جـ - المصوغات الفضیة – ھي القطع المعدنیة المصنوعة التي تحتوي على ستمائة جزء من االلف من الفضة النقیة على

 
االقل. 

د – المصوغات البالتینیة – ھي القطع المعدنیة المصنوعة التي تحتوي على ثلثمائة وخمسین جزء من االلف من البالتین

 
النقي على االقل. 

 
ثانیا – یكون التعامل بالغرام.(١)
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المادة ٢

 
اوال ـ على الصائغ ان یحصل على اجازة ل ممارسة مھنة الصیاغة وفقا للشروط االتیة : 

 
ا ـ  ان یكون قد اكمل الخدمة االلزامیة او اعفي منھا. 

 
ب ـ  ان یتخذ على وجھ االستقالل محال لبیع وشراء المصوغات یحتوي على عارضة لعرض المصوغات بشكل بارز. 

 
ج ـ  ان ینجح في االختبار الذي تجریھ لجنة مختصة یشكلھا الجھاز المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة. 

 
د  ـ ان ال یكون حاصال على اقامة خارج العراق. 

ثانیا ـ  تجدد االجازة كل سنتین بطلب یقدمھ الصائغ الى الجھاز خالل الشھور االربعة االولى من السنة التي یتوجب على
الصائغ تجدید االجازة فیھا، وبعكسھ تعتبر االجازة ملغاة اال اذا تاید للجھاز ان عدم التجدید یعود لسبب خارج عن ارادة

 
الصائغ. 

ثالثا ـ  على الصائغ الملغاة اجازتھ، تصفیة التزاماتھ تجاه الغیر خالل ستین یوما من تاریخ انتھاء المدة المشار الیھا في
الفقرة ثانیا من ھذه المادة، وال یجوز لھ  ممارسة مھنة الصیاغة قبل الحصول على اجازة جدیدة بطلب یقدمھ بعد انتھاء

 
مدة الستین یوما المذكورة. 

رابعا ـ  للجھاز بقرار مسبب الغاء االجازة عند فقدان احد الشروط المشار الیھا في الفقرة اوال من ھذه المادة، وعلى

 
صاحبھا تصفیة التزاماتھ تجاه الغیر خالل المدة المحددة في الفقرة ثالثا من ھذه المادة.(٢)

 

المادة ٣

ال یجوز بیع او رھن المصوغات الذھبیة او الفضیة او البالتینیة او المصوغات الذھبیة ذات العیار الواطيء او عرضھا
للبیع او حیازتھا بقصد البیع، اال اذا كانت موسومة بالعیار القانوني، وباحدى العالمات المبینة على الجدول رقم (١)

الملحق بھذا القانون .

المادة ٤

ال یجوز بیع او رھن المصوغات الذھبیة او الفضیة او البالتینیة او المصوغات الذھبیة ذات العیار الواطيء المستورد او
عرضھا للبیع او حیازتھا بقصد البیع، وال یجوز اخراجھا من حوزة الكمارك او البرید، اال بعد فحصھا من قبل دائرة
وسم المصوغات، ویستثنى من ذلك المصوغات الموسومة بعالمة احدى الدول االجنبیة المعترف بصحة عالمتھا بقرار

من وزیر التجارة الداخلیة .
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المادة ٥

لمستورد المصوغات الذھبیة او الفضیة او البالتینیة او المصوغات الذھبیة ذات العیار الواطيء غیر الموسومة، الخیار
بین اعادة تصدیرھا في الحال او تقدیمھا للوسم، وفي الحالة االخیرة توزن المصوغات وتختم بختم دائرة الكمرك او
البرید وترسل الى دائرة الوسم على نفقة المستورد، واذا رفضت الدائرة وسم ھذه المصوغات، بناء على عدم توفر
الشروط القانونیة اعیدت على نفقة المستورد ایضا، الى دائرة الكمرك او البرید العادة تصدیرھا الى الخارج بدال من

كسرھا، وتعامل حینئذ معاملة البضائع المعادة قانونا . 
یستثنى من احكام ھذه المادة المصوغات العائدة للسفارات المرسلة الیھا من قبل دولھا، اما المصوغات الملبوسة من قبل
المسافرین، فیلزم تقدیم اقرار بھا، لغرض استیفاء الرسوم الكمركیة عنھا عند بیعھا في العراق، وعلى الذین یشترون ھذه

المصوغات ودفع الرسوم عنھا، ان لم تكن قد دفعت .

المادة ٦

لرئیس امانة مجلس الوزراء اصدار تعلیمات یقرر فیھا: - 
اوال – منح اجازة  ممارسة مھنة تصفیة المصوغات الذھبیة والفضیة والبالتینیة واخضاع المحالت التي تمارس فیھا

 
المھنة لرقابة الجھاز المركزي للتقییس والسیطرة النوعیة.

ثانیا – الزام الجھات المختصة بتسلیم المصوغات والسبائك الذھبیة او الفضیة او البالتینیة المصادرة من قبلھا لحساب

 
الخزینة العامة الى الجھاز، لتصفیتھا وتحویلھا الى سبائك ووسمھا .(٣)

 

المادة ٧

اوال - لكل شخص ان یتقدم الى دائرة وسم المصوغات لفحص او وسم ما بحیازتھ من المصوغات الذھبیة او الفضیة او
البالتینیة او المصوغات الذھبیة ذات العیار الواطيء او اصناف الذھب والفضة غیر المصاغة او مزیجھا للتاكد من
عیارھا، على ان یرفق بالطلب تصریح خطي یبین نوع المعدن المراد فحصھ وعیاره، ویجري الفحص او الوسم على

نفقة طالبھ . 
ثانیا - یجوز طلب اعادة النظر في نتائج الفحص لدى دائرة الوسم خالل خمسة عشر یوما من تاریخ تبلغ طالب الفحص
بالنتیجة، ویجري اعادة الفحص على نفقة طالبھ ایضا، وبشرط ان یتم االعتراض واعادة الفحص قبل تسلم المصوغات .

المادة ٨

 
تكون العیارات القانونیة للمصوغات، كما یلي : -

 
ا – المصوغات الذھبیة : -

 
ا – (٢٢) قیراطا او (٦ / ٩١٦) جزءا من االلف. 

