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 القـسـم األول
 الئحة القواعد المنفذة ألحكام قانون اإلستيراد والتصدير 

 األول اب ـــالب 
 اإلستيـــــراد
 الفصـل األول

 تعاريف وأحكام عامة
 ـــ

قات الا  يقدا  بافلذااا نال با ةالقناعا  النوذا  ةنالئحا 1791لساو   111فى تطبيق أحكام القااون  قمام    ـ1مادة
 -ي  مقي  كل نوها : التالية الن وي النب

  :افستيقا   (أ )

الى  اخل جنهنقية نداق ال قبياة نخ خالهاا الاى الا ائقة الجنقكياة ن  الخاقج هن جلب السلع 
 .الوهائي بقسم الناق نتسجيل البيا  الجنقكى لإلفقاج عوها 

نا  الن ااقو ناسساناق ن بالا اخلننا  اسساناق الحاقة ن  النوااطق الحاقة نيكن  االستيقا  
 .الستيقا  ن  الخاقجلطبقا للقناع  ال انة  النقخص بامانتهااسخقي الن اقو ن  ية نال نل

  :النستنق   (ب )

باساان  البيااا  الجنقكااي عاا  الساالع النطلاانب اففااقاج لشااخص الطبي ااي أن االعتباااقي النقياا  ا
 . الوهائي عوها بقسم الناق  ، نالنسئنل ع  استيذاء القناع  افستيقا ية

  ق:افستيقا  لالتجا (ج )

ساتنق ي  نفقاا سحكاام القااون  نالطبي اي ناالعتبااقي النقيا  بساجل ال لشخصا هكل نا يستنق 
 ابحالتهها لبي فى شأ  سجل النستنق ي  ن  سلع تحنل الدذة التجاقية  1712لسو   121قمم 

 . اعنلية تحنيلية أن تكنيلية عليه  ن  خجقاء أى اأن تغليذه اعو  افستيقا  أن ب   ت بئته

  :السل ي نالخ ني ستيقا  لإلوتاج اف (  )

، ننااا  تسااتنق ه النشااقنعات كاال نااا تسااتنق ه النشااقنعات افوتاجيااة لبي اا  ب اا  تغييااق حالتاا  
نيشاانل  لاا  ال ، ـنكل خليهااا ناا  أعنااـالخ نيااة بنااا يحقااق تأ يااة الخ نااة فينااا تقاانم باا  أن ياا

نالناانا  اسنليااة نالساالع  الخاناااتبنااا فااي  لاا  الخ نااة  اءأنالتشااغيل أن أ زنات افوتاااج ـنستلاا
 . النسيطة نغيقها ن  اسجزاء

 : افستيقا  لالستخ ام الخاص)هـ( 

ننانا  ال عاياة نا  أدانل قأسانالية نمطاع غيااق ـ لغياق افتجااق أن افوتااج ـا  يساتنق كال ناا 
ننا ،نوذ اة لوشااط النساتنق  نلايخ لشخدا نغيقها الستخ انها على وحن تتحقق ب  ناسعال  
 .تأجيق التننيلي ي   أستخ اناً خاداً فينا ع ا سياقات القكنب لليستنق  

 
 
 

ل  أن ل ائلتا  نا   تحقيق نوذ ةلطبي ى الشخص يستنق ه الكل نا افستيقا  لالست نال الشخدى :( ن) 
علاى وحان ال يحنال نسلع نواسبة ن  حيا  ونعيتهاا نكنياتهاا ناع االسات نال الشخداى أن ال اائلى 

 دذة افتجاق .
 : للحكننةافستيقا  ( ز) 

نحاا ات اف اقة النحليااة ناسشااخاص نال انااة هاان ناتسااتنق ه الاانزاقات نالندااالا نالهيئااات 
 .اسعتباقية ال انة لتحقيق أغقاضها 

يكن  استيقا  احتياجات البال  ن  السلع طبقاً سحكام القناوي  نه ه الالئحة  نبناا ال يخاالا الوااام ال اام ـ 2مادة
 .ناآل اب

