الئحة القواعد المنفذة ألحكام قانون
اإلستيراد والتصدير
فهرس تفصيلى
م

موضوع المادة

رقم المادة

عرض المواد

قرار اإلصدار

قرار اإلصدار

عرض القرار

الئحة القواعد المنفذة ألحكام قانون االستيراد والتصدير
القـسـم األول
البـــاب األول
االستيراد

الفصـل األول
تعاريف وأحكام عامة

موضوع المادة

رقم المادة

عرض المواد

المقصو واأللفاظلو ووارلااللف ووا ا لالو واا أل ل

مادة 1

عرض المادة

يك ووانلاا ووتي األلاحتياد ووا لال ووفالأللم وونل

مادة 2

عرض المادة

فىلمتنلالالئحةللل

الا و ووقال فقو و واقلظحك و ووا لالقو و واا ينلا و و و ل
الالئحةلل لافموال لياوالالال روا لاللوا ل
ااآلألاب.ل
داازلحر لالتلامللمالما أللأد فىل

مادة 3

عرض المادة

قااع و و و ووأللااص و و و ووةلف ا و و و ووتيوا لالقااع و و و ووألل

مادة 4

عرض المادة

مادة5

عرض المادة

اقوواليا ووتي األلالاووقالالو واا أل لف ووالمقح ل

مادة 6

عرض المادة

ش ا لاإلف اجلعنلالاقالالماتا أل ل

مادة7

عرض المادة

ش ا لاإلف اجلعنلالاقالالماتا أل ل

مادة8

عرض المادة

اإلاتي األيةلولل

لتالىلأحكا ل

لالالئحةلعقى...ل

()1لاداازلياتث ا ا ل

يقةلاألاأللقيمةلالاا ألا للل
قيو ووا لالف و وواحل لامصو ووقحةلالدمو ووا حل ل

مادة9

عرض المادة

مادة11

عرض المادة

فتحصيللالمصا يالاإلأل ايةلللصالحل

ا از لالتدا لولل

ليدوازللمصووقحةلالدمووا حلالتصو ال

ف و و ووىلالا و و ووقالالماالو و و ووةلاا و و ووتي األيالا ل

مادة11

عرض المادة

.......ل

الفصل الثانى
االستيراد لالتجار
ش و ا لاإلف و اجلعوونلالاووقالالماووتا أل ل

مادة12

عرض المادة

عووأل لا و يانلأحكووا ل و الالوصووللعقووىل

مادة13

عرض المادة

يا ووتث ا ا لمووونلشو و ا لاإلف و و اجلعووونل

مادة14

عرض المادة

لإلتدا لولل

فلضلالاقالل

الاقالالماتا أل لل

الفصل الثالث
االستيراد لإلنتاج السلعي والخدمي

ياووتث ا لمق و للقمش و اعا لاإل تاديووةل

مادة15

عرض المادة

االاألميةللل
يا وومحلف وواإلف اجلال ر ووائىلف او و لالو واا ألل

مادة16

عرض المادة

عنلالاقالالتىل...................ل
ل

الفصل الرابع
االستيراد لالستخدام الخاص

اإلف و اجلعوونلالاووقالال واالأل للإلاووتاألا ل

مادة17

عرض المادة

الااصل
ياو وومحلفو وواإلف اجلال رو ووائىلعو وونلالاو ووقال

مادة18

عرض المادة

التووىلاووف لا فو اجلع رووالمرقتواقلفشو ل

...................ل

شو ا لاإلفو اجلعوونلاللي ووا لاال مووا جل

مادة19

عرض المادة

امااأللالألعايةلااإلعالنلل
اإلفو اجلعوونللالموااأللاللقميووةللقاوووا ا ل

مادة21

عرض المادة

االدرا لاللقميةلل
اإلف اجلالمفاش لعماليو ألليلوىلشو كا ل

ال ي انلاظد فيل

مادة21

عرض المادة

الفصل الخامس
االستيراد لالستعمال الشخصى
اإلف و و اجلالمفاش و و لعووونلالاوووقالاأمتلو ووةل

اإلاو و ووتلماللالشاصو و ووىلل لاشو و ووا ا ل

مادة22

عرض المادة

الا و و و وومارللقماتثم ف ا و و و ووتي األلا و و و وويا ت ل

الااصةلل

الفصل السادس
االستيراد للحكومة
ت ري لاإلاتي األلللقدرا لالحكامية

مادة23

عرض المادة

توو و و و و جلالدم و و و ووا حلمفاشو و و و و للقدر و و و ووا ل

مادة24

عرض المادة

الم صوواصلعقيرووالفووىلالموواأل لالاووافقةل
عمالتاتا أل للتحقي لأغ اضرا.لل
ل

الفصل السابع
السلع الواردة برسم العرض
الاو و و و و وومارللقلا ضو و و و و ووينلفالملو و و و و ووا ضل
ااظاو و و و و واا لالألالي و و و و ووةلففي و و و و ووالالا و و و و ووقال

الماتا أل لف ا لالل ضلااإلعاأل للل

مادة25

عرض المادة

الفصل الثامن
الواردات بدون قيمة ( بدون عوض )
الدرا لالتىلياومحلفواإلف اجلالمفاشو ل

عوونلالاووقاللال واا أل ليليروواللفووىلصووا ل

مادة26

عرض المادة

فا لأالمااعألا

الفصل التاسع
اإلجراءات الحدودية للحماية من إستيراد
السلع المتعدية على حقوق الملكية الفكرية

ح لمالحلحقوا لالمقكيوةلالوك يوةللفوىل

مادة27

شو و و ا ل تاادو و و ا ا لالش و ووكاىلالمش و ووا ل

مادة28

عرض المادة

تأمينلمقو لعقوىلالشواكىلافقواللقموااألل

مادة29

عرض المادة

شوو و ا لقف و وواللش و ووكاىلمال و ووحلالمقكي و ووةل

مادة31

عرض المادة

يد و ا ا لحمايووةلحقووا لمالووحلالمقكيووةل

مادة31

عرض المادة

يد و ا ا لمصووقحةلالدمووا حلفووىلحالووةل

مادة32

عرض المادة

اإلاتصاصلالماالللق اعلاإلتواقا ل

مادة33

عرض المادة

ماعو و ووألللترق و و و لالماو و ووتا أللمو و وونلعو و ووأل ل

مادة34

عرض المادة

ماعو و ووألل تااد و و و ا ا لالف و و و لفو و ووىلترق و و و ل

مادة35

عرض المادة

الشكاىللاقالاإلف اجلل

يليرالفىلالماأل لالاافقةلل

الاافقةلولل
الوك يةلولل

الوك يةللالمقتزمةلفرالكافةلالدرا لل
اقالاإلف اجللل

فا از لالتدا لالاا ديةلل

اإلف اجلعنلال االةلل

عرض المادة

الماتا أللل

يلتو و از لالش وواكىلف اتص ووألا لأمو و لعق ووىل

مادة36

عرض المادة

ع يضةللاالللمأل لاقالاإلف اجلل
ملاي ةلال االةلالمشكالفىلحقرالل

مادة37

عرض المادة

حا

مادة38

ل أللالتوأمينلأالالضومانلالمقوأل ل

عرض المادة

منلالشاكيلل

الباب الثاني
التصدير

الفصل األول
أحكــام عــامـة

اإللتو و از لفالقي ووأللف ووىلا وودللالمص ووأل ينل

لمزاالو ووةلالتصو ووألي ل احو ووا

تصألي اللمزاالةلتصألي لل

ل يلتف و و ل

مادة39

عرض المادة

قااعأللااصةلفالتصألي لل

مادة41

عرض المادة

تصألي لالم تدا لالفت اليةلل

مادة41

عرض المادة

يووت لتصووألي لالاووقالالتووىلاووف لاإلفو اجل

مادة42

عرض المادة

ع رالف ا لالاا أللعنل ي لالدموا حل

مفاش للل

القدانلاالمدالسلالتصألي يةلل

مادة43

عرض المادة

تصو ووألي لالاو ووقالالااضو وولةللقد و ووانلأال

مادة44

عرض المادة

يلتزاما لعقىلالمصأل لل

مادة45

عرض المادة

يلتزاما لعقىلالمصأل ل

مادة46

عرض المادة

المدالسلالتصألي يةللول

الفصل الثاني
إصدار شهادات المنشأ لصادرات جمهورية مصر العربية

ألا للالريئ و و ووةلاللام و و ووةللق قاف و و ووةلعق و و ووىل

الصو و وواأل ا لاال و و واا ألا لفو و ووىليصو و ووألا ل

مادة47

عرض المادة

شراألا لالم شألل
يد ا ا لالحصاللعقىلشراأل لالم شألل

مادة48

عرض المادة

الفيووانلالا و اىللقمش و اعا لاإل تاديووةل

مادة49

عرض المادة

األ ا لىلشراأل لالم شألل
يلتزاما لعقىلالمصأل لل

مادة51

عرض المادة

شووراأل لالم شووألموونلالت و الالتدا يووةل ل

مادة51

عرض المادة

ل

اشو و ا لااص ووةلفص وواأل ا لالم و ووا
الح لل

الفصل الثالث
سجـــل المصـدريـن
أحكام عامة

يمااحلادللالمصألي نلل

مادة52

عرض المادة

يشت لفيمنليقيأللفادللالمصأل ينلل

مادة53

عرض المادة

يد و ا ا لالقي ووأللفووىلا وودللالمص ووأل ينل

مادة54

عرض المادة

اتدأليأل لولل
الما ووت ألا لالت ووىلت فو و للف ق ووبلالقي ووألل

مادة55

عرض المادة

الف لفىل قبلالقيأللل

مادة56

عرض المادة

يلتو و از لفاإلا ووا لف ووالتتيي لأالالتل ووأليلل

مادة57

عرض المادة

فىلادللالمصأل ينلل

عقوو و ووىللموو و وونلت و و و و لقيوو و ووأل لفوو و ووىلاو و و وودلل

المصأل ينلل

تدأليأللالقيألل لامات ألا لتدأليأللالقيأللل

مادة58

عرض المادة

شو و لا ووألاأللال ا ووا للققي ووأللف ووىلا وودلل

مادة59

عرض المادة

حا

لالش بلمنلادللالمصأل ينل

مادة61

عرض المادة

حا

لالماالوةلالتوىلتاوتادبلتاقيوال

مادة61

عرض المادة

حو و و ووا

لالماالوو و و ووةلالتو و و ووىلتاو و و ووتادبلل

مادة62

عرض المادة

حو و و ووا

لالماالوو و و ووةلالتو و و ووىلتاو و و ووتادبللل

مادة63

عرض المادة

اإلدو و ا ا لالا ووافقةلعق ووىلاإليق وواالأال

مادة64

عرض المادة

ماعو ووألليعو وواأل لال ر و و لفو ووىلالقيو ووألللمو وونل

مادة65

عرض المادة

المصأل ينلولل

د از لاإل ا ل
اإليقاالولل
اإللتا لولل
اإللتا لولل

ألتىلقيأل لولل

الباب الثالث
الصفقات المتكافئة

ر و و و و ل تااشو و و ووت ا ا للعقو و و ووأللصو و و وووقا ل

مادة66

عرض المادة

متكافئةللتفاألللاقالأالاألما لل

ر و و و و ل تااشو و و ووت ا ا للعقو و و ووأللصو و و وووقا ل

مادة67

عرض المادة

متكافئةللتفاألللاقالأالاألما ل

يلت ازم و و ووا لالدر و و ووا لالمتلاق و و ووأل لعق و و ووىل

مادة68

عرض المادة

صوقا لمتكافئةلولل

الباب الرابع
الرقابة على الصادرات والواردات

ش ا ل تاااتث ا ا للإلف اجلعونلالاوقال

مادة69

عرض المادة

المأل دةلفالمقح ل ق ل()8ل

يلت ازمووا لالمصووأل لقفووللتصووألي لالاووقال

الااض و و و وولةللق قاف و و و ووةلال اعي و و و ووةلعق و و و ووىل
الصاأل ا لل ل تاااتث ا ا ل

مادة71

الباب الخامس
أحكام ختامية

مااف و و و ووا لق و و و وواعلالتد و و و ووا لالاا دي و و و ووةل

مادة71

عرض المادة

عرض المادة

فالماافقا لالتصألي يةلااإلاتي األيةلل
ماافا لق اعلالتدا لالاا ديةلففيا وا ل

مادة72

عرض المادة

الصاأل ا لاالاا ألا لل
تقتز لالف واحلالتوىليوت لت ويو لالصووقا ل

مادة73

عرض المادة

المتكافئووةلموونلااللرووالف ا ووا لق وواعل
التدو ووا لالاا ديو ووةلفماقو ووالت وي و و لكو وولل
صوقةلااتي األالاتصألي الفىل رايةلكولل
ل

فالا ةلميالأليةل.ل

القسـم الثـاني
نظام واجراءات فحص ورقابة السلع المستورده والمصدره

الفصل األول
أحكام عامة

القاا ينلالم رمةللوحصلا قافةلالاقال

مادة74

عرض المادة

الماتا أل للاالمصأل لل
لتل يالمأللاللالريئةلل

مادة75

عرض المادة

ياتصاص و ووا لالريئ و ووةلاللام و ووةللق قاف و ووةل

مادة76

عرض المادة

عقىلالصاأل ا لاالاا ألا لل
ياتصاص و ووا لالريئ و ووةلاللام و ووةللق قاف و ووةل

مادة77

عرض المادة

عقىلالصاأل ا لاالاا ألا ل
ياتصو و و وواصلف و و و و علالريئو و و ووةلفو و و ووالماا يل

مادة78

عرض المادة

الفح يةلاالدايةلاالف يةلل
يلت از لمصقحةلالدموا حلفاإلعتوألاأللفموال

مادة79

عرض المادة

تقو و و و و لالريئ و و و ووةلفال ا و و و ووفةلإلدو و و و و ا ا ل

الوحصلاال قافةلل

القاا ينلالم رمةللوحصلا قافةلالاقال

الماتا أل للاالمصأل لل

مادة81

الفصل الثاني
فحص السلع المستوردة

م داليد ا ا لالوحصلالرا يلل

مادة81

دواازلالوحووصلألااووللأالاووا جلالووألائ ل

مادة82

عرض المادة

عرض المادة
عرض المادة

الدم كيةلل
داازلالوحصلفىلم ا

لي تاجلالاقال

مادة83

عرض المادة

الت ائيةلاا جلالفالأللل
يشت لفوىلال اوالةلالم قوابلفحصورال

مادة84

عرض المادة

أنليك ووانلمحتاي ووا لك ووللل ووا لأا و و ألل
مت افق ووةلف ووىلال وواعلاالصو و الاال تفو و ل

االلفا لل

.يد ا ا لالتصو الفوىلال اوائللالتويل

اضل لإلد ا ا لالوحصلالرا يلل
يشت ا ا لال قللاالتازينلتح لتحورل

مادة85

عرض المادة

مادة86

عرض المادة

تااش االالدرا لال قافيةلل

يلت و و و و از لالريئو و و ووةلاالملامو و و ووللااحو و و ووألا ل

مادة87

عرض المادة

فحوصلاتحقيووللالاووقالالتوىلصووأل للرووال

مادة88

عرض المادة

الوحصللفماا أللفىلالمقح ل ق ل1ول

أاللو و و ليص و ووأل للر و ووالمااص و وووةلقياا و وويةل

مص يةليلزاميةلل
تقت ووز لالملام ووللالمح ووالليلير ووالعي ووا ل

الا و ووقاللقوح و ووصل تاادو و و ا لا اتف و ووا ا ل

مادة89

عرض المادة

عقير ووالفو و د ا لم ووالتض ووم ت لالمااص وووةل

القياا وويةلالملتموووأل لالااح ووأل لا ليدوووازل
أنلياتو ووا لااتفو ووا ا لمو وونلأكث و و لم و وونل
مااصوةلقياايةل.لل

يلت از لف اعلالريئةلفالمقح ل ق ل3ل

مادة91

عرض المادة

قااعأللااصةلف فضلال اائللل

مادة91

عرض المادة

قااع و و و و ووأللااص و و و و ووةلفال ا و و و و ووفةللقاوو و و و ووقال

مادة92

عرض المادة

الماوو ووتا أل لغي و و و لالااضوو وولةللق و و واا ينل
اإلش و و وولاعا لالمري و و ووةلاالاقاي و و ووةلم و و وونل
ماا

الام اقفةلاظغ يةلاالز اعةلل

الوحو ووصلالرو ووا يللقاو ووقالالااضو وولةل

مادة93

عرض المادة

يكتوو ووا لفو ووالوحصلالرو ووا يلام افق و ووةل

مادة94

عرض المادة

للالما لالداأل لاللالميةلل

الفيا ا لالمألا ةلعقىلال اوالةللموال وال

ثاف لفمات ألاتراللا لحلفال افةللول..لولل

يد و و ا ا ليعو وواأل لالوحو ووصلف و ووا لعقو ووىل
ق ووبلالما ووتا أللفل ووأللليدو و ا لالا ووحبل

مادة95

عرض المادة

الثا ىللقلي ا لل
يلتو و و از لالما و ووتا أللف ع و وواأل لتص و ووألي لأال

مادة96

عرض المادة

يعألا لال االةللغي لالم افقةلل
يدو و و ا ا لاإلا و ووا لف ت و ووائ لالوح و ووصل

مادة97

عرض المادة

ااإلدو ا ا لالمتفلووةللفووىلحالووةل فووضل
ال االةللل
يا و و و و و لق و و و وواعلالتد و و و ووا لالاا دي و و و ووةل
فحا

