
الئحة القواعد المنفذة ألحكام قانون 

 اإلستيراد والتصدير

 فهرس تفصيلى 

 عرض المواد رقم المادة موضوع المادة  م
 عرض القرار قرار اإلصدار قرار اإلصدار 

 الئحة القواعد المنفذة ألحكام قانون االستيراد والتصدير
 القـسـم األول
 البـــاب األول

 ستيراداال
 الفصـل األول

 تعاريف وأحكام عامة
 
 

 عرض المواد رقم المادة موضوع المادة  
المقصوووواأللفاظلوووووارلااللفووووا ا لالوووواا أل ل 

لفىلمتنلالالئحةلل
 عرض المادة 1مادة 

يكووووانلااووووتي األلاحتيادووووا لالووووفالأللموووونل 
الاوووووقال فقووووواقلظحكوووووا لالقووووواا ينلا ووووو  ل

فموال لياوالالال روا لاللوا لالالئحةللال
ل.ااآلألاب

 عرض المادة 2مادة 

 عرض المادة 3مادة لداازلحر لالتلامللمالما أللأد فى 
قااعوووووووووأللااصوووووووووةلف اوووووووووتيوا لالقااعوووووووووألل 

لاإلاتي األيةلول
 عرض المادة 4مادة 

 عرض المادة 5مادةل...ىلأحكا ل   لالالئحةلعقى لتا ل 
اقوووالياوووتي األلالاوووقالالووواا أل لفوووالمقح ل 

لاداازلياتث ا ا (ل1)
 عرض المادة 6مادة 

 عرض المادة 7مادةلش ا لاإلف اجلعنلالاقالالماتا أل  
 عرض المادة 8مادةلاإلف اجلعنلالاقالالماتا أل لش ا  



 عرض المادة 9مادةل  يقةلاألاأللقيمةلالاا ألا لل 
قيووووا لالف وووواحل لامصووووقحةلالدمووووا حل ل 

فتحصيللالمصا يالاإلأل ايةلللصالحل
لازا  لالتدا  لول

 عرض المادة 11مادة

 ليدوازللمصووقحةلالدمووا حلالتصوو ال 
فووووووووىلالاووووووووقالالماالوووووووووةلااووووووووتي األيالا ل

ل.......

 عرض المادة 11مادة

 الفصل الثانى 

 االستيراد لالتجار
 

شوو ا لاإلفوو اجلعوونلالاووقالالماووتا أل ل 
للإلتدا لول

 دةعرض الما 12مادة

عووأل لاوو يانلأحكووا ل وو الالوصووللعقووىل 
لفلضلالاقال

 عرض المادة 13مادة

ياووووتث ا ا لموووونلشوووو ا لاإلفوووو اجلعوووونل 
لالاقالالماتا أل ل

 عرض المادة 14مادة

 الفصل الثالث 

 االستيراد لإلنتاج السلعي والخدمي
 

 اعا لاإل تاديوووةلياوووتث ا لمقووو  للقمشووو 
لاالاألميةلل

 عرض المادة 15مادة

ياووومحلفووواإلف اجلال روووائىلف اووو لالووواا ألل 
ل...................عنلالاقالالتىل

ل

 عرض المادة 16مادة

 الفصل الرابع 

 االستيراد لالستخدام الخاص
 

أل للإلاووتاألا لاإلفوو اجلعوونلالاووقالالوواا ل 
لالااص

 عرض المادة 17مادة

 عرض المادة 18مادةياوووومحلفوووواإلف اجلال رووووائىلعوووونلالاووووقال 



التووىلاووف لا فوو اجلع رووالمرقتوواقلفشوو  ل
ل...................

شوو ا لاإلفوو اجلعوونلاللي ووا لاال مووا جل 
لامااأللالألعايةلااإلعالنل

 عرض المادة 19مادة

اإلفوو اجلعوونللالمووااأللاللقميووةللقاوووا ا ل 
لاالدرا لاللقميةل

 عرض المادة 21مادة

اإلف اجلالمفاش لعماليو ألليلوىلشو كا ل 
لال ي انلاظد في

 عرض المادة 21مادة

 خامسالفصل ال 

 االستيراد لالستعمال الشخصى
 

اإلفوووو اجلالمفاشوووو لعوووونلالاووووقالاأمتلووووةل 
اإلاووووووتلماللالشاصووووووىلل لاشوووووووا ا ل
الاووووووووومارللقماتثم ف اوووووووووتي األلاووووووووويا ت ل

 الااصةلل

 عرض المادة 22مادة

 الفصل السادس 

 االستيراد للحكومة
 

 عرض المادة 23مادة ت ري لاإلاتي األلللقدرا لالحكامية 
توووووووووو جلالدموووووووووا حلمفاشووووووووو  للقدروووووووووا ل 

الم صوواصلعقيرووالفووىلالموواأل لالاووافقةل
ل.لعمالتاتا أل للتحقي لأغ اضرا

ل

 عرض المادة 24مادة

  

 الفصل السابع
 السلع الواردة برسم العرض

الاووووووووووووومارللقلا ضوووووووووووووينلفالملوووووووووووووا ضل 
اليووووووووووووةلففيوووووووووووالالاووووووووووووقالااظاووووووووووواا لالأل

لالماتا أل لف ا لالل ضلااإلعاأل لل

 عرض المادة 25مادة



 الفصل الثامن 
 (بدون عوض ) الواردات بدون قيمة 

الدرا لالتىلياومحلفواإلف اجلالمفاشو ل 
عوونلالاووقاللالوواا أل ليليروواللفووىلصووا  ل

  فا لأالمااعألا 

 عرض المادة 26مادة

 الفصل التاسع 

 اإلجراءات الحدودية للحماية من إستيراد
 السلع المتعدية على حقوق الملكية الفكرية

ح لمالحلحقوا لالمقكيوةلالوك يوةللفوىل 
لالشكاىللاقالاإلف اجل

 عرض المادة 27مادة

دوووووو ا ا لالشووووووكاىلالمشووووووا ل  شوووووو ا لاات
لالاافقةلليليرالفىلالماأل 

 عرض المادة 28مادة

تأمينلمقو  لعقوىلالشواكىلافقواللقموااألل 
لالاافقةلول

 عرض المادة 29مادة

شووووو ا لقفووووواللشوووووكاىلمالوووووحلالمقكيوووووةل 
لالوك يةلول

 عرض المادة 31مادة

مالووحلالمقكيووةلليدوو ا ا لحمايووةلحقووا  
لالوك يةللالمقتزمةلفرالكافةلالدرا ل

 عرض المادة 31مادة

يدوو ا ا لمصووقحةلالدمووا حلفووىلحالووةل 
لاقالاإلف اجلل

 عرض المادة 32مادة

اإلاتصاصلالماالللق اعلاإلتواقا ل 
لفازا  لالتدا  لالاا ديةل

 عرض المادة 33مادة

ماعوووووووألللترقووووووو لالماوووووووتا أللمووووووونلعوووووووأل ل 
لاإلف اجلعنلال االةل

 عرض المادة 34مادة

دووووووو ا ا لالفووووووو لفوووووووىلترقووووووو ل  ماعوووووووأللاات
لالماتا ألل

 عرض المادة 35مادة

يلتوووزا لالشووواكىلف اتصوووألا لأمووو لعقوووىل 
لاالللمأل لاقالاإلف اجلع يضةلل

 عرض المادة 36مادة

 عرض المادة 37مادةلملاي ةلال االةلالمشكالفىلحقرال 



حا  ل أللالتوأمينلأالالضومانلالمقوأل ل 
لمنلالشاكيل

 عرض المادة 38مادة

 الباب الثاني 

 لتصديرا
 الفصل األول
 أحكــام عــامـة

اإللتووووزا لفالقيووووأللفووووىلاوووودللالمصووووأل ينل 
لمزاالووووةلالتصووووألي ل احووووا  ل يلتفوووو ل

لتصألي  اللمزاالةلتصألي ل

 عرض المادة 39مادة

 عرض المادة 41مادةلقااعأللااصةلفالتصألي ل 
 عرض المادة 41مادةلالفت اليةلتصألي لالم تدا ل 
يووت لتصووألي لالاووقالالتووىلاووف لاإلفوو اجل 

ع رالف ا لالاا أللعنل  ي لالدموا حل
لمفاش  لل

 عرض المادة 42مادة

 عرض المادة 43مادةلالقدانلاالمدالسلالتصألي يةل 
تصوووووألي لالاوووووقالالااضووووولةللقدوووووانلأال 

لالمدالسلالتصألي يةللو
 عرض المادة 44مادة

 عرض المادة 45مادةليلتزاما لعقىلالمصأل ل 
 عرض المادة 46مادةليلتزاما لعقىلالمصأل  
 الفصل الثاني 

 هادات المنشأ لصادرات جمهورية مصر العربيةإصدار ش
ألا للالريئووووووووةلاللامووووووووةللق قافووووووووةلعقووووووووىل 

الصووووووواأل ا لاالووووووواا ألا لفوووووووىليصوووووووألا ل
لشراألا لالم شأل

 عرض المادة 47مادة

 عرض المادة 48مادةليد ا ا لالحصاللعقىلشراأل لالم شأل 
 اىللقمشوو اعا لاإل تاديووةلالفيووانلالاوو 

لاأل ا لىلشراأل لالم شأل
 عرض المادة 49مادة

 عرض المادة 51مادةليلتزاما لعقىلالمصأل ل 
 عرض المادة 51مادةشووراأل لالم شووألموونلالتوو الالتدا يوووةل ل 



اشوووو ا لااصووووةلفصوووواأل ا لالم ووووا  ل
لالح  ل

 الفصل الثالث 

 سجـــل المصـدريـن
 أحكام عامة

 عرض المادة 52مادةليمااحلادللالمصألي نل 
 عرض المادة 53مادةليشت  لفيمنليقيأللفادللالمصأل ينل 
يدووو ا ا لالقيوووأللفوووىلاووودللالمصوووأل ينل 

لاتدأليأل لول
 عرض المادة 54دةما

الماوووت ألا لالتوووىلت فوووو للف قوووبلالقيووووألل 
لفىلادللالمصأل ينل

 عرض المادة 55مادة

 عرض المادة 56مادةلالف لفىل قبلالقيألل 
يلتوووزا لفاإلا وووا لفوووالتتيي لأالالتلوووأليلل 

قيووووووووأل لفووووووووىلاوووووووودلللعقووووووووىللموووووووونلتوووووووو 
لالمصأل ينل

 عرض المادة 57مادة

 عرض المادة 58مادةلتدأليأللالقيألل لامات ألا لتدأليأللالقيألل 
شوووو  لاووووألاأللال اووووا للققيووووأللفووووىلاوووودلل 

لالمصأل ينلول
 عرض المادة 59مادة

 عرض المادة 61مادةلمنلادللالمصأل ينحا  لالش بل 
حا  لالماالوةلالتوىلتاوتادبلتاقيوال 

لدزا لاإل  ا 
 عرض المادة 61مادة

حووووووووا  لالماالوووووووووةلالتووووووووىلتاووووووووتادبلل 
لاإليقاالول

 عرض المادة 62مادة

لوووووووووةلالتووووووووىلتاووووووووتادبلللحووووووووا  لالماا 
لاإللتا لول

 عرض المادة 63مادة

اإلدووو ا ا لالاوووافقةلعقوووىلاإليقووواالأال 
لاإللتا لول

 عرض المادة 64مادة

ماعووووألليعووووواأل لال رووووو لفوووووىلالقيوووووألللمووووونل 
لألتىلقيأل لول

 عرض المادة 65مادة



 الباب الثالث  

 الصفقات المتكافئة
شوووووووووت ا ا للعقوووووووووأللصووووووووووقا ل   رووووووووو لاات

لمتكافئةللتفاألللاقالأالاألما ل
 عرض المادة 66مادة

شوووووووووت ا ا للعقوووووووووأللصووووووووووقا ل   رووووووووو لاات
لمتكافئةللتفاألللاقالأالاألما 

 عرض المادة 67مادة

المتلاقوووووووأل لعقوووووووىلليلتزاموووووووا لالدروووووووا  
لصوقا لمتكافئةلول

 عرض المادة 68مادة

 الباب الرابع  

 الرقابة على الصادرات والواردات
اتث ا ا للإلف اجلعونلالاوقال  ش ا لاات

ل(8)المأل دةلفالمقح ل ق ل
 عرض المادة 69مادة

 لالاووقاليلتزامووا لالمصووأل لقفووللتصووألي 
الااضووووووووولةللق قافوووووووووةلال اعيوووووووووةلعقوووووووووىل

اتث ا ا  لالصاأل ا لل لاات

 عرض المادة 71مادة

 الباب الخامس 

 أحكام ختامية
ماافووووووووووا لق وووووووووواعلالتدووووووووووا  لالاا ديووووووووووةل 

لفالماافقا لالتصألي يةلااإلاتي األيةل
 عرض المادة 71مادة

اعلالتدا  لالاا ديةلففيا وا لماافا لق  
لالصاأل ا لاالاا ألا ل

 عرض المادة 72مادة

تقتز لالف واحلالتوىليوت لت ويو لالصووقا ل 
المتكافئووةلمووونلااللروووالف ا وووا لق ووواعل
التدووووا  لالاا ديووووةلفماقووووالت ويوووو لكوووولل
صوقةلااتي األالاتصألي الفىل رايةلكولل

ل. فالا ةلميالأليةل
ل

 عرض المادة 73مادة

 القسـم الثـاني 

جراءات فحص ورقابة السلع المستورده والمصدره  نظام وا 



 الفصل األول
 أحكام عامة

القاا ينلالم رمةللوحصلا قافةلالاقال 
لالماتا أل للاالمصأل  ل

 عرض المادة 74مادة

 عرض المادة 75مادةلتل يالمأللاللالريئةلل 
ياتصاصوووووا لالريئوووووةلاللاموووووةللق قافوووووةل 

لعقىلالصاأل ا لاالاا ألا ل
 عرض المادة 76مادة

ياتصاصوووووا لالريئوووووةلاللاموووووةللق قافوووووةل 
لعقىلالصاأل ا لاالاا ألا 

 عرض المادة 77مادة

صوووووووواصلفوووووووو علالريئووووووووةلفووووووووالماا يليات 
لالفح يةلاالدايةلاالف يةل

 عرض المادة 78مادة

يلتزا لمصقحةلالدموا حلفاإلعتوألاأللفموال 
تقووووووووو   لالريئوووووووووةلفال اوووووووووفةلإلدووووووووو ا ا ل

لالوحصلاال قافةل

 عرض المادة 79مادة

لاقالالقاا ينلالم رمةللوحصلا قافةلا 
لالماتا أل للاالمصأل  ل

 عرض المادة 81مادة

 الفصل الثاني 

 فحص السلع المستوردة
 عرض المادة 81مادةلم داليد ا ا لالوحصلالرا  يل 
دوواازلالوحووصلألااووللأالاووا جلالووألائ  ل 

لالدم كيةل
 عرض المادة 82مادة

داازلالوحصلفىلم ا  لي تاجلالاقال 
لالت ائيةلاا جلالفالألل

 عرض المادة 83مادة

يشت  لفوىلال اوالةلالم قوابلفحصورال 
أنليكوووانلمحتايوووا لكووولللوووا لأا ووو ألل
مت افقوووةلفوووىلال ووواعلاالصووو الاال تفووو ل

لااللفا ل

 عرض المادة 84مادة

يد ا ا لالتصو الفوىلال اوائللالتويل. 
لاضل لإلد ا ا لالوحصلالرا  يل

 عرض المادة 85مادة

 عرض المادة 86مادةيشت ا ا لال قللاالتازينلتح لتحورل 



ش االالدرا لال قافيةل لاات
 ليلتوووووووووزا لالريئوووووووووةلاالملاموووووووووللااحوووووووووألا 

لو1الوحصللفماا أللفىلالمقح ل ق ل
 عرض المادة 87مادة

فحوصلاتحقيووللالاووقالالتوىلصووأل للرووال 
أاللووووو ليصوووووأل للروووووالمااصووووووةلقيااووووويةل

لمص يةليلزاميةل

 عرض المادة 88مادة

تقتووووز لالملامووووللالمحووووالليليرووووالعي ووووا ل 
دوووووو ا لا  اتفووووووا ا لالاووووووقاللقوحووووووصلاات

عقيروووالفووو د ا لموووالتضوووم ت لالمااصووووةل
القيااوووويةلالملتمووووأل لالااحووووأل لا ليدووووازل
أنلياتوووووا لااتفوووووا ا لمووووونلأكثووووو لمووووونل

ل.لمااصوةلقياايةل

 عرض المادة 89مادة

 عرض المادة 91مادةل3يلتزا لف اعلالريئةلفالمقح ل ق ل 
 عرض المادة 91مادةلأللااصةلف فضلال اائللقااع 
قااعووووووووووووأللااصووووووووووووةلفال اووووووووووووفةللقاووووووووووووقال 

الماووووووتا أل لغيوووووو لالااضوووووولةللقوووووواا ينل
اإلشووووووولاعا لالمري وووووووةلاالاقايوووووووةلمووووووونل
لماا   الام اقفةلاظغ يةلاالز اعةل

 عرض المادة 92مادة

الااضووووولةلالوحوووووصلالروووووا  يللقاوووووقال 
لللالما لالداأل لاللالميةل

 عرض المادة 93مادة

يكتوووووا لفووووالوحصلالرووووا  يلام افقوووووةل 
الفيا ا لالمألا ةلعقىلال اوالةللموال وال

لول..لثاف لفمات ألاتراللا لحلفال افةللول

 عرض المادة 94مادة

 ووووا لعقووووىليدوووو ا ا ليعوووواأل لالوحووووصلف 
 قوووبلالماوووتا أللفلوووأللليدووو ا لالاوووحبل

لالثا ىللقلي ا ل

 عرض المادة 95مادة

يلتووووووزا لالماووووووتا أللف عوووووواأل لتصووووووألي لأال 
ليعألا لال االةللغي لالم افقةل

 عرض المادة 96مادة

 عرض المادة 97مادةيدووووو ا ا لاإلا وووووا لف توووووائ لالوحوووووصل 



لووةللفووىلحالووةل فووضلااإلدوو ا ا لالمتف
لال االةلل

يا ووووووووو لق ووووووووواعلالتدوووووووووا  لالاا ديوووووووووةل 
ل...............فحا  لالتص ال

 عرض المادة 98مادة

تاوووقي لالماوووتا أللفوووااقىلاللي وووا لالتوووىل 
لت لفحصرالول

 عرض المادة 99مادة

يصوووألا لشوووراأل لف تيدوووةلالوحوووصلف وووا ل 
لعقىل قبل اىلالشأنل

 عرض المادة 111مادة

فحوووصلالصووواأل ا لالمصووو يةلالم توووأل لل 
ليلىلالفالألل

 عرض المادة 111مادة

الشوووو ا لالاادووووبلتااف  ووووالفووووىلالاووووقال 
ل اعيوووووووووةلعقوووووووووىلالااضووووووووولةللق قافوووووووووةلا