أن نا  يذنضا  حااق الت انال ناع أى نانق  أجوباي  النزيق النختص بالتجاقة الخاقجياةيجنز بققاق ن   ـ3مادة
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 .  اسضقاق بدالا االمتدا  الندقىيت ن
يكن  النقي  باسان  البياا  الجنقكاي هان النسائنل عا  اساتيذاء القناعا  افساتيقا ية نيجانز التواازل عا  ـ 4مادة

مباال خلاى أي شاخص طبي اي أن أعتبااقي لهاا ل البياا  الجنقكاي القساائل النساتنق ة نالتاي تام تساجي
ت اا يل واااام االفااقاج نيكاان  النتوااازل لاا  هاان النساائنل عاا  اسااتيذاء القناعاا  االسااتيقا ية كنااا يجاانز 

ن لا  فيناا عا ا القساائل التاى عقضات علاى الجهاات النختداة اففقاج فى أى نقحلة مبل اففاقاج 
 .ابقتها للننادذات الذوية بإجقاءات الذحص نتم قفضها ل  م نط

 اآلتي : ال تسقى أحكام ه ه الالئحة على  ـ5مادة
ن لا   السلع التى يستنق ها مطاع البتقنل نالالزنة لتحقيق أغقاضا  نفقااً لناا يحا  ه نزياق البتاقنل -1

  نق  فى شأو  وص خاص ، ن نا فينا ع ا سياقات القكنب

 . استالنها نيتم خعا تها خلى النقسل نو ي  النقسل خلالطقن  البقي ية التى يقفو  - 2
أنقاق الوق  اسجوبي ناسنقاق النالية التي يتم ت انلها باي  جنهنقياة نداق ال قبياة نالا نل اسجوبياة  -3

 ع  طقيق الجهات النقخص لها به ا الوشاط.
افوتاجياة بناا ال الاناق ة بوااام السانال الن مات للنشاقنعات  وهاالسابق اففقاج عوتاج فنستلزنات ا -4

 تد يقها نتسانيتهااستخ انها ن  ه ه النستلزنات فى نوتجات تم % ن  الكنيات التي تم  1يتجانز 
. 

بقسم الند قي  السابق مياانهم بتدا يقها أن ن  النواطق الحقه السلع الندقية الناق ة ن  الخاقج  -1

 االتية :نفقا للشقنط  نفق دحيا االجقاءات الجنقكية
 .تد يقها عيوية البضائع السابق نات حقق الجناق  ن  دحة النستو تتأ   )أ(

 .للقمابة على الدا قات نالناق اتالسلع الزقاعية نالغ ائية على الهيئة ال انة عقو  )ب(
 بأسااطيل الداي  التاي نكا ا اسسانا  النداا ة قسائل اسسنا  الندا ة ن  بحياقة الونباة السان اوية  -6

  .ت نل فى أعالى البحاق  التيتحنل ال لم الندقي ن
 .ن بون  ال ين التي تق  للنستشذيات أنال م ننشتقات  اسعضاء البشقية  -9

أجوبيااً  مكنيقا  شقعى ن  ننقثي  بالخاقج سناء كاا  النانق  نداقياً أنا ي نل خلى الندقيي  1

ة بانزاقة الخاقجياة عليها ن  الجهة النختدا قات بشقط تق يم نثيقة قسنية ند قبنا فى  ل  السيا
لنقثاة ل   النقثاة ال يذاقج عا  الاناق  خال ـي  نلكية الننق  لألدواا نحل افق  ، نفى حالاة ت اذت

 . أنالنكيل عوهم بتنكيل قسني
سااناء كااا  افسااتيقا  بقداا  افتجاااق انافوتاااج ، ( 1) ينمااا اسااتيقا  الساالع الن قجااة بااالنلحق قماامـاا 6مااادة

ينافااق نزيااق الزقاعااة علااى خسااتيقا ه كنبياا  زقاعااي أن نطهااق نااا ا ، فينااا عاا  انافسااتخ ام الخاااص
ب ا  أخا  قأي الجهاات النختداة الننافقاة علاى نزيق النختص بالتجاقة الخاقجية لليجنز ن، فطقي 

نقاكااز نخحتياجااات أن الخ نيااة للنشااقنعات افوتاجيااة  ناا  تلاا  الساالعنسااتلزنات افوتاااج  اسااتيقا  
 . فى ح ن  افحتياجات الذ لية ن ل نن اه  البحن  نالجان ات 