مادة98

عرض المادة

لالتص ال...............ل

تا ووقي لالما ووتا أللفو وااقىلاللي ووا لالت ووىل

مادة99

عرض المادة

ت لفحصرالولل
يص ووألا لش ووراأل لف تيد ووةلالوح ووصلف ووا ل

مادة111

عرض المادة

لفحووصلالصوواأل ا لالمص و يةلالم ت ووأل ل

مادة111

عرض المادة

الش و و ا لالاادو ووبلتااف و ووالفو ووىلالاو ووقال

مادة112

عرض المادة

عقىل قبل اىلالشأنلل

يلىلالفالأللل

الااض و و و وولةللق قاف و و و ووةلال اعي و و و ووةلعق و و و ووىل
الاا ألا لل
دو و و واازلالا و و وومارلف ع و و وواأل لف زال ا و و ووالةل

مادة113

عرض المادة

الماتا أل لالتيلت ل فضرال رائياقلل

الفصل الثالث
فحص السلع المصدرة

يد ا ا ل قبلالوحصلل

مادة114

الوحصلالرا ىلل

مادة115

عرض المادة

مكانلالوحصلل

مادة116

عرض المادة

يش و و و و ووت لف و و و و ووىلال ا و و و و ووائللالمص و و و و ووأل ل

مادة117

عرض المادة

الم قابلفحصرال.............ل

عرض المادة

ل
يلت از لالريئةلفاإلعتألاألللفالشراألا لمنل

مادة118

عرض المادة

فلضلالدرا لالحكاميةلل
فحصلاللي ا لاللشاائيةلل

مادة119

عرض المادة

ماع و و ووأللاإلا و و ووا للف و و ووىلحال و و ووةلع و و ووأل ل

مادة111

عرض المادة

الم افقةللقش ا لاالمااصوا لل
يقتووز لالمصووأل لفشووحنلال اووالةلاوواللل

مادة111

عرض المادة

المو و و ووأل لالمحو و و ووألأل لفو و و ووىلشو و و ووراأل لاإل نل
فالتصألي .لل
شو ا لالاوومارلفتصوألي لال اووالةلالتووىل

مادة112

عرض المادة

ت لفحصرالولل
حال ووةلعو وألاللالمص ووأل لع وونلالتص ووألي ل

مادة113

عرض المادة

ااإلد ا لالمتفاللمنلالريئةلل
يصألات لشراأل لف تيدةلالوحصلل
قبليعاأل لالوحصلل
داازلاإلعوا لمنلالوحاصلل

مادة114

عرض المادة

مادة115

عرض المادة

مادة116

عرض المادة

الفصل الرابع
التظلم من النتائج النهائية للفحص

ماعألل تااد ا ا لالترق لمنلالوحصل

مادة117

عرض المادة

الفصل الخامس

الرسوم اإلضافية للفحص واستخراج الشهادات
مقألا للامأل للال اا ل

مادة118

عرض المادة

قـــرار
وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم
 771لسنة 2115
باصدار الئحة القواعد المنفذة الحكام
القانون رقم  118لسنة 1975
فى شان االستيراد والتصدير ونظام
اجراءات فحص ورقابة السلع المستوردة
والمصدرة
لازي لالتدا لالاا ديةلاالص اعةل
فلووأللا

ووالعلعقووىلالقووا انل ق و ل323للا و ةل1591لفووىلشووأنلت رووي لالملووا ضلاا ا واا ل

الألاليةلاا شت احلفيرال.ل

اعقىلالقا انل ق ل11للا ةل1513لف صألا لقا انلالدما حلاتلأليالت ل.ل

اعقو ووىلالقو ووا انل ق و و ل131للا و و ةل1511لفو ووىلشو ووأنلفلو ووضلا حكو ووا لالااصو ووةلفا او ووتي األل

االتصألي لاال قألل.ل

اعقىلالقا انل ق ل118للا ةل1519لفىلشأنلا ا ي األلاالتصألي ل.ل
اعقىلالقا انل ق ل121للا ةل1582لفىلشأنلادللالماتا ألينل.ل

اعقىلالقا انل ق ل8للا ةل1551لف صألا لقا انلضما ا لاحاافزلا اتثما ل.ل
اعقىلالقا انل ق ل199للا ةل2002لفشأنلت ميةلالصاأل ا ل.ل

لاعقووىلقو ا ل ئوويسلالدمرا يووةل قو ل1110للاو ةل1511لف شووا لالريئووةلاللامووةللق قافووةلعقووىل

الصاأل ا لاالاا ألا لاتحأليأللااتصاصاترال.ل

اعقىلق ا ل ئيسلالدمرا يةل ق ل12للا ةل1559لفالماافقةلعقىلا ضما لدمرا يةلمص ل

الل فيةللم رمةلالتدا لاللالميةلاا تواقيا لالتىلتضم ترالالاثيقةلالاتاميةلالمتضم ةلل توائ لدالوةل
اا دااىللقموااضا لالتدا لمتلألأل لا

االاالمقح لالااصلفاتواقيةلالداا بلالمتصقةلفالتدوا ل

منلحقا لالمقكيةلالوك يةلالمتضم ةلفىلالدز لالثالثلم رالالمت قفا لالااصةلفالتوألافي لالحألاأليوةل
.ل

اعقووىلق و ا ل ئوويسلالدمرا يووةل ق و ل101للا و ةل2000لفووىلشووأنلتياووي لاد و ا ا لالوحووصلاال قافووةل

عقىلالاقالالمصأل لاالماتا أل ل.ل

اعقو ووىلق و و ا ل ئو وويسلالدمرا يو ووةل ق و و ل221للا و و ةل2001لفت رو ووي لا از لالتدو ووا لالاا ديو ووةل

االصو اعةلاعقووىلقو ا ل ئوويسلمدقوسلالوواز ا ل قو ل1181للاو ةل2003لفووىلشوأنلادو ا ا لالوحووصل
اال قافةلعقىلاصالأل ا لاالاا ألا ل.ل

عقىلق ا ل ئيسلمدقسلالاز ا ل ق ل1311للا ةل2003لفىلشأنلالالئحةلالت وي يةللقكتبل

ا اللاالثووا ىلاال افووالموونلقووا انلحمايووةلاقووا لالمقكيووةلالوك يووةلالصوواأل لفالقووا انل ق و ل82للا و ةل
2002ل.ل

عق ووىلالقو و ا لال ووا از ىل قو و ل313للاو و ةل1582لفا ئح ووةلالت وي ي ووةللقق ووا انل قو و ل121للاو و ةل

1582لالمشا لالي ل.ل

عقىلالق ا لالوا از ىل قو ل219للاو ةل1551لفاصوألا ل ئحوةلالقااعوأللالم وو ل حكوا لقوا انل

ا اتي األلاالتصألي لاتلأليالت ل.ل

عقىلالق ا لالا از ىل ق ل919للا ةل2003لفىلشأنل را لادو ا ا لالوحوصلا قافوةلالاوقال

الماتا أل لاالمصأل ل.ل

قو و ل

المـــادة االولــــى

يلمووللفالئحووةلالقااعووأللالم و و ل حكووا لالقووا انل ق و ل118للا و ةل1519لفووىلشووأنلا اووتي األل

االتصووألي لالمشووا لالي و لالم فقووةل لا لووحلمووالعووأل لا اووالللفا حكووا لالم رمووةل اووتي األلاتصووألي ل
فلضلالاقال فقاقللقاا ينلاالملا ألا لاالاتواقيا لألاليةلتكانلدمرا يةلمص لالل فيةل فوالفيروال

.ل

المـــادة الثـــــانية
يلمللفال را لالم ف لفىلشأنلاد ا ا لفحصلا قافةلدميالالاقالالماتا أل لاالالمصوأل ل
افقال حكا لالقا انل ق ل199للا ةل2002لالمشا لالي ل.ل

المـــادة الثـــــالثة

يقتز لالمقيألانلفادللالمصأل ينلاق لاللمللفر الالق ا لفتافي لاالضوياعر لافقوال حكوا ل
الوصللالثالثلمنلالفابلالثا ىلفالئحوةلالقااعوأللالم وو ل حكوا لقوا انلا اوتي األلاالتصوألي لالمشوا ل

اليرالاالللا ةلمنلتا يخلاللمللفر الالق ا ل.ل

المـــادة الـــرابعة
يقتىلالق ا لالا از ىل ق ل219للا ةل1551لالمشوا لاليو لاالقو ا ا لالملأللوةللو ل لكمواليقتوىل
الق ا لالا از ىل ق ل919للا ةل2003لالمشا لالي ل لايقتىلكللحك لياالالاحكا ل الالق ا ل.ل

المـــادة الخــــامسة
ل

ي ش ل الالق ا لفىلالاقائالالمص يةل لايلمللف لمنلاليا لالتالىللتا يخل ش ل.ل
ازي لالتدا لالاا ديةلاالص اعةل
ل

/ل شيأللمحمألل شيألل

الئحة القواعد المنفذة ألحكام قانون
االستيراد والتصدير
القـسـم األول
البـــاب األول
االستيراد
الفصـل األول
تعاريف وأحكام عامة
ولماأل 1ول
فووىلت في و لأحكووا لالقووا انل ق و ل118للا و ل1519لا ئحووةلالقااعووأللالم و و لل و ل
يقصأللفاظلوارلااللفا ا لالتاليةلالمل يلالمفينلق ينلكللم رال:ل-ل
ل
ل(أ)لا اتي األل:لل
ووالدقووبلالاووقالموونلالاووا جليلوويلألااووللدمرلا يووةلمصو لالل فيووةل تااألاالروواليلوويل

الألائ لالدم كيةلاتاديللالفيانلالدم كيللإلف اجلع رالف ا لالاا أللال رائي.ل
ايكو ووانلا او ووتي األلمو وونلالم و ووا

لالح و و لامو وونلاظا و واا لالح و و لفالو ووألااللامو وونل

الملوا ضلااظاواا لالألاليووةلامونلالملووا ضلاظاو ايلالمو اصلف قامترووال فقواللققااعووألل
اللامةللالاتي األلمنلالاا ج.ل
ل(ب)للالماتا ألل:لل
الش وواصلال فيل وويلأالا عتف ووا يلالمقي ووأللفاا ووم لالفي ووانلالدم ك وويلع وونلالا ووقال
الم ق و ووابلاإلفو و و اجلال ر و ووائيلع ر و ووالف او و و لالو و واا ألل لاالما و ووئاللع و وونلاا و ووتيوا لالقااع و ووألل
اإلاتي األيةل.ل
لل(ج)لاإلاتي األللالتدا :لل
كووللمووالياووتا أل لالشوواصلال فيلوويلاا عتفووا يلالمقيووأللفاوودللالماووتا ألينلافقووال
ظحكووا لالقووا انل ق و ل121للا و ل1582لفووىلشووأنلاوودللالماووتا ألينلموونلاووقالتحموولل
الصوةلالتدا يةللفيلرالفحالترالع أللا اتي األلأالفلوأللتلفئتروالأالتتقيوروالألانليدو ا لأىل
عمقيةلتحايقيةلأالتكميقيةلعقيرال.ل
لل(أل)لاإلاتي األللإل تاجلالاقليلاالاألميل:لل

كووللمووالتاووتا أل لالمشو اعا لاإل تاديووةللفيلو لفلووأللتتييو لحالتو ل لاموواللتاووتا أل ل
المش اعا لالاألميةلفماليحق لتأأليةلالاألمةلفيمالتقا لف لأاليواكلليليروالمونلأعمووالل ل
ايش ووملل ل ووحلماتقو ووزما لاإل ت وواجلأاالتش ووتيللأالأألا لالاألم ووةلفم ووالف وويل ل ووحلالاام ووا ل
االمااأللاظاليةلاالاقالالااي ةلاغي المنلاظد از ل.ل
ل
( و)لاإلاتي األللالاتاألا لالااصل:ل
كوللموالياوتا أل لوللتيو لاإلتدوا لأالاإل تواج لولمونلأصوالل أاوماليةلاق والغيوا ل
امو وااأللالألعايو ووةلااظع ووالنلاغي و ووال او ووتاألامرالعق ووىل حو ووالتتحق و و لفو و لم ولو ووةلل شو ووا ل
الماتا أللاليسللشاص امالياتا ألللقتوأدي لالتموايقيليلوأللأاوتاألاماقلااصواقلفيموالعوألال

ايا ا لال كابل.ل

ل(ا)لاإلاتي األللالاتلماللالشاصىل:ل
كللمالياتا أل لالشاصلال فيلىللتحقي لم ولةلل لأالللائقت لمنلاوقالم ااوفةل
منلحيثل اعيتروالاكمياتروالموالا اوتلماللالشاصوىلأالاللوائقىلاعقوىل حوال ليحمولل
صوةلاإلتدا ل.ل
(ز)لاإلاتي األللقحكامةل:ل
والحلاالريئووا لاللام ووةلااحووألا لاإلألا لالمحقي ووةل
ووالماتا ووتا أل لالووا از ا لاالمص و ل
ااظشااصلاظعتفا يةلاللامةللتحقي لأغ اضرال.ل
ولماأل 2ول
يكووانلااووتي األلاحتيادووا لالووفالأللموونلالاووقال فقواقلظحكووا لالقواا ينلا و لالالئحووةلل

افمال لياالالال را لاللا لااآلألاب.ل

ولماأل 3ول
يد ووازلفقو و ا لم وونلال ووازي لالما ووتصلفالتد ووا لالاا دي ووةلأالم وونليواضو و لحرو و ل
التلامللمالأىلما أللأد فيليتلمأللاظض ا لفصالحلا قتصاأللالمص ى.ل
ل
ولماأل

1ول(لالوق لاظاي لمنلالماأل لمضافةل فق ا لازي و لالتدووا لالالص اعووةل ق و ل32لللللللللللللللا وةل2001لل
)ل

يكووانلالمقي ووأللفااووم لالفي ووانلالدم ك وويل ووالالما ووئاللع وونلااووتيوا لالقااع ووأللاإلا ووتي األيةل
ايدووازلالت ووازللعوونلال اووائللالماووتا أل لاالتوويلتو لتاووديللالفيووانلالدم كوويللروواليلووىلأيل
شاصل فيليلأالاعتفا يلقفوللا فو اجلايكوانلالمت وازلللو ل والالماوئاللعونلااوتيوا ل
القااعأللا اتي األيةلكماليدازلتلأليلل روا لاإلفو اجلفوىلأىلم حقوةلقفوللاإلفو اجل لا لوحل
فيم ووالع ووألالال ا ووائللالت ووىلع ضو و لعق ووىلالدر ووا لالماتص ووةلفو و د ا ا لالوح ووصلاتو و ل
فضرالللأل لم افقتراللقمااصوا لالو يةل.ل
ولماأل 9ول
لتا ىلأحكا ل

لالالئحةلعقىلاآلتيل:لل

-1لالاقالالتوىلياوتا أل الق واعلالفتو اللاالالزموةللتحقيو لأغ اضو لافقواقللمواليحوألأل ل
ازيو و لالفتو و اللا ل ووحلفيم ووالع ووألالا وويا ا لال ك ووابل لالم ووالا أللف ووىلش ووأ ل ووصل

ااص.للل
2ل-لال األلالف يأليةلالتىلي فضلالم اولليليو لااوتالمرالايوت ليعاألترواليلوىلالم اولل
م ل.ل
-3لأا ا لال ق ووأللاظد ف وويلااظا ا لالمالي ووةلالت وويلي ووت لت ووألاالرالف ووينلدمرا ي ووةلمصو و ل
الل فيةلاالألاللاظد فيةلعنل ي لالدرا لالم اصللرالفر الال شا .ل
-1لما و ووتقزما لاإل ت و وواجلالا و وواف لاإلفو و و اجلع ر و ووالالو و واا أل لف ر و ووا لالا و وومارلالمرقو و و ل
لقمش اعا لاإل تاديةلفمال ليتداازل9ل%لمونلالكميوا لالتويلتو لااوتاألامرالمونل
لالماتقزما لفىلم تدا لت لتصألي الاتاايترالل
-9لالاووقالالمص و يةلال واا أل لموونلالاووا جلأالموونلالم ووا

لالح و لف ا و لالمصووأل ينل

الااف لقيامر لفتصوألي الافو لصوحيحلا دو ا ا لالدم كيوةلافقواللقشو ا لا تيوةل
:ل
ل(أ)لأنلتتحق و و و لالدمو و ووا حلمو و وونلصو و ووحةلالماو و ووت ألا لاعي يو و ووةلالفضو و ووائالالاو و وواف لللل
تصألي ا.ل
ل(ب)لعو و و ضلالا و ووقالالز اعي و ووةلاالت ائي و ووةلعق و ووىلالريئ و ووةلاللام و ووةللق قاف و ووةلعق و ووىل
الصاأل ا لاالاا ألا .ل

-1ل اائللاظاماحلالمصاأل لمونلفحيو لال افوةلالاواألا يةلاكو الاظاوماحلالمصواأل لل
فأاا يللالصيأللالتيلتحمللاللق لالمص يلاالتيلتلمللفىلأعالىلالفحا ل.لل
-1لاظعضا لالفش يةلاالأل لامشتقات لالتيلت ألللقماتشويا لأالف احلالليان.ل
-8لم ووالي وورالليل ووىلالمصو و يينلكميو و اثلشو و عىلم وونلم ووا ثينلفالا ووا جلاو واا لك ووانل
المووا ثلمص و ياقلأ لأد في واقلفم والفووىل لووحلالاوويا ا لفش و لتقووألي لاثيقووةل اووميةل