لالاا ألا ل

 عرض المادة 112مادة

دوووووووواازلالاوووووووومارلف عوووووووواأل لف زال اووووووووالةل 
لالماتا أل لالتيلت ل فضرال رائياقل

 عرض المادة 113مادة

 الفصل الثالث 

 فحص السلع المصدرة
 عرض المادة 114مادةليد ا ا ل قبلالوحصل 
 عرض المادة 115مادةلالوحصلالرا  ىل 
 عرض المادة 116مادةلمكانلالوحصل 
يشوووووووووووت  لفوووووووووووىلال اوووووووووووائللالمصوووووووووووأل  ل 

ل.............الم قابلفحصرال
ل

 ةعرض الماد 117مادة

يلتزا لالريئةلفاإلعتألاألللفالشراألا لمنل 
لفلضلالدرا لالحكاميةل

 عرض المادة 118مادة

 عرض المادة 119مادةلفحصلاللي ا لاللشاائيةل 
ماعوووووووأللاإلا وووووووا للفوووووووىلحالوووووووةلعوووووووأل ل 

لالم افقةللقش ا لاالمااصوا ل
 عرض المادة 111مادة

 عرض المادة 111مادةيقتوووز لالمصوووأل لفشوووحنلال اوووالةلاووواللل 



المووووووووأل لالمحووووووووألأل لفووووووووىلشووووووووراأل لاإل نل
ل.لفالتصألي 

شو ا لالاوومارلفتصوألي لال اووالةلالتووىل 
لت لفحصرالول

 عرض المادة 112مادة

ألاللالمصوووأل لعووونلالتصوووألي لحالوووةلعووو 
لااإلد ا لالمتفاللمنلالريئةل

 عرض المادة 113مادة

 عرض المادة 114مادةليصألات لشراأل لف تيدةلالوحصل 
 عرض المادة 115مادةل قبليعاأل لالوحصل 
 عرض المادة 116مادةلمنلالوحاصللداازلاإلعوا  
 الفصل الرابع 

 التظلم من النتائج النهائية للفحص
د ا ا لالترق لمنلالوحص   عرض المادة 117مادةلماعأللاات
 الفصل الخامس 

 الرسوم اإلضافية للفحص واستخراج الشهادات
 عرض المادة 118مادةلال اا للمقألا للامأل  

 



 قـــرار

وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 

 2115لسنة  771

باصدار الئحة القواعد المنفذة الحكام 

 1975لسنة  118القانون رقم 

فى شان االستيراد والتصدير ونظام 

اجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة 

 والمصدرة

لزي لالتدا  لالاا ديةلاالص اعةال
فووىلشووأنلت رووي لالملووا ضلاا اوواا لل1591لاوو ةلل323فلووأللا  ووالعلعقووىلالقووا انل قوو ل

ل.الألاليةلاا شت احلفيرال
ل.ف صألا لقا انلالدما حلاتلأليالت لل1513لا ةلل11اعقىلالقا انل ق ل

أللفوووووىلشووووأنلفلووووضلا حكووووا لالااصووووةلفا اوووووتي ال1511لاوووو ةلل131اعقووووىلالقووووا انل قوووو ل
ل.االتصألي لاال قألل

ل.فىلشأنلا ا ي األلاالتصألي لل1519لا ةلل118اعقىلالقا انل ق ل
ل.فىلشأنلادللالماتا ألينلل1582لا ةلل121اعقىلالقا انل ق ل
ل.ف صألا لقا انلضما ا لاحاافزلا اتثما لل1551لا ةلل8اعقىلالقا انل ق ل
ل.فشأنلت ميةلالصاأل ا لل2002لا ةلل199اعقىلالقا انل ق ل

ف  شووا لالريئووةلاللامووةللق قافووةلعقووىلل1511لاوو ةلل1110عقووىلقوو ا ل ئوويسلالدمرا يووةل قوو لال
ل.الصاأل ا لاالاا ألا لاتحأليأللااتصاصاترال
فالماافقةلعقىلا ضما لدمرا يةلمص لل1559لا ةلل12اعقىلق ا ل ئيسلالدمرا يةل ق ل

لاتاميةلالمتضم ةلل توائ لدالوةلالل فيةللم رمةلالتدا  لاللالميةلاا تواقيا لالتىلتضم ترالالاثيقةلا
اا دااىللقموااضا لالتدا  لمتلألأل لا   االاالمقح لالااصلفاتواقيةلالداا بلالمتصقةلفالتدوا  ل
منلحقا لالمقكيةلالوك يةلالمتضم ةلفىلالدز لالثالثلم رالالمت قفا لالااصةلفالتوألافي لالحألاأليوةل

ل.
شووأنلتياووي لادوو ا ا لالوحووصلاال قافووةلفووىلل2000لاوو ةلل101اعقووىلقوو ا ل ئوويسلالدمرا يووةل قوو ل
ل.عقىلالاقالالمصأل  لاالماتا أل ل

فت روووووي لازا  لالتدووووا  لالاا ديوووووةلل2001لاوووو ةلل221اعقووووىلقوووو ا ل ئووووويسلالدمرا يووووةل قووووو ل
فووىلشوأنلادوو ا ا لالوحووصلل2003لاو ةلل1181االصو اعةلاعقووىلقو ا ل ئوويسلمدقوسلالوواز ا ل قوو ل

ل.اال قافةلعقىلاصالأل ا لاالاا ألا ل



فىلشأنلالالئحةلالت وي يةللقكتبلل2003لا ةلل1311 ئيسلمدقسلالاز ا ل ق للعقىلق ا 
لاووو ةلل82ا اللاالثوووا ىلاال افوووالمووونلقوووا انلحمايوووةلاقوووا لالمقكيوووةلالوك يوووةلالصووواأل لفالقوووا انل قووو ل

ل.ل2002
لاووو ةلل121فا ئحوووةلالت وي يوووةللققوووا انل قووو لل1582لاووو ةلل313عقوووىلالقووو ا لالوووازا ىل قووو ل

ل.المشا لالي لل1582
فاصوألا ل ئحوةلالقااعوأللالم وو  ل حكوا لقوا انلل1551لاو ةلل219عقىلالق ا لالوازا ىل قو ل
ل.ا اتي األلاالتصألي لاتلأليالت ل

فىلشأنل را لادو ا ا لالوحوصلا قافوةلالاوقالل2003لا ةلل919عقىلالق ا لالازا ىل ق ل
ل.الماتا أل لاالمصأل  ل

لقووو  
 المـــادة االولــــى

فووىلشووأنلا اووتي األلل1519لاوو ةلل118الم ووو  ل حكووا لالقووا انل قوو ليلمووللفالئحووةلالقااعووألل
االتصوووألي لالمشوووا لاليووو لالم فقوووةل لا لوووحلموووالعوووأل لا اوووالللفا حكوووا لالم رموووةل اوووتي األلاتصوووألي ل
فلضلالاقال فقاقللقاا ينلاالملا ألا لاالاتواقيا لألاليةلتكانلدمرا يةلمص لالل فيةل  فوالفيروال

ل.
 المـــادة الثـــــانية

لمللفال را لالم ف لفىلشأنلاد ا ا لفحصلا قافةلدميالالاقالالماتا أل لاالالمصوأل  لي
ل.المشا لالي لل2002لا ةلل199افقال حكا لالقا انل ق ل

 المـــادة الثـــــالثة

يقتز لالمقيألانلفادللالمصأل ينلاق لاللمللفر الالق ا لفتافي لاالضوياعر لافقوال حكوا ل
المشوا لثا ىلفالئحوةلالقااعوأللالم وو  ل حكوا لقوا انلا اوتي األلاالتصوألي لالوصللالثالثلمنلالفابلال

ل.اليرالاالللا ةلمنلتا يخلاللمللفر الالق ا ل
 المـــادة الـــرابعة

المشوا لاليو لاالقو ا ا لالملأللوةللو ل لكمواليقتوىلل1551لا ةلل219يقتىلالق ا لالازا ىل ق ل
ل.ي ل لايقتىلكللحك لياالالاحكا ل  الالق ا لالمشا لالل2003لا ةلل919الق ا لالازا ىل ق ل

 المـــادة الخــــامسة

ل.ي ش ل  الالق ا لفىلالاقائالالمص يةل لايلمللف لمنلاليا لالتالىللتا يخل ش  ل
ل

لازي لالتدا  لالاا ديةلاالص اعة
ل



ل شيأللمحمألل شيأل/ل 



الئحة القواعد المنفذة ألحكام قانون 

 االستيراد والتصدير

 ألولالقـسـم ا

 البـــاب األول

 االستيراد

 الفصـل األول

 تعاريف وأحكام عامة

لو1ولماأل 
ا ئحوووةلالقااعوووأللالم وووو  للووو لل1519لاووو  لل118فوووىلت فيووو لأحكوووا لالقوووا انل قووو ل

-ل:ليقصأللفاظلوارلااللفا ا لالتاليةلالمل يلالمفينلق ينلكللم رال
ل
ل:لا اتي األل(لأل)

ألاالروواليلوويل ووالدقووبلالاووقالموونلالاووا جليلوويلألااووللدمرال  يووةلمصوو لالل فيووةلاات
ل.الألائ  لالدم كيةلاتاديللالفيانلالدم كيللإلف اجلع رالف ا لالاا أللال رائي

ايكوووووانلا اوووووتي األلمووووونلالم وووووا  لالحووووو  لامووووونلاظاووووواا لالحووووو  لفالوووووألااللامووووونل
الملوا ضلااظاواا لالألاليووةلامونلالملووا ضلاظاو ايلالمو اصلف قامترووال فقواللققااعووألل

ل.منلالاا جاللامةللالاتي األل
ل:لالماتا ألل(للبل)

الشوووواصلال فيلوووويلأالا عتفووووا يلالمقيووووأللفااووووم لالفيووووانلالدم كوووويلعوووونلالاووووقال
الم قوووووابلاإلفووووو اجلال روووووائيلع روووووالف اووووو لالووووواا ألل لاالماوووووئاللعووووونلااوووووتيوا لالقااعوووووألل

ل.اإلاتي األيةل
ل:لاإلاتي األللالتدا (لجل)ل

لماووتا ألينلافقووالكووللمووالياووتا أل لالشوواصلال فيلوويلاا عتفووا يلالمقيووأللفاوودللا
فووىلشووأنلاوودللالماووتا ألينلموونلاووقالتحموووللل1582لاوو  لل121ظحكووا لالقووا انل قوو ل

الصوةلالتدا يةللفيلرالفحالترالع أللا اتي األلأالفلوأللتلفئتروالأالتتقيوروالألانليدو ا لأىل
ل.عمقيةلتحايقيةلأالتكميقيةلعقيرال

ل:لاإلاتي األللإل تاجلالاقليلاالاألميل(لألل)ل



مشوو اعا لاإل تاديووةللفيلوو لفلووأللتتييوو لحالتوو ل لاموواللتاووتا أل لكووللمووالتاووتا أل لال
المش اعا لالاألميةلفماليحق لتأأليةلالاألمةلفيمالتقا لف لأاليواكلليليروالمونلأعمووالل ل
ايشووووملل لووووحلماتقوووووزما لاإل توووواجلأاالتشووووتيللأالأألا لالاألمووووةلفمووووالفوووويل لووووحلالاامووووا ل

ل.االمااأللاظاليةلاالاقالالااي ةلاغي  المنلاظدزا ل
ل
ل:اإلاتي األللالاتاألا لالااصل(ل و)

لولمونلأصوالل أاوماليةلاق والغيوا ل لوللتيو لاإلتدوا لأالاإل تواج كوللموالياوتا أل
امووووااأللالألعايووووةلااظعووووالنلاغي  ووووال اووووتاألامرالعقووووىل حووووالتتحقوووو لفوووو لم ولووووةلل شووووا ل
الماتا أللاليسللشاص  امالياتا ألللقتوأدي لالتموايقيليلوأللأاوتاألاماقلااصواقلفيموالعوألال

ل. لال كابلايا ا
ل:اإلاتي األللالاتلماللالشاصىل(لا)ل

كللمالياتا أل لالشاصلال فيلىللتحقي لم ولةلل لأالللائقت لمنلاوقالم ااوفةل
منلحيثل اعيتروالاكمياتروالموالا اوتلماللالشاصوىلأالاللوائقىلاعقوىل حوال ليحمولل

ل.صوةلاإلتدا ل
ل:اإلاتي األللقحكامةل(لز)

الريئوووا لاللاموووةلااحوووألا لاإلألا  لالمحقيوووةل وووالماتاوووتا أل لالوووازا ا لاالمصوووالحلال
ل.ااظشااصلاظعتفا يةلاللامةللتحقي لأغ اضرال
لو2ولماأل 

يكووانلااووتي األلاحتيادووا لالووفالأللموونلالاووقال فقوواقلظحكووا لالقوواا ينلا وو  لالالئحووةلل
ل.افمال لياالالال را لاللا لااآلألاب

لو3ولماأل 
أالموووونليواضوووو لحروووو ليدوووازلفقوووو ا لموووونلالوووازي لالماووووتصلفالتدووووا  لالاا ديوووةل

ل.التلامللمالأىلما أللأد فيليتلمأللاظض ا لفصالحلا قتصاأللالمص ى
ل

لل2001لا وةللللللللللللللل32فق ا لازيوو لالتدووا  لالالص اعووةل قوو ل لمضافةمنلالماأل للاظاي  الوق  ل)للو1ولماأل 
ل(



اإلاوووتي األيةليكوووانلالمقيوووأللفااوووم لالفيوووانلالدم كووويل وووالالماوووئاللعووونلااوووتيوا لالقااعوووألل
ايدووازلالت ووازللعوونلال اووائللالماووتا أل لاالتوويلتوو لتاووديللالفيووانلالدم كوويللروواليلووىلأيل
شاصل فيليلأالاعتفا يلقفوللا فو اجلايكوانلالمت وازلللو ل والالماوئاللعونلااوتيوا ل

ا لوحل لالقااعأللا اتي األيةلكماليدازلتلأليلل روا لاإلفو اجلفوىلأىلم حقوةلقفوللاإلفو اجل
التووووىلع ضووو لعقووووىلالدروووا لالماتصووووةلفووو د ا ا لالوحووووصلاتوووو للفيموووالعووووألالال اوووائل

ل.ل فضرالللأل لم افقتراللقمااصوا لالو ية
لو9ولماأل 

ل:ل لتا ىلأحكا ل   لالالئحةلعقىلاآلتيل
الاقالالتوىلياوتا أل الق واعلالفتو اللاالالزموةللتحقيو لأغ اضو لافقواقللمواليحوألأل لل-1

موووالا أللفوووىلشوووأ  ل وووصلازيووو لالفتووو اللا لوووحلفيموووالعوووألالاووويا ا لال كوووابل لال
ل.للااص

ال  األلالف يأليةلالتىلي فضلالم اولليليو لااوتالمرالايوت ليعاألترواليلوىلالم اوللل-ل2
ل.م  ل
أا ا لال قوووأللاظد فووويلااظا ا لالماليوووةلالتووويليوووت لتوووألاالرالفوووينلدمرا يوووةلمصووو لل-3

ل.الل فيةلاالألاللاظد فيةلعنل  ي لالدرا لالم اصللرالفر الال شا 
 تووووواجلالاووووواف لاإلفووووو اجلع روووووالالووووواا أل لف روووووا لالاووووومارلالمرقووووو لماوووووتقزما لاإلل-1

مونلالكميوا لالتويلتو لااوتاألامرالمونل%لل9لقمش اعا لاإل تاديةلفمال ليتداازل
ل   لالماتقزما لفىلم تدا لت لتصألي  الاتاايترال

الاوووقالالمصووو يةلالووواا أل لمووونلالاوووا جلأالمووونلالم وووا  لالحووو  لف اووو لالمصوووأل ينلل-9
ألي  الافو لصوحيحلا دو ا ا لالدم كيوةلافقواللقشو ا لا تيوةلالااف لقيامر لفتصو

ل:
أنلتتحقوووووو لالدمووووووا حلموووووونلصووووووحةلالماووووووت ألا لاعي يووووووةلالفضووووووائالالاوووووواف لللل(لأ)ل
ل.تصألي  ا
عوووووو ضلالاووووووقالالز اعيووووووةلاالت ائيووووووةلعقووووووىلالريئووووووةلاللامووووووةللق قافووووووةلعقووووووىل(لب)ل

ل.الصاأل ا لاالاا ألا 



األا يةلاكو الاظاوماحلالمصواأل لل اائللاظاماحلالمصاأل لمونلفحيو  لال افوةلالاول-1
ل.لفأاا يللالصيأللالتيلتحمللاللق لالمص يلاالتيلتلمللفىلأعالىلالفحا ل

ل.اظعضا لالفش يةلاالأل لامشتقات لالتيلت ألللقماتشويا لأالف احلالليانل-1
مووواليووورالليلوووىلالمصووو يينلكميووو اثلشووو عىلمووونلموووا ثينلفالاوووا جلاووواا لكوووانلل-8

الفووىل لوووحلالاوويا ا لفشوو  لتقووألي لاثيقووةل اوووميةلالمووا ثلمصوو ياقلأ لأد فيوواقلفموو
مصووووأل لعقيرووووالموووونلالدرووووةلالماتصووووةلفووووازا  لالاا ديووووةلتويووووأللمقكيووووةلالمووووا ثل
لألص االمحللاإل ثل لافىلحالةلتلوألأللالا ثةل ليو جلعونلالواا أللي للقا ثوةل

ل.أاالاكيللع ر لفتاكيلل اميل
لو1ولماأل 

اوواا لكووانلاإلاووتي األلفقصووألل ل(ل1)ياقووالااووتي األلالاووقالالمأل دووةلفووالمقح ل قوو ل
اإلتدووووا لاااإل توووواجلاااإلاووووتاألا لالاوووواصل لفيمووووالعووووألالمووووالياافوووو لازيوووو لالز اعووووةلعقووووىل
ياووتي األ لكمفيووأللز اعوويلأالم روو لف وو يل لايدووازللقووازي لالماووتصلفالتدووا  لالاا ديووةل
فلووأللأاوو ل أيلالدرووا لالماتصووةلالماافقووةلعقووىلااووتي األللماووتقزما لاإل توواجلموونلتقووحل

حتيادوووووووا لم اكوووووووزلاملا وووووووأللالفحووووووواثلالاوووووووقاللقمشووووووو ال عا لاإل تاديوووووووةلأالالاألميوووووووةلاات
ل.االداملا لا لحلفىلحألاأللاإلحتيادا لالولقيةل
لول1ولماأل 

ل:يشت  للإلف اجلعنلالاقالالماتا أل لاآلتيلل
أنلتكووووانلدأليووووأل لامووووال لووووحليدووووازلااووووتي األلالاووووقالالماووووتلمقةلفووووىلاظحوووواالل(لل1)ل

 ووصلاوواصلفروو  لالالئحووةلاالحووا  للامووالا أللفشووأ  (ل2)الوواا أل لفووالمقح ل قوو ل
ل.التىليااف لعقيرالالازي لالماتصلفالتدا  لالاا دية