 : يشتقط لإلفقاج ع  السلع النستنق ة اآلتي ـ 7مادة
( 2أ  تكن  ج ي ة ننع  ل  يجنز استيقا  السلع النست نلة فى اسحانال الاناق ة باالنلحق قمام ) (1)

نالحاالت التى ينافاق عليهاا الانزيق النخاتص بالتجااقة ننا نق  بشأو  وص خاص به ه الالئحة 
 .الخاقجية

أ  تحناال عالنااات التااقميم الاا نلي نفقااا للقناعاا  التااي يداا ق بهااا مااقاق ناا  الاانزيق النخااتص  (2)
 بالتجاقة الخاقجية.

 ( الشقنط الننضحة مقي  كل نوها .3أ  تستنفي السلع الن قجة بالنلحق قمم ) (3)

النت  التجاقية بها اسم النوتج نعن ن  أ  تكن  ندحنبة بذاتنقة يشتقط لإلفقاج ع  السلع النستنق ة  ـ 8مادة
 . أ  نج ت نعوناو  نقمم التليذن / الذاكخ/البقي  افلكتقنوي

مينتها يكن  س ا  مينة الناق ات التي تجانز نع ع م افخالل بنا نق  بشأو  وص خاص فى ه ه الالئحة  ـ9مادة
نلاة طقق ال فع النت اقا عليها نداقفيا نا  خاالل البوان  ال اى ن  أنا ي ا ل خنسة أالا  نالق ب
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 . (4)قممالناق  بالنلحق استيذاء الونن ج  اخل جنهنقية ندق ال قبية على أ  يتم 
 نيجنز للنستنق  تسنية مينة الناق ات بقينة دا قات أن خ نات . 

نزيق الاف اقياة التاى يقققهاا اال انلة  اخل جنهنقية ندق ال قبياة بتحدايل الندااقيا  البون تقنم  ـ11مادة
 (4الونان ج الاناق  باالنلحق قمام )اقجياة عا  كانال ميناة السالع التاى تضانوها التجاقة الخالنختص ب

 ل ى البو  النقكزى الندقى. نالدواعة أضافتها فنق تحديلها لحساب نزاقة التجاقة الخاقجيةن
يتم تحديل ه ه الندااقيا بن قفاة فيها اففقاج نباشقة ع  طقيق الجناق  نفى الحاالت التى يتم 
 .نالدواعةساب نزاقة التجاقة الخاقجية ندلحة الجناق  لح

 نفى جنيع اسحنال ي تبق خيدال س ا  ه ه النداقيا أح  نستو ات اففقاج.
ال يجانز لندالحة الجنااق  التداقا فاى السالع النخالذاة اساتيقا يا اال ب ا  دا نق ماقاق نا  الانزيق ـ 11مادة

 1791لساوة  111ن  القاون  قمام  11ان ن  يذنض  نفقاً سحكام النا ة  النختص بالتجاقة الخاقجية
 النشاق الي  .

نخ ا امتضت الاقنا بيع ه ه السلع ت ي  تجويب حديلة البيع لحي  التدقا الوهائى فى النخالذاة   
 .خالل بالقناع  الجنقكيةال ن  ا

 

 
 الفصل الثانى

 االستيراد لالتجار
 ــــ

دل اسنل ن  الباب اسنل ن  ها ه الالئحاة ، يت اي  اسخالل باسحكام النودنص عليها فى الذنع ع م ـ 12مادة
لإلفقاج ع  السلع النستنق ة لالتجاق تق يم دنقة ن  بطامة ميا  النساتنق  بساجل النساتنق ي  نأ  

 .تكن  السل ة ن قجة ضن  النجننعات السل ية النقي ة فى البطامة 
  نتسقى خحكام ه ه النا ة على السلع التى تستنق  بواام اسناوة .