مص ووأل لعقير ووالم وونلالدر ووةلالماتص ووةلف ووا از لالاا دي ووةلتوي ووأللمقكي ووةلالم ووا ثل
لألص االمحللاإل ثل لافىلحالةلتلوألأللالا ثةل ليو جلعونلالواا أللي للقا ثوةل
أاالاكيللع ر لفتاكيلل اميل.ل
ولماأل 1ول
ياقووالااووتي األلالاووقالالمأل دووةلفووالمقح ل قو ل()1ل لا واا لكووانلاإلاووتي األلفقصووألل
اإلتد ووا لاااإل ت وواجلاااإلا ووتاألا لالا وواصل لفيم ووالع ووألالم ووالياافو و لازيو و لالز اع ووةلعق ووىل
ياووتي األ لكمفيووأللز اعوويلأالم رو لف و يل لايدووازللقووازي لالماووتصلفالتدووا لالاا ديووةل
فلووأللأا و ل أيلالدرووا لالماتصووةلالماافقووةلعقووىلااووتي األللماووتقزما لاإل توواجلموونلتقووحل
الاو و ووقاللقمش و و و لاعا لاإل تاديو و ووةلأالالاألميو و ووةل تااحتيادو و ووا لم اكو و ووزلاملا و و ووأللالفحو و وواثل
االداملا لا لحلفىلحألاأللاإلحتيادا لالولقيةل.ل
ولماأل 1لول
ليشت للإلف اجلعنلالاقالالماتا أل لاآلتيل:ل
ل()1للأنلتك ووانلدألي ووأل لام ووال ل ووحليد ووازلاا ووتي األلالا ووقالالما ووتلمقةلف ووىلاظحو واالل
ال واا أل لفووالمقح ل ق و ل()2لامووالا أللفشووأ ل ووصلاوواصلفر و لالالئحووةلاالحووا

ل

التىليااف لعقيرالالازي لالماتصلفالتدا لالاا دية.ل
ل()2لللأنلتحمووللعالمووا لالت و قي لالووألاليلافقوواللققااعووأللالتوويليصووأل لفرووالق و ا لموونل
الازي لالماتصلفالتدا لالاا دية.ل
ل()3لللأنلتاووتافيلالاووقالالمأل دووةلفووالمقح ل قو ل()3لالشو ا لالماضووحةلقو ينلكوولل
م رال.ل
ل

ولماأل 8لول
يشت للإلف اجلعنلالاقالالماتا أل لأنلتكانلمصحافةلفوواتا لموألانلفروالااو ل
الم ت لاعالمت لالتدا يةلأنلادأل لاع اا لا ق لالتقيوان/لالواكس/الف يأللاإللكت ا يل.ل
ل
ولماأل 5ول
مالعأل لاإلاالللفمالا أللفشأ ل صلااصلفىل

لالالئحةليكوانلاوألاأللقيموةل

الو واا ألا لالتو ويلتدو وواازلقيمتر ووالمو وواليل وواألللاماو ووةلا الألا لفو و يلمو وونل و و لالو ووألفال
المتلا العقيرالمص فيالمنلاالللالف احلاللامقةلألااللدمرا يةلمص لالل فيوةلعقوىل
أنليت لااتيوا لال ما جلالاا أللفالمقح ل ق ()1ل.ل
ايدازللقماتا أللتاايةلقيمةلالاا ألا لفقيمةلصاأل ا لأالاألما ل.ل
ل
ولماأل 10ول
تقو ووا لالف و وواحلاللامقو ووةلألااو ووللدمرا يو ووةلمص و و لالل فيو ووةلفتحصو وويللالمصو ووا يال
اإلألا يووةلالتووىليق

ووالالووازي لالماووتصلفالتدووا لالاا ديووةلعوونلكامووللقيمووةلالاووقالالتووىل

تض ووم رالال م ووا جلالو واا أللف ووالمقح ل ق و و ل()1لاأض ووافترالف ووا لتحص وويقراللحاو ووابلا از ل
التدا لالاا ديةلاالص اعةللألىلالف حلالم كزىلالمص ى.ل
افووىلالحووا

لالتووىليووت لفيرووالاإلفو اجلمفاشو لعوونل يو لالدمووا حليووت لتحصوويلل

لالمصا يالفمل فةلمصقحةلالدما حللحاابلا از لالتدا لالاا ديةلاالص اعة.ل
افو ووىلدميو ووالاظح و واالليلتف و و لييصو وواللاو ووألاألل و و لالمصو ووا يالأحو ووأللماو ووت ألا ل
اإلف اج.ل
ل
ولماأل 11ول
ليد ووازللمص ووقحةلالدم ووا حلالتصو و الف ووىلالا ووقالالماالو ووةلاا ووتي األيالا لفل ووألل
صألا لق ا لمنلالازي لالماتصلفالتدا لالاا ديةلاالمنليواضو لافقواقلظحكوا لالمواأل ل
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لل تاا الاقتض و لالر و االفيووال و لالاووقالتلووينلتد يووبلحصوويقةلالفيوواللحووينلالتص و ال
ال رائىلفىلالماالوةلألانلا االللفالقااعأللالدم كية.ل

الفصل الثانى
االستيراد لالتجار
ـ مادة12ـ

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 .
ـ مادة13ـ

ال تســرى أحكــام هــذا الفصــل علــى الســلع التاليــة ويفــرج عنهــا مباشــرة مــن

الجمارك بعد سداد المصاريف اإلدارية :

( )1الكتب والصحف والمجالت الدورية سـواء كانـت مةبوعـة أو مسـجلة علـى
أقراص مندمجة أو أسةوانات.
( )2مخلفات السفن األجنبية المستعملة فى حدود ألفي جنيـ يوميـال لكـل تـاجر
فيما عدا السلع االستهالكية المعمرة .

( )3مخلفات السفن المصرية .
( )4نواتج تخريد السفن والةائرات داخل الدائرة الجمركية .

( )5ةــرود البريــد الســريع بشــرة إال تقيــد قيمــة الةــرد دون تكلفــة النقــل علــى
ألفى دوالر.
( )6الةــرود البريديــة التــى تحتــوى علــى ســلع وســيةة أو قةــع يــار ا الت
والمعــدات واألجهــقة أوالعينــات أو النمــاذج الصــناعية بشــرة إال تقيــد قيمــة

الةرد دون تكلفة النقل على ألفى دوالر.
( )7مخلفات الشركات والهيئات العاملة في المواني البحرية والجوية المصـرية
والتي توافق عليها هيئات المواني.

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

ـ مادة14ـ

يشــترة لإلف ـراج عــن الســلع المســتوردة أن تكــون مصــحوبة بشــهادة منشــأ

مصدق عليها من الجهات المختصة وذلك فيما عدا ما يلي :
أ -السلع الواردة بالملحق رقم (. )2

ب -مــا توافــق علي ـ الجهــات المختصــة بــوقارتي الصــحة والقراعــة مــن الســلع
ا تي (األدوية – الخامات الدوائية والمواد الشخصية – األ ذيـة العالجيـة –
األجهـــقة والمســـتلقمات الةبيـــة – األمصـــال واللقاحـــات البيةريـــة والمبيـــدات
الحشرية – مبيدات الفةريات واألعشاب الضارة وسـموم القواضـم – موقفـات

األنبات ومنظمات نمو النبات – كتاكيـت وبـة عمـر يـوم – الكسـب ومكونـات
األعالف – التقاوي).
ج -السلع المقـدم عنهـا فـواتير متضـمن بلـد المنشـأ متـي كانـت صـادرة مـن

الشركات المنتجة .

د-الحاالت التي يوافق عليها الوقير المختص بالتجارة الخارجية .
وتقبــل شــهادة المنشــأ دون تصــديق بالنســبة للســلع ذات منشــأ دول االتحــاد
األوروبــــي ،أواتفاقيــــة الســــوق المشــــتركة للشــــرق والجنــــوب األفريقــــي(الكوميســــا)

أواتفاقيــة تيســير التبــادل بــين الــدول العربيــة وكــذا الــدول التــي يةبــق معهــا مبــدأ
المعاملة بالمثـل فيمـا يخـص االعفـاء مـن التصـديق وفقـا للقواعـد المنظمـة فـى هـذا
الشأن .

ويســمب بــاإلفراج عــن الرســائل يــر المســتوفاة لشــهادة المنشــأ بشــرة تقــديم

صاحب الشأن خةاب ضمان ير مشروة بقيمة السلع المفـرج عنهـا حسـب تثمـين
مصلحة الجمارك وال يرد خةاب الضمان إال بعـد اسـتيفاء شـهادة المنشـأ  ،علـى أن
يتم استيفاء هذه الشـهادة فـي ميعـاد أقصـاه سـت أشـهر واال تـم اسـتيفاء التعـويض

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

ويكون المستورد مسئوالل عن البيانات المدونة بشهادة المنشأ وعلى سـلةات

الجمارك إذا تبين لها وجود ادلة كافية على أن صـحة شـهادة المنشـأ محـل شـك أن
تتخــذ اإلج ـراءات الالقمــة للتحقــق مــن صــحة الشــهادة  ،وذلــك وفقــا للقواعــد التــي
يصدر بها قرار من الوقير المختص بالتجارة الخارجية بعد أخذ رأي وقير المالية.

الفصل الثالث
االستيراد لإلنتاج السلعي والخدمي
ـــ
ـ مادة15ـ

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

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

ويجوق لهذه المشروعات أن تةلب من الهيئة العامة للرقابة علـى الصـادرات والـواردات

إستخراج بةاقة إحتياجـات بنـاء علـى مـا تقدمـ مـن مسـتند إثبـات النشـاة  ،وتقـدم صـورة هـذه

البةاقة عند ةلب اإلفراج عن مستلقمات اإلنتاج .

ـ مادة16ـ

يســمب بــاإلفراج النهــائى برســم الـوارد عــن الســلع التــى ســبق اإلفـراج عنهــا تحــت نظــام

السماح المؤقت بشرة استيفاء القواعد االستيرادية قبل اإلفراج النهائى

الفصل الرابع
االستيراد لالستخدام الخاص
ـ مادة17ـ

دون اإلخالل باألحكام المنصـوص عليهـا فـى الفصـل االول مـن البـاب االول
مــن هــذه الالئحــة فيمــا عــدا المــادة ( )9تفــرج الجمــارك مباشــرة عــن الســلع ال ـواردة
لالســتخدام الخــاص لصشــخاص الةبيعيــة اواالعتباريــة وذلــك فــى حــدود احتياجــات

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

ـ مادة18ـ

يسمب باإلفراج النهائى عن السلع التـى سـبق االفـراج عنهـا مؤقتـال بشـرة ان

تكــون الســلع المةلــوب االف ـراج عنهــا مســتوفاة للشــروة االســتيرادية وقــت االف ـراج

المؤقت أوالنهائي.

ـ مادة19ـ
تفرج الجمارك مباشرة عن العينات والنماذج ومـواد الدعايـة واألعـالن الـواردة

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 .

 موافقة المصنفات الفنية على مواد الدعاية الخاصة باألفالم األجنبية .ـ مادة21ـ

تفـــرج الجمـــارك مباشـــرة عـــن المـــواد اإلعالميـــة والمكتبيـــة الـــواردة للســـفارات
والجهــات العلميــة فــى مناســبات عقــد مــؤتمرات علميــة أواالحتفــال باألعيــاد القوميــة
للدول األجنبية  ،على أن يتم اإلفراج باسم الجهة المستفيدة .
ـ مادة21ـ
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
االستيراد لالستعمال الشخصى

ـ مادة22ـ
اســتثناء مــن أحكــام الفصــل األول مــن البــاب األول مــن هــذه الالئحــة تفــرج

الجمــارك مباشــرة عــن الســلع واألمتعــة التــي لهــا صــفة االســتعمال الشخصــى س ـواء
صحبة الراكـب أوعن ةـريق الشحن أوبالةـرود البريـدية أومشتراه من األسواق الحرة
ويســمب بهــذه الســلع واألمتعــة ولــو كانــت مســتعملة  ،ويســتثني مــن ذلــك الــدراجات
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
ـ مادة23ـ
دون اإلخالل باألحكام المنصـوص عليهـا فـى الفصـل األول مـن البـاب األول
مــن هــذه الالئحــة يكــون اســتيراد الســلع الالقمــة لمقاولــة نشــاة الــو اقرات والمصــالب

الحكوميــة والهيئــات العامــة ووحــدات اإلدارة المحليــة واألشــخاص االعتباريــة العامــة
وفقال ألحكام القوانين واللوائب التى تنظم مشـترياتها مـن الخـارج ودون إشـتراة القيـد
فى سجل المستوردين .

ـ مادة24ـ

تفــرج الجمــارك مباشــرة للجهــات المنصــوص عليهــا فــى المــادة الســابقة عمــا
تستورده لتحقيق أ راضها.

الفصل السابع
السلع الواردة برسم العرض
ـ مادة25ـ

يجوق لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لشئون المعـارض واألسـواق الدوليـة
الســماح للعارضــين بالمعــارض واألس ـواق الدوليــة والمعــارض التــى يصــدر تــرخيص

بإقامتهــا فــى مصــر  ،بيبــع الســلع المســتوردة برســم العــرض واإلعــادة مباشــرة فــى
أمــاكن البيــع التــى تحــددها إدارة المعــرض أو الســوق فــى حــدود النفقــات المحليــة

الجنحة المعرض ،ويتم البيع فى هذه الحالة تحت أشراف الهيئة المذكورة ومصـلحة
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
الواردات بدون قيمة ( بدون عوض )
ـ مادة26ـ

اســتثناء مــن أحكــام الفصــل األول مــن البــاب األول مــن هــذه الالئحــة تفــرج
الجمــارك مباشــرة عــن الســلع ال ـواردة هبــات او مســاعدات أو متنــاقل عنهــا بــدون
قيمة إلى الجهات ا تي :

 -1الـــو اقرات والمصــــالب الحكوميـــة والهيئـــات العامــــة ووحـــدات اإلدارة المحليـــة
واألشخاص االعتبارية العامة واالتحادات والنقابات العامة واألندية الرياضـية
واللجنة األولمبية والمراكق البحثيـة والجامعـات ،وذلـك بشـرة موافقـة الجهـات

المشرفة على النشاة .

 -2الجمعيـــات األهليـــة والمســـاجد والكنـــائس بشـــرة موافقـــة الجهـــة اإلداريـــة
المختصة .

الفصل التاسع
اإلجراءات الحدودية للحماية من إستيراد
السلع المتعدية على حقوق الملكية
الفكرية
ـ مادة27ـ
يحق لمالك حقوق الملكية الفكرية أو ممثلة القـانوني أن يتقـدم بشـكوى إلـى
الجمــرك المخــتص لوقــف اإلفـراج عــن الرســائل التــي لــم يفــرج عنهــا أو فــى ةريقهــا

للوصــول إلــى الم ـواني المصــرية مــن ســلع أومنتجــات أو عبــوات مســتورده تحمــل
الصفة التجاريـة متـي أدعـي بتعـديها علـى حقـوق الملكيـة الفكريـة (حقـوق المؤلـف
والحقوق المجاورة ـ العالمات التجارية ـ المؤشرات الج رافية ـ التصـميمات والنمـاذج

الصناعية ـ براءات اإلختراع والتصميمات التخةيةية للدوائر المتكاملة)

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

ـ مادة28ـ

يجب أن تشتمل الشكوى على اإلدلة الكافية إلثبات التعدي على أن تتضـمن
البيانات والمستندات التالية :

 -1اسم مقدم الشكوى ومهنت ووظيفت واسم من يمثل .
 -2تقديم وصف تفصيلي للرسالة أو الرسائل محل الشكوى من حيث الدولـة
المصـــدرة ورقـــم وتـــارية البوليصـــة  ،مينـــاء الوصـــول  ،اســـم المســـتورد

ووصف السلع .

 -3األدلـة والمسـتندات التــي تكشـف عــن وجـود تعـدي علــى حقـوق الملكيــة
الفكرية .

 -4مستند يثبت حق الملكية الفكرية موضوع الشـكوى وتعهـد بأنـ لـم ينقـل
ملكيتها أو حق االنتفاع بها .
 -5تعهد من صاحب حق الملكية الفكرية بأن لم يةلب استصدار أمـر علـى
عريض ـ مــن رئــيس المحكمــة المختصــة بــإجراء أو أكثــر مــن اإلج ـراءات
التحفظيــة أو لــم يصــدر قـرار بــرفض اإلجـراء التحفظــي فــي حالــة تقديمـ

العريضة .
ـ مادة29ـ
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

مصلحة الجمارك  ،واذا كان التأمين خةاب ضمان وجـب أن يصدر من أحـد البنـوك
العاملة فى جمهورية مصر العربية واليقترن بأى قيد أو شرة وأن يتعهد فيـ البنـك

بأن يدفع للجهة اإلداريـة مبل ـال يـواقي التـأمين المةلـوب وأنـ مسـتعد إلدائـ بأكملـ

عنــد أول ةلــب منهــا أو تجديــد مــدة ســريان دون االلتفــات إلــى اي ـ معارض ـ مــن

الشاكي .

ـ مادة31ـ
علـــــى الجمــــــرك المختــــــص قبــــــول الشكــــــوي إذا استوفــــــت أحكـــــام المـــــواد

( )27،28،29ولـــ إتمـــام اإلجـــراءات التـــي تســـبق اإلفـــراج النهـــائي مـــع وقـــف هـــذا
اإلفراج .
ـ مادة31ـ

علــى كافــة الجهــات التــي يتــوفر لــديها أدلــة ظــاهرة علــى حــدوث تعــدي علــى
حقــوق الملكيــة الفكريــة تخــص رســائل لــم يــتم اإلف ـراج النهــائي عنهــا  ،أن تخةــر
مصلحة الجمارك بهذه المعلومات .