أنلتحمووللعالمووا لالتوو قي لالووألاليلافقوواللققااعووأللالتوويليصووأل لفرووالقوو ا لموونل(للل2)ل
ل.الازي لالماتصلفالتدا  لالاا دية

الشوو ا لالماضووحةلقوو ينلكوولل(ل3)أنلتاووتافيلالاووقالالمأل دووةلفووالمقح ل قوو ل(للل3)ل
ل. رالم
ل



لول8ولماأل 
يشت  للإلف اجلعنلالاقالالماتا أل لأنلتكانلمصحافةلفوواتا  لموألانلفروالااو ل

ل.الف يأللاإللكت ا يل/الواكس/لالم ت لاعالمت لالتدا يةلأنلادأل لاع اا  لا ق لالتقيوان
ل

لو5ولماأل 
مالعأل لاإلاالللفمالا أللفشأ  ل صلااصلفىل   لالالئحةليكوانلاوألاأللقيموةل

يلتدوووواازلقيمترووووالموووواليلوووواألللاماووووةلا الألا  لفوووو يلموووونل وووو  لالووووألفالالوووواا ألا لالتوووو
المتلا العقيرالمص فيالمنلاالللالف احلاللامقةلألااللدمرا يةلمص لالل فيوةلعقوىل

ل(ل.1)أنليت لااتيوا لال ما جلالاا أللفالمقح ل ق 
ل.ايدازللقماتا أللتاايةلقيمةلالاا ألا لفقيمةلصاأل ا لأالاألما ل

ل
لو10ولماأل 

 وووواحلاللامقووووةلألااووووللدمرا يووووةلمصوووو لالل فيووووةلفتحصوووويللالمصووووا يالتقووووا لالف
اإلألا يووةلالتووىليق   ووالالووازي لالماووتصلفالتدووا  لالاا ديووةلعوونلكامووللقيمووةلالاووقالالتووىل

اأضووووافترالفووووا لتحصوووويقراللحاووووابلازا  ل(ل1)تضووووم رالال مووووا جلالوووواا أللفووووالمقح ل قوووو ل
ل.التدا  لالاا ديةلاالص اعةللألىلالف حلالم كزىلالمص ى

الحووا  لالتووىليووت لفيرووالاإلفوو اجلمفاشوو  لعوونل  يوو لالدمووا حليووت لتحصوويلللافووى
ل.   لالمصا يالفمل فةلمصقحةلالدما حللحاابلازا  لالتدا  لالاا ديةلاالص اعة

افووووىلدميووووالاظحوووواالليلتفوووو لييصوووواللاووووألاألل وووو  لالمصووووا يالأحووووأللماووووت ألا ل
ل.اإلف اج

ل
لو11ولماأل 

لماالووووةلااوووتي األيالا لفلوووألل ليدوووازللمصوووقحةلالدموووا حلالتصووو الفوووىلالاوووقالا
صألا لق ا لمنلالازي لالماتصلفالتدا  لالاا ديةلاالمنليواضو لافقواقلظحكوا لالمواأل ل

ل.المشا لالي لل1519لا ةلل118منلالقا انل ق لل19



اات الاقتضوو لالروو االفيووال وو  لالاووقالتلووينلتد يووبلحصوويقةلالفيوواللحووينلالتصوو اللل
ل.عأللالدم كيةال رائىلفىلالماالوةلألانلا االللفالقاا

 

 الفصل الثانى
 االستيراد لالتجار

 ـ12ـ مادة
مــع عــدم اإلخــالل باألحكــام المنصــوص عليهــا فــى الفصــل األول مــن البــاب 
األول من هذه الالئحة ، يتعين لإلفراج عن السلع المسـتوردة لالتجـار تقـديم صـورة 
مـــن بةاقـــة قيـــد المســـتورد بســـجل المســـتوردين وأن تكـــون الســـلعة مدرجـــة ضـــمن 

 .المجموعات السلعية المقيدة فى البةاقة 
 . وتسرى إحكام هذه المادة على السلع التى تستورد بنظام األمانة 

 ـ13ـ مادة
ــى الســلع التاليــة ويفــرج عنهــا مباشــرة مــن  ال تســرى أحكــام هــذا الفصــل عل

 : الجمارك بعد سداد المصاريف اإلدارية 
مةبوعـة أو مسـجلة علـى  الكتب والصحف والمجالت الدورية سـواء كانـت( 1) 

 .أقراص مندمجة أو أسةوانات
مخلفات السفن األجنبية المستعملة فى حدود ألفي جنيـ  يوميـال لكـل تـاجر ( 2) 

 .فيما عدا السلع االستهالكية المعمرة 
 .مخلفات السفن المصرية ( 3) 
 .نواتج تخريد السفن والةائرات داخل الدائرة الجمركية ( 4) 
الســريع بشــرة إال تقيــد قيمــة الةــرد دون تكلفــة النقــل علــى  ةــرود البريــد( 5) 

 .ألفى دوالر
ــار ا الت ( 6)  ــى ســلع وســيةة أو قةــع  ي ــوى عل ــى تحت ــة الت الةــرود البريدي

والمعــدات واألجهــقة أوالعينــات أو النمــاذج الصــناعية بشــرة إال تقيــد قيمــة 
 .الةرد دون تكلفة النقل على ألفى دوالر

الهيئات العاملة في المواني البحرية والجوية المصـرية مخلفات الشركات و ( 7) 
 . والتي توافق عليها هيئات المواني



مـــا يبـــاع فـــى مـــقاد علنـــي مـــن الســـفن الجانحـــة ومخلفاتهـــا التـــي يـــتم ( 8) 
 .إنتشالها

 ـ14ـ مادة
يشــترة لإلفــراج عــن الســلع المســتوردة أن تكــون مصــحوبة بشــهادة منشــأ 

 :وذلك فيما عدا ما يلي مصدق عليها من الجهات المختصة 
 ( .2)السلع الواردة بالملحق رقم   -أ 
مــا توافــق عليــ  الجهــات المختصــة بــوقارتي الصــحة والقراعــة مــن الســلع  -ب 

 –األ ذيـة العالجيـة  –الخامات الدوائية والمواد الشخصية  –األدوية )ا تي  
ـــة  ـــدات األمصـــال واللقاحـــات البيةريـــة وال –األجهـــقة والمســـتلقمات الةبي مبي

موقفـات  –مبيدات الفةريات واألعشاب الضارة وسـموم القواضـم  –الحشرية 
الكسـب ومكونـات  –كتاكيـت وبـة عمـر يـوم  –األنبات ومنظمات نمو النبات 

 (.التقاوي –األعالف 
السلع المقـدم عنهـا فـواتير متضـمن  بلـد المنشـأ متـي كانـت صـادرة مـن  -ج 

 .الشركات المنتجة 
 .وافق عليها الوقير المختص بالتجارة الخارجية الحاالت التي ي-د 

وتقبــل شــهادة المنشــأ دون تصــديق بالنســبة للســلع ذات منشــأ دول االتحــاد 
( الكوميســــا)األوروبــــي، أواتفاقيــــة الســــوق المشــــتركة للشــــرق والجنــــوب األفريقــــي

ــة وكــذا الــدول التــي يةبــق معهــا مبــدأ  أواتفاقيــة تيســير التبــادل بــين الــدول العربي
لة بالمثـل فيمـا يخـص االعفـاء مـن التصـديق وفقـا للقواعـد المنظمـة فـى هـذا المعام
 . الشأن 

ويســمب بــاإلفراج عــن الرســائل  يــر المســتوفاة لشــهادة المنشــأ بشــرة تقــديم 
صاحب الشأن خةاب ضمان  ير مشروة بقيمة السلع المفـرج عنهـا حسـب تثمـين 

هادة المنشـأ ، علـى أن مصلحة الجمارك وال يرد خةاب الضمان إال بعـد اسـتيفاء شـ
يتم استيفاء هذه الشـهادة فـي ميعـاد أقصـاه سـت  أشـهر واال تـم اسـتيفاء التعـويض 

المشـار  1975لسـن   118مـن القـانون  15من خةاب الضمان وفقا ألحكام المادة 
 .إلي 



ويكون المستورد مسئوالل عن البيانات المدونة بشهادة المنشأ وعلى سـلةات 
وجود ادلة كافية على أن صـحة شـهادة المنشـأ محـل شـك أن  الجمارك إذا تبين لها

ــي  ــا للقواعــد الت ــك وفق تتخــذ اإلجــراءات الالقمــة للتحقــق مــن صــحة الشــهادة ، وذل
 .يصدر بها قرار من الوقير المختص بالتجارة الخارجية بعد أخذ رأي وقير المالية

 

 الفصل الثالث

 االستيراد لإلنتاج السلعي والخدمي
 ـــ
 ـ15ـ مادة

مــع مراعــاة األحكــام المنصــوص عليهــا فــى الفصــل األول مــن البــاب األول مــن هــذه 
الالئحة للمشروعات اإلنتاجية والخدمية استيراد احتياجاتها من مسـتلقمات اإلنتـاج أو التشـ يل 
أو أداء الخدمة دون اشتراة القيـد فـى سـجل المسـتوردين ، وتلتـقم هـذه المشـروعات بـأن تقـدم 

قرارال بما يتم إستيراده مـن مسـتلقمات اإلنتـاج وفقـا  إلى الجمرك المختص مستند إثبات النشاة وا 
 ( .5)للنموذج الوارد بالملحق رقم 

ويجوق لهذه المشروعات أن تةلب من الهيئة العامة للرقابة علـى الصـادرات والـواردات 
هـذه  إستخراج بةاقة إحتياجـات بنـاء علـى مـا تقدمـ  مـن مسـتند إثبـات النشـاة ، وتقـدم صـورة

 .البةاقة عند ةلب اإلفراج عن مستلقمات اإلنتاج 
 ـ16ـ مادة

يســمب بــاإلفراج النهــائى برســم الــوارد عــن الســلع التــى ســبق اإلفــراج عنهــا تحــت نظــام 
 السماح المؤقت بشرة استيفاء القواعد االستيرادية قبل اإلفراج النهائى

 

 الفصل الرابع
 االستيراد لالستخدام الخاص

 
 ـ17ـ مادة

اإلخالل باألحكام المنصـوص عليهـا فـى الفصـل االول مـن البـاب االول  دون
تفــرج الجمــارك مباشــرة عــن الســلع الــواردة ( 9)مــن هــذه الالئحــة فيمــا عــدا المــادة 

ــى حــدود احتياجــات  ــة وذلــك ف لالســتخدام الخــاص لصشــخاص الةبيعيــة اواالعتباري



رار الـوارد بـالملحق النشاة المرخص لهـم بـ  وذلـك مـع مراعـاة اسـتيفاء نمـوذج االقـ
 (.6)رقم 

 ـ18ـ مادة
يسمب باإلفراج النهائى عن السلع التـى سـبق االفـراج عنهـا مؤقتـال بشـرة ان 
ــراج  ــت االف ــراج عنهــا مســتوفاة للشــروة االســتيرادية وق ــوب االف تكــون الســلع المةل

 .المؤقت أوالنهائي
 ـ19ـ مادة

يـة واألعـالن الـواردة تفرج الجمارك مباشرة عن العينات والنماذج ومـواد الدعا
 : لصشخاص الةبيعية او االعتبارية بالشروة ا تية 

 
 .التأكد من صفة العينة او النموذج    -
 .موافقة الهيئة المختصة بوقارة الصحة على عينات األدوية   -
أن تكون مـواد الدعـاية واألعالن مةبوعال عليها أسـم الجهـة أوالمناسـبة    -

 .المعلن عنها 
 .وافقة المصنفات الفنية على مواد الدعاية الخاصة باألفالم األجنبية م   -

 ـ21ـ مادة
تفـــرج الجمـــارك مباشـــرة عـــن المـــواد اإلعالميـــة والمكتبيـــة الـــواردة للســـفارات 
والجهــات العلميــة فــى مناســبات عقــد مــؤتمرات علميــة أواالحتفــال باألعيــاد القوميــة 

 .الجهة المستفيدة  للدول األجنبية ، على أن يتم اإلفراج باسم
 ـ21ـ مادة

تفـــرج الجمـــارك مباشـــرة عمـــا يـــرد مـــن المراكـــق الرئيســـية لشـــركات الةيـــران 
األجنبية إلى فروعها فى جمهورية مصـر العربيـة مـن أدوات مكتبيـة ومـواد الدعايـة 

 .واإلعالن والقى الرسمى للعاملين بشرة موافقة وقارة الةيران
 

 الفصل الخامس
 الشخصى االستيراد لالستعمال



 ـ22ـ مادة
اســتثناء مــن أحكــام الفصــل األول مــن البــاب األول مــن هــذه الالئحــة تفــرج 
الجمــارك مباشــرة عــن الســلع واألمتعــة التــي لهــا صــفة االســتعمال الشخصــى ســواء 
صحبة الراكـب أوعن ةـريق الشحن أوبالةـرود البريـدية أومشتراه من األسواق الحرة 

كانــت مســتعملة ، ويســتثني مــن ذلــك الــدراجات  ويســمب بهــذه الســلع واألمتعــة ولــو
 .البخارية ثنائية األشواة فيما عدا ما يرد برسم المرضي والمعوقين 

ويسمب لكل مستثمر باستيراد سيارت  الخاصة دون التقيد بشرة العمـر علـى 
 .أن يقدم مـوافقة رئيس الهيئة العامة لالستثمار والمناةـق الحرة أومن يفوض 

 

 الفصل السادس
 االستيراد للحكومة

 ـ23ـ مادة
دون اإلخالل باألحكام المنصـوص عليهـا فـى الفصـل األول مـن البـاب األول 
مــن هــذه الالئحــة يكــون اســتيراد الســلع الالقمــة لمقاولــة نشــاة الــوقارات والمصــالب 
الحكوميــة والهيئــات العامــة ووحــدات اإلدارة المحليــة واألشــخاص االعتباريــة العامــة 

لقوانين واللوائب التى تنظم مشـترياتها مـن الخـارج ودون إشـتراة القيـد وفقال ألحكام ا
 .فى سجل المستوردين 

 ـ24ـ مادة
تفــرج الجمــارك مباشــرة للجهــات المنصــوص عليهــا فــى المــادة الســابقة عمــا 

 . تستورده لتحقيق أ راضها
 الفصل السابع

 السلع الواردة برسم العرض

 ـ25ـ مادة
يئة العامة لشئون المعـارض واألسـواق الدوليـة يجوق لرئيس مجلس إدارة اله

الســماح للعارضــين بالمعــارض واألســواق الدوليــة والمعــارض التــى يصــدر تــرخيص 
بإقامتهــا فــى مصــر ، بيبــع الســلع المســتوردة برســم العــرض واإلعــادة  مباشــرة فــى 
ــات المحليــة  أمــاكن البيــع التــى تحــددها إدارة المعــرض أو الســوق فــى حــدود النفق



المعرض، ويتم البيع فى هذه الحالة تحت أشراف الهيئة المذكورة ومصـلحة الجنحة 
الجمـــارك، علـــى أن تســـتوفي القواعــــد االســـتيرادية ســـواء كـــان الشـــراء لالتجــــار أو 
االنتـاج أو االستخدام الخـاص أو االسـتعمال الشخصـي ويسـتثني مـن ذلـك إسـتيفاء 

 .شهادة المنشأ والشحن من بلد المنشأ
 الفصل الثامن

 (بدون عوض ) الواردات بدون قيمة 

 ـ26ـ مادة
اســتثناء مــن أحكــام الفصــل األول مــن البــاب األول مــن هــذه الالئحــة تفــرج 
الجمــارك مباشــرة عــن الســلع  الــواردة هبــات او مســاعدات أو متنــاقل عنهــا بــدون 

 : قيمة إلى الجهات ا تي  
اإلدارة المحليـــة  الـــوقارات والمصــــالب الحكوميـــة والهيئـــات العامــــة ووحـــدات -1

واألشخاص االعتبارية العامة واالتحادات والنقابات العامة واألندية الرياضـية 
واللجنة األولمبية والمراكق البحثيـة والجامعـات، وذلـك بشـرة موافقـة الجهـات 

 .المشرفة على النشاة 
الجمعيـــات األهليـــة والمســـاجد والكنـــائس بشـــرة  موافقـــة الجهـــة اإلداريـــة  -2

 .المختصة 
 

 الفصل التاسع

 اإلجراءات الحدودية للحماية من إستيراد
السلع المتعدية على حقوق الملكية 

 الفكرية

 ـ27ـ مادة
يحق لمالك حقوق الملكية الفكرية أو ممثلة القـانوني أن يتقـدم بشـكوى إلـى 
الجمــرك المخــتص لوقــف اإلفــراج عــن الرســائل التــي لــم يفــرج عنهــا أو فــى ةريقهــا 

ني المصــرية مــن ســلع أومنتجــات أو عبــوات مســتورده تحمــل للوصــول إلــى المــوا
حقـوق المؤلـف )الصفة التجاريـة متـي أدعـي بتعـديها علـى حقـوق الملكيـة الفكريـة 

والحقوق المجاورة ـ العالمات التجارية ـ المؤشرات الج رافية ـ التصـميمات والنمـاذج 
 ( متكاملةالصناعية ـ براءات اإلختراع والتصميمات التخةيةية للدوائر ال



وعلــى الشــاكي والجمــرك المخــتص إخةــار قةــاع االتفاقــات بــوقارة التجــارة الخارجيــة 
 .والصناعة بصورة الشكوي 

 ـ28ـ مادة
يجب أن تشتمل الشكوى على اإلدلة الكافية إلثبات التعدي على أن تتضـمن 

 : البيانات والمستندات التالية 
 .يمثل   اسم مقدم الشكوى ومهنت  ووظيفت  واسم من   -1
تقديم وصف تفصيلي للرسالة أو الرسائل محل الشكوى من حيث الدولـة   -2

ـــاء الوصـــول ، اســـم المســـتورد  ـــارية البوليصـــة ، مين ـــم وت المصـــدرة ورق
 .ووصف السلع 

األدلـة والمسـتندات التــي تكشـف عــن وجـود تعـدي علــى حقـوق الملكيــة    -3
 .الفكرية 
ضوع الشـكوى وتعهـد بأنـ  لـم ينقـل مستند يثبت حق الملكية الفكرية مو    -4

 .ملكيتها أو حق االنتفاع بها 
تعهد من صاحب حق الملكية الفكرية بأن  لم يةلب استصدار أمـر علـى   -5

ــر مــن اإلجــراءات  ــإجراء أو أكث ــيس المحكمــة المختصــة ب عريضــ  مــن رئ
التحفظيــة أو لــم يصــدر قــرار بــرفض اإلجــراء التحفظــي  فــي حالــة تقديمــ  

 .العريضة 
 ـ29مادةـ 

يجب على الشاكي عند تقديم الشكوى إلى الجمرك المختص بأن يودع لديها 
تأمينا نقديال  أو خةاب ضمان يعادل ربـع قيمـة الرسـالة محـل الشـكوي وفقـا لتثمـين 
ذا كان التأمين خةاب ضمان وجـب أن يصدر من أحـد البنـوك  مصلحة الجمارك ، وا 