يذقج عوها نباشاقة نا  الجنااق  ب ا  سا ا  الندااقيا على السلع التالية نال تسقى أحكام ه ا الذدل  ـ13مادة
 اف اقية : 

الكتااب نالدااحا نالنجااالت ال نقيااة سااناء كاواات نطبنعااة أن نسااجلة علااى أمااقاص نو نجااة أن  (1)
 .أسطناوات

ننياً لكال تااجق فيناا عا ا السالع االساتهالكية ي  جوي يلذأنخلذات السذ  اسجوبية النست نلة فى ح ن   (2)

 الن نقة .
 . نخلذات السذ  الندقية (3)
  اخل ال ائقة الجنقكية .نالطائقات تخقي  السذ  وناتج  (4)
  نالق. ىعلى ألذ  ن  تكلذة الوقل( طقن  البقي  السقيع بشقط خال تزي  مينة الطق  1)
يطة أن مطع غياق اآلالت نالن ا ات ناسجهازة أنال يواات ( الطقن  البقي ية التى تحتنى على سلع نس6)

  نالق. ىلذأ على ن  تكلذة الوقل أن الونا ج الدواعية بشقط خال تزي  مينة الطق  
( نخلذات الشقكات نالهيئات ال انلة في النناوي البحقية نالجنية الندقية نالتي تنافق عليها هيئاات 9)

 النناوي. 
 ي ن  السذ  الجاوحة ننخلذاتها التي يتم خوتشالها.( نا يباع فى نزا  علو1)

ناا  الجهااات  يشااتقط لإلفااقاج عاا  الساالع النسااتنق ة أ  تكاان  ندااحنبة بشااها ة نوشااأ نداا ق عليهاااـاا 14مااادة
 نا يلي :ن ل  فينا ع ا  النختدة

 . (2قمم ) لحقالسلع الناق ة بالن -أ 
 –لساالع اآلتياا  )اس نيااة نااا تنافااق علياا  الجهااات النختدااة باانزاقتي الدااحة نالزقاعااة ناا  ا -ب 

 –اسجهازة نالنسااتلزنات الطبيااة  – ياة ال الجيااة غاس –الخاناات ال نائيااة نالنانا  التشخدااية 
 الضاااقة ات الذطقيااات ناسعشاااب نبياا –اسندااال ناللقاحااات البيطقيااة نالنبياا ات الحشااقية 
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الكساب  – كتاكيات نباط عناق يانم –ننمذات اسوبات ننوانات ونن الوباات  –سننم القناضم ن
 .التقاني( –ننكنوات اسعالا 

 . دا قة ن  الشقكات النوتجةنتضنو  بل  النوشأ نتي كاوت فناتيق السلع النق م عوها  -ج 

 لتجاقة الخاقجية .باالحاالت التي ينافق عليها النزيق النختص  -  

مياة ناتذاأ، االتحاا  اسنقنباي نل  ن  تدا يق بالوسابة للسالع  ات نوشاأ النوشأ نتقبل شها ة  
ناتذاميااة تيسايق التباا ل بااي  الا نل ال قبيااة أ (الكننيساالشااقق نالجوانب اسفقيقي)السانق النشاتقكة ل

قاا للقناعاا  نف قنكا ا الا نل التاي يطباق ن هاا نبا أ الن انلاة بالنثال فيناا يخاص االعذااء نا  التدا ي
 .  النوانة فى ه ا الشأ 

لنوشااأ بشااقط تقاا يم داااحب الشااأ  نيساانا باااففقاج عاا  القسااائل غيااق النسااتنفاة لشااها ة ا  
خطاب ضنا  غيق نشقنط بقينة السلع النذقج عوها حسب تثني  ندلحة الجناق  نال ياق  خطااب 

، على أ  يتم استيذاء ه ه الشاها ة فاي ني اا  أمدااه سات  أشاهق  الضنا  خال ب   استيذاء شها ة النوشأ
 1791لساو   111نا  القااون   11ا ة نفقاا سحكاام النا ناال تم استيذاء الت نيو ن  خطاب الضانا 

 .النشاق خلي 
نيكن  النستنق  نسئنالً ع  البياوات الن نوة بشها ة النوشأ نعلى سلطات الجناق  خ ا تباي    

نا  للتحقاق تتخا  افجاقاءات الالزناة دحة شها ة النوشأ نحل ش  أ  أ   على لها نجن  ا لة كافية
يد ق بها مقاق ن  النزيق النختص بالتجاقة الخاقجية ب ا   يدحة الشها ة ، ن ل  نفقا للقناع  الت

 أخ  قأي نزيق النالية .