وعلى المصلحة أن تتخـذ إجـراءات وقـف اإلفـراج النهـائي عـن الرسـائل محـل

التعدي بعد تأكدها من صحة هذه المعلومات .
ـ مادة32ـ

تخةـر مصــلحة الجمـارك بكتــاب موصـي عليـ بعلـم الوصــول أو بـاي وســيلة
أخري الشاكي والمشكو فى حق وقةاع االتفاقات بوقارة التجارة الخارجية والصناعة
باإلجراءات التي اتخذتها لوقف اإلفراج .
وتكــون مــدة الوقــف عــن اإلف ـراج النهــائي لمــدة عشــرة أيــام عمــل  ،ويجــوق

تمديــدها لمــدة عشــرة أيــام أخــري بموافقــة الــوقير المخــتص بالتجــارة الخارجيــة بنــاء
على عرض من قةاع االتفاقات .
ـ مادة33ـ
لمالــــك حقــــوق الملكيــــة الفكريــــة أو مــــن يمثلــــ أن يتقــــدم بشــــكوي مؤيــــده
بالمعلومــات الكافيــة إلــى قةــاع االتفاقــات بــوقارة التجــارة الخارجيــة والصــناعة مــن
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
اإلجراءات الحدودية ضد الرسالة محل االعتداء.
ـ مادة34ـ

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

وصول اإلخةار إلي واال أصبب القرار نهائيال .

ـ مادة35ـ

علــى قةــاع االتفاقــات بــوقارة التجــارة الخارجيــة والصــناعة البــت فــى الــتظلم

خــالل فتــرة ال تجــاوق ثالثــة أيــام عمــل مــن تــارية تقديم ـ  ،وعلي ـ فــى حالــة قبــول
التظلم إخةار الجمرك المختص لإلفراج عن الرسالة موضوع الشكوي ما لم يكـن قـد
صدر أمر قضائي بإجراء تحفظي .

وفى حالة رفض التظلم يخةر الجمرك المختص باسـتمرار وقـف اإلفـراج عـن

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

ـ مادة36ـ

يجـــب علـــى الشـــاكي أن يةلـــب استصـــدار أمـــر علـــى عريضـــة مـــن رئـــيس
المحكمة المختصة بأصل النقاع بـإجراء أو أكثـر مـن اإلجـراءات التحفظيـة المناسـبة
وذلك خالل مدة وقف اإلفراج المحددة بالمادة ( )32من هذه الالئحة .

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

الشاكي .

ـ مادة37ـ
مــع عــدم اإلخــالل بحمايــة المعلومــات الســرية علــى الجمــرك المخــتص بــأن

يمنب الشاكي والمشكو فى حق فرصة كافية وعادل لمعاينة الرسـال التـي تـم وقـف
اإلفـراج عنها ب ية إثبات أو نفي اإلدعاء.

ـ مادة38ـ
علــى الجمــرك المخــتص رد التــأمين أو الضــمان المقــدم مــن الشــاكي فــى الحــاالت

ا تي :

أ-إذا لم يقم المشكو فى حقهم أو المدعي عليهم بالتظلم من قرار وقف اإلفراج
خالل الميعاد المنصوص علي فى المادة (. )34

ب-إذا صدر أمر قضائي يوقف اإلفراج عن الرسالة محل الشكوي

الباب الثاني
التصدير
الفصل األول
أحكــام عــامـة
ـ مادة39ـ
ليد ووازلمزاال ووةلالتص ووألي لاو واا لم وونلاإل ت وواجلالمحق وويلأالمم ووالا ووف لاا ووتي األ ل
فقصو ووأللا تدو ووا لي للمو وونليكو ووانلااو ووم لمقيو ووألاقلفاو وودللالمصو ووأل ينل لا ليلتف و و لمزاالو ووةل
لقتصألي لالحا

لاآلتيةل:لل

-1لصاأل ا لاظشااصلا عتفا يةلاللامةل.ل
-2للاللي ا لامااأللالألعايةل.لل
-3للالاقالالمصأل لفت ضلالل ضلفيلالاا جل.ل
-1لال و األلالتوويلتحتوواىلعقووىلمات ووألا لأالأشو ةلأاألياووكا لالكمفيووات لالمحموولل
عقيرالفيا ا لأالملقاما ل.ل
-9للللالاو ووقالالتو ووىلح و و لع رو ووالفيو ووانلدم كو وويللإلف و و اجلال رو ووائيلاي قو ووبليعو وواأل ل
تصألي ال.ل
-1للللالاقوالالااف لاإلف اجلال روائيلع روالاالمصوأل لفتو ضلااوتفألالرالأاليعاألتروال
.ل
-1للالاووقالالتووىلتصووأل لفصوووةلمرقت و لظغو اضلالتصو يالأاا اووتلماللأالالتشووتيلل
أاليدو ا لعمقيووا لتكميووقيةلعقيرووالأاإلصووالحرالأالت ويو لعمقيووا لفالاووا جلاغيو ل
لحلمنلاظغ اضلث ليلاألليألاالراليلىلالفالألل.ل

-8لالمتلققا لالشاصيةلأالالرألايالفصحفةلالمااف لأالعنل ي لالشحنل.ل
-5لمش ووت يا لاظدا ووبلاالمصو و يينلالمت وواأل ينلامش ووت يا لالا وويارلالمت اك ووةلل ووأليل
تدا لاللاأليا لاش كا لالاياحةل.ل
-10التف عا لاالملا ا لاللي يةل.ل
-11للالاق ووالالمص ووأل لموونلدرووةلحك وواميةللاو ووا ا لأاق صووقيا لدمرا يووةلمص و ل
الل فيةلاالمكاتبلالتدا يةلاالو يةلالمقحقةلفر لالفلثا ل.ل
-12الكتووبلاالووألا يا لاللقميووةلالتوويلتصووأل الالدرووا لالحكاميووةلاملا ووأللالفح وواثل
االم اكزلاللقميةلالمتاصصةلفت ضلاإل ألا لأاالتفاألللاللقميل.ل
-13الكتووبلالمصووأل لعوونل ي و لال اش و لأالالمرلووالفووىلحووألاألل اوواتينلموونلكوولل
كتابللكللعميلل.ل
-11احتيادا لالمش اعا لالمقامةلفالم ا

لالح لمنلالاا لالمحقى.ل

و وولم وواأل

10و وول( البند د 2م ددمل اة ددتبد م د ب
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-1للتصووأل لالم تدووا لالمصو و يةلعوونل يو و لالدم ووا حلمفاش و لألانلحاد ووةللماافقووةل
تصألي ية.ل
-2ل ليدازلتصألي لالم تدا لالص اعيةلي لي الكا لمونلي تواجلم شوأ لصو اعيةل
صوواأل للرووالتو ايصلف قامترووالالمزاالووةل شووا رال لال لووحلفيمووالعووألالالمصو اعا ل
اليألايةلالالح فيةلالاللاأليا لالاياحية.ل
-3لل ليدازلتصألي لم تدا لالمش اعا لاإل تاديةلالمصو يةلأالعفااتروالالموألانل
عقير ووالأا ووما لأاعالم ووا ل و و لالمشو و اعا لي لفاااو و ترالأالم وونلت يفو و لأالف ووا لعق ووىل
ماافقةلأالت ايصلماث لم را.ل
" ويقصر تصدير األسمنت على الشركات المنتجة لألسمنت " .

ـ مادة41ـ

يكو ووانلتصو ووألي لالم تدو ووا لالفت اليو ووةل"لالفاتادو ووازل–لالف و وزين-لال افتو ووال–لاقو وواألل
ال واثووا -لزيووا لالتزييو -لالكي ااووينل–لالاووا ل–لالووأليزلل–لالمووازا ل–لاظاوووق ل"ل
فماافقةلالريئةلالمص يةلاللامةللقفت ال.ل
ولماأل 12ول
يووت لتصووألي لالاووقالالتووىلاووف لاإلف و اجلع رووالف ا و لال واا أللعوونل ي و لالدمووا حل
مفاش للل
ولماأل 13ول
تشكللفق ا لمنلالازي لالماتصلفالتدا لالاا ديوةللدوانلأالمدوالسلتصوألي يةل
لإلش االعقىلتصألي لفلوضلالاوقالايو ر لالقو ا لااتصاصواترالاقااعوأللا روا لاللمولل
فرالا لحلف ا لعقىلاقت ارلق اعلالتدا لالاا ديةل.ل
ل

ايصأل ل ئيسلق اعلالتدا لالاا ديةلالق ا ا لالالزمةللتشكيللاظما وا لالو يوةل

لر لالقدانلأاالمدالسلاتحأليأللااتصاصاترال.ل

ولماأل 11ول
يك ووانلتص ووألي لالا ووقالالااض وولةللقد ووانلأالالمد ووالسلالتص ووألي يةلالم ص وواصل
عقيرالفىلالماأل لالاافقةلافقاقللقايااةلاالقااعأللالتىليلتموأل الالوازي لالماوتصلفالتدوا ل
الاا ديةلف ا لعقىلاقت ارلق اعلالتدا لالاا ديةل.ل

ايتووالىل و الالق وواعليا ووا لالدرووا لالمل يووةلفالقااعووأللالملتمووأل لافق واقلظحكووا ل

الوق لالاافقةل لاتكانلمقزمةللقمصأل ينل.ل

ولماأل 19ول
يقتز لالمصأل لأالممثق لفااوتيوا لال موا جلاإلحصوائيلالم فو ل قو ل()1لالمقحو ل
فرو لالالئحووةلعوونلكوولل اووالةلاتاووقيم ليلووىلفو علالريئووةلاللامووةللق قافووةلعقووىلالصوواأل ا ل
اال واا ألا لالماووتصلقفووللالشووحن ايتلينلأنلتكووانلالفيا ووا لالمثفتووةلفووىل و الال مووا جل
م افقووةللفيا ووا لالمشووحانلالولقوويلاالفيووانلالدم كووي لكموواليقتووز لالمصووأل لف ا ووا لفو عل
الريئةلفأيةلتتي ا لت ألعقىل

لالفيا ا لا لياومحلالدمو حلالماوتصلفاتموا لالشوحنل

ي لفلأللالتأكأللمنلتاقي لال ما جلاإلحصائيللو علالريئة.ل
لاعقووىلالدرووةلالم ووا لفروواليصووألا لشووراألا لالم شووألفالريئووةلاللامووةللق قافووةلعقووىل
الصوواأل ا لاال واا ألا لالتأكووأللموونلتاووقي لال مووا جلاإلحصووائيلااي و لتتيي ولا لت و ألعقي و ل
لو علالريئةلالماتصلقفلليصألا لشراأل لالم شأل.لل
عقىلأنليحللمحلل الال ما جلال موا جلاإلحصوائيلالماحوأللالو ىليوت لا تووا ل
عقي لفينلا از لالماليةلاا از لالتدا لالاا ديةلاالص اعةل.ل
ولماأل 11ول
يقتووز لالمصووأل لع ووأللالتصووألي ليلووىلالووألاللالمف و لفي رووالافووينلدمرا يووةلمص و ل
الل فيوةلاتووا لتوضويقيلاتتمتوالفمقتضوا لالصواأل ا لالمصو يةلف عووا لدم كوي لاي قوبل
التمت و ووالفرو و و الاإلعو و ووا لانليص و وواحبلال ا و ووالةلالمص و ووأل لش و ووراأل لم ش و ووألافق و وواللقشو و و ا ل
ااظاضاعلالتيليتضم رالا توا ل.ل
ايكو ووانلالمصو ووأل لماو ووئا قلعو وونلااو ووتيوا لالاو ووقالالمصو ووأل للمليو ووا لالم شو ووألامو ووال

تضم ت لشراأل لالم شألمنلفيا ا ل

الفصل الثاني

إصدار شهادات المنشأ لصادرات جمهورية
مصر العربية
ل
ولماأل 11ول
تصووأل لالريئووةلاللامووةللق قافووةلعقووىلالصوواأل ا لاال واا ألا لألانلغي ووالشووراألا ل
الم شألأالالم ا للقصاأل ا لمنلالاوقالالمصو يةلالم شوألأالالمكتاوفةلالم شوألالمصو يل
المصووأل ليلووىلالووألاللالمفو لفي رووالافووينلدمرا يووةلمصو لالل فيووةلاتواقووا لتدا يووةلث ائيووةل
أاليققيمي ووةلأالمتل ووألأل لاظ و و االتتمت ووالدمرا ي ووةلمصو و لالل في ووةلفمادفر ووالفمل ووامال ل
توضيقية ا لحلفيمالعألالمالا أللفشأ ل صلااصلفىلاىلمنل

لاإلتواقا لل.ل

ا لتصووأل لش ووراأل لالم ش ووأل فق واقللشو و ا لاتواقي ووا لتوضوويقيةللتيو و لألاللا تو ووا ل

التوضيقيل.ل

ولماأل 18ول
يق ووأل ل ق ووبلالحص وواللعق ووىلش ووراأل لالم ش ووألافق ووالظحك ووا لالم وواأل لالا ووافقةلعق ووىل
ال موا جلالملوألللر الالشوأنلفالريئةلاللاموةللق قافةلعقىلالصاأل ا لاالاا ألا لعنل اوالةل
ااحأل لأالعأل ل اائللمنل اعلااحأللأالعأل لأ ااعلأالأص االمادرةليلىلدروةلااوتي األل
لاعقىلاايقةلشحنلااحأل .ل
ااحأل ل
اي ف لفر الال قبلالمات ألا لاآلتيةل:لل
ولصا لفاتا لالفيالملتمأل لمنلالمصأل ل.ل
ووليق و ا لموونلصوواحبلالشووأنلفصووحةلالفيا ووا لالمقألمووةلاااووتيوا لال اووالةللقااعووأللالم شووأل
افقاقللالتوا لالمف لمالالألالةلالمصأل ليليرال.ل
ل

و وولفال ا ووفةللم تد ووا لالمشو و اعا لاإل تادي ووةللقم ووا
الم قةلالح لفأنل

لالحو و لي ووت لالتأش ووي لم وونل ئاا ووةل

لالم تدا لمص لةلألااللالم قةلالح ل.ل

اتقتووز لالريئووةلاللامووةللق قافووةلعقووىلالص وواأل ا لاال واا ألا لف صووألا لشووراأل لم شووأل
لمنلي قفرالفلأللاألاأللال او لالمقو لا لوحلاواللل21لاواعةلمونلتوا يخلتقوألي لال قوبل ل
تااصألا الفا اقلفال افةللقاقالا يلةلالتقالاالاقالالتىلتشحنلفال ائ ا .ل

ولماأل 15ول
عقووىلأتحوواأللالصو اعا لالمصو يةلماافووا لالريئووةلاللامووةللق قافووةلعقووىلالصوواأل ا ل
االاا ألا لففيانلا ايلفالمش اعا لاإل تاديةلاظعضا لفىلالت الالص اعيةلماضحاقل
فو لالم تدوا لالمو اصللرو لالمشو اعا لف تادرووال لاعقوىلالريئوةلاللامووةللق قافوةلعقووىل
الصاأل ا لاالاا ألا لالتأكوأللع وألليصوألا لشوراأل لالم شوأل ىلمونل و لالمشو اعا لفوأنل
محتايا لالشراأل لتتو لمالالفيانلالمشا ليلي ل.ل
ولماأل 90ول
يقتوز لالمصوأل لفووأنليتويحللقريئوةلاللامووةللق قافوةلعقوىلالصوواأل ا لاالواا ألا لكافووةل
الفيا ووا لاالملقامووا لالااصووةلفش وراألا لالم شووألالتوويلتصووأل الالريئووةلفموواليمك رووالموونل
التحق و لم وونلص ووحةلالم ش ووألي الم ووال قفو و لالألالووةلالمص ووأل ليلير ووالال ا ووالةلالتحقو و لم وونل
صحةلالم شألل"ل.ل
ايقتز لالمصأل لفاإلحتوارلفالادال لاالماوت ألا لالتويلتثفو لفيوانلالم شوأللموأل ل
امسلا اا لمنلتا يخليصألا لشراأل لالم شأل.ل
ولماأل 91ول
تصأل لالتو الالتدا يوةلافقواللقتاصوصلالمكوا يلشوراأل لالم شوأللقصواأل ا لمونل
الاقالالمص يةليلىلالألاللغي لالم صاصلعقيرالفىلالماأل ل()11ل.ل
اتصأل لشراأل لالم شألعنلصاأل ا لالم ا

لالح لفم اعا لاآلتيل:ل

-1لفال افةللم تدا لالمش اعا لاإل تاديةليت لالتأشوي لمونل ئااوةلالم قوةلالحو ل
فأنل

لالم تدا لمص لةلألااللالم قةلالح ل.ل

-2لفال ا ووفةللقا ووقالالماز ووةلألاا ووللمشو و اعا لالم ووا

لالحو و للتص ووأل لش ووراألا ل

الم شووأللقاووقالالمصووأل ليلووىلألااووللالووفالأللأاليلووىلاا درووالماضووحاقلفرووالم شووأل
ال او ووالةلاظصو ووقيةلا لو ووحلفمادو ووبلتأشو ووي لمو وونل ئااو ووةلالم قو ووةلالح و و لفصو ووحةل

الفيا و ووا لالماض و ووحةلفشو و وراأل لالم ش و ووألاافقو و واقللقفيا و ووا لالما و وودقةلعق و ووىلض و ووا ل
المات ألا لالمصاحفةللرالع أللالتازينل.ل

الفصل الثالث
سجـــل المصـدريـن
أحكام عامة
ل
ولماأل 92ول
تتاليلالريئةلاللامةللق قافةلعقىلالصاأل ا لاالاا ألا ليمااحلاودللالمصوأل ينل
الم صاصلعقي لفىلالقا انل ق 118للا ةل1519لالمشا ليلي لعقىلال حالاآلتيل:ل
-1لاو وودلل(ح و و الأل)لللقمش و و اعا لاإل تاديو ووةلالتو وويلتصو ووأل لي تادرو ووالفق و و ليقيو ووأللفي و و ل
المش اعا لاإل تاديةلااا لالص اعيةلأالالز اعيةل.ل
-2لادولل(ح البل)ليقيأللفي لالدرا لاظاو يلغي لالاا أل لفىلالف ألل()1ل.ل