 
ب – (٢١) قیراطا او ( ٨٧٥ ) جزءا من االلف. 

 
جـ - (١٨) قیراطا او (٧٥٠) جزءا من االلف. 

 
د – (١٤) قیراطا او (٣ / ٥٨٣) جزءا من االلف. 

ھـ - (١٢) قیراطا او (٥٠٠) جزءا من االلف. 
ط
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و - (٩) قیراطا او (٣٧٥) جزءا من االلف. 

 
٢ – المصوغات الفضیة : -

 
ا – (٩٠٠) جزءا من االلف. 

 
ب – (٨٠٠) جزءا من االلف. 

 
جـ - (٦٠٠) جزءا من االلف. 

 
٣ – المصوغات البالتینیة : -

 
(٨٥٠) جزء من االلف. (٤)

 

المادة ٩

اوال – یجب ان تكون المصوغات المراد فحصھا ووسمھا من نوع واحد وعیار واحد، وان یثبت ذلك في التصریح المقدم

 
من قبل الصائغ. 

ثانیا – اذا اتضح بنتیجة التحلیل ان المصوغات المقدمة تحتوي على عیارین غیر متتالیین، فیجب كسر المصوغات، اما
اذا كانت المصوغات من عیارین متتالیین، فیخیر الصائغ بین وسمھا بالعیار االقل او كسرھا، مع عدم االخالل بالعقوبات

 
المنصوص علیھا في مادة ١٥ من ھذا القانون. 

ثالثا – اذا ظھر بنتیجة التحلیل ان عیار المصوغات المقدمة اعلى من العیار الوارد في التصریح، فتوسم حسب العیار
المصرح بھ. رابعا – یقوم الجھاز بفحص المصوغات ووسمھا وفق ما جاء في ھذه مادة على ان ال یقل عیارھا عن الحد

 
االدنى للعبارات القانونیة للمصوغات المصرح بھا، وبعكسھ یصار الى كسرھا .

 
خامسا – تقوم دائرة الوسم بفحص السبائك واالصناف غیر المصاغة ووسمھا بعیارھا الحقیقي.(٥)

 

المادة ١٠

اوال – یجب ان ال یقل عیار جمیع اجزاء المصوغات الذھبیة او البالتینیة المؤلفة من عدة اجزاء ملتحمة او متصلة
ببعضھا، بما في ذلك المادة المستعملة في اللحام عن العیار القانوني، اما بالنسبة للمصوغات الفضیة فلدائرة الوسم تحدید

 
ما تتطلبھ الضرورة الصناعیة من اضافة معادن غیر ثمینة الى ھذه المصوغات.

 
ثانیا - یجوز التسامح في العیار، اذا كان النقص ال یتجاوز جزئین من االلف في المصوغات .(٦)

المادة ١١

على المجاز، وفقا الحكام ھذا القانون مسك سجالت خاصة لتسجیل السبائك والمصوغات التي تحوزتھ، وتفاصیلھا من
حیث النوع والوزن والعیار والمصدر، وغیر ذلك من البیانات الضروریة، وفقا للنموذج الذي تعده الدائرة .
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المادة ١٢

في حالة ترك المجاز للعمل او وفاتھ، فعلیھ او على ورثتھ او من یقوم مقامھم قانونا ابالغ دائرة وسم المصوغات تحریرا
خالل ثالثین یوما التخاذھا ما یلزم .

المادة ١٣

تستوفي دائرة الوسم الرسوم واالجور المقررة في الجدول رقم (٢) الملحق بھذا القانون .

المادة ١٤

لوزیر العدل تخویل موظفي دائرة وسم المصوغات الحقوقیین الذین ترشحھم وزارة التجارة الداخلیة، سلطة محقق في
الجرائم التي تقع خالفا الحكام ھذا القانون .

المادة ١٥

اوال – لدائرة الوسم ان تقرر فرض التدابیر التالیة على كل صائغ خالف احكام ھذا القانون، مع عدم االخالل بالنصوص

 
العقابیة االخرى.

ا - لفت النظر بكتاب یوجھ الى المخالف، یطلب فیھ عدم تكرار المخالفة . 
ب - االنذار بكتاب یوجھ الى المخالف، یعلن فیھ عن عدم االرتیاح من تصرفاتھ لمخالفة معینة، وینذر بوجوب عدم

تكرارھا، وبعكسھ یطبق بحقھ التدبیر الوارد في الفقرة (ج) من ھذه المادة . 
ج - المنع من مزاولة المھنة - یتم ذلك بمنع المخالف من مزاولة المھنة لمدة ال تزید على ثالثة اشھر، وال یجوز ان یحل
في محلھ صائغ اخر طیلة مدة المنع، ویجوز سحب اجازتھ لمدة ال تتجاوز ستة اشھر عند تكرر فرض ھذا التدبیر علیھ . 
د - سحب االجازة - ویتم ذلك عند صدور حكم على الصائغ بجریمة مخلة بشرف المھنة، بعد اكتساب الحكم الدرجة

القطعیة، وال تعاد االجازة لھ، اال اذا رد لھ اعتباره . 
ثانیا - للصائغ حق االعتراض لدى وزیر التجارة الداخلیة، على قرار دائرة الوسم الصادر بحقھ، وفق البند (ج) من
الفقرة االولى من ھذه المادة خالل مدة خمسة عشر یوما من تاریخ تبلغھ بالقرار، ویعتبر قرار الوزیر بھذا الشان قطعیا .

 
(٧)

المادة ١٦

یعاقب بالحبس مدة ال تزید على ستة اشھر، او بغرامة ال تزید على مائتین وخمسین دینارا، وال تقل عن خمسین دینارا،

 
او بكلتا العقوبتین، كل من خالف احكام مادة ١١ من ھذا القانون. (٨)
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المادة ١٧

یعاقب بالحبس مدة ال تزید على ثالث سنوات، او بغرامة ال تزید على خمسمائة دینار، وال تقل عن مائتین وخمسین
دینارا، او بكلتا العقوبتین، كل من احدث في المصوغات بعد وسمھا تغییرا او تعدیال، سواء بطریق االضافة او االبدال او
بایة طریقة اخرى من شانھ ان یجعلھا غیر مطابقة للعیار الموسومة بھ، وكذلك كل من باع ھذه المصوغات او عرضھا

 
للبیع او حازھا بقصد بیعھا او تعامل بھا بایة طریقة كانت.(٩)

 

المادة ١٨

یعاقب بالحبس مدة ال تزید على سنتین، او بغرامة ال تزید على خمسمائة دینار، وال تقل عن مائتي دینار، او بكلتا

 
العقوبتین، كل من خالف احكام المواد الثانیة  والثالثة  و الرابعة   من ھذا القانون . (١٠)

 

المادة ١٩

للمحكمة ان تقرر الغاء االجازة، وغلق المحل بصورة مؤقتة او دائمة، عند الحكم على الصائغ عن اي جریمة منصوص
علیھا في ھذا القانون .