 الفصل الثالث
 السلعي والخدمي الستيراد لإلنتاجا

 ـــ
نع نقاعاة اسحكام النودنص عليها فى الذدال اسنل نا  البااب اسنل نا  ها ه الالئحاة للنشاقنعات  ـ15مادة

 ن  أن التشااغيل أن أ اء الخ نااة هااا ناا  نسااتلزنات افوتاااج افوتاجيااة نالخ نيااة اسااتيقا  احتياجات
أ  تقاا م خلااى الجنااق  النخااتص بااتلتاازم هاا ه النشااقنعات ، ناشااتقاط القياا  فااى سااجل النسااتنق ي  

النلحق الاناق  باالوشاط نخمقاقاً بنا يتم خستيقا ه نا  نساتلزنات افوتااج نفقاا للونان ج خثبات ستو  ن
 . (1قمم )

ت أ  تطلب نا  الهيئاة ال اناة للقماباة علاى الداا قات نالاناق ات خساتخقاج نيجنز له ه النشقنعا
طلاب تقا م دانقة ها ه البطاماة عوا  نثباات الوشااط ، خبطامة خحتياجات بواء على نا تق ن  ن  نساتو  

 .افوتاج اففقاج ع  نستلزنات 
تحات وااام السانال الن مات  اففقاج الوهاائى بقسام الاناق  عا  السالع التاى سابق اففاقاج عوهاايسنا با ـ16مادة

 مبل اففقاج الوهائى.االستيقا ية بشقط استيذاء القناع  

 الفصل الرابع
 االستيراد لالستخدام الخاص 

 ـــ
فيناا عا ا  ن  افخالل باسحكام النودنص عليها فى الذدل االنل نا  البااب االنل نا  ها ه الالئحاة  ـ17مادة

 ةسااالع الاااناق ة لالساااتخ ام الخااااص لألشاااخاص الطبي ياااتذاااقج الجنااااق  نباشاااقة عااا  ال( 7الناااا ة )
اساتيذاء ونان ج ناع نقاعااة ن لا   ن ل  فاى حا ن  احتياجاات الوشااط الناقخص لهام با  ةاناالعتباقي

 .(6)قمم  بالنلحقالناق  االمقاق 

االفاقاج عوهاا  يسنا باففقاج الوهائى ع  السلع التى سبق االفقاج عوهاا ن متااً بشاقط ا  تكان  السالع النطلانب ـ18مادة
 .أنالوهائي نستنفاة للشقنط االستيقا ية نمت االفقاج الن مت

 ةان االعتباقيا ةالطبي يانننا  ال عاية ناسعال  الناق ة لألشخاص  الجناق  نباشقة ع  ال يوات نالونا ج تذقج ـ19مادة
 بالشقنط اآلتية : 

 . دذة ال يوة ان الونن جن   التأك  -
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 .نزاقة الدحة على عيوات اس نيةننافقة الهيئة النختدة ب -

 اية ناسعال  نطبنعاً عليها أسم الجهة أنالنواسبة الن ل  عوها .ـنا  ال عـأ  تكن  ن -

 .اسفالم اسجوبية ننا  ال عاية الخادة بننافقة الندوذات الذوية على  -

لجهاات ال لنياة فاى نواسابات عقا  تذقج الجنااق  نباشاقة عا  النانا  افعالنياة نالنكتبياة الاناق ة للساذاقات نا ـ21مادة
 . أ  يتم اففقاج باسم الجهة النستذي ةعلى ناالحتذال باسعيا  القننية لل نل اسجوبية ، أن تنقات علنية 

تذقج الجناق  نباشاقة عناا ياق  نا  النقاكاز القئيساية لشاقكات الطياقا  اسجوبياة خلاى فقنعهاا فاى جنهنقياة ـ 21مادة
 ةقابيااة نناانا  ال عايااة نافعااال  نالاازى القساانى لل ااانلي  بشااقط ننافقااة نزندااق ال قبيااة ناا  أ نات نكت