بأى قيد أو شرة وأن يتعهد فيـ  البنـك  العاملة فى جمهورية مصر العربية واليقترن
بأن يدفع للجهة اإلداريـة مبل ـال يـواقي التـأمين المةلـوب وأنـ  مسـتعد إلدائـ  بأكملـ  
عنــد أول ةلــب منهــا أو تجديــد مــدة ســريان  دون االلتفــات إلــى ايــ  معارضــ  مــن 

 .الشاكي 



 ـ31ـ مادة
واد علـــــى الجمــــــرك المختــــــص قبــــــول الشكــــــوي إذا استوفــــــت أحكـــــام المـــــ

ولـــ  إتمـــام اإلجـــراءات التـــي تســـبق اإلفـــراج النهـــائي مـــع وقـــف هـــذا ( 27،28،29)
 .اإلفراج 

 ـ31ـ مادة
علــى كافــة الجهــات التــي يتــوفر لــديها أدلــة ظــاهرة علــى حــدوث تعــدي علــى 
ــراج النهــائي عنهــا ، أن تخةــر  ــتم اإلف ــم ي ــة تخــص رســائل ل ــة الفكري حقــوق الملكي

 . مصلحة الجمارك بهذه المعلومات 
على المصلحة أن تتخـذ إجـراءات وقـف اإلفـراج النهـائي عـن الرسـائل محـل و 

 .التعدي بعد تأكدها من صحة هذه المعلومات 
 ـ32ـ مادة

تخةـر مصــلحة الجمـارك بكتــاب موصـي عليــ  بعلـم الوصــول أو بـاي وســيلة 
أخري الشاكي والمشكو فى حق  وقةاع االتفاقات بوقارة التجارة الخارجية والصناعة 

 . اءات التي اتخذتها لوقف اإلفراج باإلجر 
ــام عمــل ، ويجــوق  وتكــون مــدة الوقــف عــن اإلفــراج النهــائي لمــدة عشــرة أي
تمديــدها لمــدة عشــرة أيــام أخــري بموافقــة الــوقير المخــتص بالتجــارة الخارجيــة بنــاء 

 .على عرض من قةاع االتفاقات 
 ـ33ـ مادة

شــــكوي مؤيــــده لمالــــك حقــــوق الملكيــــة الفكريــــة أو مــــن يمثلــــ  أن يتقــــدم ب
ــة والصــناعة مــن  ــوقارة التجــارة الخارجي ــات ب ــى قةــاع االتفاق ــة إل بالمعلومــات الكافي

 .التعدي على هذه الحقوق 
وعلى قةاع االتفاقات جمع االستدالالت حول صـحة هـذه الشـكاوي، فـإذا مـا 
تبــين وجــود أدلــة ظــاهرة علــى التعــدي يــتم التنســيق مــع مصــلحة الجمــارك لتةبيــق 

 .ودية ضد الرسالة محل االعتداءاإلجراءات الحد
 ـ34ـ مادة



للمستورد أو من يمثل  أن يتظلم إلى قةـاع االتفاقـات مـن عـدم اإلفـراج عـن 
الرسالة محل التعدي على حقوق الملكية الفكرية خـالل ثالثـة أيـام عمـل مـن تـارية 

ال أصبب القرار نهائيال   .وصول اإلخةار إلي  وا 
 ـ35ـ مادة

قارة التجــارة الخارجيــة والصــناعة البــت فــى الــتظلم علــى قةــاع االتفاقــات بــو 
خــالل فتــرة ال تجــاوق ثالثــة أيــام عمــل مــن تــارية تقديمــ  ، وعليــ  فــى حالــة قبــول 
التظلم إخةار الجمرك المختص لإلفراج عن الرسالة موضوع الشكوي ما لم يكـن قـد 

 . صدر أمر قضائي بإجراء تحفظي 
ص باسـتمرار وقـف اإلفـراج عـن وفى حالة رفض التظلم يخةر الجمرك المخت

الرسالة محل التظلم مع رد الضمانات المقدمة من الشاكي،إال إذا صدر أمر قضائي 
 .بمنع ردها 

 ـ36ـ مادة
يجـــب علـــى الشـــاكي أن يةلـــب استصـــدار أمـــر علـــى عريضـــة مـــن رئـــيس  

المحكمة المختصة بأصل النقاع بـإجراء أو أكثـر مـن اإلجـراءات التحفظيـة المناسـبة 
 .من هذه الالئحة ( 32)الل مدة وقف اإلفراج المحددة بالمادة وذلك خ

فإذا لم يقم الشاكي بابالغ الجمارك وقةاع االتفاقات بوقارة التجارة الخارجيـة 
والصناعة بما يفيد عرض األمر على المحكمة خـالل مـدة وقـف اإلفـراج أو مـا يفيـد 

تقـديمها ، علـى الجمـارك إصداراألمرعلى العريضة خالل مدة ثالثين يوما من تـارية 
ـــد إســـتيفاء القواعـــد  ـــراج النهـــائي عـــن هـــذه الرســـالة بع ـــى إجـــراءات اإلف الســـير ف
االستيرادية ، مع خصم األعبـاء التـي تحملتهـا السـلع  نتيجـة احتجاقهـا والتـي تقـوم 
بتحصــيلها الجهــات المعنيــة بالــدائرة الجمركيــة مــن التــأمين أو الضــمان المقــدم مــن 

 .الشاكي 
 ـ37ـ مادة

ــأن  ــى الجمــرك المخــتص ب ــة المعلومــات الســرية عل مــع عــدم اإلخــالل بحماي
يمنب الشاكي والمشكو فى حق  فرصة كافية وعادل  لمعاينة الرسـال  التـي تـم وقـف 

 .اإلفـراج عنها ب ية إثبات أو نفي اإلدعاء



 ـ38ـ مادة
ــى الحــاالت  ــدم مــن الشــاكي ف ــأمين أو الضــمان المق ــى الجمــرك المخــتص رد الت عل

 : تي  ا 
إذا لم يقم المشكو فى حقهم أو المدعي عليهم بالتظلم من قرار وقف اإلفراج -أ 

 ( .34)خالل الميعاد المنصوص علي  فى المادة 
 إذا صدر أمر قضائي يوقف اإلفراج عن الرسالة محل الشكوي -ب 

 الباب الثاني

 التصدير

 الفصل األول
 أحكــام عــامـة

 
 ـ39ـ مادة

لتصوووألي لاووواا لمووونلاإل تووواجلالمحقووويلأالمموووالاوووف لااوووتي األ ل ليدوووازلمزاالوووةلا
فقصووووأللا تدووووا لي للموووونليكووووانلااووووم لمقيووووألاقلفاوووودللالمصووووأل ينل لا ليلتفوووو لمزاالووووةل

ل:للقتصألي لالحا  لاآلتيةل
ل.صاأل ا لاظشااصلا عتفا يةلاللامةلل-1
ل.لاللي ا لامااأللالألعايةللل-2
ل.الاقالالمصأل  لفت ضلالل ضلفيلالاا جللل-3
ال ووو األلالتووويلتحتووواىلعقووىلمات وووألا لأالأشوو  ةلأاألياووكا لالكمفيووات لالمحمووللل-1

ل.عقيرالفيا ا لأالملقاما ل
الاوووووقالالتوووووىلحووووو  لع روووووالفيوووووانلدم كووووويللإلفووووو اجلال روووووائيلاي قوووووبليعووووواأل للللل-9

ل.تصألي  ال
الاقوالالااف لاإلف اجلال روائيلع روالاالمصوأل  لفتو ضلااوتفألالرالأاليعاألترواللللل-1
ل.

اوووقالالتووىلتصوووأل لفصوووةلمرقتووو لظغوو اضلالتصوو يالأاا اووتلماللأالالتشووتيللاللل-1
أاليدوو ا لعمقيووا لتكميوووقيةلعقيرووالأاإلصووالحرالأالت ويوو لعمقيووا لفالاووا جلاغيوو ل

ل. لحلمنلاظغ اضلث ليلاألليألاالراليلىلالفالألل



ل.المتلققا لالشاصيةلأالالرألايالفصحفةلالمااف لأالعنل  ي لالشحنلل-8
اظدا وووبلاالمصووو يينلالمتووواأل ينلامشوووت يا لالاووويارلالمت اكوووةللوووأليللمشوووت يا ل-5

ل.تدا لاللاأليا لاش كا لالاياحةل
ل.التف عا لاالملا ا لاللي يةل-10
الاقووووالالمصووووأل  لمووونلدروووةلحكوووواميةللاوووووا ا لأاق صوووقيا لدمرا يوووةلمصووو للل-11

ل.الل فيةلاالمكاتبلالتدا يةلاالو يةلالمقحقةلفر  لالفلثا ل
لوووألا يا لاللقميوووةلالتووويلتصوووأل  الالدروووا لالحكاميوووةلاملا وووأللالفحوووواثلالكتوووبلاا-12

ل.االم اكزلاللقميةلالمتاصصةلفت ضلاإل ألا لأاالتفاألللاللقميل
الكتوووبلالمصوووأل  لعووونل  يووو لال اشووو لأالالمرلوووالفوووىلحوووألاألل اووواتينلمووونلكووولل-13

ل.كتابللكللعميلل
ل.احتيادا لالمش اعا لالمقامةلفالم ا  لالح  لمنلالاا لالمحقى-11



ـرددددد  ال  دددددتزد ـ القنتمددددد  ز ددددد   مدددمل اةدددتبد م ددد ب   2البنددد ) وووول10وووولمووواأل  الفقررراأل ارة ررراأل ل   ررر   و 2001ل ندددد   32بقددد از ـ

 (  2001لس ة  111مضافة قاار وزيا التجارأل (3)

تصووأل لالم تدووا لالمصووو يةلعوونل  يووو لالدموووا حلمفاشوو  لألانلحادوووةللماافقووةللل-1
ل.تصألي ية

الم تدا لالص اعيةلي لي الكا  لمونلي تواجلم شوأ لصو اعيةلل ليدازلتصألي ل-2
صوواأل للرووالتوو ايصلف قامترووالالمزاالووةل شووا رال لال لووحلفيمووالعووألالالمصوو اعا ل

ل.اليألايةلالالح فيةلالاللاأليا لالاياحية
 ليدازلتصألي لم تدا لالمش اعا لاإل تاديةلالمصو يةلأالعفااتروالالموألانللل-3

المشووو اعا لي لفاااووو ترالأالمووونلت يفووو لأالف وووا لعقوووىلعقيروووالأاوووما لأاعالموووا ل ووو  ل
ل.ماافقةلأالت ايصلماث لم را

 " . ويقصر تصدير األسمنت على الشركات المنتجة لألسمنت "  
 

 
 ـ41ـ مادة
اقووووواأللل–ال افتوووووالل-الف وووووزينل–الفاتادووووازل"ليكووووانلتصوووووألي لالم تدوووووا لالفت اليوووووةل

"لاظاوووق لل–المووازا لل–الووأليزللل–الاووا  لل–الكي ااووينلل-زيووا لالتزييوو ل-ال واثووا 
ل.فماافقةلالريئةلالمص يةلاللامةللقفت ال

لو12ولماأل 
يووت لتصووألي لالاووقالالتووىلاووف لاإلفوو اجلع رووالف اوو لالوواا أللعوونل  يوو لالدمووا حل

لمفاش  لل
لو13ولماأل 

تشكللفق ا لمنلالازي لالماتصلفالتدا  لالاا ديوةللدوانلأالمدوالسلتصوألي يةل
قالايو ر لالقو ا لااتصاصواترالاقااعوأللا روا لاللمولللإلش االعقىلتصألي لفلوضلالاو

ل.فرالا لحلف ا لعقىلاقت ارلق اعلالتدا  لالاا ديةل
ايصأل ل ئيسلق اعلالتدا  لالاا ديةلالق ا ا لالالزمةللتشكيللاظما وا لالو يوةلل

ل.لر  لالقدانلأاالمدالسلاتحأليأللااتصاصاترال



لو11ولماأل 
لمدووووالسلالتصووووألي يةلالم صوووواصليكووووانلتصووووألي لالاووووقالالااضوووولةللقدووووانلأالا

عقيرالفىلالماأل لالاافقةلافقاقللقايااةلاالقااعأللالتىليلتموأل الالوازي لالماوتصلفالتدوا  ل
ل.الاا ديةلف ا لعقىلاقت ارلق اعلالتدا  لالاا ديةل

ايتوووالىل ووو الالق ووواعليا وووا لالدروووا لالمل يوووةلفالقااعوووأللالملتموووأل لافقووواقلظحكوووا ل
ل.لقمصأل ينلالوق  لالاافقةل لاتكانلمقزمةل

لو19ولماأل 
المقحو ل(ل1)يلالم فو ل قو ليقتز لالمصأل لأالممثق لفااوتيوا لال موا جلاإلحصوائ

فروو  لالالئحووةلعوونلكوولل اووالةلاتاووقيم ليلووىلفوو علالريئووةلاللامووةللق قافووةلعقووىلالصوواأل ا ل
االوواا ألا لالماوووتصلقفووللالشوووحن ايتلينلأنلتكوووانلالفيا ووا لالمثفتوووةلفووىل ووو الال موووا جل
م افقووةللفيا ووا لالمشووحانلالولقوويلاالفيووانلالدم كووي لكموواليقتووز لالمصووأل لف ا ووا لفوو عل

فأيةلتتي ا لت  ألعقىل   لالفيا ا لا لياومحلالدمو حلالماوتصلفاتموا لالشوحنلالريئةل
ل.ي لفلأللالتأكأللمنلتاقي لال ما جلاإلحصائيللو علالريئة

اعقووىلالدرووةلالم ووا لفروواليصووألا لشووراألا لالم شووألفالريئووةلاللامووةللق قافووةلعقووىلل
ا لت وو ألعقيوو لالصوواأل ا لاالوواا ألا لالتأكووأللموونلتاووقي لال مووا جلاإلحصووائيلاايوو لتتييوو ل

ل.للو علالريئةلالماتصلقفلليصألا لشراأل لالم شأل
عقىلأنليحللمحلل  الال ما جلال موا جلاإلحصوائيلالماحوأللالو ىليوت لا تووا ل

ل.عقي لفينلازا  لالماليةلاازا  لالتدا  لالاا ديةلاالص اعةل
لو11ولماأل 

صووو ليقتوووز لالمصوووأل لع وووأللالتصوووألي ليلوووىلالوووألاللالمفووو  لفي روووالافوووينلدمرا يوووةلم
الل فيوةلاتووا لتوضويقيلاتتمتوالفمقتضوا لالصواأل ا لالمصو يةلف عووا لدم كوي لاي قوبل
التمتوووووالفرووووو الاإلعووووووا لانليصووووواحبلال اوووووالةلالمصوووووأل  لشوووووراأل لم شوووووألافقووووواللقشووووو ا ل

ل.ااظاضاعلالتيليتضم رالا توا ل
ايكووووانلالمصووووأل لماووووئا قلعوووونلااووووتيوا لالاووووقالالمصووووأل  للمليووووا لالم شووووألامووووال

  شألمنلفيا ا لتضم ت لشراأل لالم
 

 الفصل الثاني



إصدار شهادات المنشأ لصادرات جمهورية 
 مصر العربية

ل
لو11ولماأل 

تصووأل لالريئووةلاللامووةللق قافووةلعقووىلالصوواأل ا لاالوواا ألا لألانلغي  ووالشووراألا ل
الم شألأالالم ا للقصاأل ا لمنلالاوقالالمصو يةلالم شوألأالالمكتاوفةلالم شوألالمصو يل

في رووالافووينلدمرا يووةلمصوو لالل فيووةلاتواقووا لتدا يووةلث ائيووةلالمصووأل  ليلووىلالووألاللالمفوو  ل
أاليققيميووووةلأالمتلووووألأل لاظ وووو االتتمتووووالدمرا يووووةلمصوووو لالل فيووووةلفمادفرووووالفملووووامال ل

ل.توضيقية ا لحلفيمالعألالمالا أللفشأ  ل صلااصلفىلاىلمنل   لاإلتواقا لل
تووووا لا لتصوووأل لشوووراأل لالم شوووأل فقووواقللشووو ا لاتواقيوووا لتوضووويقيةللتيووو لألاللا 

ل.التوضيقيل
لو18ولماأل 

يقوووأل ل قوووبلالحصووواللعقوووىلشوووراأل لالم شوووألافقوووالظحكوووا لالمووواأل لالاوووافقةلعقوووىل
ال موا جلالملوألللر الالشوأنلفالريئةلاللاموةللق قافةلعقىلالصاأل ا لاالاا ألا لعنل اوالةل
ااحأل لأالعأل ل اائللمنل اعلااحأللأالعأل لأ ااعلأالأص االمادرةليلىلدروةلااوتي األل

ل.عقىلاايقةلشحنلااحأل ااحأل لال
ل:لاي ف لفر الال قبلالمات ألا لاآلتيةل

ل.ولصا  لفاتا  لالفيالملتمأل لمنلالمصأل ل
وووليقوو ا لموونلصوواحبلالشووأنلفصووحةلالفيا ووا لالمقألمووةلاااووتيوا لال اووالةللقااعووأللالم شووأل

ل.افقاقللالتوا لالمف  لمالالألالةلالمصأل ليليرال
ل

لقم ووووا  لالحوووو  ليووووت لالتأشووووي لموووونل ئااووووةللووووولفال اووووفةللم تدووووا لالمشوووو اعا لاإل تاديووووة
ل.الم  قةلالح  لفأنل   لالم تدا لمص لةلألااللالم  قةلالح  ل

اتقتووز لالريئووةلاللامووةللق قافووةلعقووىلالصووواأل ا لاالوواا ألا لف صووألا لشووراأل لم شووأل
اواعةلمونلتوا يخلتقوألي لال قوبل لل21لمنلي قفرالفلأللاألاأللال او لالمقو  لا لوحلاواللل

صألا  الفا اقلفا ل.ل افةللقاقالا يلةلالتقالاالاقالالتىلتشحنلفال ائ ا اات



لو15ولماأل 
عقووىلأتحوواأللالصوو اعا لالمصوو يةلماافووا لالريئووةلاللامووةللق قافووةلعقووىلالصوواأل ا ل
االاا ألا لففيانلا ايلفالمش اعا لاإل تاديةلاظعضا لفىلالت الالص اعيةلماضحاقل

الريئوةلاللامووةللق قافوةلعقووىلفو لالم تدوا لالموو اصللرو  لالمشو اعا لف  تادرووال لاعقوىل
الصاأل ا لاالاا ألا لالتأكوأللع وألليصوألا لشوراأل لالم شوأل ىلمونل و  لالمشو اعا لفوأنل

ل.محتايا لالشراأل لتتو لمالالفيانلالمشا ليلي ل
لو90ولماأل 

يقتوز لالمصوأل لفووأنليتويحللقريئوةلاللامووةللق قافوةلعقوىلالصوواأل ا لاالواا ألا لكافووةل
راألا لالم شووألالتوويلتصووأل  الالريئووةلفموواليمك رووالموونلالفيا ووا لاالملقامووا لالااصووةلفشوو