الشروة الواجب توافرها فى المصدر
و ول

ولماأل 93ول
ليشت لفيمنليقيأللفادللالمصأل ينلل
أا قلولفال افةللألف األل:ل

(لأل)لأنليكانلمقيألالفىلالادللالتدا يل.ل

ل(لبل)لي ليقوولل أسلالموواللالمثف و لفووىلالاوودللالتدووا يلعوونلعش و لا الد ي و ل
لقمشو و و و اعا لاإل تادي و و ووةلالاما و و ووةلاعشو و و و ينلأل و و ووالد يو و و و للتي و و ووالم و و وونل
المش اعا ل.ل
ل(لجل)لي ليكووانلقووأللاووف لالحكو لعقيو لفلقافووةلد ايووةلأالعقافووةلمقيووأل للقح يووةلفووىل
د يمووةلماقووةلفالشو الأالا ما ووةلأالفووىلاحووألىلالدو ائ لالم صوواصلعقيرووال
فووىلق واا ينلا اووتي األلاالتصووألي لأالد و ائ لال قووأللالم ص وواصلعقيرووالفقووا انل
الف ووحلالم كووزيلالمص و يلاالالدمووا حلاالالض و ائبلاالالتموواينلاالالتدووا ل
مالل ليكنلقألل ألليلي لاعتفا .ل
ل(لألل)لي ليكانلقأللاشر ليفالا لمالل ليكنلقألل ألليلي لاعتفا لل
ل(ل ول)لي ليكانلمنلاللامقينلفالحكامةلأالالق اعلاللا ل.ل

ل(لال)لأنليك ووانل ال ووبلالقي ووأللأالالما ووئاللع وونلالتص ووألي لحاصو والقلعق ووىلش ووراأل ل
مزاالةلالتصألي لمنلم كزلتأل يبلالتدا لالاا ديةلفا از لالتدوا لالاا ديوةل

االص و و اعةلأالمو وونلالم اكو ووزلالملتمو ووأل للأالالحاصو ووقينلعقو ووىلمر و ووللعو ووالل
م ااووبليوور قر للر و الاللمووللا لووحلافقوواللققااعووأللالتوويليصووأل لفرووالق و ا لموونل
الازي لالماتصلفالتدا لالاا دية.ل
ل
(لزل)لا ليكو ووانلقو ووأللاو ووف ليلتو ووا لقيو ووأللأالش و و بل الو ووبلالقيو ووأللأالالماو ووئاللعو وونل
التصألي و و لم وونلا وودللالمص ووأل ينلم وواللو و ليك وونلق ووأللمض وويلعق ووىلي لت ووا لأال
الش بلثالثلا اا ل.ل
ل

ثانيا ـ بالنسبة للشركات :

ل

ل(أ)لأنليتااف لفىلالش كا لالمتضام ينلفىلشو كا لالتضوامنلاالتاصويةلالفاوي ةل
افوويمنللو لحو لاإلألا لفووىلغيو ل لووحلموونلالشو كا لالشو ا لالواا أل لفووالف األل
(ج لألل ول لز)لمنلالوق ل(أالق)لمنل

لالماأل ل.ل

ل(ب)لأنلتكانلالش كةلمقيأل لفالادللالتدا يل.ل
ل(ج)لانليكانلمنليغ اضلالش كةلالتصألي .ل
ل(أل)لي ليق وولل أسلالم وواللالمثفو و لف ووىلالا وودللالتد ووا ىلع وونلعشو و ينلال ووالد يو و ل
لقمش اعا لاإل تاديةلااماينلألالد ي لعنلاإل ش ةلاظا ي.لل
ل( و و)لأنليتو وااف لف ووىلالما ووئاللع وونلالتص ووألي لالشو و لالو واا أللفالف ووألين(ا ز)لم وونل
الوق ل(أالق)لمنل

لالماأل ل.ل

ثالثا ـ بالنسبة لفروع الشركات األجنبية :

ل(أ)لأنليكانلف علالش كةلمقيألالفالادللالتدا يل.ل

(ب)لأنليكانلمنلأغ اضلالش كةلالتصألي ل.ل
ل(ج)لأنليت و وااف لفو ووىلمو ووألي لالو و و علأالالماو ووئاللعو وونلالتصو ووألي لالش و و ا لال و واا أل ل
فالف ألينل(ا ز)لمنلالوق ل(أالق)لمنل

لالماأل ل.لل

رابعال ـ بالنسبة لالشخاص االعتبارية العامة :
ل(أ)لأنليكانلمنلأ ش ترالالتصألي .ل

ل(ب)لأنليتوااف لفووىلالماووئاللعوونلالتصألي الشو ا لالواا أل لفالف ووألل(ا)لموونلالوقو ل
(أالق)لمنل

لالماأل لل
ل

إجراءات القيد فى سجل المصدرين وتجديده
ولماأل 91ول

يقأل ل قبلالقيأللفىلادللالمصأل ينلماقلاقلعقيو لمونلال الوبلأالمونلاكيقو لأال

الممثو ووللالقا و ووا ىللقشو وواصلا عتف و ووا ىليلو ووىلالريئو ووةلاللامو ووةللق قافو ووةلعقو ووىلالصو وواأل ا ل
االاا ألا لأالأحأللف اعرالمنلأصللاصا لمتضم اقلالفيا ا لاآلتيةل:ل

ل(أ)لأا ل البلالقيأللااظا لالتدا ىلاالامةلالتدا يةلينلادأل ل.ل
ل(ب)لع اانلمحللال شا ل.ل

ل
(ج)لل اعلال شا لأالالتدا ل.ل
ل(أل)لاظص االالتىلي غبل البلالقيأللفىلمفاش لتصألي ال.ل
ل( و)لاللالمةلالتدا يةلينلادأل ل.ل
ايقز لأنلتكانلالفيا ا لالمشا ليليرالمتوقةلمالالفيا ا لالثافتةلفالادللالتدا ىلل
ولماأل 99ول
ي ف لف قبلالقيأللفىلادللالمصأل ينلالمات ألا لاآلتي ل:لل
أا قل:لفال افةللقيأللاظف األل-:ل

ل(أ)لصا لمات ألليثفا لالشاصيةل.ل
ل(ب)لماووتا جلموونلصووحيوةلالقيووأللفووىلالاوودللالتدووا يلمفي واقلف و ل وواعلال شووا ل

ا أسلالمالل.ل

ل(ج)ليق ا لمنل البلالقيأللفلأل لاف لالحكو لعقيو لفلقافوةلد ايوةلأافلقافوةلمقيوأل ل
لقح يةلفوىلد يموةلماقوةلفالشو الأااظما وةلأافوىلأحوأليلالدو ائ لالم صواصل
عقيرالفىلقاا ينلا اوتي األلاالتصوألي لأالال قوأللالواا أل لفقوا انلالف وحلالم كوزيل

المصو يلأاالدمووا حلأاالضو ائبلأاالتموواينلأاالتدووا لأاأ و لاووف لالحكو لعقيو ل
فىلأحأليلالد ائ لالم كا لا ألليلي لأعتفا ل.لل
لمزاالةلالتصألي ل.ل
ل(أل)لشراأل ل
ل( و)ليقو ا لفلووأل لاووف لشو بلأ تاالتووا لقيووألل الووبلالقيووأللأاالماووئاللعوونلالتصووألي ل
االللالثالثلا اا لالاافق لعقىل قبلالقيألل.ل
ثانيال لً  :بالنسبة لقيد الشركات -:

(أ)لماووتا جلموونلصووحيوةلالقيووأللفالاوودللالتدووا يلمفي واقلف و ل وواعلال شووا ل لا أسل
لاالتاقيالعنلالش كةل.ل
المالل لامنلل لح لاإلألا ل

ل(ب)لفي ووانلفتحألي ووأللالما ووئاللع وونلالتص ووألي لام وونللو و لحو و لاإلألا لاالتاقي ووالع وونل
الشاصلاظعتفا يل.ل
ل(ج)لصووا لماووت ألليثفووا لالشاصوويةللموونللو لح و لاإلألا لعوونلالش و كةل(الش و يحل
المتضامنل–لالمألي لالمائالل–ل ئيسلمدقسلاإلألا لأالاللضالالم تألب).ل
ل(أل)لشراأل لمزاالةلالتصوألي للقمائاللعنلالتصألي ل.ل
ل( و)ليقو ا لموونلالشو كا لالمتضووام ينلفووىلشو كا لالتضووامنلاالتاصوويةلالفاووي ةل
اموونلل و لح و لاإلألا لفووىلغي و ل لووحلموونلالش و كا لفلووأل لاووف لالحك و لعقووير ل
فلقافةلد ايةل لأالفلقافةلمقيأل للقح يةلفىلد يمةلماقوةلفالشو الأالاظما وةل
لأالفىلأحأليلالد ائ لالم صاصلعقيرالفىلقواا ينلا اوتي األلاالتصوألي لأال
ال قوأللالواا أل لفقوا انلالف وحلالم كوزيلالمصو يل لأالالدموا حلأالالضو ائبلأال
التماينلأالالتدا لأالعأل لاف لش فر لأ تاالتا لقيأل لاالللالوثالثلاو اا ل
الاافقةلمنل قبلالقيوأللأاأ و لاوف لالحكو لعقوير لفوىلأحوأليلالدو ائ لالمو كا ل

ا ألليلير لأعتفا

ل.ل

ثالثال  :بالنسبة لفروع الشركات األجنبية -:

(أ)ماتا جلمنلصحيوةلالقيأللفالادللالتدا يل.ل
ل(ب)ليق ا لفلأل لاف لش بلأاليلتا لالقيأللاالللالثالثلا اا لالاافقةلعقوىل

قبلالقيألل.ل
ل(ج)لشراأل لمزاالةلالتصألي للقمائاللعنلالتصألي ل.ل
رابعال  :بالنسبة إلى األشخاص األعتبارية العامة -:

ل(أ)المات أللالألاللعقىلاداألل شا لالتصألي لضمنلاإل ش ةلالم اصللل لفروال

.ل
ل(ب)لشراأل لمزاالةلالتصألي للقمائاللعنلالتصألي ل.ل
ولماأل 91ول
يتوواليل ئوويسلمدقووسلاألا لالريئووةلاللامووةللق قافووةلعقووىلالصوواأل ا لاال واا ألا لأال
موونليواض و لالف و لفووىل قووبلالقيووأللاوواللليووامينلموونلتووا يخلتقأليم و لماووتافياقللقش و ا ل
االمات ألا ل.ل

ولماأل 91ول
يقتز لكللمنلت لقيوأل لفوىلاودللالمصوأل ينلف ا وا لالريئوةلاللاموةللق قافوةلعقوىل
الصاأل ا لاالاا ألا لأالالو علالمقيأللف لفحابلا حوااللفموالي و ألمونلتتييو لأالتلوأليلل
فىلالفيا ا لالمقيوأل لفوىلاودللالمصوأل ينلاوالللاوتينليامواقلمونلتوا يخلحوألاثلالتتييو ل

أالالتلأليلل.ل

ولماأل 98ول
يدألأللالقيأللكللامسلا اا لمنلتا يخلالقيأللأالمنلتا يخلأا لتدأليوأللعقوىلأنل
يقووأل ل قووبلالتدأليووأللموونلال الووبلأالممثق و لالقووا ا ىل لايدووازلقفووالل و الال قووبلحتووىل
رايةلالا ةلالتاليةلإل ترا لصالحيةلالقيأللأالتدأليأل ل.ل
اي ف لف قبلالتدأليأللالمات ألا لاآلتيةل:لل
ل(أ)لماتا جلحأليثلمنلصحيوةلالقيأللفىلالادللالتدا ىل.ل
ل(ب)ليق ا لفأنلحالت لامات ألا لالقيأللاظا ىلل لي ألعقيرالأىلتتيي .ل
ل(ج)لأصللييصاللاألاأللال ا لالمق للقتدأليألل.ل

ولماأل 95ول
ل ليووت لالقيووأللفووىلاوودللالمصووأل ينلأالالتدأليووأللاالتلووأليللالفيا ووا لأاااووتا اجل
صووا لم وونل و و الالاوودللي لفل ووأللأألا لال ا ووا لالم ص وواصلعقيرووالف ووىلالم وواأل ل()9لم وونل
القا انل ق ل118للا ل1519لالمشا ليلي ل.ل
ولماأل 10ول
يش بلقيأللالمصأل لمنلالادللفىلالحا

لاآلتيةل:ل

ل(أ)لافا لالشاصلال فيلىل.ل
(ب)لي قضا لالشاصلا عتفا يلالم اصلل لفالتصألي ل.ل
(ج)لف ا لعقىل قبلالمصأل ل.ل
ل
(أل)لفىلحالةلعأل لتقألي لالمصأل ل قبلالتدأليوأللاوالللالموأل لالم صواصلعقيروال
فىلالماأل ل()98لمنل لالالئحةل.ل
اللقافا لالااصةلفالماالوا لالمرث لعقىلالقيأللفىلادللالمصأل ينل
و و ول
ولماأل 11ول

ياقالد از لاإل ا لعقىلالمصأل ينلالماالوينلفىلاظحااللاآلتيةل:ل
ل(أ)لتصألي ل اوائللماالووةللشو ا لالتلاقوأللأالماالووةللشو ا لالألالوةلالمصوأل ل
يليرال.ل
ل(ب)لقيامو لفتصووألي لأحووأليلال اووائللاتو ل فضوورالظاووفابلصووحيةلأالماالوترووال
ش ا لالحد لالز اعي.ل
ل(ج)لماالوو ووةلالقااعو ووأللااإلد و و ا ا لالم رمو ووةللقتصو ووألي لاال قافو ووةلعقو ووىلالاو ووقال
المصأل .ل
ل(أل)لاضالفيا ا لغي لصحيحةلعنلكميا لأالأالا لالاقالالمصأل .ل
( و و)لاض ووالفيا ووا لغيو و لص ووحيحةلع وونلالا ووقالالمص ووأل لالمق ووأل لع ر ووال ق ووبل
لقحص وواللعق ووىلش ووراأل لم ش ووألم وونلالريئ ووةلاللام ووةللق قاف ووةلعق ووىلالص وواأل ا ل
االاا ألا ل.ل

ولماأل 12ول
ياقالالمصأل لعنلالتصألي للمأل ل لتداازلا لفىلاظحااللاآلتيةل:ل
ل(أ)لتك ا لالماالوةلفىلالحا

لالماضحةلفىلالماأل لالاافقةل.ل

ل(ب)لتصألي لاقلةلغي لم افقةللقمااصوا لات تبلعقيرالاإلاوا ليلوىلاوملةل
الصاأل ا لفىلالاا لالمصأل ليليرال.ل
ولماأل 13ول
ليقتيلقيأللالمصأل لمنلادللالمصأل ينلفىلاظحااللاآلتيةل:ل
ل(أ)لتك ا لأ تكابلالماالوا لالماضحةلفىلالماأل لالاافقةلل.ل
ل(ب)لتقووألي لفيا ووا لغي و لصووحيحةلعوونل اووائللمصووأل للقحصوواللعقووىلح واافزل
لقتصألي .ل
ل(ر)لالتالعبلفىلشراأل لالم شألالمصاحفةللقصاأل ا ل.ل
ولماأل 11ول
ليصووأل لق و ا لاإليقوواالأالي لتووا لافقووالظحكووا لالم وااأللأ قووا ل(12ل ل)13لي ل
فل ووألليع ووالنلالمص ووأل لفا ووابلماص وويلعقيو و لمص ووحابلفلقو و لالاص وواللعق ووىلع اا و و ل
المثفو و لف ووىلالا وودلللتق ووألي لاادو و لألفاعو و لكتاف ووةلا ووالللاما ووةلعشو و ليام ووالم وونلت ووا يخل
اص وواللاإلع ووالنليليو و ل لعق ووىلأنلتش ووكلللد ووةلفقو و ا لم وونلال ووازي لالما ووتصلفالتد ووا ل
الاا ديو ووةلتمثو ووللفو وويلعضو ووايترالا تحو وواأللاللو ووا للقت و و الالتدا يو ووةلااتحو وواأللالص و و اعا ل
المص يةل لتاتصلفتحأليأللمأليلمائالي لالمصأل لفىلالماالوا لالم اافةليلي ل.ل
ولماأل 19ول
ليدازلال ر لفىل قوبليعواأل لالقيوأللفوىلاودللالمصوأل ينللمونليلتويلقيوأل لا ل
فلأللمضىلثالثلا اا لمنلتا يخلصألا لق ا لاإللتا ل.ل
الباب الثالث
الصفقات المتكافئة
ل

ولماأل 11ول
يدازلعقأللصوقا لمتكافئةللتفواألللاوقالأالاوألما ل لايدوازلت ويو ل و لاللقواألل
لالالمونلغيو لمواقلينلعقوىلعقوأللالصووقةل لعقوىلأنليوت لت ويو لعقوأللالصووقةلمونلاواللل
احأللالف احلاللامقةلفىلدمرا يةلمص لالل فيةلل
ولماأل 11ولل
ليدوازلت ويو لعقوأللالصووقا لالمتكافئوةللقاوقالالم روا لي للقمقيوألينلفوىلاوودلل
المص ووأل ينلاا وودللالما ووتا ألينلفحا ووبلاظحو واالل لا ل ووحلم ووالع ووأل لاإلا ووالللفأحك ووا ل
القاا ينلاالقاائحلالتيلتديزلالتصألي لأالا اتي األلألانلالقيأللفىل ينلالادقين.ل
ولماأل 18ولل
تقتو ووز لالدرو ووا لالمتلاقو ووأل لعقو ووىلصو وووقا لمتكافئو ووةلفو ووأنلتو وواألعلق و وواعلالتدو ووا ل
الاا ديةل ااةلمونلالتلاقوأللاأيوةلتلوأليال لتو أللعقيو لفوا لتاقيلو لاااو لالف وحلالو يليوت ل
الت وي لمونلااللو لاف ا وا ل و الالق واعلفموال وو لم روالااوتي األاقلاتصوألي اقلاوالللشور ينل