 .الطيقا 

 الفصل الخامس
 االستيراد لالستعمال الشخصى

 ـــ
تذقج الجناق  نباشقة ع  السلع ناسنت ة التاي استثواء ن  أحكام الذدل اسنل ن  الباب اسنل ن  ه ه الالئحة  ـ22مادة

 ية أننشاتقاه نا  ـقن  البقياـقيق الشح  أنبالطـع  طب أنـناء دحبة القاكلها دذة االست نال الشخدى س
، نيستثوي نا   لا  الا قاجات البخاقياة ثوائياة  اسسناق الحقة نيسنا به ه السلع ناسنت ة نلن كاوت نست نلة

 .فينا ع ا نا يق  بقسم النقضي نالن نمي  اسشناط 
( بها ه 3نفاة لشقط ال نق نفقا سحكام النلحاق قمام )نيشتقط بالوسبة لسياقات القكنب أ  تكن  نست 

الالئحة فى تااقي  الشاقاء أن التنلا  أن الشاح  ، نيساتثوي نا   لا  ساياقات القكانب النجهازة تجهيازا طبيااً 
خاداااً نالااناق ة بقسااـم النقضااي أن الن اانمي  النسااتنفي  للقناعاا  النوانااة سحكااام ماااون  توااايم افعذاااءات 

 الجنقكية.

قة قئايخ نافـناعلاى أ  يقا م كل نستثنق باستيقا  سياقت  الخاداة  ن  التقيا  بشاقط ال ناق نيسنا ل 
 .أنن  يذنض ق الحقة ـنالنواطالهيئة ال انة لالستثناق 

 الفصل السادس
 االستيراد للحكومة 

 ــ
كان  اساتيقا  السالع  ن  افخالل باسحكام النودنص عليها فى الذدل اسنل ن  الباب اسنل ن  ه ه الالئحة ي ـ23مادة

ناسشاخاص الالزنة لنزانلة وشاط النزاقات نالندالا الحكننية نالهيئاات ال اناة ننحا ات اف اقة النحلياة 
ن ن  خشتقاط القي  فى ساجل  فقاً سحكام القناوي  ناللنائا التى توام نشتقياتها ن  الخاقجناالعتباقية ال انة 

 .النستنق ي  

 . عنا تستنق ه لتحقيق أغقاضهاالنا ة السابقة فى قة للجهات النودنص عليها نباشتذقج الجناق   ـ24مادة

 
 
 السابعالفصل 
 العرض برسم السلع الواردة 

 ــــــ
يجاانز لااقئيخ نجلااخ خ اقة الهيئااة ال انااة لشاائن  الن اااقو ناسسااناق ال نليااة الساانال لل اقضااي  ـاا 25مااادة

قخيص بإمانتهااا فااى ندااق ، بيبااع الساالع بالن اااقو ناسسااناق ال نليااة نالن اااقو التااى يداا ق تاا
فاى أنااك  البياع التاى تحا  ها خ اقة الن اقو أن السانق نباشاقة  النستنق ة بقسم ال قو نافعا ة 

، نيتم البيع فى ه ه الحالة تحات أشاقاا الهيئاة النا كنقة   الوذقات النحلية الجوحة الن قوفى ح ن
ا  الشاقاء لالتجاـاق أن االوتاـاج أن قا ية ساناء كا  االستيـستنفي القناع، على أ  تنندلحة الجناق 

نيساتثوي نا   لا  خساتيذاء شاها ة النوشاأ نالشاح  نا  بلا   ياالستخ ام الخاص أن االست نال الشخد
 .النوشأ

  الثامنالفصل 
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 الواردات بدون قيمة ) بدون عوض (
 ـــ

تذاقج الجنااق  نباشاقة عا  السالع   استثواء نا  أحكاام الذدال اسنل نا  البااب اسنل نا  ها ه الالئحاةـ 26مادة
 الجهات اآلتي  :  ب ن  مينة خلىأن نتوازل عوها الناق ة هبات ان نساع ات 

ناسشااخاص اسعتباقيااة ة ننحاا ات اف اقة النحليااة ـالا الحكننيااة نالهيئااات ال انااـالاانزاقات نالنداا -1
نالنقاكاااز البحثياااة نلنبياااة ناالتحاااا ات نالوقاباااات ال اناااة ناسو ياااة القياضاااية ناللجواااة اسال اناااة 