التحقووو لمووونلصوووحةلالم شوووألي الموووال قفووو لالألالوووةلالمصوووأل ليليروووالال اوووالةلالتحقووو لمووونل
ل"ل.صحةلالم شألل

ايقتز لالمصأل لفاإلحتوارلفالادال لاالماوت ألا لالتويلتثفو لفيوانلالم شوأللموأل ل
ل.امسلا اا لمنلتا يخليصألا لشراأل لالم شأل
لو91ولماأل 

أل لالتو الالتدا يوةلافقواللقتاصوصلالمكوا يلشوراأل لالم شوأللقصواأل ا لمونلتص
ل(ل.11)الاقالالمص يةليلىلالألاللغي لالم صاصلعقيرالفىلالماأل ل

ل:اتصأل لشراأل لالم شألعنلصاأل ا لالم ا  لالح  لفم اعا لاآلتيل
فال افةللم تدا لالمش اعا لاإل تاديةليت لالتأشوي لمونل ئااوةلالم  قوةلالحو  لل-1

ل.أنل   لالم تدا لمص لةلألااللالم  قةلالح  لف
فال اوووفةللقاوووقالالماز وووةلألااوووللمشووو اعا لالم وووا  لالحووو  للتصوووأل لشوووراألا لل-2

الم شوووأللقاوووقالالمصوووأل  ليلوووىلألااوووللالوووفالأللأاليلوووىلاا دروووالماضوووحاقلفروووالم شوووأل
ال اووووالةلاظصووووقيةلا لووووحلفمادووووبلتأشووووي  لموووونل ئااووووةلالم  قووووةلالحوووو  لفصووووحةل

راأل لالم شوووووألاافقووووواقللقفيا ووووووا لالماووووودقةلعقوووووىلضووووووا لالفيا وووووا لالماضوووووحةلفشوووووو
ل.المات ألا لالمصاحفةللرالع أللالتازينل



 

 الفصل الثالث

 سجـــل المصـدريـن
 أحكام عامة

ل
لو92ولماأل 

تتاليلالريئةلاللامةللق قافةلعقىلالصاأل ا لاالاا ألا ليمااحلاودللالمصوأل ينل
ل:ي لعقىلال حالاآلتيلالمشا ليلل1519لا ةلل118الم صاصلعقي لفىلالقا انل ق 

لقمشوووو اعا لاإل تاديووووةلالتوووويلتصووووأل لي تادرووووالفقوووو ليقيووووأللفيوووو ل(للحوووو الأل)اوووودللل-1
ل.المش اعا لاإل تاديةلااا لالص اعيةلأالالز اعيةل

ل(ل.1)يقيأللفي لالدرا لاظاو يلغي لالاا أل لفىلالف ألل(لح البل)ادوللل-2
 الشروة الواجب توافرها فى المصدر

لوووو
لو93ولماأل 

ل  لفيمنليقيأللفادللالمصأل ينليشتل
ل:أا قلولفال افةللألف األل

ل.أنليكانلمقيألالفىلالادللالتدا يل(لأل)ل
ي ليقوولل أسلالموواللالمثفووو لفووىلالاوودللالتدوووا يلعوونلعشوو  لا الد يووو ل(لبل)لل

لقمشوووووووو اعا لاإل تاديووووووووةلالاماووووووووةلاعشوووووووو ينلألووووووووالد يوووووووو للتي  ووووووووالموووووووونل
ل.المش اعا ل

يوو لفلقافووةلد ايووةلأالعقافووةلمقيووأل للقح يووةلفووىلي ليكووانلقووأللاووف لالحكوو لعق(لجل)لل
د يمووةلماقووةلفالشوو الأالا ما ووةلأالفووىلاحووألىلالدوو ائ لالم صوواصلعقيرووال
فووىلقوواا ينلا اووتي األلاالتصووألي لأالدوو ائ لال قووأللالم صووواصلعقيرووالفقووا انل
الف ووحلالم كووزيلالمصوو يلاالالدمووا حلاالالضوو ائبلاالالتموواينلاالالتدووا  ل

ل.عتفا  مالل ليكنلقألل ألليلي لا
لي ليكانلقأللاشر ليفالا لمالل ليكنلقألل ألليلي لاعتفا  ل(لألل)لل
ل.ي ليكانلمنلاللامقينلفالحكامةلأالالق اعلاللا ل(ل ول)لل



أنليكووووانل الووووبلالقيووووأللأالالماووووئاللعوووونلالتصووووألي لحاصووووالقلعقووووىلشووووراأل ل(لال)لل
 ديوةلمزاالةلالتصألي لمنلم كزلتأل يبلالتدا  لالاا ديةلفازا  لالتدوا  لالاا

االصووووو اعةلأالمووووونلالم اكوووووزلالملتموووووأل للأالالحاصوووووقينلعقوووووىلمر وووووللعوووووالل
م ااووبليوور قر للروو الاللمووللا لووحلافقوواللققااعووأللالتوويليصووأل لفرووالقوو ا لموونل

ل.الازي لالماتصلفالتدا  لالاا دية
ل

ا ليكووووانلقووووأللاووووف ليلتووووا لقيووووأللأالشوووو بل الووووبلالقيووووأللأالالماووووئاللعوووونل(لزل)ل
يكووونلقوووأللمضووويلعقوووىلي لتوووا لأالالتصأليوووو لمووونلاووودللالمصوووأل ينلمووواللووو ل

ل.الش بلثالثلا اا ل
ل

 :ثانيا ـ بالنسبة للشركات 
ل

أنليتااف لفىلالش كا لالمتضام ينلفىلشو كا لالتضوامنلاالتاصويةلالفاوي ةل(لأ)ل
افوويمنللوو لحوو لاإلألا  لفووىلغيوو ل لووحلموونلالشوو كا لالشوو ا لالوواا أل لفووالف األل

ل.منل   لالماأل ل(لأا قل)منلالوق  ل(لج لألل  ول لز)
ل.أنلتكانلالش كةلمقيأل لفالادللالتدا يل(لب)ل
ل.انليكانلمنليغ اضلالش كةلالتصألي (لج)ل
ي ليقووولل أسلالمووواللالمثفووو لفوووىلالاووودللالتدوووا ىلعووونلعشووو ينلالوووالد يووو ل(لأل)ل

ل.للقمش اعا لاإل تاديةلااماينلألالد ي لعنلاإل ش ةلاظا ي
مووونل(لا ز)الف وووألينأنليتوووااف لفوووىلالماوووئاللعووونلالتصوووألي لالشووو  لالووواا أللف(ل وووو)ل

ل.منل   لالماأل ل(لأا قل)الوق  ل
 :ثالثا ـ بالنسبة لفروع الشركات األجنبية 

ل.أنليكانلف علالش كةلمقيألالفالادللالتدا يل(لأ)ل
ل.أنليكانلمنلأغ اضلالش كةلالتصألي ل(لب)
أنليتووووااف لفووووىلمووووألي لالووووو علأالالماووووئاللعوووونلالتصووووألي لالشوووو ا لالوووواا أل ل(لج)ل

ل.لمنل   لالماأل ل(لأا قل)الوق  للمن(لا ز)فالف ألينل



 :رابعال ـ بالنسبة لالشخاص االعتبارية العامة 
ل.أنليكانلمنلأ ش ترالالتصألي (لأ)ل
موونلالوقوو  ل(لا)أنليتووااف لفووىلالماووئاللعوونلالتصألي الشوو ا لالوواا أل لفالف ووألل(لب)ل

لمنل   لالماأل ل(لأا قل)
ل

 إجراءات القيد فى سجل المصدرين وتجديده
لو91ولماأل 

قأل ل قبلالقيأللفىلادللالمصأل ينلماقلاقلعقيو لمونلال الوبلأالمونلاكيقو لأالي
الممثووووللالقا وووووا ىللقشوووواصلا عتفوووووا ىليلووووىلالريئووووةلاللامووووةللق قافووووةلعقووووىلالصوووواأل ا ل

ل:االاا ألا لأالأحأللف اعرالمنلأصللاصا  لمتضم اقلالفيا ا لاآلتيةل
ل.ادأل للأا ل البلالقيأللااظا لالتدا ىلاالامةلالتدا يةلين(لأ)ل
ل.ع اانلمحللال شا ل(لب)ل

ل
ل. اعلال شا لأالالتدا  ل(للج)
ل.اظص االالتىلي غبل البلالقيأللفىلمفاش  لتصألي  ال(لأل)ل
ل.اللالمةلالتدا يةلينلادأل ل(ل و)ل

لايقز لأنلتكانلالفيا ا لالمشا ليليرالمتوقةلمالالفيا ا لالثافتةلفالادللالتدا ىل
لو99ولماأل 

ل:لادللالمصأل ينلالمات ألا لاآلتي لي ف لف قبلالقيأللفىل
-ل:فال افةللقيأللاظف األل:لأا قل

ل.صا  لمات ألليثفا لالشاصيةل(لأ)ل
ماوووتا جلمووونلصوووحيوةلالقيوووأللفوووىلالاووودللالتدوووا يلمفي ووواقلفووو ل ووواعلال شوووا  ل(لب)ل

ل.ا أسلالمالل
يق ا لمنل البلالقيأللفلأل لاف لالحكو لعقيو لفلقافوةلد ايوةلأافلقافوةلمقيوأل ل(لج)ل

فوىلد يموةلماقوةلفالشو الأااظما وةلأافوىلأحوأليلالدو ائ لالم صواصللقح يةل
عقيرالفىلقاا ينلا اوتي األلاالتصوألي لأالال قوأللالواا أل لفقوا انلالف وحلالم كوزيل



المصوو يلأاالدمووا حلأاالضوو ائبلأاالتموواينلأاالتدووا  لأاأ وو لاووف لالحكوو لعقيوو ل
ل.لفىلأحأليلالد ائ لالم كا  لا ألليلي لأعتفا  ل

ل.االةلالتصألي لشراأل لمزل(لأل)ل
لتووا لقيووألل الووبلالقيووأللأاالماووئاللعوونلالتصووألي ل(ل ووو)ل يقوو ا لفلووأل لاووف لشوو بلأاات

ل.االللالثالثلا اا لالاافق لعقىل قبلالقيألل
- :بالنسبة لقيد الشركات : ثانيالًل 
ماووتا جلموونلصووحيوةلالقيووأللفالاوودللالتدووا يلمفي وواقلفوو ل وواعلال شووا ل لا أسل(لأ)

ل.التاقيالعنلالش كةلالمالل لامنلل لح لاإلألا  لال
فيوووانلفتحأليوووأللالماوووئاللعووونلالتصوووألي لامووونللووو لحووو لاإلألا  لاالتاقيوووالعووونل(لب)ل

ل.الشاصلاظعتفا يل
الشوو يحل)صووا  لماووت ألليثفووا لالشاصوويةللموونللوو لحوو لاإلألا  لعوونلالشوو كةل(لج)ل

ل(. ئيسلمدقسلاإلألا  لأالاللضالالم تألبل–المألي لالمائاللل–المتضامنل
ل.صوألي للقمائاللعنلالتصألي لشراأل لمزاالةلالت(لأل)ل
يقوو ا لموونلالشوو كا لالمتضووام ينلفووىلشوو كا لالتضووامنلاالتاصوويةلالفاووي ةل(ل ووو)ل

اموونللوو لحوو لاإلألا  لفووىلغيوو ل لووحلموونلالشوو كا لفلووأل لاووف لالحكوو لعقووير ل
فلقافةلد ايةل لأالفلقافةلمقيأل للقح يةلفىلد يمةلماقوةلفالشو الأالاظما وةل

قيرالفىلقواا ينلا اوتي األلاالتصوألي لأال لأالفىلأحأليلالد ائ لالم صاصلع
ال قوأللالواا أل لفقوا انلالف وحلالم كوزيلالمصو يل لأالالدموا حلأالالضو ائبلأال
لتا لقيأل  لاالللالوثالثلاو اا ل التماينلأالالتدا  لأالعأل لاف لش فر لأاات
الاافقةلمنل قبلالقيوأللأاأ و لاوف لالحكو لعقوير لفوىلأحوأليلالدو ائ لالمو كا  ل

ل.ا   لا ألليلير لأعتف



- :بالنسبة لفروع الشركات األجنبية : ثالثال 
ل.ماتا جلمنلصحيوةلالقيأللفالادللالتدا يل(أ)
يق ا لفلأل لاف لش بلأاليلتا لالقيأللاالللالثالثلا اا لالاافقةلعقوىل(لب)ل

ل. قبلالقيألل
ل.شراأل لمزاالةلالتصألي للقمائاللعنلالتصألي ل(لج)ل

- :ارية العامة بالنسبة إلى األشخاص األعتب: رابعال 
المات أللالألاللعقىلاداألل شا لالتصألي لضمنلاإل ش ةلالم اصللل لفروال(أ)ل

ل.
ل.شراأل لمزاالةلالتصألي للقمائاللعنلالتصألي ل(لب)ل

لو91ولماأل 
يتوواليل ئوويسلمدقووسلاألا  لالريئووةلاللامووةللق قافووةلعقووىلالصوواأل ا لاالوواا ألا لأال

خلتقأليمووو لماوووتافياقللقشووو ا لمووونليواضووو لالفووو لفوووىل قوووبلالقيوووأللاووواللليوووامينلمووونلتوووا ي
ل.االمات ألا ل

لو91ولماأل 
يقتز لكللمنلت لقيوأل لفوىلاودللالمصوأل ينلف ا وا لالريئوةلاللاموةللق قافوةلعقوىل
الصاأل ا لاالاا ألا لأالالو علالمقيأللف لفحابلا حوااللفموالي و ألمونلتتييو لأالتلوأليلل

حوألاثلالتتييو لفىلالفيا ا لالمقيوأل لفوىلاودللالمصوأل ينلاوالللاوتينليامواقلمونلتوا يخل
ل.أالالتلأليلل

لو98ولماأل 
يدألأللالقيأللكللامسلا اا لمنلتا يخلالقيأللأالمنلتا يخلأا لتدأليوأللعقوىلأنل
يقووأل ل قووبلالتدأليووأللموونلال الووبلأالممثقوو لالقووا ا ىل لايدووازلقفووالل وو الال قووبلحتووىل

ل. رايةلالا ةلالتاليةلإل ترا لصالحيةلالقيأللأالتدأليأل ل
ل:ل لاآلتيةلاي ف لف قبلالتدأليأللالمات ألا

ل.ماتا جلحأليثلمنلصحيوةلالقيأللفىلالادللالتدا ىل(لأ)ل
ل.يق ا لفأنلحالت لامات ألا لالقيأللاظا ىلل لي  ألعقيرالأىلتتيي (لب)ل
ل.أصللييصاللاألاأللال ا لالمق  للقتدأليألل(لج)ل



لو95ولماأل 
 ليوووت لالقيوووأللفوووىلاووودللالمصوووأل ينلأالالتدأليوووأللاالتلوووأليللالفيا وووا لأاااوووتا اجلل
مووونل(ل9)مووونل ووو الالاووودللي لفلوووأللأألا لال اوووا لالم صووواصلعقيروووالفوووىلالمووواأل للصوووا  

ل.المشا ليلي لل1519لا  لل118القا انل ق ل
لو10ولماأل 

ل:يش بلقيأللالمصأل لمنلالادللفىلالحا  لاآلتيةل
ل.افا لالشاصلال فيلىل(لأ)ل
ل.ي قضا لالشاصلا عتفا يلالم اصلل لفالتصألي ل(لب)
ل. لف ا لعقىل قبلالمصأل(لج)

ل
فىلحالةلعأل لتقألي لالمصأل ل قبلالتدأليوأللاوالللالموأل لالم صواصلعقيروال(لأل)

ل.منل   لالالئحةل(ل98)فىلالماأل ل
لاللقافا لالااصةلفالماالوا لالمرث  لعقىلالقيأللفىلادللالمصأل ين

لووووو
لو11ولماأل 

ل:ياقالدزا لاإل  ا لعقىلالمصأل ينلالماالوينلفىلاظحااللاآلتيةل
للماالووةللشو ا لالتلاقوأللأالماالووةللشو ا لالألالوةلالمصوأل لتصألي ل اوائ(لأ)ل
ل.يليرال

قياموو لفتصووألي لأحووأليلال اووائللاتوو ل فضوورالظاووفابلصووحيةلأالماالوترووال(لب)ل
ل.ش ا لالحد لالز اعي

ماالووووووةلالقااعوووووأللااإلدووووو ا ا لالم رموووووةللقتصوووووألي لاال قافوووووةلعقوووووىلالاوووووقال(لج)ل
ل.المصأل  
ل.أالأالا لالاقالالمصأل  اضالفيا ا لغي لصحيحةلعنلكميا ل(لأل)ل
اضووووالفيا ووووا لغيوووو لصووووحيحةلعوووونلالاووووقالالمصووووأل  لالمقووووأل لع رووووال قووووبل(ل وووو)

لقحصوووواللعقووووىلشووووراأل لم شووووألموووونلالريئووووةلاللامووووةللق قافووووةلعقووووىلالصوووواأل ا ل
ل.االاا ألا ل



لو12ولماأل 
ل:ياقالالمصأل لعنلالتصألي للمأل ل لتداازلا  لفىلاظحااللاآلتيةل

ل.الماضحةلفىلالماأل لالاافقةللتك ا لالماالوةلفىلالحا  (لأ)ل
تصألي لاقلةلغي لم افقةللقمااصوا لات تبلعقيرالاإلاوا  ليلوىلاوملةل(لب)ل

ل.الصاأل ا لفىلالاا لالمصأل ليليرال
لو13ولماأل 

ل:يقتيلقيأللالمصأل لمنلادللالمصأل ينلفىلاظحااللاآلتيةلل
ل.تك ا لأ تكابلالماالوا لالماضحةلفىلالماأل لالاافقةلل(لأ)ل
ي لفيا ووا لغيوو لصووحيحةلعوونل اووائللمصووأل  للقحصوواللعقووىلحوواافزلتقووأل(لب)ل
ل.لقتصألي 
ل.التالعبلفىلشراأل لالم شألالمصاحفةللقصاأل ا ل(لر)ل

لو11ولماأل 
ي ل(ل13 لل12) ليصوووأل لقووو ا لاإليقووواالأالي لتوووا لافقوووالظحكوووا لالموووااأللأ قوووا ل

فلوووألليعوووالنلالمصوووأل لفا وووابلماصووويلعقيووو لمصوووحابلفلقووو لالاصووواللعقوووىلع اا ووو ل
ثفووو لفوووىلالاووودلللتقوووألي لاادووو لألفاعووو لكتافوووةلاوووالللاماوووةلعشووو لياموووالمووونلتوووا يخلالم

اصووواللاإلعوووالنليليووو ل لعقوووىلأنلتشوووكلللد وووةلفقووو ا لمووونلالوووازي لالماوووتصلفالتدووووا  ل
الاا ديووووةلتمثووووللفوووويلعضووووايترالا تحوووواأللاللووووا للقتوووو الالتدا يووووةلااتحوووواأللالصوووو اعا ل

ل. لالم اافةليلي لالمص يةل لتاتصلفتحأليأللمأليلمائالي لالمصأل لفىلالماالوا
لو19ولماأل 