المادة ٢٠

اوال – لموظفي دائرة الوسم المخولین بالتفتیش والرقابة، خول محالت الصاغة وضبط المصوغات المخالفة واتخاذ

 
االجراءات القانونیة بشانھا.

ثانیا - عند ضبط المصوغات المشتبھ بھا، تحفظ في خزانة امینة، ریثما یتم التحقیق او المحاكمة بشانھا . 
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ثالثا - اذا ثبت من التحقیق او المحاكمة، ان عیار المصوغات المذكورة في الفقرة االولى من ھذه المادة، ھو من العیارات

 
القانونیة، وفتوسم بھا، واال فتكسر . 

رابعا - ال تعاد المصوغات المضبوطة الصحابھا بعد كسرھا، اال اذا دفعت الرسوم والمصاریف المستحقة علیھا بموجب
ھذا القانون، اذا لم یتم تسدید الرسوم المستحقة خالل ستة اشھر من تاریخ صدور القرار او الحكم النھائي، فتباع ھذه
المصوغات بالمزاد العلني باعلى اسعار تبلغھ، ویستوفى من ثمنھا الرسوم والنفقات االخرى المترتبة علیھا، ویعاد الباقي
الى صاحبھا، ویجوز لدائرة الوسم شراء مثل ھذه المصوغات وفقا لالسعار السائدة، واذا ظھر ان قیمة ھذه المصوغات
اقل من الرسوم والنفقات الواجب استیفاؤھا، فیطالب صاحبھا بتسدید الفرق، وتطبق بحقھ احكام  قانون جبایة الدیون
المستحقة للحكومة، في حالة امتناعھ عن الدفع . خامسا – تؤول ملكیة المصوغات المضبوطة الى الدولة، عند عدم
حصول ادعاء بعائدیتھا بعد مرور ( ١٨٠ ) مئة وثمانین یوما على تاریخ اكتساب قرار ا لمحكمة الصادر بشانھا الدرجة

 
القطعیة .(١١)

 

المادة ٢١

 
یستثنى من احكام ھذا القانون : - 

اوال - المصوغات االثریة الذھبیة والفضیة والبالتینیة وذات العیار الواطيء، بناء على توصیة من مدیریة االثار العامة .
ثانیا - المصوغات الشخصیة غیر التجاریة الذھبیة والفضیة والبالتینیة وذات العیار الواطيء العائدة للمسافرین القادمین

الى العراق والخارجین منھ، بناء على توصیة مدیریة الكمارك والمكوس العامة .

المادة ٢٢

لوزیر التجارة الداخلیة اصدار التعلیمات الالزمة لتسھیل تنفیذ احكام ھذا القانون .

المادة ٢٣

یلغى  قانون وسم المصوغات رقم (١٨٨) لسنة ١٩٧٠، وتعدیلھ، والتعلیمات الصادرة بموجبھ .

المادة ٢٤

https://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=%D9%A1%D9%A9%D9%A0%D9%A9%D9%A2%D9%A0%D9%A0%D9%A5%D9%A5%D9%A4%D9%A5%D9%A9%D9%A6%D9%A1%D9%A3
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ینفذ ھذا القانون من تاریخ نشره في الجریدة الرسمیة . 
 

 

 

 
                                                                        احمد حسن البكر

                                                                    رئیس مجلس قیادة الثورة

االسباب الموجبة

تنفیذا لتوجیھات مجلس قیادة الثورة المتضمنة حصر عملیات تصفیة اتربة الذھب بدائرة وسم المصوغات والسماح لھ
بشراء المصوغات المستھلكة من المواطنین لتصفیتھا، بغیة الحفاظ على ھذه الثروة القومیة من التھریب الى خارج
القطر، وتنظیم اعمال مھنة الصیاغة والمتاجرة بالمصوغات والسبائك الذھبیة والفضیة والبالتینیة وذات العیار الواطيء،
بما یؤمن التطور التقدم لھذه المھنة، ورفع مستوى وكفاءة العاملین فیھا، وحمایة المواطنین من الغش والتالعب، وتعزیز

الثقة بصناعة وتجارة المصوغات، باعتبارھا تمثل جانبا من الثروة القومیة . 
فقد شرع ھذا القانون .

جدول ١

عالمة وسم المصوغات البالتینیة

 
عالمة وسم المصوغات الذھبیة 

 
عالمة وسم المصوغات الفضیة

عالمة وسم المصوغات دات العیار الواطيء

جدول ٢

 
اوال : رسوم االجازة واجور الكشف واثمان المطبوعات .(١٢)

 
فلس دینار

 
١- رسم منح االجازة ویستوفى بعد الموافقة على طلب منحھا – ٥٠ 

 
٢- رسم تجدید االجازة ویستوفى سنویا بعد الموافقة على طلب تجدیدھا – ١٠

 
٣- رسم بدل ضائع او تالف لالجازة – ١٠

 
٤- رسم تعدیل المعلومات – ١

 
٥- رسم اي اجراء لم یرد ذكره اعاله – ١

 
٦- اجور الكشف على محل طالب االجازة – ١٠

 
٧- ثمن استمارة طلب الحصول على االجازة او تجدیدھا ٥٠٠ – 

 
٨- ثمن سجل فئة ١٠٠ ورقة لبیع المصوغات – ١٠

 
٩- ثمن سجل فئة ٥٠ ورقة لشراء المصوغات – ٥ 

 
ثانیا : اجور فحص ووسم واعادة فحص وتصفیة المصوغات التامة الصنع واالصناف غیر المصاغة. 