منل رايةلمأل لاللقألل.ل

الباب الرابع
الرقابة على الصادرات والواردات
ل
ولماأل 15ول
يتل ووينللإلفو و اجلع وونلالا ووقالالمأل د ووةلف ووالمقح ل قو و ل()8لفرو و لالالئح ووةلاا ووتيوا ل
الشو ا لااإلدو ا ا لالواا أل لفووىلالقاو لالثووا يلموونل و لالالئحووةلاياووتث ىلموونل لووحلمووال
ا أللفشووأ ل ووصلاوواصلفر و لالالئحووةلامووالياووتا ألللالاووتاألا لالاوواصلأالا اووتلمالل
الشاص و ووىلاما و ووتقزما لاإل ت و وواجلالت و ووىلتا و ووتا أل الالمشو و و اعا لاإل تادي و ووةلاالاألمي و ووةل
فأاوومائرالالحاووافرالافووىلحووألاأللالكميووا لالتووىلتت ووىلاحتياداترووالالولقيووةلعقووىلأنليقووأل ل
الماتا أللاق ا اقلافقاقللق ما جلالاا أللفالمقح ل ق ل()9لفر لالالئحة.ل
ل

اتحصو ووللالريئو ووةلاللامو ووةللق قافو ووةلعقو ووىلالصو وواأل ا لاال و واا ألا ل او ووا لالوحو ووصل
الماضحةلفالمقح ل ق ل()8لفر لالالئحةلكمال المفينلق ينلكللاقلةلل.ل

ل
لل
ولماأل 10ول
يتلو ووينلعقو ووىلالمصو ووأل لقفو ووللتصو ووألي لالاو ووقالالااضو وولةللق قافو ووةلال اعيو ووةلعقو ووىل
الصاأللا ل(الماالحلال ازدوةل–لالثوا لال وازجل–لالفصوللال وازجل–لالف وا سلال ازدوةل
–لالو و وواللالا و وواألا يلال و ووازج)لالحص و وواللعق و ووىلماافق و ووةلالريئ و ووةلاللام و ووةللق قاف و ووةلعق و ووىل
الصاأل ا لاالاا ألا لافقاقللقااعألل تااد ا ا لفحوصلا قافوةلالاوقالالمصوأل لالم صواصل
عقيرالفيلالقا لالثا يلا لحلفيمالعألال:للل
ل(أ)لالاووقالالمووا أل للتموواينلالاووونلال أاوويةلفووىلالم واا يلالمص و يةلاالاووونلاللوواف ل
لق ا لالاايسلاالاقالالما أل للق ائ ا لفىلالم ا ا لالمص يةل.ل
ل(ب)لالاقالالمصأل لفتي لقصأللا تدا ل.ل
(ج)لماووتقزما لاإل توواجلالمصووأل ليلووىلالمش و اعا لالمقامووةلف رووا لالم ووا

لالح و ل

فىلدمرا يةلمص لالللفيةل.ل
ل

الباب الخامس
أحكام ختامية
ولماأل 11ول
تق ووا لالدر ووا لالم ووا لفر وواليص ووألا لالماافق ووا لالتص ووألي يةلاا ا ووتي األيةلفمااف ووا ل
ق وواعلالتدووا لالاا ديووةلففيووانلشوور ىلفرو لالماافقووا لعقووىلأاوواسلاووقا/لفووالأللفالكميووةل
االقيمة.ل
ولماأل 12ول
تق ووا لمص ووقحةلالدم ووا حلفمااف ووا لق وواعلالتد ووا لالاا دي ووةلففيا ووا لالص وواأل ا ل
االو واا ألا لكمي ووةلاقيم ووةلعق ووىلأا وواسلأاو و لالما ووتا أللأاالمص ووأل لاالفق ووأللالمص ووأل ليلير ووال
االماتا أللم رال.ل
كمالتقا لمصقحةلالدما حلف ا ا لق واعلالتدوا لالاا ديوةلفمواليوت لت ويو لمونل
الصاأل ا لاالاا ألا لف را لالصوقا لالمتكافئةل.ل

ولماأل 13ول
تقتووز لالف وواحلالت ووىلي ووت لت ويو و لالصوووقا لالمتكافئ ووةلم وونلااللر ووالف ا ووا لق وواعل
التدووا لالاا ديووةلفماقووالت وي و لكووللصوووقةلااووتي األالاتصووألي الفووىل رايووةلكوولل فووالا و ةل
ميالأليةل.ل

القسـم الثـاني
نظام وإجراءات فحص ورقابة السلع
المستورده والمصدره
الفصل األول
أحكام عامة
ل
ولماأل 11ول
يووت لفحووصلا قافووةلالاووقالالماووتا أل لاالمصووأل لافقووالظحكووا لالقووا انل ق و ل199ل
لا و ل2002ل لاق و ا ل ئوويسلالدمرا يووةل ق و ل101للا و ل2000لاق و ا ل ئوويسلمدقووسل
الاز ا ل ق لل1181للا ل2003لالمشا ليلير لعقىلال حالالمفينلفالمااأللالتاليةل:لل
ولماأل 19ول
يقص و ووأللفالريئ و ووةلأي م و ووالا أل لف و ووىل و و و الالقاو و و ل:لالريئ و ووةلاللام و ووةللق قاف و ووةلعق و ووىل
الصاأل ا لاالاا ألا ل.لللل
ولماأل 11ول
تاتصلالريئةلفماليقي:ل
ل
(لأ)لفحووصلدميووالالاووقالالماووتا أل لالااضوولةلظحكووا لق واا ينلا شوولاعا لالمري ووةل
االاقايووةلموونلماا

ووالام اقفووةلاظغ يووةلاالز اعووةلاا اووتي األلاالتصووألي لالمشووا ل

يليرال.لل
افال اووفةللمووالياووتا أللم وونل و لالاووقالف رووا لالا وومارلالمرق و ليقتص و لالوحووصلعق ووىل
ادتيازلا اتفا ا لالميك افيالاديةلااآلفا لالمحد يةلاالحش يةل.ل

ب)للفحصلدميالالاقالالمصأل لالااضلةلظحكا لقاا ينلا شولاعا لالمري وةل
ل( ل
االاقاي ووةلاماا

ووالام اقف ووةلاظغ ي ووةلاالز اع ووةلاا ا ووتي األلاالتص ووألي لالمش ووا ل

يليرا.ل
ج)للاإلش االعقىلفحصلا قافةلالاوقالالمصوأل لاالماوتا أل لالااضولةلظحكوا ل
ل( ل
قااع ووأللال قاف ووةلعق ووىلالمصو و وا لالو ي ووةللاقم ووالالت ووألليسلاالتو و لامزاال ووةلمر ووةل
الصيأللةلاالمااأللالاامةلاغي لالاامةلالتيلتاوتاأل لفوىلالصو اعةلاال قافوةلعقوىل
الملاألنلالثمي ةلاحمايةلاآلثا لاالازنلاالقياسلاالكيلل.ل
ل(لأل)لالتأكووأللموونلا لت و از لف رووا لالتتفووالفال اووفةللقاووقلةلالااضوولةللر و الال رووا لافقووال
لققااعأللالتيليصأل لفرالق ا لمنلالازي لالماتصلفالتدا لالاا دية.ل
( و)لفحصلالاقالالتيلي قبلأصحابلالشأنلفحصرالااتيا ياقل.ل
(ا)ليد ا لالتحاليللالتيلت قفرالأيلمنلالدرا لأالاظشااصل.ل

ل
ولماأل 11ول
ت ووت ليدو ولا ا لالوح ووصلاال قاف ووةلعق ووىلالا ووقالالماض ووحةلفالم وواأل لالا ووافقةلعقو ووىل
م حقووةلااحووأل لفاإلاووتلا ةلفالدرووا لالم ووا لفرووال لووحل فقوواللقق واا ينلاالق و ا ا لالم رمووةل
اتصاصاترال لعقيلانلتقتز ل

لالدرا لفتافي لالو يينلالالزمينل.ل
ولماأل 18ول

ف و علالريئووةلفووالماا يلالفح يووةلاالدايووةلاالف يووةل والالدرووةلالاحيووأل لالتوويلتحي وولل
الدمووا حليليرووالماووت ألا لال اووائللالماووتا أل لأالالمص ووأل لالتوويلتقووز لالق واا ينلاالق واائحل
ع ضرالعقىلدرا لال قافةلالماتصةل.لل
كماليكانل الالو عل الالدرةلالاحيأل لالتيلتصأل لال تائ لال رائيةللقوحص.ل
ولماأل 15ول
عقووىلمصووقحةلالدمووا حلأنلتلتووأللفمووالتق و لالريئووةلفال اووفةلإلد و ا ا لالوحووصل
اال قافةلعقىلالاقالالمصأل لأالالماتا أل ل.لل
ا ليدووازللمصووقحةلالدمووا حلا عتووألاأللفأيووةل قفووا لفحووصلأافحوواصلأا تووائ ل
فحصلتصأل لمنلأيلدرةلأا يل.ل
اعقووىلالدمو حلالماووتصلاإلفو اجلعوونلالاووقالالمصووأل لأاالماووتا أل لمتوويلصووأل ل
ق ا لالريئةلفااتيوا لش ا لالوحصلاال قافةل.ل
ولماأل 80ول
يقح لم ألافالالدرا لالم ا لفراليد ا ا لالوحصلاال قافةلالتيلتشو العقيروال
الريئ ووةلفوو و علالريئ ووةلالما ووتصلف ووا لعق ووىلت ش وويحلم وونلال ووا از لأالالدر ووةلالت ووافلينللر ووال
اماافقةلالريئةل.ل
ايلتف ل ر لالم ألافانلاالللفت ليلحاقر لفالريئةلااضلينللإلشو االاإلألا يل
لاالتلقيما لالصاأل لمنلالريئةل.لل

الفصل الثاني
فحص السلع المستوردة
و و و و ول

ولماأل 81ول
لتت ليد ا ا لالوحوصلالروا يلااوحبلاللي وا للقاوقالالماوتا أل لافقواللق روا ل
الماضو ووحلفو ووالمقح ل ق و و ل()2لفق و و ا ل ئو وويسلمدقو ووسلالو وواز ا ل ق و و ل1181للا و و ل2003ل
المشا ليلي لامالي ألعقي لمنلتلأليال لاالقااعأللالم و لالم صواصلعقيروالفوىلالموااألل
التاليةل.ل
ولماأل 82ول
يدازللماتا أليلالاقالالتيلتاتصلالريئوةلفوحصورالافقوالظحكوا لالمواأل ل()11ل
انلي الفاالفوحصراللألااوللأالاوا جلالوألائ لالدم كيوةل لعقوىلأنليقتزمواالفاوألاأللمقافولل
الاووألما لالت وويلترألير ووالالريئ ووةلا لووحلافق وواللققااع ووأللالت وويليصووأل لفر ووالقو و ا لم وونلال ووازي ل
الماتصلفالتدا لالاا دية.ل
ولماأل 83ول
يدووازلف ووا لعقووىل قووبلالماووتا ألللقاووقالالت ائيووةلأنلي قووبلموونلالريئووةليد و ا ل
الوحووصلفووىلم ووا

لي توواجل و لالاووقالاووا جلالووفالأللافووىل و لالحالووةليتحمووللالماووتا ألل

كاف ووةلال وق ووا لاكو و المقاف ووللالا ووألما لا ل ووحلافق وواللققااع ووأللالت وويليص ووأل لفر ووالقو و ا لم وونلل
الازي لالماتصلفالتدا لالاا دية.ل
عقووىلأنل و الالوحووصل ليحووللفالض و ا لمحوولليد و ا ا لالوحووصلفووىلم واا يل
الاصالل.ل
ولماأل 81ول
يش ووت لف ووىلال ا ووالةلالم ق ووابلفحص وورالأنليك ووانلمحتاي ووا لك ووللل ووا لأا و و ألل
مت افقةلفىلال اعلاالص الاال تف لااللفا ل.ل
ولماأل 89ول
يووت لالتص و الفووىلال اووائللالتوويلاضوول لإلد و ا ا لالوحووصلالرووا يل فقووال
لققااعأللاآلتيةل:ل
ل
-1لفال افةللقاقالالتىليكتوىلفالوحصلالرا يلتصأل لشوراأل لالم افقوةلفمدو ألل
ادتيازل الالوحصلف دارل.ل

-2لفال افةللقاقالالتويلادتواز لالوحوصلالروا يلايقوز لفحصورالملمقيواقلي اعويل
اظتي:للل

ل(أ)لأنليت ل قللاتازينل

لالاقالتحو لتحوورلاأشو االالدروا لال قافيوةلالماتصوةل

اوواللل18لاوواعةل لعقووىلأ ليووت لالتص و الفيرووالي لفلووأللررووا ل تيدووةلالوحووصل
ال رائيل تااررا لشراأل لالم افقةل.ل
ايد ووازللص وواحبلالش ووأنلا فق ووا لعق ووىلال ا ووالةلألاا ووللال ووألائ لالدم كي ووةللح ووينل
ررا ل تيدةلالوحصلال رائيل تااصألا لشراأل لالم افقةل.ل
لل(ب)ليتلينليصألا لال تائ لال رائيةللقوحصلفىلموأل لأقصوا الاوفلةلأيوا لمونلتوا يخل
اووحبلأا و لعي ووةلال لووحلفيمووالعووألالعي ووا لالملقفووا لالت ائيووةلاعف واا لالميووا ل ل
االاووقالالااضوولةل اتفووا لالألاياكاووينليتلووينلليصووألا لال تووائ لال رائيووةلفووىلمووأل ل
اقصووا الاماووةلعش و ليام واقلموونلتووا يخلاووحبلأا و لعي ووةل لافال اووفةللقمص و وا ل
الو يةلالاا أل لظاللم لتصأل لال تائ لال رائيةللقوحصللرالاالللشر لمنلتوا يخل

أا لاللي ة.ل
لل(ج)يتلو ووينليصو ووألا لال تو ووائ لال رائيو ووةللوحو ووصلالاو ووقالغي و و للالت ائيو ووةلاو ووالللالمو ووأل ل
المح و ووألأل لف و ووىلا اتف و ووا ا لالت و وويلتض و ووم ترالالمااص و وووةلالقياا و وويةلأالالتشو و و يلا ل
الم رمةللر الالشأنل.ل

ل
ولماأل 81لول
يشت للق قللاالتازينلتح لتحورلااشو االالدروا لال قافيوةلالماتصوةلمواليقويل
:ل
-1تقو ووألي لص و ووا لمو وونلعقو ووأللمقكيو ووةلأالااو ووتئدا لالماو ووزنلالم قو ووابلالتا و وزينلف و و ل
افال اووفةللقمصووا التقووألي لموواليثفو لادوواأللماووزنلماصووصللرو الالتو ضل عقووىل
أنليقووا لفو علالريئووةلفوووتحلاوودلليقيووأللفي و ل و لاللقوواأللايلوووىلالمقيووألينلفووىل و ال
الادللمنلتقألي لصا لاللقاألل.ل
-2لي ليكووانلاووف للقدرووةلالماووتا أل لأنلأاق و لفالتزاماترووالي از لأيل اووالةلأا و يل
لروالاووف ل ققرووالاتازي رووالتحو لالووتحورلا لووحلاوواللل12لشوور لالاووافقةللاصووالل
ال ا ووالةلالم ق ووابل ققر ووالتحو و لال ووتحورل أالتو و ليحالتر وواليل ووىلالقض ووا لاما ازلو و ل
القضيةلم را ل.ل
-3أ ليكووانلفووالمازنلالم قووابلالتا وزينلفي و ل اووائللموونل وووسل اعي و لاظص و اال
الم قابلتازي رال.ل
ايكتويلفأا لتلرأللعقىلالماتا أللفال افةللقاقالالص اعيةل.لل
-1لانليقأل لالماتا أللتلروألاقلفماوئاليت لالكامقوةلعونلال اوالةلاواللل ققروالاتازي روال
احت و ووىليص و ووألا لال ت و ووائ لال رائي و ووةلاأنلالما و ووزنلالم ق و ووالليليو و و لال ا و ووالةلك و وواال
اووتيلابلالكميووةلالم قالووةليلي و لاعووأل لالتص و الفيروواللحووينلصووألا لالق و ا لفووىل
شأ رال.ل
-9لااتيوا لقااعأللالحد لالفي يلعنل اائللالحياا ا لالحيةل.ل
-1لعقىلف علالريئةلفىلالمي ا لالم قاللم لال االةلأتاا لاإلد ا ا لاظتيةل:لل
لل(أ)لليا ووا لالدم و حلالماووتصلفلووأل لاإلف و اجلال رووائيلعوونلال اووالةلي لفلووألل
يا ووا لف ووأنل ت ووائ لالوح ووصلال ر ووائيلأررو و

لم افق ووةلال ا ووالة ااتاا ل

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

لل(ب)ليا ووا لمفاح ووثلالتم وواينلافو و علالريئ ووةلالو و ىليق ووالف ووىلألائ تو و لالما ووزنل
إلتاا ليد ا ا لملاي ةلال اوالةللحوينلصوألا لقو ا لالتصو الفيروالعقوىل
ضا لال تائ لال رائيةللقوحصل.ل
ايضااليلىل

لالش ا لفال افةللقاقالالت ائيةلماليقيل:ل

-1لتقووألي لصووا لفاتاغ افيووةلموونل اصووةلالماووزنلالتوويلتاضووحلالاوومارلفتاوزينل
المااأللالت ائيةل.ل
عقووىلأنليوووتحلاوودللفوو علالريئووةلياودللفو لالماووازنلالماوومارللرووالفتاوزينل
المااأللالت ائيةلألاالل ا لالو علا لحلمنلااقال اصل