 . ننافقة الجهات النشقفة على الوشاطبشقط ن ل  ، نالجان ات
 . ننافقة الجهة اف اقية النختدةبشقط   نالنساج  نالكوائخ اسهليةالجن يات  -2

   التاسعالفصل 
 اإلجراءات الحدودية للحماية من إستيراد 

 المتعدية على حقوق الملكية الفكرية السلع 
 ـــــ

ننثلااة القااونوي أ  يتقاا م بشاكنى خلاى الجنااق  النخاتص لنمااا أن نالا  حقاانق النلكياة الذكقياة يحااق ل ـا27ماادة
ل خلاى الناناوي النداقية نا  سالع عا  القساائل التاي لام يذاقج عوهاا أن فاى طقيقهاا للنداناففقاج 

كياة الذكقياة علاى حقانق النلنوتجات أن عبنات نستنق ه تحنل الدذة التجاقية نتي أ عي بت  يها أن
الن شااقات الجغقافيااة ـ التداانينات ـ ال النااات التجاقيااة ـ  النجااانقة)حقاانق الن لااا نالحقاانق 

 ( التدنينات التخطيطية لل نائق النتكانلةنالدواعية ـ بقاءات افختقاع نالونا ج 
خخطاااق مطاااع االتذامااات باانزاقة التجاااقة الخاقجيااة نالدااواعة الشاااكي نالجنااق  النخااتص علااى ن 

 .نقة الشكني بد
 :  اف لة الكافية فثبات الت  ي على أ  تتضن  البياوات نالنستو ات التاليةنل الشكنى على تيجب أ  تش ـ28مادة

 اسم نق م الشكنى ننهوت  ننايذت  ناسم ن  ينثل  .  -1
قمام نتق يم نداا تذدايلي للقساالة أن القساائل نحال الشاكنى نا  حيا  ال نلاة الندا قة   -2

 . اسم النستنق  نندا السلع، نيواء الندنل ،  البنليدةتاقي  ن

 . على حقنق النلكية الذكقيةاس لة نالنستو ات التي تكشا ع  نجن  ت  ي   -3

بأو  لم يوقل نلكيتها أن حق االوتذااع ت ه  ننضنع الشكنى نالذكقية نلكية حق اليثبت نستو    -4
 .بها 

قئايخ علاى عقيضا  نا  اق أناق بأو  لم يطلب استد النلكية الذكقية حق ت ه  ن  داحب   -1
النحكنااة النختدااة بااإجقاء أن أكثااق ناا  افجااقاءات التحذايااة أن لاام يداا ق مااقاق بااقفو 

 .ال قيضة افجقاء التحذاي  في حالة تق ين  

باأ  يان ع لا يها تأنيواا وقا ياً  أن خطااب خلاى الجناق  النخاتص الشاكنى تقا يم الشااكي عوا  يجب على  ـ29مادة
القسااالة نحاال الشااكني نفقااا لتثنااي  نداالحة الجناااق  ، نخ ا كااا  التااأني   ي ااا ل قبااع مينااةضاانا  

يقتق  بأى مي  انلة فى جنهنقية ندق ال قبية نالب أ  يد ق ن  أح  البون  ال ـخطاب ضنا  نج
أن شقط نأ  يت ه  فيا  البوا  باأ  يا فع للجهاة اف اقياة نبلغااً يانازي التاأني  النطلانب نأوا  نسات   

 .خلى اي  ن اقض  ن  الشاكي تذات لو  أنل طلب نوها أن تج ي  ن ة سقياو   ن  االف ائ  بأكنل  ع
نلا  ختناام افجاقاءات  (29،21،27)ت أحكام الننا  ـني خ ا استنفـنل الشكـص مبـق  النختـالجنعلى  ـ31مادة

 .التي تسبق اففقاج الوهائي نع نما ه ا اففقاج 
تخاص ل يها أ لة ااهقة علاى حا ن  ت ا ي علاى حقانق النلكياة الذكقياة على كافة الجهات التي يتنفق  ـ31مادة

  . الجناق  به ه الن لنناتندلحة قسائل لم يتم اففقاج الوهائي عوها ، أ  تخطق 
أ  تتخ  خجقاءات نما اففقاج الوهاائي عا  القساائل نحال الت ا ي ب ا  تأكا ها نا  ندلحة النعلى  