اجور الفحص والوسم
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فلس دینار

 
١- المصوغات الذھبیة : 

 
ا -      لكل غرام او كسوره ١٠٠ – 

 
ب -  الحد االدنى لالجور – ١ 

 
ج - اجر مقطوع من اعادة الفحص – ١ 

 
٢- المصوغات الفضیة : 

 
ا -      لكل غرام او كسوره ٢٠ – 
ب -  الحد االدنى لالجور ٥٠٠ – 

ج - اجر مقطوع من اعادة الفحص ٥٠٠ - 

 
٣- المصوغات البالتینیة : 

 
ا -      لكل غرام او كسوره ٢٠٠ – 

 
ب -  الحد االدنى لالجور – ١ 

 
ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص – ١ 

 
٤- المصوغات الذھبیة المطعمة بالبالتین

 
ا -      لكل غرام او كسوره ١٠٠ – 

 
ب -  الحد االدنى لالجور – ١ 

 
ج - اجر مقطوع عن اعادة الفحص – ١ 

 
٥- السبائك – تكون االجور بالنسبة للسبائك وفق الجدول االتي :

 
سبائك الذھب

 
الوزن الرسم المقرر الوزن الرسم المقرر

 
غرام غرام فلس دینار غرام غرام فلس دینار

 
من الى من الى

 
٢ ٢٥٠ - ١ ٨ ١٠٠٠ - ١

 
٢٥١ ٥٠٠ - ٢ ١٠٠١ ٢٠٠٠ - ٢

 
٥٠١ ٧٥٠ - ٣ ٢٠٠١ ٣٠٠٠ - ٣

 
٧٥١ ١٠٠٠ - ٤ ٣٠٠١ ٤٠٠٠ - ٤

 
١٠٠١ ٢٠٠٠ - ٥ ٤٠٠١ ٦٠٠٠ - ٥

 
٢٠٠١ ٣٠٠٠ - ٦ ٦٠٠١ ٨٠٠٠ - ٦

 
٣٠٠١ ٤٠٠٠ - ٨ ٨٠٠١ ١٠٠٠٠ - ٧

 
٤٠٠١ ٥٠٠٠ - ١٠ اكثر من ١٠٠٠٠ - ١٠

 
٥٠٠١ ٦٠٠٠ - ١٢

 
٦٠٠١ ٧٠٠٠ - ١٤

 
٧٠٠١ ٨٠٠٠ - ١٦

 
٨٠٠١ ٩٠٠٠ - ١٨

 
٩٠٠١ ١٠٠٠٠ - ٢٠

 
اكثر من ١٠٠٠٠ - ٣٠

 
فلس دینار

 
٦- االصناف غیر المصاغة من البالتین

 
ا -      لكل غرام او كسوره ٢٥٠ – 

 
ب -  الحد االدنى لالجور – ٢ 

 
٧ - تصفیة المصوغات الذھبیة والفضیة واتربتھا اجور التصفیة

 
ا -      لكل خمسة غرامات من الذھب ٣٠٠ – 
ب -  لكل كیلو غرام من الفضة او كسوره – ٣

الھوامش

(١)- الغیت المادة (١)  بموجب المادة (١) من قانون التعدیل االول بموجب  قانون التعدیل االول لقانون وسم

 
المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمھ ٦٩ صادر بتاریخ ٠٤/٠٦/١٩٧٩، 

*النص القدیم للمادة المعدلة بحیث حلت عبارة (خمسمائة جزء من االلف) محل عبارة (خمسمائة وسبعین جزء من
االلف) في الفقرة (د - اوال) من ھذه المادة بموجب المادة (١) من  قرار رقم ١٠٦٥ لسنة ١٩٧٦ تعدیل في المادة االولى

 
من قانون وسم المصوغات:

اوال - یعتبر الغراض ھذا القانون : - 

https://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=%D9%A1%D9%A2%D9%A0%D9%A1%D9%A2%D9%A0%D9%A0%D9%A6%D9%A1%D9%A5%D9%A4%D9%A6%D9%A4%D9%A8%D9%A3
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ا - الصائغ - كل من امتھن صناعة المصوغات الذھبیة او الفضیة او البالتینیة او المصوغات الذھبیة ذات العیار

 
الواطيء، ویتعاطى بیعھا وشراءھا، سواء كان رب عمل او كان یعمل لحسابھ . 

ب - المصوغات الذھبیة - ھي القطع المعدنیة المصنوعة، التي تحتوي على اثني عشر قیراطا من الذھب النقي

 
(خمسمائة جزء من االلف) على االقل . 

ج - المصوغات الفضیة - ھي القطع المعدنیة المصنوعة، التي تحتوي على (ثمانمائة جزء من االلف) من الفضة النقیة

 
على االقل . 

د - المصوغات البالتینیة - ھي القطع المعدنیة المصنوعة، التي تحتوي على (خمسمائة جزء من االلف) من البالتین

 
النقي على االقل . 

ه - المصوغات الذھبیة ذات العیار الواطيء - ھي القطع المعدنیة المصنوعة، التي تحتوي على (ثالثمائة وخمسة

 
وسبعین جزء من االلف) من الذھب النقي على االقل. 

ثانیا - یكون التعامل في انحاء الجمھوریة العراقیة كافة بالغرام، ویعتبر المثقال الواحد مساویا لخمسة غرامات، ویقسم

 
الى (٢٤) قیراطا .

 
النص القدیم للمادة:

 
اوال - یعتبر الغراض ھذا القانون : - 

ا - الصائغ - كل من امتھن صناعة المصوغات الذھبیة او الفضیة او البالتینیة او المصوغات الذھبیة ذات العیار

 
الواطيء، ویتعاطى بیعھا وشراءھا، سواء كان رب عمل او كان یعمل لحسابھ . 

ب - المصوغات الذھبیة - ھي القطع المعدنیة المصنوعة، التي تحتوي على اثني عشر قیراطا من الذھب النقي

 
(خمسمائة جزء من االلف) على االقل . 

ج - المصوغات الفضیة - ھي القطع المعدنیة المصنوعة، التي تحتوي على (ثمانمائة جزء من االلف) من الفضة النقیة

 
على االقل . 