لالماوازنلالتويل

يتقأل لفرالالماتا ألانللقاقالالت ائيةل.ل
-2يت ليا ا لالاحأل لالصوحيةلالتويليقوالفوألائ ترالالماوزنلاكو المألي يوةلالشوئانل
الصووحيةلالتووافاللرووالفكافووةلفيا ووا لال اووالةلف قيواقلأاكتافيواقلأافالووواكسل ل تاووا ل
اإلدو و ا ا لالصو ووحيةلالااصو ووةلفملاي و ووةلالماو ووزنلاااو ووتقفاللال او ووالةل تاا دو ووازل
اإلد ا ا لالصحيةلحيالرا للحينلصألا لال تائ لال رائيةللقوحصل لكماليوت ل

أا وا لاإلألا لاللامووةللم اقفووةلاظغ يووة لامألي يوةلالصووحةلالااقلووةلفووىلألائ ترووال
المي ا لالاا ألليلي لال االةل.ل
-3فال افةلل اائللالمااأللالت ائيةلالمدمأل لي اعيلاظتيل:ل
لل(أ)للت قو ووللال او ووائللفااا و ووةلاي و ووا ا لثالد و ووةل ا لتدمي و ووأللعمي و و ()18-ل
اتشمالالايا لفالشمالاظحم لاتات لفات لموت لاظغ يوةلفوالدم حلموال
أا لأ قا لالايا

لاأاما لالاائقين.ل

لل(ب)لعقووىلالدرووةلالصووحيةل(التوويلتادووأللفرووالالثالدووةلالم قووالليليرووالال اووالة)ل
ملاي ةلالثالدةلمكانلتازينلال االةل.ل
ل(ج)لي ووت لاا ووتقفاللال ا ووالةلاالتحقو و لم وونلالكمي ووةلاال وواعلام افقتر ووالل ووألا ا ل
الم فقووةلفرووالاالتأكووأللموونلاووالمةلاظاتووا لقفووللفضوورالفمل فووةللد ووةلتشووكلل
لر الالت ضلممثللفيرالم اقوبلاظغ يوةلامووت لاظغ يوةلالماوتصل لايوت ل
يثفووا ل لووحلفووىلمحض و ليثفووا لحالووةلايح و لمحض و للقووتحورلالصووحيل
عقىلال االةللحينلا األليا ا لمنلالريئةلفالم افقةللق االةل.ل

لل(أل)للعقوىلالدرووةلالم قواللم رووالال اوالةليفووالللالدروةلالم قووالليليروالال اووالةل
ف قيو واقلأالفالو وواكسلايري ووألل ل ووحلفا ووابللشو و رلاإلدو و ا ا لم ووالييض ووارل
لالاا أل لاالفيا وا لماوتافا لاعقوىلاإلألا لاللاموةللم اقفوةلاظغ يوةل
الكميا ل

متافلةلكافةلاإلد ا ا ل.ل
لل(ه)للعقووىلكووللموونلالدرتووينلالم اووللم رووالاالم اوولليليرووالمتافلووةلاصووالل
ال او ووالةلادميو ووالاإلد و و ا ا لالمتا و و لحيالرو ووالااتاو ووا لكافو ووةلاإلد و و ا ا ل
القا ا يةلفىلحالةلحألاثلأيلمشكقةلأالماالوا .ل
ولماأل 81ول
تقتووز لالريئووةلاالملامووللااحووألا لالوحووصلالمحووالليليرووالعي ووا لالاووقالالت ائيووةل
الماووتا أل لفووالوحاصلاالتحاليوولللالماضووحةلفووالمقح ل ق و ()1لموونلق و ا ل ئوويسلمدقووسل
الاز ا ل ق ل1181للا ل2003لالمشا ليلي لامالي ألعقيرالمنلتلأليال ل لا لوحلموال
م اعا لالمااصوا لالقياايةلالملتمأل ل.ل
كمووالتقتووز لالريئووةلفال اووفةللالاتفووا ا لاالتحاليووللالااصووةلفالاووقالغي و لالت ائيووةل
فالمااصوووا لالقيااوويةلالصوواأل لأالالملتمووأل لموونلالريئووةلالمص و يةلاللامووةللقمااصوووا ل
االداأل ل.ل
ولماأل 88ول
فال اووفةللقاووقالالتوويلصووأل للرووالمااصوووةلقيااوويةلمص و يةليلزاميووةلتقتووز لالريئووةلف و د ا ل
التحاليللاا اتفا ا لالمحألأل لفر لالمااصوةل لا لتا يلأيلتلأليال لعقوىلالمااصووةل
ي لفلأللشر لمنلتا يخل ش ال.ل
افال ا ووفةللقا ووقالالت وويللو و ليص ووأل للر ووالمااص وووةلقياا وويةلمصو و يةليلزامي ووةليح ووألألل
الماتا أللالمااصوةلالقياايةلالتيلي قبلالوحصلاالتحقيللعقىلأااارا.للللللللللل
ف و الل و لي قووبلالماووتا أللالوحووصلعقووىلمااصوووةلقيااوويةلمحووألأل ليح و للقملموولل
المح ووالليليو و لعي ووةلالا ووقالالما ووتا أل لأنليدو و يلالوح ووصل فقو واقلآليو و لمااص وووةلقياا وويةل

ملتمأل ل.ل

ولماأل 85ول
لتقتووز لالملامووللالمحووالليليرووالعي ووا لالاووقاللقوحووصل تاادو ا لا اتفووا ا لعقيرووال

ف د ا لموالتضوم ت لالمااصووةلالقيااويةلالملتموأل لالااحوأل لا ليدوازلأنلياتوا لااتفوا ا ل
منلأكث لمنلمااصوةلقياايةل.ل
ولماأل 50ول
لتقتووز لفو اعلالريئووةلكووللفووىلااتصاصو لف تمووا لادو ا ا لالوحووصلاالتحقيووللفووىل
الملامووللااحووألا لالوحووصلالمفي ووةلفووىلالقائمووةلالتوويلتضووم رالالمقح و ل ق و ل()3لفق و ا ل
ئيسلمدقسلالاز ا ل ق ل1181للا ل2003لالمشا ليليو لاالتويليصوأل لفروالقو ا لمونل
الازي لالماتصلفالتدا لالاا دية لامالي ألعقي لمنلتلأليال ل.ل
ايدووازللو و اعلالريئووةليد و ا لالوحوواصلالصووحيةلاالفي يووةلاالمحد يووةلفووايلموونل
الملامو ووللالمر قو ووةلل و و لحلاال و واا أل لفالقائمو ووةلالمشو ووا ليليرو ووال لعقو ووىلأنلتحو وواللاللي و ووا ل
الم ق ووابلفحص وورالعق ووىلال م ووا جلالمل ووألللرو و الالشو وأنلاالو و ىليح ووألأللفيو و لتحألي ووألاقلألقيقو واقل

ا اتفا ا لاالوحاصلالم قابليد ار ا.ل

ايدازللو اعلالريئةليدو ا لالوحواصلاا اتفوا ا لعقوىلعي وا لال اوالةلالااحوأل ل
فووىلأكثو لموونلملمووللموونلالملامووللالواا أل لفووىلالقائمووةلالتوويليتضووم رالالمقحو ل قو ل()3ل
منلق ا ل ئيسلمدقسلالاز ا ل ق ل1181للا ل2003لالمشا ليلي ل.ل
اتقتو ووز لالملامو ووللالتافلو ووةللو ووا از لالتدو ووا لالاا ديو ووةلاالص و و اعةلاا از لالز اعو ووةل
اااتصو ووالرلاظ اضو وويلاا از لالصو ووحةلاالاو ووكانلاا از لالكرو و و فا لاال اقو ووةلالماضو ووحةل
فووالمقح لالم ف و ل ق و ل()3لفق و ا ل ئوويسلمدقووسلالوواز ا لالمشووا ليلي و لف و د ا لا اتفووا ل
عقىلاللي ا لالتيلتحيقرالفو اعلالريئة تااا ا الف تائ ل
ولماأل 51ول

لالتحاليلل.ل

فيمووالعووألال اووائللالاووقالالت ائيووةلالتوويليثف و لموونلالاووحبلا اللتأثي ووالعقووىل
الصحةلاللامةل تيدةلاداألليصوافا لميك افيوةلأال ويقيوا لأالاوما لل ليدوازل فوضل
ال ا ووائللالو واا أل للل ووأل لم افقتر وواللقشو و ا لاالمااص وووا لي لفل ووألليع وواأل لا ووحبلعي ووا ل
ممثق ووةللق ا ووائللافق وواللم ووالتض ووم ل ر ووا لالوح ووصلالرو ووا يلاا ووحبلاللي ووا لااتاو ووا ل
يد ا ا لالوحوصلاال قوافةلعقيرال لايوت ليا وا لصواحبلالشوأنلفميلواأللالاوحبلالثوا يل

عقىلأنليقتز لفتمكينلف علالريئةلف د ا ا لالاحبلالثا يل تاا لاعتمأل لل تيدةلفحوصل
الاحبلاظالل.ل
ولماأل 52ول
فال اووفةللقاووقالالماووتا أل لغي و لالااضوولةللق واا ينلاإلشوولاعا لالمري ووةلاالاقايووةل
م وونلماا

ووالام اقف ووةلاظغ ي ووةلاالز اع ووةلتقت ووز لالريئ ووةلفا عت ووألاأللفش ووراألا لالوح ووصل

الصو وواأل لمو وونلالدرو ووا لالحكاميو ووةلأالأحو ووأللالملامو ووللالملتمو ووأل لمو وونلدرو ووا لا عتمو وواألل
اظعضا لفالمدقسلالألالىللالعتماأللايكتويلفىل
ل

لالحالةلفالوحصلالرا يل.ل

ايشووت لتقووألي لالماووت ألا لالماثقووةلالألالووةلعقووىلا عتموواأل لعقووىلأنلتقووا لالريئووةل

فوتحلادللتقيأللف لالملامللالتىلااتاف لالمات ألا لالألالةلعقىلاعتماأل ال.ل
ايش ووت لأنلتتض وومنلش ووراألا لالوح ووصلا لتو و از لف ووالوحاصلاا اتف ووا ا لالت وويل
تض و ووم ترالالمااص و وووةلالقياا و وويةلالص و وواأل لأالالملتم و ووأل لم و وونلالريئ و ووةلالمصو و و يةلاللام و ووةل
لقمااصوا لاالداأل ل.ل
ل
ايضووال ئ وويسلالريئ ووةلقااع ووأللافو و ام لالوح ووصلاللشو واائيللق ا ووائللالص وواأل للر ووال
ش ووراأل لفح ووصلم وونلالدر ووا لالمش ووا ليلير ووالف ووىل و و لالم وواأل ل لاف ووىلحال ووةلثف ووا لع ووأل ل
م افقةلأيلمنلال اائلليت لتادي لي و ا للقدروةلالمصوأل للقشوراأل لفوىلالماالووةلاظالويل
.ل
افىلحالةلتك ا لالماالوةليصأل لق ا لا از يلفلأل لقفاللالشراألا لالصاأل لمونل
الالململل.ل
ولماأل 53ول
يكتو وويلف ووالوحصلالر ووا يللقا ووقالالااض وولةلللالم ووا لالد وواأل لاللالمي ووةلافق ووال
لققااعأللالتيليصأل لفرالق ا لمنلالازي لالماتصلفالتدا لالاا دية.ل
ولماأل 51ول
يكتوىلفالوحصلالرا يلام افقوةلالفيا ا لالمألا ةلعقىلال االةللمال والثافو ل
فما ووت ألاترال لا ل ووحلفال ا ووفةلل ا ووائللالا ووقالالصو و اعيةلغيو و لالت ائي ووةلالما ووتا أل لم وونل
الم تدينلالمادقينلفالريئةلاالماتافيينللققااعأللاآلتيةل:ل

-1لليقووأل ل قووبلالتاووديللموونلالاكيووللالتدووا يللقم ووت لأاممثقو لأاالماووتلا أللمحووألألاقل
ف لاللالموا لالتدا يوةلااظصو االالتويليوت لي تادروالام وا

لي تادروالفوىلالوألالل

الماتقوة.ل
-2للأنليكانلالم ت للألي ل را للق قافةلعقىلالدواأل لعقوىلمواليقوا لف تادو لأاعقوىل
مالي ت للفت ايصلم لاتقأل لالمات ألا لالألالةلعقىل لحلمال قبلالتاديلل.ل
ل
-3للأنليت لاإل تاجلافقالظحأللالمااصووا لالقيااويةلالملتموأل لمونلالريئوةلالمصو يةل
اللامةللقمااصوا لاالداأل لل.ل
اي ووت لتا ووديللالم تد ووينلالما ووتافيينللققااع ووأللالمش ووا ليلير ووالف ووىلا وودللي ش ووأللرو و ال
الت ضلفالريئةلايصأل لفالقيأللفىل الالادللأالفالش بلم لق ا لمنلالوازي ل
الماتصلفالتدا لالاا ديةليت ل ش لشرلياقلفالاقائالالمص ية.ل

ايلتف لالم تدينلالااف لتاديقر لفمقتضويلالقو ا لالوا از يل قو ل901للاو ل1551ل
ماتافيينلظحكا ل

لالماأل ل.ل

الو و ئيسلمدق ووسليألا لالريئ ووةلأنلي ووأم لف ووأد ا لفح ووصلعشو واائيلظيلم وونل ا ووائلل
الم تدينلالمقيألينلفىلالادللالمشا ليلي ل لف الثف لعأل للم افقوةلال اوالةلأال
ال اووائللالتووىلاضوول للقوحووصلاللش واائيللقمااصوووا لي و لالشو و كةلالم تدووةل
فالش بلمنلالادللايش بلفىلحالةلالتك ا ا ليدوازليعواأل لقيوأل لمو لأاو يل
ي لفلأللا لمنلتا يخلالش بلاااتيوائ لالضااف لالتوىلتضوم ترالالوقو لاظالوىل
منل

لالماأل ل.ل

ولماأل 59ول
يدووازللقماووتا أللفووىلحالووةللفووضل اووالةلااصووةلف و لفلووألليد و ا لالاووحبلالثووا يل
لقلي وا ل لالتقووأل لف قووبلإلعوواأل لالوحووصلعقووىلأنلياضووحلفال قووبلمفو ا ل لووحلاوواللل
أافاعلمنلتا يخلعقم لف تيدةلالوحصلل
ال لأنلي قبليعواأل لالوحوصلفوىلملموللأاو لمونلالملاموللالماضوحةلفوالمقح ل
ق ل()3لفق ا ل ئيسلمدقسلالاز ا ل قو ل1181للاو ل2003لتاتوا لالريئوةلافوىلحالوةل
عأل لاداأللملومللأاو لتت ليدو ا ا لالوحوصلفو يوينللو ليشوا كاالفوىليدو ا ا لالوحوصل
الا ووافقةل لايامو ووحللقماتو ووا أللأالاكيقو و لأالم وونليواضو و لاكو و الممث ووللالشو و كةلالم تد ووةل
فحضا ليد ا ا ليعاأل لالوحصلعقوىلأنلياقلواالعقوىل توائ لالوحص عقوىلأنليتحمولل
الماتا أللتكاليالامص افا ليعاأل لالوحصل.ل
ولماأل 51ول
فال اووفةللق اووائللالتوويليووت ل ققرووالتح و لالووتحورلاووا جلالووألائ لالدم كيووة اترر ل
ت ووائ لالوح ووصلال رائي ووةلع ووأل لم افقتر وواليقت ووز لالما ووتا أللف ققر وواليل ووىلال ووألائ لالدم كي ووة ل
فصووحفةلم ووألابلالدرووةلال قافيووةلالماتصووة ا لحلاووالللمووأل ل لتدوواازلأاووفاعينلموونل
يا ووال لفال ت ووائ لال رائي ووة لم وواللو و لي ووت ليع ووألامرالتحو و ل قاف ووةلالدر ووةلال قافي ووةلام ووألابل
مصقحةلالدما حل.ل
ا ليدووازلا ف و اجلتحو و لالووتحورلأالاإلا ووا لف تووائ لفحووصل ي ووةل اووائللتو و ألل
لقما ووتا أللي اللو و ليقو و لف ع وواأل لتص ووألي لأاليع ووألا لال ا ووالةلغيو و لالم افق ووةلا ووالللالمرق ووةل
المحألأل لل ل.ل
ولماأل 51ول
يا

لالماتا أللكتافياقلفال تائ لال رائيةللقوحصلعقىلالل اانلالماودللفالف اقوةل

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

ي اعيلاظتيل:ل

ل(أ)لي الكا و لال اوالةلألااوللالووألائ لالدم كيوةليووت ليفوالللالدمو حلالماوتصل تاووا ل
الووالز ل حوواليعوواأل لتصووألي لأاليعووألا لمووالتو ل فضو لافقوواللإلحكووا لالم رمووةللرو ال
الشأن.ل
ل(ب)لي الكووانلال اووالةلماز ووةلاووا جلالووألائ لالدم كيووةليووت ليا ووا لالدرووةلالمش و فةل
عق ووىلالتاو وزينلتحو و لال ووتحورللامفاحو ووثلالتم وواينلامص ووقحةلالدمو وا حل تاو ووا ل
يد ا ا ليعاأل لالتصألي لاالاإلعألا .ل
ل(ج)ليووت ليا ووا لالدرووةلالصووحيةلالماووزنلفرووالال اووالةلامي ووا لالاصوواللاالمي ووا ل
الو ىلاوويت ليعوواأل لالتصووألي لم و لااإلألا لاللامووةللم اقفووةلاظغ يووةلفووا از لالصووحةل
فكافووةلفيا ووا لال اووالةلالمزموواليعوواأل لتصووألي المووالتقووألي لصوواحبلالشووأنل قووبل
يعاأل لتصألي ل.ل
ل(أل)لليووت لأا و لكافووةلالتلرووألا لعقووىلصوواحبلالشووأنلأاموونليمثق و لقا ا ووالفلووأل لفووحل
اظح و ازلأالتفأليووأللال اووالةلأالأىلدووز لم رووالايووت لأا و لأ قووا لالاوويا ا لاأاووما ل
الاووائقينلاأ قووا ليثفووا لالشاصوويةلايووت لت صوويصلالاوويا ا لاتشووميلرالفالشوومال
اظحم و لفاووات لموووت لاظغ يووةلالااقووالفووىلألائ ت و لالماووزنلايكووانلالماقووالعقووىل
التلرأللمائاللمائاليةلقا ا يةلفىلحالةلالماالوةل.ل
( و)للليت ليا ا لالمائاللالصحيلفالمي ا لال ىلايت ليعاأل لالتصألي لم و لليقوا ل
فااوتال لال اووالةلافوضلاظحو ازلاالتأكووأللمونلم افقووةلازنلال اوالةلاعووألأل ال فقووال
لماووت ألا لال اووالةلاااووتكمالليدو ا ا ليعوواأل لالتصووألي لافووىلحالووةلادوواألل قووصل
فىلالكميا ليت لاتاا لاإلد ا ا لالقا ا يةلحياللالماتا ألل.ل
(ا)ليووت ليا ووا لك ووللم وونلمي ووا لالاصوواللادر ووةلالتاو وزينلااإلألا لاللام ووةللم اقف ووةل
اظغ يووةلفصووا لموونلفاليصووةلالشووحنلالااصووةلف عوواأل لالتصووألي للق اووالةلاك و ال
اإلألا لاللامةللمفاحثلالتماينل.ل
ولماأل 58ول
يا و لق وواعلالتدووا لالاا ديووةلفحووا