 ليدازلال ر لفىل قوبليعواأل لالقيوأللفوىلاودللالمصوأل ينللمونليلتويلقيوأل لا ل
ل.فلأللمضىلثالثلا اا لمنلتا يخلصألا لق ا لاإللتا ل

 

 الباب الثالث 
 الصفقات المتكافئة

ل



لو11ولماأل 
يدازلعقأللصوقا لمتكافئةللتفواألللاوقالأالاوألما ل لايدوازلت ويو ل و  لاللقواألل

لالمونلغيو لمواقلينلعقوىلعقوأللالصووقةل لعقوىلأنليوت لت ويو لعقوأللالصووقةلمونلاوالللال
لاحأللالف احلاللامقةلفىلدمرا يةلمص لالل فيةل
لول11ولماأل 

 ليدوازلت ويو لعقوأللالصووقا لالمتكافئوةللقاوقالالم روا  لي للقمقيوألينلفوىلاوودلل
أحكوووا لالمصوووأل ينلااووودللالماوووتا ألينلفحاوووبلاظحووواالل لا لوووحلموووالعوووأل لاإلاوووالللف
ل.القاا ينلاالقاائحلالتيلتديزلالتصألي لأالا اتي األلألانلالقيأللفىل  ينلالادقين

لول18ولماأل 
تقتوووووز لالدروووووا لالمتلاقوووووأل لعقوووووىلصووووووقا لمتكافئوووووةلفوووووأنلتووووواألعلق ووووواعلالتدوووووا  ل
الاا ديةل ااةلمونلالتلاقوأللاأيوةلتلوأليال لتو أللعقيو لفوا لتاقيلو لاااو لالف وحلالو يليوت ل

ا ل و الالق واعلفموال وو لم روالااوتي األاقلاتصوألي اقلاوالللشور ينلالت وي لمونلااللو لاف ا و
ل.منل رايةلمأل لاللقألل

 
 الباب الرابع 

 الرقابة على الصادرات والواردات

ل
لو15ولماأل 

فرووو  لالالئحوووةلااوووتيوا ل(ل8)يتلوووينللإلفووو اجلعووونلالاوووقالالمأل دوووةلفوووالمقح ل قووو ل
ئحووةلاياووتث ىلموونل لووحلمووالالشوو ا لااإلدوو ا ا لالوواا أل لفووىلالقاوو لالثووا يلموونل وو  لالال

ا أللفشووأ  ل ووصلاوواصلفروو  لالالئحووةلامووالياووتا ألللالاووتاألا لالاوواصلأالا اووتلمالل
الشاصووووووىلاماووووووتقزما لاإل توووووواجلالتووووووىلتاووووووتا أل الالمشوووووو اعا لاإل تاديووووووةلاالاألميووووووةل
فأاوومائرالالحاووافرالافووىلحووألاأللالكميووا لالتووىلتت ووىلاحتياداترووالالولقيووةلعقووىلأنليقووأل ل

ل.فر  لالالئحة(ل9)اقللق ما جلالاا أللفالمقح ل ق لالماتا أللاق ا اقلافق
ل

اتحصووووللالريئووووةلاللامووووةللق قافووووةلعقووووىلالصوووواأل ا لاالوووواا ألا ل اووووا لالوحووووصل
ل.فر  لالالئحةلكمال المفينلق ينلكللاقلةلل(ل8)الماضحةلفالمقح ل ق ل



ل
لل

لو10ولماأل 
يتلووووينلعقووووىلالمصووووأل لقفووووللتصووووألي لالاووووقالالااضوووولةللق قافووووةلال اعيووووةلعقووووىل

الف وا سلال ازدوةلل–الفصوللال وازجلل–الثوا لال وازجلل–الماالحلال ازدوةل)ا لالصاأل ل
الحصووووواللعقوووووىلماافقوووووةلالريئوووووةلاللاموووووةللق قافوووووةلعقوووووىل(لالوووووواللالاووووواألا يلال وووووازجل–

د ا ا لفحوصلا قافوةلالاوقالالمصوأل  لالم صواصل الصاأل ا لاالاا ألا لافقاقللقااعأللاات
ل:للعقيرالفيلالقا لالثا يلا لحلفيمالعألال

الاوووقالالموووا أل للتمووواينلالاوووونلال أاووويةلفوووىلالمووواا يلالمصووو يةلاالاوووونلاللووواف  ل(لأ)ل
ل.لق ا لالاايسلاالاقالالما أل للق ائ ا لفىلالم ا ا لالمص يةل

ل.الاقالالمصأل  لفتي لقصأللا تدا ل(لب)ل
ماووتقزما لاإل توواجلالمصووأل  ليلووىلالمشوو اعا لالمقامووةلف رووا لالم ووا  لالحوو  ل(لج)

ل.فيةلفىلدمرا يةلمص لالل ل
ل
 

 الباب الخامس
 أحكام ختامية

لو11ولماأل 
تقوووا لالدروووا لالم وووا لفرووواليصوووألا لالماافقوووا لالتصوووألي يةلاا اوووتي األيةلفماافوووا ل

فووالأللفالكميووةل/لق وواعلالتدوووا  لالاا ديووةلففيووانلشوور ىلفروو  لالماافقوووا لعقووىلأاوواسلاووقا
ل.االقيمة

لو12ولماأل 
يووووةلففيا ووووا لالصوووواأل ا لتقووووا لمصووووقحةلالدمووووا حلفماافووووا لق وووواعلالتدووووا  لالاا د

االووواا ألا لكميوووةلاقيموووةلعقوووىلأاووواسلأاووو لالماوووتا أللأاالمصوووأل لاالفقوووأللالمصوووأل ليليروووال
ل.االماتا أللم رال

كمالتقا لمصقحةلالدما حلف ا ا لق واعلالتدوا  لالاا ديوةلفمواليوت لت ويو  لمونل
ل.الصاأل ا لاالاا ألا لف را لالصوقا لالمتكافئةل



لو13ولماأل 
ت ويووو لالصووووقا لالمتكافئوووةلمووونلااللروووالف ا وووا لق ووواعلتقتوووز لالف ووواحلالتوووىليوووت ل

التدووا  لالاا ديووةلفماقووالت ويوو لكووللصوووقةلااووتي األالاتصووألي الفووىل رايووةلكوولل فووالاوو ةل
ل.ميالأليةل

 

 القسـم الثـاني

نظام وإجراءات فحص ورقابة السلع 

 المستورده والمصدره

 الفصل األول
 أحكام عامة

ل
لو11ولماأل 

ل199ا أل لاالمصووأل  لافقووالظحكووا لالقووا انل قوو ليووت لفحووصلا قافووةلالاووقالالماووت
اقووو ا ل ئووويسلمدقوووسلل2000لاووو  لل101 لاقووو ا ل ئووويسلالدمرا يوووةل قووو لل2002لاووو  ل

ل:لالمشا ليلير لعقىلال حالالمفينلفالمااأللالتاليةلل2003لا  لل1181الاز ا ل ق لل
لو19ولماأل 

عقوووووىللالريئوووووةلاللاموووووةللق قافوووووة:ليقصوووووأللفالريئوووووةلأي موووووالا أل لفوووووىل ووووو الالقاووووو ل
ل.لللالصاأل ا لاالاا ألا ل

لو11ولماأل 
ل:تاتصلالريئةلفماليقي

ل
فحووصلدميووالالاووقالالماووتا أل لالااضوولةلظحكووا لقوواا ينلا شوولاعا لالمري ووةل(للأ)

االاقايووةلموونلماا   ووالام اقفووةلاظغ يووةلاالز اعووةلاا اووتي األلاالتصووألي لالمشووا ل
ل.ليليرال

رلالمرقووو ليقتصووو لالوحوووصلعقوووىلافال اوووفةللموووالياوووتا أللمووونل ووو  لالاوووقالف روووا لالاوووما
ل.ادتيازلا اتفا ا لالميك افيالاديةلااآلفا لالمحد يةلاالحش يةل



فحصلدميالالاقالالمصأل  لالااضلةلظحكا لقاا ينلا شولاعا لالمري وةل(لللب)ل
االاقايووووةلاماا   ووووالام اقفووووةلاظغ يووووةلاالز اعووووةلاا اووووتي األلاالتصووووألي لالمشووووا ل

ل.يليرا
ا قافةلالاوقالالمصوأل  لاالماوتا أل لالااضولةلظحكوا للاإلش االعقىلفحص(لللج)ل

قااعوووأللال قافوووةلعقوووىلالمصووو وا لالو يوووةللاقموووالالتوووألليسلاالتووو لامزاالوووةلمر وووةل
الصيأللةلاالمااأللالاامةلاغي لالاامةلالتيلتاوتاأل لفوىلالصو اعةلاال قافوةلعقوىل

ل.الملاألنلالثمي ةلاحمايةلاآلثا لاالازنلاالقياسلاالكيلل
ا لتووزا لف رووا لالتتفووالفال اووفةللقاووقلةلالااضوولةللروو الال رووا لافقووالالتأكووأللموونل(للأل)ل

ل.لققااعأللالتيليصأل لفرالق ا لمنلالازي لالماتصلفالتدا  لالاا دية
ل.فحصلالاقالالتيلي قبلأصحابلالشأنلفحصرالااتيا ياقل(ل و)
ل.يد ا لالتحاليللالتيلت قفرالأيلمنلالدرا لأالاظشااصل(لا)



ل
لو11ولماأل 

ا ا لالوحوووصلاال قافوووةلعقوووىلالاوووقالالماضوووحةلفالمووواأل لالاوووافقةلعقووووىلتوووت ليدووو ل
م حقووةلااحووأل لفاإلاووتلا ةلفالدرووا لالم ووا لفرووال لووحل فقوواللققوواا ينلاالقوو ا ا لالم رمووةل

ل. اتصاصاترال لعقيلانلتقتز ل   لالدرا لفتافي لالو يينلالالزمينل
لو18ولماأل 

الالدروووةلالاحيوووأل لالتووويلتحيوووللفووو علالريئوووةلفوووالماا يلالفح يوووةلاالدايوووةلاالف يوووةل ووو
الدمووا حليليرووالماووت ألا لال اووائللالماووتا أل لأالالمصوووأل  لالتوويلتقووز لالقوواا ينلاالقوواائحل

ل.لع ضرالعقىلدرا لال قافةلالماتصةل
ل.كماليكانل  الالو عل الالدرةلالاحيأل لالتيلتصأل لال تائ لال رائيةللقوحص

لو15ولماأل 
الريئووةلفال اووفةلإلدوو ا ا لالوحووصلعقووىلمصووقحةلالدمووا حلأنلتلتووأللفمووالتقوو   ل

ل.لاال قافةلعقىلالاقالالمصأل  لأالالماتا أل ل
ا ليدوووازللمصوووقحةلالدموووا حلا عتوووألاأللفأيوووةل قفوووا لفحوووصلأافحووواصلأا توووائ ل

ل.فحصلتصأل لمنلأيلدرةلأا يل
اعقووىلالدموو حلالماووتصلاإلفوو اجلعوونلالاووقالالمصووأل  لأاالماووتا أل لمتوويلصووأل ل

ل.صلاال قافةلق ا لالريئةلفااتيوا لش ا لالوح
لو80ولماأل 

يقح لم ألافالالدرا لالم ا لفراليد ا ا لالوحصلاال قافةلالتيلتشو العقيروال
الريئوووةلفووووو علالريئووووةلالماووووتصلف وووا لعقووووىلت شوووويحلموووونلالوووازا  لأالالدرووووةلالتووووافلينللرووووال

ل.اماافقةلالريئةل
ايلتف ل ر  لالم ألافانلاالللفت  ليلحاقر لفالريئةلااضلينللإلشو االاإلألا يل

ل.لالتلقيما لالصاأل  لمنلالريئةلال
 

 الفصل الثاني
 فحص السلع المستوردة

لووووووووو



لو81ولماأل 
تت ليد ا ا لالوحوصلالروا  يلااوحبلاللي وا للقاوقالالماوتا أل لافقواللق روا لل

ل2003لاوووو  لل1181فقوووو ا ل ئوووويسلمدقووووسلالوووواز ا ل قوووو ل(ل2)الماضووووحلفووووالمقح ل قوووو ل
االقااعأللالم و  لالم صواصلعقيروالفوىلالموااأللالمشا ليلي لامالي  ألعقي لمنلتلأليال ل

ل.التاليةل
لو82ولماأل 

(ل11)يدازللماتا أليلالاقالالتيلتاتصلالريئوةلفوحصورالافقوالظحكوا لالمواأل ل
انلي الفاالفوحصراللألااوللأالاوا جلالوألائ  لالدم كيوةل لعقوىلأنليقتزمواالفاوألاأللمقافولل

يصوووأل لفروووالقووو ا لمووونلالوووازي للالاوووألما لالتووويلترأليروووالالريئوووةلا لوووحلافقووواللققااعوووأللالتوووي
ل.الماتصلفالتدا  لالاا دية

لو83ولماأل 
يدوووازلف وووا لعقوووىل قوووبلالماوووتا ألللقاوووقالالت ائيوووةلأنلي قوووبلمووونلالريئوووةليدووو ا ل
الوحووصلفووىلم ووا  لي توواجل وو  لالاووقالاووا جلالووفالأللافووىل وو  لالحالووةليتحمووللالماووتا ألل

صوووأل لفروووالقووو ا لمووونللكافوووةلال وقوووا لاكووو المقافوووللالاوووألما لا لوووحلافقووواللققااعوووأللالتووويلي
ل.الازي لالماتصلفالتدا  لالاا دية

عقوووىلأنل ووو الالوحوووصل ليحوووللفالضووو ا  لمحووولليدووو ا ا لالوحوووصلفوووىلمووواا يل
ل.الاصالل

لو81ولماأل 
يشوووت  لفوووىلال اوووالةلالم قوووابلفحصووورالأنليكوووانلمحتايوووا لكووولللوووا لأا ووو ألل

ل.مت افقةلفىلال اعلاالص الاال تف لااللفا ل
لو89ولماأل 

ل اوووائللالتووويلاضووول لإلدووو ا ا لالوحوووصلالروووا  يل فقووواليوووت لالتصووو الفوووىلا
ل:لققااعأللاآلتيةل

ل
فال افةللقاقالالتىليكتوىلفالوحصلالرا  يلتصأل لشوراأل لالم افقوةلفمدو أللل-1

ل.ادتيازل  الالوحصلف دارل



فال افةللقاقالالتويلادتواز لالوحوصلالروا  يلايقوز لفحصورالملمقيواقلي اعويلل-2
ل:للاظتي

نل   لالاقالتحو لتحوورلاأشو االالدروا لال قافيوةلالماتصوةلأنليت ل قللاتازي(لأل)
اووواعةل لعقوووىلأ ليوووت لالتصووو الفيرووالي لفلوووأللرروووا ل تيدوووةلالوحوووصلل18اوواللل

ررا لشراأل لالم افقةل ل.ال رائيلاات
ايدوووازللصووواحبلالشوووأنلا فقوووا لعقوووىلال اوووالةلألااوووللالوووألائ  لالدم كيوووةللحوووينل

صألا لشراأل لالم ا ل.فقةلررا ل تيدةلالوحصلال رائيلاات
يتلينليصألا لال تائ لال رائيةللقوحصلفىلموأل لأقصوا الاوفلةلأيوا لمونلتوا يخل(لبل)ل

اووحبلأاوو لعي ووةلال لووحلفيمووالعووألالعي ووا لالملقفووا لالت ائيووةلاعفوواا لالميووا ل ل
االاووقالالااضوولةل اتفووا لالألاياكاووينليتلووينلليصووألا لال تووائ لال رائيووةلفووىلمووأل ل

 لعي ووةل لافال اووفةللقمصوو وا لاقصووا الاماووةلعشوو لياموواقلموونلتووا يخلاووحبلأاوو
الو يةلالاا أل لظاللم  لتصأل لال تائ لال رائيةللقوحصللرالاالللشر لمنلتوا يخل

ل.أا لاللي ة
يتلووووينليصووووألا لال تووووائ لال رائيووووةللوحووووصلالاووووقالغيوووو للالت ائيووووةلاووووالللالمووووأل ل(جل)ل

المحوووووألأل لفوووووىلا اتفوووووا ا لالتوووووويلتضوووووم ترالالمااصووووووةلالقيااووووويةلأالالتشوووووو يلا ل
ل.لر الالشأنللالم رمة



ل
لول81ولماأل 

يشت  للق قللاالتازينلتح لتحورلااشو االالدروا لال قافيوةلالماتصوةلمواليقويل
ل:

تقووووألي لصوووووا  لموووونلعقووووأللمقكيووووةلأالااووووتئدا لالماووووزنلالم قووووابلالتاووووزينلفوووو  ل-1
افال اووفةللقمصووا التقووألي لموواليثفوو لادوواأللماووزنلماصووصللروو الالتوو ضل عقووىل

فيوو ل وو  لاللقوواأللايلوووىلالمقيووألينلفووىل وو اللأنليقووا لفوو علالريئووةلفوووتحلاوودلليقيووأل
ل.الادللمنلتقألي لصا لاللقاألل

ي ليكوووانلاوووف للقدروووةلالماوووتا أل لأنلأاقووو لفالتزاماترووواليزا لأيل اوووالةلأاووو يلل-2
شوور لالاووافقةللاصوواللل12لروالاووف ل ققرووالاتازي رووالتحوو لالووتحورلا لووحلاوواللل

قضوووا لامازالووو لال اوووالةلالم قوووابل ققروووالتحووو لالوووتحورل أالتووو ليحالترووواليلوووىلال
ل.القضيةلم را  ل

أ ليكووانلفووالمازنلالم قووابلالتاووزينلفيوو ل اووائللموونل وووسل اعيوو لاظصوو اال-3
ل.الم قابلتازي رال

ل.لايكتويلفأا لتلرأللعقىلالماتا أللفال افةللقاقالالص اعيةل
انليقأل لالماتا أللتلروألاقلفماوئاليت لالكامقوةلعونلال اوالةلاواللل ققروالاتازي روالل-1

ال تووووووائ لال رائيووووووةلاأنلالماووووووزنلالم قووووووالليليوووووو لال اووووووالةلكوووووواالاحتووووووىليصووووووألا ل
 اووتيلابلالكميووةلالم قالووةليليوو لاعووأل لالتصوو الفيروواللحووينلصووألا لالقوو ا لفووىل

ل.شأ رال
ل.ااتيوا لقااعأللالحد لالفي  يلعنل اائللالحياا ا لالحيةلل-9
ل:لةلعقىلف علالريئةلفىلالمي ا لالم قاللم  لال االةلأتاا لاإلد ا ا لاظتيل-1

يا وووا لالدمووو حلالماوووتصلفلوووأل لاإلفووو اجلال روووائيلعووونلال اوووالةلي لفلوووألل(للأل)ل
يا ووووا  لفووووأنل تووووائ لالوحووووصلال رووووائيلأرروووو  لم افقووووةلال اووووالة ااتاا ل