د - المصوغات البالتینیة - ھي القطع المعدنیة المصنوعة، التي تحتوي على (خمسمائة وسبعین جزء من االلف) من

 
البالتین النقي على االقل . 

ه - المصوغات الذھبیة ذات العیار الواطيء - ھي القطع المعدنیة المصنوعة، التي تحتوي على (ثالثمائة وخمسة

 
وسبعین جزء من االلف) من الذھب النقي على االقل. 

ثانیا - یكون التعامل في انحاء الجمھوریة العراقیة كافة بالغرام، ویعتبر المثقال الواحد مساویا لخمسة غرامات، ویقسم
الى (٢٤) قیراطا .

(٢)- الغیت المادة (٢) بموجب المادة (١) من  قانون التعدیل الثاني لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣/ لسنة ١٩٧٦،

 
رقمھ ٦٩ صادر بتاریخ ٠١/٠١/١٩٨٨، 

*النص القدیم للمادة المعدلة بحیث اضیفت الفقرة (ثانیا) وتعدل تسلسل بقیة الفقرات بموجب المادة (٢) من قانون التعدیل
االول بموجب  قانون التعدیل االول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمھ ٦٩ صادر بتاریخ

 
:٠٤/٠٦/١٩٧٩

اوال - على الصائغ ان یحصل على اجازة، وفقا الحكام القانون بطلب یقدمھ الى دائرة وسم المصوغات، وفق النموذج
الذي تعده الدائرة بتعلیمات تنشر في الجریدة الرسمیة، وتجدد االجازة خالل ثالثة اشھر من بدایة السنة المالیة من كل

سنة، وبعكسھ تعتبر االجازة ملغاة، وعلى الصائغ ان یقوم بتصفیة التزاماتھ تجاه الغیر خالل ستین یوما من انتھاء المدة
المذكورة، وال یجوز لھ  ممارسة مھنة الصیاغة قبل الحصول على اجازة جدیدة، كما ال یجوز تقدیم طلب الحصول على

 
اجازة جدیدة، اال بعد انتھاء مدة الستین یوما المذكورة . 

ثانیا – لدائرة الوسم الغاء االجازة عند فقدان احد الشروط الواجب توافرھا عند منحھا، وعلى صاحبھا تصفیة التزاماتھ
تجاه الغیر خالل المدة المحددة في الفقرة االولى من ھذه المادة.ثالثا - على الصائغ ان یتخذ محال خاصا، یحتوي على

واجھة لعرض المصوغات بشكل بارز، لغرض بیعھا وشرائھا . رابعا - ال یجوز منح او تجدید االجازة لمن صدر بحقھ

 
حكم اكتسب الدرجة القطعیة، عن جریمة مخلة بشرف المھنة، اال اذا رد الیھ اعتباره .

 
النص االصلي القدیم للمادة:

اوال - على الصائغ ان یحصل على اجازة، وفقا الحكام القانون بطلب یقدمھ الى دائرة وسم المصوغات، وفق النموذج
الذي تعده الدائرة بتعلیمات تنشر في الجریدة الرسمیة، وتجدد االجازة خالل ثالثة اشھر من بدایة السنة المالیة من كل

سنة، وبعكسھ تعتبر االجازة ملغاة، وعلى الصائغ ان یقوم بتصفیة التزاماتھ تجاه الغیر خالل ستین یوما من انتھاء المدة
المذكورة، وال یجوز لھ  ممارسة مھنة الصیاغة قبل الحصول على اجازة جدیدة، كما ال یجوز تقدیم طلب الحصول على

 
اجازة جدیدة، اال بعد انتھاء مدة الستین یوما المذكورة . 

 
ثانیا - على الصائغ ان یتخذ محال خاصا، یحتوي على واجھة لعرض المصوغات بشكل بارز، لغرض بیعھا وشرائھا . 
ثالثا - ال یجوز منح او تجدید االجازة لمن صدر بحقھ حكم اكتسب الدرجة القطعیة، عن جریمة مخلة بشرف المھنة، اال

اذا رد الیھ اعتباره .

(٣)- الغیت المادة (٦) بموجب المادة (١) من قانون  التعدیل الثالث لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ / ١٩٧٦، رقمھ
٢٨ لسنة ٢٠٠١، 
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*النص القدیم للمادة الملغاة بموجب المادة (٣) من قانون التعدیل االول بموجب  قانون التعدیل االول لقانون وسم

 
المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمھ ٦٩ صادر بتاریخ ٠٤/٠٦/١٩٧٩:

 
لوزیر الصناعة والمعادن، اصدار بیان یقرر فیھ : - 

١ – منع تصفیة اتربة الذھب الناتجة عن عملیات صنع المصوغات والزام الصاغة كافة بتسلیم ما بحوزتھم من االتربة،

 
الى دائرة الوسم واستحصال اثمانھا، حسب االسعار المقررة. 

٢ – قیام دائرة الوسم بتسلم االتربة وتصفیتھا وتحویلھا الى سبائك بالطریقة التي ترتایھا ووسمھا بالعیار الحقیقي وبیعھا

 
الى مصرف الرافدین، حسب االسعار المقررة.

 
٣ – حصر عملیات التصفیة للمصوغات الذھبیة بدائرة وسم المصوغات. 

٤ – تخویل دائرة الوسم شراء المصوغات الذھبیة المستھلكة التي یعرضھا المواطنون حسب االسعار السائدة، والقیام

 
بتصفیتھا وتحویلھا الى سبائك ووسمھا بالعیار الحقیقي وبیعھا الى مصرف الرافدین. 

٥ – الزام الجھات المختصة بتسلیم المصوغات او السبائك الذھبیة او الفضیة او البالتینیة المصادرة من قبلھا لحساب

 
الخزینة، الى دائرة الوسم لقاء االسعار السائدة لتصفیتھا وتحویلھا الى سبائك ووسمھا وبیعھا الى مصرف الرافدین.

 
النص االصلي القدیم للمادة:

اوال - تمنع تصفیة اتربة الذھب الناتجة عن عملیات صنع المصوغات، وعلى الصاغة كافة تسلیم ما تحوزتھم من

 
االتربة، الى دائرة الوسم، واستحصال اثمانھا حسب االسعار المقررة . 