لالتص و الفووىلال اووائللالماز ووةلتح و ل

التحورلأالدز لم رالقفلليصألا لشراأل لم افقةللرالل تاا لاإلد ا ا لالقا ا يوةلحيوالل
الماتا ألل.ل

ولماأل 55ول
تقتووز لفو اعلالريئووةلفتاووقي لالماووتا أللفوااقيلاللي ووا لالتوويلتو لفحصوورالافووىلحالووةل
عوأل لتقأل لالماتا أللأالمنلي يف ل اتالمرالاواللليامينلفال اوفةللقاوقالالت ائيوةلال19ل
ياماقللقاقالغي لالت ائيةلا لحلمنلتا يخلعقم لفال توائ لال رائيوةللقوحوصليوت لالتصو ال
فيرالافقاللققااعأللالتيليصأل لفرالق ا لمنلالازي لالمتاصلفالتدا لالاا ديةل.ل
ولماأل 100ول
تصأل لالريئوةلأالف اعروالالماتصوةلف وا قلعقوىل قوبل ايلالشوأنلشوراأل لف تيدوةل

الوحصلأالالم ادلةلأالصا لم رالأالفألللفاقأللا لحلفلأللأألا ل ا لقأل لد يرالااحوألاقل

.ل

ولماأل 101ول
فال اووفةللقصوواأل ا لالمصو يةلالم تووأل ليلووىلالووفالألليقتصو لالوحووصلعقووىلااووتيوا ل
القااعأللالصحيةلاالحد لالز اعيلاالفي يل.ل
ولماأل

102ول( البن زابعت إس ب

بق از ــر ال تزد ـالقنتم ز  32ل ن

) 2001ل

يدبلأنليتااف لفىلالاقالالااضلةللق قافةلال اعيةلعقىلالاا ألا لماليقى:لل
أا قل:لفال افةللألدرز لااآل

لاالملألا ليشت لانليكتبلفقأللالم شوألعقوىلالداو ل

الاللفا لف يقةلثافتةلا لحلفالقتةلالل فيةلأااإل دقيزيةلأاالو ايةل.ل

ثا

ياقل:لألتىللفالق ا ل32للا ةل2001ل(لالاقائالالمص يةلاللألألل18لتافالفىل2001/1/21ل)ل

ثالثاقل:لفال افةللق يا لاالألاادنلالم فاحةلاالقحا ل:لل

ل()1لأنليت لالشحنلمفاش لمنلفقأللالم شألالىلمص .ل

()2لل(لياتفألللالف ألل()2منلالف أللثالثاللفق ا للازي لالتدا ل120للا ةل)2001
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 :
(أ) بلد المنشأ .
( ب) اسم المنتج .
(ج) اسم المجزر .
(د) تاريخ الذبح .
(هـ) اسم المستورد وعنوانه .
(و) الجهة التى أشرفت على الذذبح طبقذا للشذريعة امسذ مية ى علذى أن تكذون

هذه الجهة معتمدة من المكتب التجارى فى بلد المنشأ.ل
افلاقل:لفال افةللقمالفسلالدا ز لاالمو اشا ل لاالاوداأللاالماكيو لااظكقموةل(عوألال
الداا بلامالياتا ألللالغ اضلال فيةلااظمنلالص اعيل)ليشت لماليقى:ل

أنليكانلقأللت لتثفي لف اقوةلفيا وا لم اوادةلف يقوةلالحياكوةلفكوللق لوةلاث وا ل
التص يالامألانلفيرالفالقتةلالل فيةلالفيا ا لالتالية:لل
ل اعلال اي لالماتاأل ل.للفقأللالم شأل.لاا لالماتا ألل.لافال افةللقم تدوا لالتيلتحموللاومةلتدا يوةلأالعالموةلتدووا يةليتلوينلتقألي و لموال
يثف لتمقحلالمص الالم ت للر لالامةلأالاللالمةلالتدا يةلأام اصلل لفااتاألامرا.لل
ولماأل 103ول
يدوازلل ئيسلمدوقسليألا لالريئةلأالمنليواض لاف وا لعقوىل قوبلالماوتا أللأال
اكيق لأالمنليواض لالامارلف عاأل لف زال االةلالماتا أل لالتيلت ل فضرال رائياقلألاالل
أالاا جلالألائ لالدم كية.ل

عقىلأنليت ليعاأل لفحصلال االةلفلأللالو زلفاعتفا ال االةلدأليأل ل.ل

الفصل الثالث
فحص السلع المصدرة

ولماأل 101ول
يتقأل لالمصأل لف قبلفحصليلىلف علالريئةلالماتصلافقاللق موا جلالملوألللرو ال
الشووأنلعقووىلأنليووت لاووألاأللال اووا لالتوويليصووأل لفتحأليووأل الق و ا لموونلالووازي لالماووتصل
فالتدا لالاا ديةل.ل
ايدازللقمصأل ل قبليتما ليد ا ا لالوحصلعقىلالفيانلالدم كيل.ل
ل
ولماأل 109ول
يكتوىلفالوحصلالرا ىللقاقالالمصأل لالماتافا للققااعأللالتاليةل:ل
أنليكو ووانللو ووألىلالمصو ووأل ل رام و واقللق قافو ووةلعقو ووىلالدو وواأل لملتمو ووأللمو وونلالدرو ووا ل

الماتصو ووةلايكتوو وويلف و و ق ا لالمصو ووأل لكتافو ووةلف و و لحل لاأنليقفو ووللالمصو ووأل لقيو ووا لالريئو ووةل
فالتوتي لعقىل الال را .ل
لللللللللللأنلتتأكووأللالريئووةلموونلقيووا ل وووسلالمصووأل لفتصووألي لالاووقلةللمووأل ل لتقووللعوونل
ا لافحأللأأل ىلعش ل اائل لاأ لل لياف ل فضل

لال اائللأادز لم رال.ل

لللللللللللايووت لتاووديللالمصووأل ينلالماووتافيينللققااعووأللالمشووا ليليرووالفووىلادووللي شووأل
لر الالت و ضلفالريئوة لايصوأل لفالقيوأللفوىل و الالاودللأافالشو بلم و لقو ا لمونلالوازي ل
الماتصلفالتدا لالاا ديةليت ل ش لشر ياقلفالاقائالالمص يةل.ل

لللللللللللال و و ئيسلمدقو ووسليألا لالريئو ووةلأنليو ووأم لف و و د ا لفحو ووصلعش و واائيلظيلمو وونل
اائللالمصأل ينلالمقيألينلفوىلالاودللالمشوا ليليو لفو الثفو لعوأل لم افقوةلال اوالةلأال
ال اووائللالتووىلاضوول للقوحووصلاللش واائيللقمااصوووا لي و لالمصووأل لفالش و بلموونل
الاوودللايش و بلفووىلحالووةلالتك و ا لايلوواأللقيووأل لم و لأا و ىلفووىلحالووةلااووتيوائ لالقااعووألل
التىلتضم ترالالوق لاظالىلمنل

لالماأل ل.ل
ولماأل 101ول

يقت ووز لالمصو ووأل لفتدري ووزلال ا ووائللالم ق ووابلفحص وورالألااو ووللال ووألائ لالدم كي ووة ل
ايدازللقمصأل لأنلي قبليد ا لفحوصلال اوالةلالمصوأل لفوىلمكوانليعوألاأل الفم وا

ل

اإل توواجلأالاووا جلالووألائ لالدم كيووة لعقووىلأنليقووا لفاووألاأللمقافووللالاووألما لالتوويلترأليرووال
الريئةلافقاللققااعأللالتيليصأل لفرالق ا لمنلالازي لالماتصلفالتدا لالاا دية.ل

القمصووأل لأنلي قووبلفحووصلالدووز لال و ىلأعووأللموونلال اووالةلالم قووابلتصووألي ال
ي الل لتكنلقأللأعأل لفالكاملل.ل
ولماأل 101ولل
يشت لفىلال اائللالمصأل لالم قابلفحصرالاالمشتمقةلعقىلعأل للا ا لأال
األلأنليكانلكللم رالمت افقةلفىلال اعلاالص الاال تفةلااللفا ل.ل
ولماأل 108ولل
تقتز لالريئوةلفوأنلتلتوأللفالشوراألا لالصواأل لمونلالدروةلالماتصوةلفوا از لالز اعوةل
اااتصو ووالرلاظ اضو وويلاا از لالصو ووحةلاالاو ووكانلاا از لالكر فو ووا لاال اقو ووةلاالتو وويلي و ووت ل
تح ي ووالف ووا قلعقووىليد و ا ا لال قافووةلالتوويلتقووا لفرووال و لالدرووا لفووىلمااقووالاإل توواجل
ااإلعألاأللاالااصةلفالم افقوةللققااعوأللالصوحيةلاالحدو لالز اعويلاالفي و يلااإلشولاعيل

ايلت ووأللفر و و لالشو ووراألا للقص ووالحيةللقتصو ووألي ل ايكتوو وويلفوحص وورالرا ي و واقلفو ووىلم و واا يل
الشحن.ل

ولماأل 105ول
يق ووا لفو و علالريئ ووةلالما ووتصلفوح ووصلام ادل ووةلعي ووةلعشو واائيةلممثق ووةللق ا ووالةل
المص ووأل للا ليد ووازللوو و علالريئ ووةل ف ووضلال ا ووالةلالمص ووأل للل ووأل لم افقتر وواللقش و و ا ل
االمااصوا لي لفلأللفحصلثالثلعي ا لعشاائيةلممثقةللق االةلالمصأل ل.ل
ايدووازلف ووا لعقووىل غفووةلالمصووأل ليتمووا ليد و ا ا لفحووصلالصوواأل ا ل تااصووألا ل

شراأل لاظ نلفالتصألي لعقىلالفيانلالدم كي.ل

ايتلينلعقىلف علالريئةلالماتصلفأنليصأل للصاحبلال االةلالمصأل لشراأل ل
اإل نلفالتصألي للقكميةلالم افقةل لاتصأل لالشراأل لفا لي را لالوحصلاالم ادلة.ل
ايدازللقمصأل ل قبلتألاينلالشراأل لعقىلالفيانلالدم كيل.ل
ولماأل 110ول
ي الا تر و ل تيدووةلالوحووصليلووىلع ووأل لم افقتروواللقش و ا لاالمااصوووا لالمق و

ل

يقتز لف علالريئةلف ا ا لالمصأل لأالاكيق لأالمنليواضو لفأاوفابلالو فضلاواللل21ل
ااعةلمنلتا يخلالوحصل.ل

ولماأل 111ول
يقتز لالمصأل لفشحنلال االةلاالللالمأل لالمحألأل لفىلشراأل لاإل نلفالتصألي .ل
ولماأل 112ول
يشووت للقاوومارلفتصووألي لال اووالةلالتوويلت و لفحصوورالأنلترووللم افقووةللقش و ا ل
االمااصوووا لحتووىلاقو لشووح را لالوو علالريئووةلالتأكووأللموونل لووحل لفو الثفو لأنلال اووالةل
أصووفح لغيو و لم افقووةللقشو و ا لاالمااصوووا لالمقو و لادووبلعقيو و لي الكا و لال ا ووالةل
اا جلالألائ لالدم كيةلاحبلشراأل لاإل نلفالتصوألي لافوضلأاتامروال تاا الكا و لألااولل
الألائ لالدم كيةلفتم المنلالتصألي ل.للل
ولماأل 113ول
ي العووألللالمصووأل لعوونلالتصووألي لأالا تر و لالمرقووةلالمحووألأل لف وىلشووراأل لاإل نل
فالتصألي لتلينلعقىلف علالريئةلالماتصلفضلأاتا لال االةل.ل
ولماأل 111ول
تصأل لالريئوةلأالف اعروالالماتصوةلف وا لعقوىل قوبلالمصوأل لأالاكيقو لأالمونل
يواضو و لش ووراأل لف تيد ووةلالوح ووصلأالص ووا لم ر ووالأالف ووألللفاق ووأللا ل ووحلفل ووأللأألا لال او و ل
المق ل.ل
ولماأل 119ول
يدازللقمصأل لااللل18لااعةلمنلعقمو لف تيدوةلفحوصلال اوالةلالمصوأل لأنل
يتقأل ليلىلف علالريئةلف قبلإلعاأل لالوحصلماضحاقلمف ا ل لحل.ل

افىلحالةلقفاللال قبليتلينليعاأل لفحصلال االةلفااا ةلف يينلل لياف للر ل

ا شت احلفىلفحصل

لال اوالةلايوت لالوحوصلفوىلحضوا لالمصوأل لأالاكيقو لأالمونل

يواض ل.ل
ل
ولماأل 111ول
يدووازللو ئيسلمدقووسليألا لالريئووةلأالموونليواضو لاف ووا لعقووىل قووبلموونلالدرووةل
الما ووتا أل ليعو ووا لأيلم وونلال ا ووائللالمص ووأل ليل ووىلالا ووا جلم وونلأيلم وونلالوح وواصلأال
ا اتفا ا .ل

ايدووازللقمصووأل لالتقووأل لف قووبلفحووصلالاووقالالمصووأل ل فقوواللقمااصوووا لالتووىل
ي قفرالالماتا أللعقىلانلتحألألل

لالمااصوا لفىل قبلالمصأل .ل

الفصل الرابع
التظلم من النتائج النهائية للفحص
ولماأل 111ول
يدووازللقمصووأل لأاللقماووتا أللالووترق لموونل تووائ لالوحووصلال رائيووةلاووالللأاووفاعل
منلتا يخلعقم لفرال.ل
ايقأل لصاحبلالشأنلأالاكيق لأالمنليواض لالترق ليلىلأما ةللد وةلالترقموا ل
المشووكقةلفقو و ا لازي و لالتد ووا لالاالديووةلافق ووالظحكووا لالم وواأل لالاووافلةلم وونلق و ا ل ئ وويسل
مدقووسلالوواز ا ل ق و ل1181للا و ل2003لالمشووا ليلي و لعقووىلأنلي ف و لفووالترق لموواليويووألل
األاأللتأمينل قأليلقأل للاماةلد يرا لي ألليلي لفىلحالةلقفاللالترق ل.ل
عقووىلأنليل و ضلالووترق لعقووىلالقد ووةلاووالللأاووفاعلموونلتقأليم و للقد ووةللوح ووصل
المات ألا لالمقوألمةلمنلاظ االالمل يةلماضواعلالترق و للتق يو لموالتو ا لفموالفوىل لوحل
اعتموواأللال تائ و لال رائيووةلأالتل ووأليقرا لأاليلتائرووالأاليعوواأل لالوحووصلايلتفو لقو ا لالقد ووةل
رائيالايا

لف لاظ االالمل يةل.ل

اعقووىلالقد ووةلي المووالا تروويل أيروواليلووىليعوواأل لالوحووصلينلتحووألأللملمووللالوحووصل
الماووتصل تااتاحووةلالو ص ووةللقمترقو و للحض ووا ليدو و ا ا لالوحووصل لاتلتف و ل و لال تووائ ل
رائيةلا ليدازلالترق لم رال.ل

ل

الفصل الخامس
الرسوم اإلضافية للفحص واستخراج الشهادات
ولماأل 118ول
تحصللف اعلالريئةلال اا لاآلتيةل---:لد ي ل

لل

ل90ق

ل

ا و لفحووصل اووالةلعوونلكووللا و لاوواعا لعمووللفلووأللالاوواعةلالثا يووةلماووا قلال

حتووىلالاوواعةلالثام ووةلموونلصووفارلاليووا لالتوواليلموونلأيووا لاللمووللال اووميةلايضوواعال و ال
ال ا و لفووىلأيووا لالدمووالاالل ووال لال اووميةلموونلالاوواعةلالثام ووةلصووفاحاقلحتووىلالاوواعةل

الثام وةلموونلصووفارلاليووا لالتوواليلافحووأللأقصووىلد يرووانلال لووحلفيمووالعووألالموواليووت لفحصو ل
فىلف اعلالريئةلالتيلتلمللف را لالا أليا لالالتيليحألأل ال ئيسلمدقسليألا لالريئة.ل
للول1لد ي لل او لااتاو اجلشرواأل ل تيدةلالوحصلأالالم ادلووةللقصواأل ا لأالالواا ألا ل
أالشراأل لالم شألأالصا لم رالأالفألللفاقألل.ل
ل