ل.يد ا ا ليعاأل لالتصألي لأاليعألا لال االةلفىلحالةلعأل لالم افقةل



ليا وووا لمفاحوووثلالتمووواينلافووو علالريئووووةلالووو ىليقوووالفوووىلألائ تووو لالماووووزن(لبل)ل
إلتاا ليد ا ا لملاي ةلال اوالةللحوينلصوألا لقو ا لالتصو الفيروالعقوىل

ل.ضا لال تائ لال رائيةللقوحصل
ل:ايضااليلىل   لالش ا لفال افةللقاقالالت ائيةلماليقيل

تقووألي لصووا  لفاتاغ افيووةلموونل اصووةلالماووزنلالتوويلتاضووحلالاوومارلفتاووزينلل-1
ل.المااأللالت ائيةل

دللفوو لالماووازنلالماوومارللرووالفتاووزينلعقووىلأنليوووتحلاوودللفووو علالريئووةلياوو
المااأللالت ائيةلألاالل  ا لالو علا لحلمنلااقال اصل   لالماوازنلالتويل

ل.يتقأل لفرالالماتا ألانللقاقالالت ائيةل
يت ليا ا لالاحأل لالصوحيةلالتويليقوالفوألائ ترالالماوزنلاكو المألي يوةلالشوئانل-2

تافيوواقلأافالووواكسل ل تاووا لالصووحيةلالتووافاللرووالفكافووةلفيا ووا لال اووالةلف قيوواقلأاك
اإلدوووو ا ا لالصووووحيةلالااصووووةلفملاي ووووةلالماووووزنلاااووووتقفاللال اووووالةلاات دووووازل
اإلد ا ا لالصحيةلحيالرا للحينلصألا لال تائ لال رائيةللقوحصل لكماليوت ل
أا وا لاإلألا  لاللامووةللم اقفووةلاظغ يووة لامألي يوةلالصووحةلالااقلووةلفووىلألائ ترووال

ل.المي ا لالاا ألليلي لال االةل
ل:فال افةلل اائللالمااأللالت ائيةلالمدمأل لي اعيلاظتيل-3

(ل18-)ت قوووووللال اوووووائللفااا ووووووةلايووووووا ا لثالدووووووةل ا لتدميووووووأللعميووووو (للأل)ل
اتشمالالايا  لفالشمالاظحم لاتات لفات لموت لاظغ يوةلفوالدم حلموال

ل.أا لأ قا لالايا  لاأاما لالاائقين
(لالثالدووةلالم قووالليليرووالال اووالةلالتوويلتادووأللفرووا)عقووىلالدرووةلالصووحيةل(لبل)ل

ل.ملاي ةلالثالدةلمكانلتازينلال االةل
يوووت لااووووتقفاللال اووووالةلاالتحقوووو لمووونلالكميووووةلاال وووواعلام افقتروووواللووووألا ا ل(لجل)

الم فقووةلفرووالاالتأكووأللموونلاووالمةلاظاتووا لقفووللفضوورالفمل فووةللد ووةلتشووكلل
يوت للر الالت ضلممثللفيرالم اقوبلاظغ يوةلامووت لاظغ يوةلالماوتصلال

يثفووا ل لووحلفووىلمحضوو ليثفووا لحالووةلايحوو  لمحضوو للقووتحورلالصووحيل
ل.عقىلال االةللحينلا األليا ا لمنلالريئةلفالم افقةللق االةل



عقوىلالدرووةلالم قواللم رووالال اوالةليفووالللالدروةلالم قووالليليروالال اووالةل(للألل)ل
ف قيووواقلأالفالووووواكسلايريوووألل لووووحلفا وووابللشوووو رلاإلدووو ا ا لمووووالييضووووارل

ا أل لاالفيا وا لماوتافا لاعقوىلاإلألا  لاللاموةللم اقفوةلاظغ يوةلالكميا لالال
ل.متافلةلكافةلاإلد ا ا ل

عقووىلكووللموونلالدرتووينلالم اووللم رووالاالم اوولليليرووالمتافلووةلاصووالل(للهل)ل
ال اووووالةلادميووووالاإلدوووو ا ا لالمتاوووو  لحيالرووووالااتاووووا لكافووووةلاإلدوووو ا ا ل

ل.القا ا يةلفىلحالةلحألاثلأيلمشكقةلأالماالوا 
لو81 ولماأل

تقتووز لالريئوووةلاالملامووللااحوووألا لالوحووصلالمحوووالليليرووالعي وووا لالاووقالالت ائيوووةل
موونلقوو ا ل ئوويسلمدقووسل(ل1)الماووتا أل لفووالوحاصلاالتحاليوولللالماضووحةلفووالمقح ل قوو 

المشا ليلي لامالي  ألعقيرالمنلتلأليال ل لا لوحلموالل2003لا  لل1181الاز ا ل ق ل
ل.م اعا لالمااصوا لالقياايةلالملتمأل ل

كمووالتقتووز لالريئووةلفال اووفةللالاتفووا ا لاالتحاليووللالااصووةلفالاووقالغيوو لالت ائيووةل
فالمااصووووا لالقيااووويةلالصووواأل  لأالالملتموووأل لمووونلالريئوووةلالمصووو يةلاللاموووةللقمااصووووا ل

ل.االداأل ل
لو88ولماأل 

فال اوووفةللقاوووقالالتووويلصوووأل للروووالمااصووووةلقيااووويةلمصووو يةليلزاميوووةلتقتوووز لالريئوووةلفووو د ا ل
اتفا ا لالمحألأل لفر  لالمااصوةل لا لتا يلأيلتلأليال لعقوىلالمااصووةلالتحاليللاا 

ل.ي لفلأللشر لمنلتا يخل ش  ال
افال اوووفةللقاوووقالالتووويللووو ليصوووأل للروووالمااصووووةلقيااووويةلمصووو يةليلزاميوووةليحوووألألل

ل.للللللللللالماتا أللالمااصوةلالقياايةلالتيلي قبلالوحصلاالتحقيللعقىلأااارا
لوحووصلعقووىلمااصوووةلقيااوويةلمحووألأل ليحوو للقملمووللفوو  اللوو لي قووبلالماووتا أللا

المحوووالليليووو لعي وووةلالاوووقالالماوووتا أل لأنليدووو يلالوحوووصل فقووواقلآليووو لمااصووووةلقيااووويةل
ل.ملتمأل ل



لو85ولماأل 
دوو ا لا اتفووا ا لعقيرووالل تقتووز لالملامووللالمحووالليليرووالعي ووا لالاووقاللقوحووصلاات

يدوازلأنلياتوا لااتفوا ا للف د ا لموالتضوم ت لالمااصووةلالقيااويةلالملتموأل لالااحوأل لا 
ل.منلأكث لمنلمااصوةلقياايةل

لو50ولماأل 
تقتووز لفوو اعلالريئووةلكووللفووىلااتصاصوو لف تمووا لادوو ا ا لالوحووصلاالتحقيووللفووىلل

فقووو ا ل(ل3)الملامووللااحوووألا لالوحووصلالمفي وووةلفوووىلالقائمووةلالتووويلتضوووم رالالمقحوو ل قووو ل
صوأل لفروالقو ا لمونلالمشا ليليو لاالتويليل2003لا  لل1181 ئيسلمدقسلالاز ا ل ق ل

ل.الازي لالماتصلفالتدا  لالاا دية لامالي  ألعقي لمنلتلأليال ل
ايدووازللووو اعلالريئووةليدوو ا لالوحوواصلالصووحيةلاالفي  يووةلاالمحد يووةلفووايلموونل
الملاموووووللالمر قوووووةللووووو لحلاالووووواا أل لفالقائموووووةلالمشوووووا ليليروووووال لعقوووووىلأنلتحووووواللاللي وووووا ل

أنلاالووو ىليحوووألأللفيووو لتحأليوووألاقلألقيقووواقلالم قوووابلفحصووورالعقوووىلال موووا جلالملوووألللرووو الالشووو
ل.ا اتفا ا لاالوحاصلالم قابليد ار ا

ايدازللو اعلالريئةليدو ا لالوحواصلاا اتفوا ا لعقوىلعي وا لال اوالةلالااحوأل ل
(ل3)فووىلأكثوو لموونلملمووللموونلالملامووللالوواا أل لفووىلالقائمووةلالتوويليتضووم رالالمقحوو ل قوو ل

ل.المشا ليلي لل2003لا  لل1181منلق ا ل ئيسلمدقسلالاز ا ل ق ل
اتقتوووووز لالملاموووووللالتافلوووووةللوووووازا  لالتدوووووا  لالاا ديوووووةلاالصووووو اعةلاازا  لالز اعوووووةل
اااتصوووووالرلاظ اضووووويلاازا  لالصوووووحةلاالاوووووكانلاازا  لالكروووووو فا لاال اقوووووةلالماضوووووحةل

فقووو ا ل ئووويسلمدقوووسلالووواز ا لالمشوووا ليليووو لفووو د ا لا اتفوووا ل(ل3)فوووالمقح لالم فووو ل قووو ل
ا ا  الف تائ ل   لالتحاليلللعقىلاللي ا لالتيلتحيقرا ل.فو اعلالريئة اات

لو51ولماأل 
فيموووالعوووألال اوووائللالاوووقالالت ائيوووةلالتووويليثفووو لمووونلالاوووحبلا اللتأثي  وووالعقوووىل
الصحةلاللامةل تيدةلاداألليصوافا لميك افيوةلأال ويقيوا لأالاوما لل ليدوازل فوضل

اوووحبلعي وووا لال اوووائللالووواا أل لللوووأل لم افقترووواللقشووو ا لاالمااصووووا لي لفلوووألليعووواأل ل
ممثقوووةللق اووووائللافقوووواللمووووالتضووووم  ل رووووا لالوحووووصلالروووووا  يلااووووحبلاللي ووووا لااتاوووووا ل
يد ا ا لالوحوصلاال قوافةلعقيرال لايوت ليا وا لصواحبلالشوأنلفميلواأللالاوحبلالثوا يل



عقىلأنليقتز لفتمكينلف علالريئةلف د ا ا لالاحبلالثا يلاات لاعتمأل لل تيدةلفحوصل
ل.الاحبلاظالل

لو52ولماأل 
ال اووفةللقاووقالالماووتا أل لغيوو لالااضوولةللقوواا ينلاإلشوولاعا لالمري ووةلاالاقايووةلف

موووونلماا   ووووالام اقفووووةلاظغ يووووةلاالز اعووووةلتقتووووز لالريئووووةلفا عتووووألاأللفشووووراألا لالوحووووصل
الصووووواأل  لمووووونلالدروووووا لالحكاميوووووةلأالأحوووووأللالملاموووووللالملتموووووأل لمووووونلدروووووا لا عتمووووواألل

ل.الحالةلفالوحصلالرا  يللاظعضا لفالمدقسلالألالىللالعتماأللايكتويلفىل   
ايشووت  لتقووألي لالماووت ألا لالماثقووةلالألالووةلعقووىلا عتموواأل لعقووىلأنلتقووا لالريئووةلل

ل.فوتحلادللتقيأللف لالملامللالتىلااتاف لالمات ألا لالألالةلعقىلاعتماأل ال
ايشوووت  لأنلتتضووومنلشوووراألا لالوحوووصلا لتوووزا لفوووالوحاصلاا اتفوووا ا لالتووويل

لصووووواأل  لأالالملتموووووأل لمووووونلالريئوووووةلالمصووووو يةلاللاموووووةلتضوووووم ترالالمااصووووووةلالقيااووووويةلا
ل.لقمااصوا لاالداأل ل

ل
ايضوووال ئووويسلالريئوووةلقااعوووأللافووو ام لالوحوووصلاللشووواائيللق اوووائللالصووواأل للروووال
شوووراأل لفحوووصلمووونلالدروووا لالمشوووا ليليروووالفوووىل ووو  لالمووواأل ل لافوووىلحالوووةلثفوووا لعوووأل ل

ىلالماالووةلاظالويلم افقةلأيلمنلال اائلليت لتادي لي و ا للقدروةلالمصوأل  للقشوراأل لفو
ل.

افىلحالةلتك ا لالماالوةليصأل لق ا لازا يلفلأل لقفاللالشراألا لالصاأل  لمونل
ل.  الالململل

لو53ولماأل 
يكتووووويلفووووالوحصلالرووووا  يللقاووووقالالااضوووولةلللالمووووا لالدوووواأل لاللالميووووةلافقووووال

ل.لققااعأللالتيليصأل لفرالق ا لمنلالازي لالماتصلفالتدا  لالاا دية
لو51ولماأل 

فالوحصلالرا  يلام افقوةلالفيا ا لالمألا ةلعقىلال االةللمال والثافو ليكتوىل
فماوووت ألاترال لا لووووحلفال اووووفةلل اووووائللالاووووقالالصووو اعيةلغيوووو لالت ائيووووةلالماووووتا أل لموووونل

ل:الم تدينلالمادقينلفالريئةلاالماتافيينللققااعأللاآلتيةل



 أللمحووألألاقليقووأل ل قووبلالتاووديللموونلالاكيووللالتدووا يللقم ووت لأاممثقوو لأاالماووتاللل-1
ف لاللالموا لالتدا يوةلااظصو االالتويليوت لي تادروالام وا  لي تادروالفوىلالوألالل

ل.الماتقوة
أنليكانلالم ت للألي ل را للق قافةلعقىلالدواأل لعقوىلمواليقوا لف  تادو لأاعقوىللل-2

ل.مالي ت للفت ايصلم  لاتقأل لالمات ألا لالألالةلعقىل لحلمال قبلالتاديلل
ل

الظحأللالمااصووا لالقيااويةلالملتموأل لمونلالريئوةلالمصو يةلأنليت لاإل تاجلافقلل-3
ل.اللامةللقمااصوا لاالداأل لل

ايوووت لتاووووديللالم تدوووينلالماووووتافيينللققااعوووأللالمشووووا ليليروووالفووووىلاووودللي شووووأللروووو ال
الت ضلفالريئةلايصأل لفالقيأللفىل  الالادللأالفالش بلم  لق ا لمنلالوازي ل

ل.ياقلفالاقائالالمص يةالماتصلفالتدا  لالاا ديةليت ل ش  لشر ل
ل1551لاو  لل901ايلتف لالم تدينلالااف لتاديقر لفمقتضويلالقو ا لالوازا يل قو ل

ل.ماتافيينلظحكا ل   لالماأل ل
الوووو ئيسلمدقووووسليألا  لالريئووووةلأنليووووأم لفووووأد ا لفحووووصلعشوووواائيلظيلموووونل اووووائلل
أالالم تدينلالمقيألينلفىلالادللالمشا ليلي ل لف  الثف لعأل للم افقوةلال اوالةل

ال اوووائللالتوووىلاضووول للقوحوووصلاللشووواائيللقمااصووووا لي ووو  لالشوووو كةلالم تدوووةل
فالش بلمنلالادللايش بلفىلحالةلالتك ا  ا ليدوازليعواأل لقيوأل لمو  لأاو يل
ي لفلأللا  لمنلتا يخلالش بلاااتيوائ لالضااف لالتوىلتضوم ترالالوقو  لاظالوىل

ل.منل   لالماأل ل



لو59ولماأل 
فووضل اووالةلااصووةلفوو لفلووألليدوو ا لالاووحبلالثووا يليدووازللقماووتا أللفووىلحالووةل ل

لقلي وا ل لالتقووأل لف قووبلإلعووواأل لالوحووصلعقووىلأنلياضووحلفال قووبلمفوو  ا ل لووحلاوواللل
لأافاعلمنلتا يخلعقم لف تيدةلالوحصل

ال لأنلي قبليعواأل لالوحوصلفوىلملموللأاو لمونلالملاموللالماضوحةلفوالمقح ل
تاتوا  لالريئوةلافوىلحالوةلل2003لاو  لل1181فق ا ل ئيسلمدقسلالاز ا ل قو ل(ل3) ق ل

عأل لاداأللملومللأاو لتت ليدو ا ا لالوحوصلفو يوينللو ليشوا كاالفوىليدو ا ا لالوحوصل
الاووووافقةل لاياموووووحللقماتوووووا أللأالاكيقوووو لأالموووونليواضوووو لاكوووو الممثووووللالشوووو كةلالم تدووووةل
فحضا ليد ا ا ليعاأل لالوحصلعقوىلأنلياقلواالعقوىل توائ لالوحص عقوىلأنليتحمولل

ل.امص افا ليعاأل لالوحصللالماتا أللتكاليا
لو51ولماأل 

فال اووفةللق اووائللالتوويليووت ل ققرووالتحوو لالووتحورلاووا جلالووألائ  لالدم كيووة اترر ل
 توووائ لالوحوووصلال رائيوووةلعوووأل لم افقترووواليقتوووز لالماوووتا أللف ققرووواليلوووىلالوووألائ  لالدم كيوووة ل
فصوووحفةلم وووألابلالدروووةلال قافيوووةلالماتصوووة ا لحلاوووالللموووأل ل لتدووواازلأاوووفاعينلمووونل

 لفال توووائ لال رائيوووة لمووواللووو ليوووت ليعوووألامرالتحووو ل قافوووةلالدروووةلال قافيوووةلام وووألابليا وووا ل
ل.مصقحةلالدما حل

ا ليدوووازلا فووو اجلتحووو لالوووتحورلأالاإلا وووا لف توووائ لفحوووصل يوووةل اوووائللتووو ألل
لقماوووتا أللي اللووو ليقووو لف عووواأل لتصوووألي لأاليعوووألا لال اوووالةلغيووو لالم افقوووةلاوووالللالمرقوووةل

ل.المحألأل لل ل
لو51ولماأل 

لماتا أللكتافياقلفال تائ لال رائيةللقوحصلعقىلالل اانلالماودللفالف اقوةليا  لا
ا اتي األيةلأاماوت ألا لال اوالةل لافوىلحالوةل أللالا وابلتلقو لفقاحوةلاإلعال وا لفوو عل
الريئةللمأل لاتةلأيا لايلتف ل لحلاا وا اقل اومياقل لافوىلحالوةلاإلا وا لفو فضلال اوالةل

ل:ي اعيلاظتيل



الةلألااوللالووألائ  لالدم كيوةليووت ليفوالللالدموو حلالماوتصل تاووا لي الكا و لال اوو(لأل)
الووالز ل حوواليعوواأل لتصووألي لأاليعووألا لمووالتوو ل فضوو لافقوواللإلحكووا لالم رمووةللروو ال

ل.الشأن
ي الكووانلال اووالةلماز ووةلاووا جلالووألائ  لالدم كيووةليووت ليا ووا لالدرووةلالمشوو فةل(لبل)

ا حل تاووووا لعقووووىلالتاووووزينلتحوووو لالووووتحورللامفاحووووثلالتموووواينلامصووووقحةلالدموووو
ل.يد ا ا ليعاأل لالتصألي لاالاإلعألا 

يوووت ليا وووا لالدروووةلالصوووحيةلالماوووزنلفروووالال اوووالةلامي وووا لالاصووواللاالمي وووا ل(لجل)
الوو ىلاوويت ليعوواأل لالتصووألي لم وو لااإلألا  لاللامووةللم اقفووةلاظغ يووةلفووازا  لالصووحةل
فكافووةلفيا ووا لال اووالةلالمزموواليعوواأل لتصووألي  المووالتقووألي لصوواحبلالشووأنل قووبل