ثانیا - تقوم دائرة الوسم باستالم االتربة وتصفیتھا وتحویلھا الى سبائك بالطریقة التي ترتایھا، ووسمھا بالعیار الحقیقي،

 
وبیعھا الى مصرف الرافدین حسب االسعار المقررة. 

 
ثالثا - تحصل عملیات التصفیة للمصوغات الذھبیة بدائرة وسم المصوغات . 

رابعا - لدائرة الوسم شراء المصوغات الذھبیة المستھلكة التي یعرضھا المواطنون حسب االسعار السائدة، والقیام

 
بتصفیتھا، وتحویلھا الى سبائك، ووسمھا بالعیار الحقیقي، وبیعھا الى مصرف الرافدین . 

خامسا - تسلم المصوغات الذھبیة او الفضیة او البالتینیة او المصوغات الذھبیة ذات العیار الواطيء المصادرة من قبل
الجھات المختصة لحساب الخزینة، الى دائرة الوسم لقاء االسعار السائدة لتصفیتھا، وتحویلھا الى سبائك، ووسمھا وبیعھا

الى مصرف الرافدین .

(٤)- الغیت المادة (٨) بموجب المادة (٤) من قانون التعدیل االول بموجب  قانون التعدیل االول لقانون وسم المصوغات

 
رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمھ ٦٩ صادر بتاریخ ٠٤/٠٦/١٩٧٩، 

 
النص االصلي القدیم للمادة:

 
تكون العیارات القانونیة، كما یلي : - 

 
اوال - للمصوغات الذھبیة : 

 
ا - (٢١) قیراطا او (٨٧٥) جزءا من االلف . 

 
ب - (١٨) قیراطا او (٧٥٠) جزءا من االلف . 

 
ج - (١٤) قیراطا او (٥٨٣) جزءا من االلف . 

 
د - (١٢) قیراطا او (٥٠٠) جزءا من االلف . 

 
ثانیا - للمصوغات الفضیة : 

 
ا - (٩٠٠) جزءا من االلف . 

 
ب - (٨٠٠) جزءا من االلف . 

 
ثالثا - للمصوغات البالتینیة : 

 
ا - (٩٠٠) جزءا من االلف . 

 
ب - (٧٠٠) جزءا من االلف . 

 
ج - (٥٠٠) جزءا من االلف . 

 
رابعا - للمصوغات الذھبیة ذات العیار الواطيء : 

(٩) قیراطا او (٣٧٥) جزءا من االلف .

(٥)- الغیت الفقرة (رابعا) من ھذه المادة بموجب المادة (٢) من قانون  التعدیل الثالث لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ /

 
١٩٧٦، رقمھ ٢٨ لسنة ٢٠٠١، 

*النص القدیم للمادة الملغاة بموجب المادة (٥) من قانون التعدیل االول بموجب  قانون التعدیل االول لقانون وسم

 
المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمھ ٦٩ صادر بتاریخ ٠٤/٠٦/١٩٧٩:

اوال – یجب ان تكون المصوغات المراد فحصھا ووسمھا من نوع واحد وعیار واحد، وان یثبت ذلك في التصریح المقدم

 
من قبل الصائغ. 

ثانیا – اذا اتضح بنتیجة التحلیل ان المصوغات المقدمة تحتوي على عیارین غیر متتالیین، فیجب كسر المصوغات، اما
اذا كانت المصوغات من عیارین متتالیین، فیخیر الصائغ بین وسمھا بالعیار االقل او كسرھا، مع عدم االخالل بالعقوبات

المنصوص علیھا في مادة ١٥ من ھذا القانون. 
ظ
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ثالثا – اذا ظھر بنتیجة التحلیل ان عیار المصوغات المقدمة اعلى من العیار الوارد في التصریح، فتوسم حسب العیار

 
المصرح بھ. 

رابعا – تقوم دائرة الوسم بفحص المصوغات ووسمھا، وفق ما جاء في ھذه المادة، على ان ال یقل عیارھا عن الحد

 
االدنى للعیارات القانونیة للمصوغات المصرح بھا. 

 
خامسا – تقوم دائرة الوسم بفحص السبائك واالصناف غیر المصاغة ووسمھا بعیارھا الحقیقي.

 
النص القدیم للمادة:

تقوم دائرة الوسم بفحص المصوغات ووسمھا بعیارھا الحقیقي، على ان ال یقل عن الحد االدنى للعیارات القانونیة
المنصوص علیھا في المادة ٨ من ھذا القانون، وباحدى العالمات المبینة بالجدول رقم (١) الملحق بھ، واال فتكسر في

الحال، وتعاد الى صاحبھا .

(٦)- الغیت الفقرة (اوال) من المادة(١٠) بموجب المادة (٦) من قانون التعدیل االول بموجب  قانون التعدیل االول لقانون

 
وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمھ ٦٩ صادر بتاریخ ٠٤/٠٦/١٩٧٩، 

  

 
 النص القدیم للمادة:

 اوال - یجب ان ال یقل عیار جمیع اجزاء المصوغات الذھبیة والفضیة والبالتینیة وذات العیار الواطيء المؤلفة من عدة

 
اجزاء ملتحمة او متصلة ببعضھا، بما في ذلك المادة المستعملة في اللحام عن العیار القانوني . 
 ثانیا - یجوز التسامح في العیار، اذا كان النقص ال یتجاوز جزئین من االلف في المصوغات .

(٧)- الغي صدر الفقرة (اوال) من المادة (١٥) بموجب المادة (٧) من قانون التعدیل االول بموجب  قانون التعدیل االول

 
لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمھ ٦٩ صادر بتاریخ ٠٤/٠٦/١٩٧٩، 

 
النص القدیم لصدر الفقرة (اوال):

اوال - لدائرة الوسم ان تقرر فرض التدابیر التالیة، على كل صائغ خالف احكام ھذا القانون : -

(٨)- الغیت المادة (١٦)  بموجب المادة (٨) من  قانون التعدیل االول لقانون وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦،

 
رقمھ ٦٩ صادر بتاریخ ٠٤/٠٦/١٩٧٩، 

 
 

 
 النص القدیم للمادة:

 یعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز الثالثة اشھر، وبغرامة ال تزید على ثالثین دینارا، او باحدى ھاتین العقوبتین، كل من
خالف احكام مادة ١١ من ھذا القانون .

(٩)- الغیت المادة (١٧) بموجب المادة (٩) من قانون التعدیل االول بموجب  قانون التعدیل االول لقانون وسم

 
المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمھ ٦٩ صادر بتاریخ ٠٤/٠٦/١٩٧٩، 

 
 

 
 النص القدیم للمادة:

 یعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز سنتین، وبغرامة ال تزید على مائة دینار، او باحدى ھاتین العقوبتین، كل من احدث في
المصوغات بعد وسمھا تغییرا او تعدیال، سواء بطریقة االصافة او االبدال، او باي طریقة اخرى من شانھا ان تجعلھا
غیر مطابقة للعیار الموسومة بھ، وكذلك كل من باع ھذه الموصوغات او عرضھا للبیع او حازھا، بقصد بیعھا او تعامل

فیھا باي طریقة كانت .

(١٠)- الغیت المادة (١٨) بموجب المادة (١٠) من قانون التعدیل االول بموجب  قانون التعدیل االول لقانون وسم

 
المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمھ ٦٩ صادر بتاریخ ٠٤/٠٦/١٩٧٩، 

 
 النص القدیم للمادة:

 یعاقب بالحبس مدة ال تتجاوز ثالث سنوات، وبغرامة ال تزید على خمسمائة دینار، او باحدى ھاتین العقوبتین، كل من
خالف احكام احدى المواد الثانیة والثالثة والرابعة من ھذا القانون .

(١١)- -الغیت الفقرة (خامسا) من المادة (٢٠)  بموجب المادة (٣) من قانون  التعدیل الثالث لقانون وسم المصوغات

 
رقم ٨٣ / ١٩٧٦، رقمھ ٢٨ لسنة ٢٠٠١،

 -اضیفت الفقرة (اوال) الى ھذه المادة ویعدل تسلسل بقیة الفقرات بموجب المادة (١١) من  قانون التعدیل االول لقانون

 
وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمھ ٦٩ صادر بتاریخ ٠٤/٠٦/١٩٧٩:

 
 

 
 النص االصلي القدیم للمادة:

 
 اوال - عند ضبط المصوغات المشتبھ بھا، تحفظ في خزانة امینة، ریثما یتم التحقیق او المحاكمة بشانھا . 

 ثانیا - اذا ثبت من التحقیق او المحاكمة، ان عیار المصوغات المذكورة في الفقرة االولى من ھذه المادة، ھو من

 
العیارات القانونیة، وفتوسم بھا، واال فتكسر . 

 ثالثا - ال تعاد المصوغات المضبوطة الصحابھا بعد كسرھا، اال اذا دفعت الرسوم والمصاریف المستحقة علیھا بموجب
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ھذا القانون، اذا لم یتم تسدید الرسوم المستحقة خالل ستة اشھر من تاریخ صدور القرار او الحكم النھائي، فتباع ھذه
المصوغات بالمزاد العلني باعلى اسعار تبلغھ، ویستوفى من ثمنھا الرسوم والنفقات االخرى المترتبة علیھا، ویعاد الباقي
الى صاحبھا، ویجوز لدائرة الوسم شراء مثل ھذه المصوغات وفقا لالسعار السائدة، واذا ظھر ان قیمة ھذه المصوغات
اقل من الرسوم والنفقات الواجب استیفاؤھا، فیطالب صاحبھا بتسدید الفرق، وتطبق بحقھ احكام  قانون جبایة الدیون

 
المستحقة للحكومة، في حالة امتناعھ عن الدفع . 

 رابعا - تؤول ملكیة المصوغات المضبوطة، الى الدولة عند عدم حصول ادعاء بعائدیتھا بعد مرور سنة واحدة من
تاریخ اكتساب القرار الصادر من المحكمة بشانھا الدرجة القطعیة .

(١٢)- الغیت المادة ( جدول ٢) بموجب المادة (١) من قرار  الغاء جدول الرسوم واالجور رقم (٢) الملحق بقانون وسم
المصوغات رقم (٨٣) لسنة ١٩٧٦ المعدل ب القانون رقم ٦٩ لسنة ١٩٧٩، رقمھ ٢٦٥ لسنة ١٩٨٤،

*النص القدیم للفقرة (ثانیا) الملغاة بموجب المادة (١٢) من قانون التعدیل االول بموجب  قانون التعدیل االول لقانون

 
وسم المصوغات رقم ٨٣ لسنة ١٩٧٦، رقمھ ٦٩ صادر بتاریخ ٠٤/٠٦/١٩٧٩:

 

ثانیا – اجور فحص ووسم واعادة فحص وتصفیة المصوغات التامة الصنع واالصناف غیر المصاغة.

                                                اجور الفحص والوسم

١ – المصوغات الذھبیة  :                     فلس      دینار

ا – لكل غرام او كسورة                        ٠٢٠     -

ب – احد االدنى لالجور                        ٢٥٠     -

جـ - اجر مقطوع عن اعادة

الفحص                                         ٢٥٠     -

 

                                                اجور الفحص والوسم

٢ – المصوغات الفضیة  :                     فلس      دینار

ا – لكل غرام او كسورة                        ٠٠٥     -

ب – الحد االدنى لالجور                       ١٥٠     -

جـ - اجر مقطوع عن اعادة

الفحص                                         ١٠٠     -

٣ – المصوغات البالتینیة  :

ا – لكل غرام او كسورة                        ١٠٠     -

ب – الحد االدنى لالجور                       ٥٠٠     -

جـ - اجر مقطوع عن اعادة

الفحص                                         ٥٠٠     -

٤ – المصوغات الذھبیة المطعة بالبالتین  :              فلس      دینار

https://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=%D9%A1%D9%A9%D9%A0%D9%A9%D9%A2%D9%A0%D9%A0%D9%A5%D9%A5%D9%A4%D9%A5%D9%A9%D9%A6%D9%A1%D9%A3
https://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=%D9%A0%D9%A8%D9%A1%D9%A2%D9%A2%D9%A0%D9%A0%D9%A5%D9%A3%D9%A2%D9%A5%D9%A6%D9%A4%D9%A9%D9%A9
https://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=%D9%A1%D9%A2%D9%A0%D9%A1%D9%A2%D9%A0%D9%A0%D9%A6%D9%A1%D9%A5%D9%A4%D9%A6%D9%A4%D9%A8%D9%A3
https://iraqld.hjc.iq/LoadLawBook.aspx?SC=%D9%A1%D9%A2%D9%A0%D9%A1%D9%A2%D9%A0%D9%A0%D9%A6%D9%A1%D9%A5%D9%A4%D9%A6%D9%A4%D9%A8%D9%A3
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ا – لكل غرام او كسورة                                          ٠٥٠     -