ل.األ لتصألي ليع
يووت لأاووو لكافووةلالتلروووألا لعقووىلصووواحبلالشوووأنلأاموونليمثقووو لقا ا ووالفلوووأل لفوووحل(للألل)

اظحوو ازلأالتفأليوووأللال اوووالةلأالأىلدوووز لم روووالايوووت لأاووو لأ قوووا لالاووويا ا لاأاوووما ل
الاووائقينلاأ قووا ليثفووا لالشاصوويةلايووت لت صوويصلالاوويا ا لاتشووميلرالفالشوومال

ئ توو لالماووزنلايكووانلالماقووالعقووىلاظحموو لفاووات لموووت لاظغ يووةلالااقووالفووىلألا
ل.التلرأللمائاللمائاليةلقا ا يةلفىلحالةلالماالوةل

يت ليا ا لالمائاللالصحيلفالمي ا لال ىلايت ليعاأل لالتصألي لم و لليقوا ل(للل و)
فااوتال لال اووالةلافوضلاظحوو ازلاالتأكووأللمونلم افقووةلازنلال اوالةلاعووألأل ال فقووال

عوواأل لالتصووألي لافووىلحالووةلادوواألل قووصللماووت ألا لال اووالةلاااووتكمالليدوو ا ا لي
ل.فىلالكميا ليت لاتاا لاإلد ا ا لالقا ا يةلحياللالماتا ألل

يوووت ليا وووا لكوووللمووونلمي وووا لالاصووواللادروووةلالتاوووزينلااإلألا  لاللاموووةللم اقفوووةل(لا)
اظغ يووةلفصووا  لموونلفاليصووةلالشووحنلالااصووةلف عوواأل لالتصووألي للق اووالةلاكوو ال

ل.اإلألا  لاللامةللمفاحثلالتماينل
لو58ماأل لو

يا وو لق وواعلالتدووا  لالاا ديووةلفحووا  لالتصوو الفووىلال اووائللالماز ووةلتحوو ل
التحورلأالدز لم رالقفلليصألا لشراأل لم افقةللرالل تاا لاإلد ا ا لالقا ا يوةلحيوالل

ل.الماتا ألل



لو55ولماأل 
تقتووز لفوو اعلالريئووةلفتاووقي لالماووتا أللفووااقيلاللي ووا لالتوويلتوو لفحصوورالافووىلحالووةل

ل19ماتا أللأالمنلي يف ل اتالمرالاواللليامينلفال اوفةللقاوقالالت ائيوةلالعوأل لتقأل لال
ياماقللقاقالغي لالت ائيةلا لحلمنلتا يخلعقم لفال توائ لال رائيوةللقوحوصليوت لالتصو ال

ل.فيرالافقاللققااعأللالتيليصأل لفرالق ا لمنلالازي لالمتاصلفالتدا  لالاا ديةل
لو100ولماأل 

لماتصوةلف وا قلعقوىل قوبل ايلالشوأنلشوراأل لف تيدوةلتصأل لالريئوةلأالف اعروالا
الوحصلأالالم ادلةلأالصا  لم رالأالفألللفاقأللا لحلفلأللأألا ل ا لقأل  لد يرالااحوألاقل

ل.
لو101ولماأل 

فال اووفةللقصوواأل ا لالمصوو يةلالم تووأل ليلووىلالووفالألليقتصوو لالوحووصلعقووىلااووتيوا ل
ل.القااعأللالصحيةلاالحد لالز اعيلاالفي  يل

ـالقنتم  ز  البن  زابعت إس ب   بق از ) لو102ولماأل  ـر  ال  تزد  ل( 2001ل ن    32ـ
ل:ليدبلأنليتااف لفىلالاقالالااضلةللق قافةلال اعيةلعقىلالاا ألا لماليقى

فال افةللألدرز لااآل  لاالملألا ليشت  لانليكتبلفقأللالم شوألعقوىلالداو ل:لأا قل
ل.ااإل دقيزيةلأاالو  ايةلالاللفا لف  يقةلثافتةلا لحلفالقتةلالل فيةلأ

ل(ل21/1/2001تافالفىلل18الاقائالالمص يةلاللألألل)لل2001لا ةلل32ألتىللفالق ا ل:لثا ياقل

ل:لفال افةللق يا لاالألاادنلالم فاحةلاالقحا ل:لثالثاقل
ل.أنليت لالشحنلمفاش  لمنلفقأللالم شألالىلمص (ل1)ل



 (2001لا ةلل120زي لالتدا  لمنلالف أللثالثاللفق ا لال(2)ياتفألللالف ألل)لل(ل2)
أن يكون المنتج معبأ فى أكياس محكمة الغلق مستوفاة للقواعد الصحية وأن توضع داخل  

 :كل كيس بطاقة مكتوبا عليها بمادة ثابتة باللغة العربية البيانات اآلتية 
 .بلد المنشأ ( أ)
 .اسم المنتج ( ب)
 .اسم المجزر ( ج)
 .تاريخ الذبح ( د)
 .لمستورد وعنوانه اسم ا( هـ)

الجهة التى أشرفت على الذذبح طبقذا للشذريعة امسذ مية ى علذى أن تكذون ( و)

ل.هذه الجهة معتمدة من المكتب التجارى فى بلد المنشأ
عوألال)فال افةللقمالفسلالدا ز لاالمو اشا ل لاالاوداأللاالماكيو لااظكقموةل:ل افلاقل

ل:يشت  لماليقى(لص اعيلياتا ألللالغ اضلال فيةلااظمنلالالداا بلامال
أنليكانلقأللت لتثفي لف اقوةلفيا وا لم اوادةلف  يقوةلالحياكوةلفكوللق لوةلاث وا ل

ل:لالتص يالامألانلفيرالفالقتةلالل فيةلالفيا ا لالتالية
ل. اعلال اي لالماتاأل لل-
ل.فقأللالم شألل-
ل.اا لالماتا ألل-

يتلوينلتقأليوو لمواللافال افةللقم تدوا لالتيلتحموللاومةلتدا يوةلأالعالموةلتدووا ية
ل.ليثف لتمقحلالمص الالم ت للر  لالامةلأالاللالمةلالتدا يةلأام اصلل لفااتاألامرا

لو103ولماأل 
يدوازلل ئيسلمدوقسليألا  لالريئةلأالمنليواض لاف وا لعقوىل قوبلالماوتا أللأال
اكيق لأالمنليواض لالامارلف عاأل لف زال االةلالماتا أل لالتيلت ل فضرال رائياقلألاالل

ل.الاا جلالألائ  لالدم كيةأ
ل.عقىلأنليت ليعاأل لفحصلال االةلفلأللالو زلفاعتفا  ال االةلدأليأل ل

 

 الفصل الثالث
 فحص السلع المصدرة



لو101ولماأل 
يتقأل لالمصأل لف قبلفحصليلىلف علالريئةلالماتصلافقاللق موا جلالملوألللرو ال

لوووازي لالماوووتصلالشوووأنلعقوووىلأنليوووت لاوووألاأللال اوووا لالتووويليصوووأل لفتحأليوووأل القووو ا لمووونلا
ل.فالتدا  لالاا ديةل

ل.ايدازللقمصأل ل قبليتما ليد ا ا لالوحصلعقىلالفيانلالدم كيل
ل

لو109ولماأل 
ل:يكتوىلفالوحصلالرا  ىللقاقالالمصأل  لالماتافا للققااعأللالتاليةل

أنليكوووووانللوووووألىلالمصوووووأل ل رامووووواقللق قافوووووةلعقوووووىلالدووووواأل لملتموووووأللمووووونلالدروووووا ل
كتافوووووةلفووووو لحل لاأنليقفوووووللالمصوووووأل لقيوووووا لالريئوووووةلالماتصوووووةلايكتوووووويلفووووو ق ا لالمصوووووأل ل

ل.فالتوتي لعقىل  الال را 
أنلتتأكووأللالريئووةلموونلقيووا ل وووسلالمصووأل لفتصووألي لالاووقلةللمووأل ل لتقووللعوونلللللللللللل

ل.ا  لافحأللأأل ىلعش ل اائل لاأ  لل لياف ل فضل   لال اائللأادز لم رال
عوووأللالمشووا ليليرووالفووىلادوووللي شووألايووت لتاووديللالمصوووأل ينلالماووتافيينللققااللللللللللل

لر الالتوو ضلفالريئوة لايصوأل لفالقيوأللفوىل و الالاودللأافالشو بلم و لقو ا لمونلالوازي ل
ل.الماتصلفالتدا  لالاا ديةليت ل ش  لشر ياقلفالاقائالالمص يةل

الوووو ئيسلمدقووووسليألا  لالريئووووةلأنليووووأم لفوووو د ا لفحووووصلعشوووواائيلظيلموووونلللللللللللل
نلفوىلالاودللالمشوا ليليو لفو  الثفو لعوأل لم افقوةلال اوالةلأال اائللالمصأل ينلالمقيألي

ال اوووائللالتوووىلاضووول للقوحوووصلاللشووواائيللقمااصووووا لي ووو  لالمصوووأل لفالشووو بلمووونل
الاوودللايشوو بلفووىلحالووةلالتكوو ا  لايلوواأللقيووأل لموو  لأاوو ىلفووىلحالووةلااووتيوائ لالقااعووألل

ل.التىلتضم ترالالوق  لاظالىلمنل   لالماأل ل
لو101ولماأل 

صووووأل لفتدريوووزلال اوووائللالم قوووابلفحصووورالألااووووللالوووألائ  لالدم كيوووة ليقتوووز لالم
ايدازللقمصأل لأنلي قبليد ا لفحوصلال اوالةلالمصوأل  لفوىلمكوانليعوألاأل الفم وا  ل
اإل توواجلأالاووا جلالووألائ  لالدم كيووة لعقووىلأنليقووا لفاووألاأللمقافووللالاووألما لالتوويلترأليرووال

ل.لماتصلفالتدا  لالاا ديةالريئةلافقاللققااعأللالتيليصأل لفرالق ا لمنلالازي لا



القمصووأل لأنلي قووبلفحووصلالدووز لالوو ىلأعووأللموونلال اووالةلالم قووابلتصووألي  ال
ل.ي الل لتكنلقأللأعأل لفالكاملل

لول101ولماأل 
يشت  لفىلال اائللالمصأل  لالم قابلفحصرالاالمشتمقةلعقىلعأل للا ا لأال

ل.  األلأنليكانلكللم رالمت افقةلفىلال اعلاالص الاال تفةلااللفا ل
لول108ولماأل 

تقتز لالريئوةلفوأنلتلتوأللفالشوراألا لالصواأل  لمونلالدروةلالماتصوةلفوازا  لالز اعوةل
اااتصوووووالرلاظ اضووووويلاازا  لالصوووووحةلاالاوووووكانلاازا  لالكر فوووووا لاال اقوووووةلاالتووووويليوووووت ل
تح ي  وووالف وووا قلعقوووىليدووو ا ا لال قافوووةلالتووويلتقوووا لفروووال ووو  لالدروووا لفوووىلمااقوووالاإل تووواجل

فقوةللققااعوأللالصوحيةلاالحدو لالز اعويلاالفي و يلااإلشولاعيلااإلعألاأللاالااصةلفالم ا
ايلتووووأللفروووو  لالشووووراألا للقصووووالحيةللقتصووووألي ل ايكتووووويلفوحصوووورالرا  يوووواقلفووووىلموووواا يل

ل.الشحن
لو105ولماأل 

يقووووا لفوووو علالريئووووةلالماووووتصلفوحووووصلام ادلووووةلعي ووووةلعشوووواائيةلممثقووووةللق اووووالةل
 لم افقتروووواللقشوووو ا لالمصووووأل  للا ليدووووازللووووو علالريئووووةل فووووضلال اووووالةلالمصووووأل  لللووووأل

ل.االمااصوا لي لفلأللفحصلثالثلعي ا لعشاائيةلممثقةللق االةلالمصأل  ل
صوووألا ل ايدووازلف وووا لعقووىل غفوووةلالمصوووأل ليتمووا ليدووو ا ا لفحووصلالصووواأل ا لاات

ل.شراأل لاظ نلفالتصألي لعقىلالفيانلالدم كي
ايتلينلعقىلف علالريئةلالماتصلفأنليصأل للصاحبلال االةلالمصأل  لشراأل ل

ل.نلفالتصألي للقكميةلالم افقةل لاتصأل لالشراأل لفا لي را لالوحصلاالم ادلةاإل 
ل.ايدازللقمصأل ل قبلتألاينلالشراأل لعقىلالفيانلالدم كيل

لو110ولماأل 
ي الا ترووو ل تيدوووةلالوحوووصليلوووىلعووووأل لم افقترووواللقشووو ا لاالمااصووووا لالمقووو    ل

ل21ابلالو فضلاواللليقتز لف علالريئةلف ا ا لالمصأل لأالاكيق لأالمنليواضو لفأاوف
ل.ااعةلمنلتا يخلالوحصل



لو111ولماأل 
ل.يقتز لالمصأل لفشحنلال االةلاالللالمأل لالمحألأل لفىلشراأل لاإل نلفالتصألي 

لو112ولماأل 
يشوووت  للقاووومارلفتصوووألي لال اوووالةلالتووويلتووو لفحصووورالأنلتروووللم افقوووةللقشووو ا ل

 لأنلال اووالةلاالمااصوووا لحتووىلاقوو لشووح را لالووو علالريئووةلالتأكووأللموونل لووحل لفوو  الثفوو
أصوووفح لغيووو لم افقوووةللقشووو ا لاالمااصووووا لالمقووو   لادوووبلعقيووو لي الكا ووو لال اوووالةل
اا جلالألائ  لالدم كيةلاحبلشراأل لاإل نلفالتصوألي لافوضلأاتامروالاات الكا و لألااولل

ل.للالألائ  لالدم كيةلفتم المنلالتصألي ل
لو113ولماأل 

ىلشوووراأل لاإل نلي العووألللالمصوووأل لعووونلالتصووألي لأالا ترووو لالمرقوووةلالمحووألأل لفووو
ل.فالتصألي لتلينلعقىلف علالريئةلالماتصلفضلأاتا لال االةل

لو111ولماأل 
تصأل لالريئوةلأالف اعروالالماتصوةلف وا لعقوىل قوبلالمصوأل لأالاكيقو لأالمونل
يواضووو لشوووراأل لف تيدوووةلالوحوووصلأالصوووا  لم روووالأالفوووألللفاقوووأللا لوووحلفلوووأللأألا لال اووو ل

ل.المق  ل
لو119ولماأل 

اعةلمنلعقمو لف تيدوةلفحوصلال اوالةلالمصوأل  لأنلال18يدازللقمصأل لااللل
ل.يتقأل ليلىلف علالريئةلف قبلإلعاأل لالوحصلماضحاقلمف  ا ل لحل

افىلحالةلقفاللال قبليتلينليعاأل لفحصلال االةلفااا ةلف يينلل لياف للر ل
ا شت احلفىلفحصل   لال اوالةلايوت لالوحوصلفوىلحضوا لالمصوأل لأالاكيقو لأالمونل

ل.يواض ل
ل

لو111ولماأل 
يدووازللوو ئيسلمدقووسليألا  لالريئووةلأالموونليواضوو لاف ووا لعقووىل قووبلموونلالدرووةل
الماووووتا أل ليعوووووا لأيلموووونلال اووووائللالمصووووأل  ليلووووىلالاووووا جلموووونلأيلموووونلالوحوووواصلأال

ل.ا اتفا ا 



ايدووازللقمصووأل لالتقووأل لف قووبلفحووصلالاووقالالمصووأل  ل فقوواللقمااصوووا لالتووىل
ل.قبلالمصأل ي قفرالالماتا أللعقىلانلتحألألل   لالمااصوا لفىل 

 

 الفصل الرابع
 التظلم من النتائج النهائية للفحص

لو111ولماأل 
يدووازللقمصووأل لأاللقماووتا أللالووترق لموونل تووائ لالوحووصلال رائيووةلاووالللأاووفاعل

ل.منلتا يخلعقم لفرال
ايقأل لصاحبلالشأنلأالاكيق لأالمنليواض لالترق ليلىلأما ةللد وةلالترقموا ل

ديوووةلافقوووالظحكوووا لالمووواأل لالاوووافلةلمووونلقووو ا ل ئووويسلالمشوووكقةلفقووو ا لازيووو لالتدوووا  لالاا ل
المشووا ليليوو لعقووىلأنلي فوو لفووالترق لموواليويووأللل2003لاوو  لل1181مدقووسلالوواز ا ل قوو ل

ل.األاأللتأمينل قأليلقأل  للاماةلد يرا لي ألليلي لفىلحالةلقفاللالترق ل
عقووىلأنليلوو ضلالووترق لعقووىلالقد ووةلاووالللأاووفاعلموونلتقأليموو للقد ووةللوحوووصل

مقوألمةلمنلاظ  االالمل يةلماضواعلالترقوو  للتق يو لموالتو ا لفموالفوىل لوحلالمات ألا لال
اعتمووواأللال تائووو لال رائيووةلأالتلوووأليقرا لأاليلتائرووالأاليعوواأل لالوحووصلايلتفوو لقوو ا لالقد ووةل

ل. رائيالايا  لف لاظ  االالمل يةل
اعقووىلالقد ووةلي المووالا تروويل أيروواليلووىليعووواأل لالوحوووصلينلتحووألأللملموووللالوحوووصل
تاحووةلالو صوووةللقمترقووو للحضوووا ليدووو ا ا لالوحووصل لاتلتفوو ل وو  لال تووائ ل الماووتصلاات

ل. رائيةلا ليدازلالترق لم رال
ل

 الفصل الخامس
 الرسوم اإلضافية للفحص واستخراج الشهادات

لو118ولماأل 
لق  90للد ي ل---:تحصللف اعلالريئةلال اا لاآلتيةل

الاوواعةلالثا يووةلماووا قلال اوو لفحووصل اووالةلعوونلكووللاوو لاوواعا لعمووللفلووألللل
حتووىلالاوواعةلالثام ووةلموونلصووفارلاليووا لالتوواليلموونلأيووا لاللمووللال اووميةلايضوواعال وو ال
ال اوو لفووىلأيووا لالدمووالاالل ووال لال اووميةلموونلالاوواعةلالثام ووةلصووفاحاقلحتووىلالاوواعةل



الثام وةلموونلصووفارلاليووا لالتوواليلافحووأللأقصووىلد يرووانلال لووحلفيمووالعووألالموواليووت لفحصوو ل
ل.التيلتلمللف را لالا أليا لالالتيليحألأل ال ئيسلمدقسليألا  لالريئةلفىلف اعلالريئة

 او لااتاو اجلشرواأل ل تيدةلالوحصلأالالم ادلووةللقصواأل ا لأالالواا ألا للد ي لل1وللل
ل.أالشراأل لالم شألأالصا  لم رالأالفألللفاقألل

ل
 
 