ب – الحد االدنى لالجور                                          ٤٠٠     -

جـ - اجر مقطوع عن اعادة

الفحص                                                            ٤٠٠     -

٥ – السبائك – تكون االجور بالنسبة للسبائك، وفق الجدول التالي : -

سبائك الذھب                                                      سبائك الفضة

الوزن

غرام غرام

من  الى

الرسم المقرر

فلس  دینار

الوزن

غرام غرام

من  الى

الرسم المقرر

فلس  دینار

٢   ٢٥٠

٢٥١ ٥٠٠

٥٠١ ٧٥٠

٧٥١ ١٠٠٠

١ ٢٠٠٠

٢٠٠١ ٣٠٠٠

٣٠٠١ ٤٠٠٠

٤٠٠١ ٥٠٠٠

٥٠٠١ ٦٠٠٠

٦٠٠١ ة٧٠٠٠

٧٠٠١ ٨٠٠٠

٨٠٠١ ٩٠٠

٩٠٠١ ١٠٠٠٠

اكثر من ١٠٠٠٠

- ٥٠٠

٠٠٠ ١

٥٠٠ ١

٠٠٠ ٢

٥٠٠ ٢

٠٠٠ ٣

٠٠٠ ٤

٠٠٠ ٥

٠٠٠ ٦

٠٠٠ ٧

٠٠٠ ٨

٠٠٠ ٩

٠٠٠  ١٠

٠٠٠ ١٥

٨ ١٠٠٠

١٠٠١ ٢٠٠٠

٢٠٠١ ٣٠٠٠

٣٠٠١ ٤٠٠٠

٤٠٠١ ٦٠٠٠

٦٠٠١ ٨٠٠٠

٨٠٠١ ١٠٠٠٠

اكثر من ١٠٠٠٠

- ٥٠٠

٠٠٠ ١

٥٠٠ ١

٠٠٠ ٢

٥٠٠ ٢

٠٠٠ ٣

٥٠٠ ٣

٠٠٠ ٥

                                                          اجور الفحص والوسم

٦ – االصناف غیر المصاغة من البالتین  :    فلس      دینار

ا- لكل غرام او كسورة                                  ٠٥٠ -

ب – الحد االدنى لالجور                                 ٠٠٠ -
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٧ – تصفیة المصوغات الذھبیة

والفضیة واتربتھا : -

                                                          اجور التصفیة

                                                          فلس دینار

ا – لكل خمسة غرامات من الذھب              ١٠٠ -

ب – لكل كیلو غرام من الفضة او كسورة      ٥٠٠ ١

 
النص االصلي القدیم للمادة:

 

اوال -  رسوم االجازة واجور كشف واثمان المطبوعات :

          فلس      دینار

١ -  رسم منح االجازة، ویستوفى بعد الموافقة على طلب منحھا    -       ١٠

٢ -  رسم تجدید االجازة، ویستوفى سنویا بعد الموافقة على طلب تجدیدھا    -       ٥

٣ -  رسم صورة االجازة  -       ١

٤ -  رسم تعدیل المعلومات -       ١

٥ -  رسم اي اجراء لم یرد ذكره اعاله        ٥٠٠     -

٦ -  اجور الكشف على محل طالب االجازة    -       ٣

٧ -  ثمن استمارة طلب الحصول على االجازة او تجدیدھا         ١٠٠     -

٨ -  ثمن سجل فئة (١٠٠) ورقة لبیع المصوغات        -       ٤

٩ -  ثمن سجل فئة (٥٠) ورقة لشراء المصوغات       -       ٢

ثانیا -  اجور فحص ووسم واعادة فحص وتصفیة المصوغات التامة الصنع واالصناف غیر المصاغة :

          اجور الفحص والوسم

          فلس      دینار

١ -  المصوغات الذھبیة :

ا -  لكل غرام او كسوره    ٠١٠     -

ب -  الحد االدنى لالجور   ٢٠٠     -

ج -  اجر مقطوع عن اعادة الفحص  ١٠٠     -

٢ -  المصوغات الفضیة :



4/4/22, 10:33 AM قاعدة التشریعات العراقیة

https://iraqld.hjc.iq/PrintLawResult.aspx?PSC=null 16/16

ا -  لكل غرام او كسوره    ٠٠٥     -

ب -  الحد االدنى لالجور   ١٠٠     -

ج -  اجر مقطوع عن اعادة الفحص  ١٠٠     -

٣ -  المصوغات البالتینیة :

ا -  لكل غرام او كسوره    ٠٥٠     -

ب -  الحد االدنى لالجور   ٤٠٠     -

ج -  اجر مقطوع عن اعادة الفحص  ٢٠٠     -

٤ -  المصوغات الذھبیة المطعمة بالبالتین :

ا -  لكل غرام او كسوره    ٠٣٠     -

ب -  الحد االدنى لالجور   ٣٠٠     -

ج -  اجر مقطوع عن اعادة الفحص  ١٥٠     -

٥ -  االصناف غیر المصاغة بما فیھا السبائك :

          اجور الفحص والوسم

          فلس      دینار

ا -  لكل غرام من الذھب    ٠١٠     -

ب -  لكل غرام من الفضة  ٠٠٥     -

ج -  لكل غرام من البالتین ٠٣٠     -      

د -  الحد االدنى لالجور    ١٠٠     -

ه -  الحد االعلى لالجور    ٠٠٠     ١

٦ -  تصفیة المصوغات الذھبیة والفضیة واتربتھا :

          اجور التصفیة

          فلس      دینار

ا -  لكل خمسة غرامات من الذھب    ١٠٠     -

ب -  لكل كیلو غرام من الفضة او كسوره     ٥٠٠     ١
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