 .دحة ه ه الن لننات 
ب لم الندنل أن باي نسايلة أخاقي الشااكي نالنشاكن فاى بكتاب نندي علي  دلحة الجناق  ن تخطق ـ32مادة

 حق  نمطاع االتذامات بنزاقة التجاقة الخاقجية نالدواعة بافجقاءات التي اتخ تها لنما اففقاج . 
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أخقي ع  اففقاج الوهائي لن ة عشقة أيام عنل ، نيجنز تن ي ها لن ة عشقة أيام نتكن  ن ة النما  
 ات .بواء على عقو ن  مطاع االتذامالنزيق النختص بالتجاقة الخاقجية بننافقة 

خلى مطاع االتذاماات ن ي ه بالن لننات الكافية شكني أ  يتق م بأن ن  ينثل  حقنق النلكية الذكقية لنال   ـ33مادة
 .ن  الت  ي على ه ه الحقنق بنزاقة التجاقة الخاقجية نالدواعة 

التذامات جنع االست الالت حنل دحة ه ه الشاكاني، فاإ ا ناا تباي  نجان  أ لاة اااهقة نعلى مطاع ا 
القسااالة نحاال علااى الت اا ي يااتم التوساايق نااع نداالحة الجناااق  لتطبيااق افجااقاءات الح ن يااة ضاا  

 .االعت اء
 ا ي علاى عا  القساالة نحال التنا  عا م اففاقاج خلى مطاع االتذاماات تالم أن ن  ينثل  أ  يلنستنق  ل ـ34مادة

نخال أدبا القاقاق وهائيااً ل افخطاق خلي  نندخالل ثالثة أيام عنل ن  تاقي  حقنق النلكية الذكقية 
. 

ثالثاة ال تجاانز خاالل فتاقة الاتالم البات فاى على مطاع االتذامات بنزاقة التجاقة الخاقجية نالداواعة  ـ35مادة
خخطااق الجناق  النخاتص لإلفاقاج عا  ، نعليا  فاى حالاة مبانل الاتالم   أيام عنل نا  تااقي  تق ينا

 . القسالة ننضنع الشكني نا لم يك  م  د ق أنق مضائي بإجقاء تحذاي 
ع ننفى حالة قفو التالم يخطق الجنق  النختص باستنقاق نما اففقاج ع  القسالة نحل التالم  

 .بنوع ق ها د ق أنق مضائي خال خ ا ،ق  الضناوات النق نة ن  الشاكي
على الشاكي أ  يطلب استد اق أنق على عقيضة نا  قئايخ النحكناة النختداة بأدال الوازاع  يجب ـ36مادة

ن لاا  خااالل ناا ة نمااا اففااقاج النحاا  ة بالنااا ة بااإجقاء أن أكثااق ناا  افجااقاءات التحذايااة النواساابة 
 .( ن  ه ه الالئحة 32)
خاقجياة نالداواعة بناا يذيا  نمطااع االتذاماات بانزاقة التجااقة ال  كي باابال  الجنااقاالشفإ ا لم يقم  

نا ة نا يذي  خد اقاسنقعلى ال قيضة خاالل ن أعقو اسنق على النحكنة خالل ن ة نما اففقاج 
القساالة  عا  ها ه على الجناق  السيق فى خجقاءات اففقاج الوهاائي ،ثالثي  يننا ن  تاقي  تق ينها 

ها السل   وتيجة احتجازهاا نالتاي تقانم تحنلتنع خدم اسعباء التي ، ب   خستيذاء القناع  االستيقا ية 
 .الضنا  النق م ن  الشاكي تأني  أن الن  لها الجهات الن وية بال ائقة الجنقكية يبتحد

نالنشاكن فاى حقا  ا الشااكي نوالجنق  النختص بأ  يعلى افخالل بحناية الن لننات السقية نع ع م  ـ37مادة
 .أن وذي اف عاءقاج عوها بغية خثبات ـتم نما افف التي  للن ايوة القسانعا ل  فقدة كافية 

 فى الحاالت اآلتي  : ق  التأني  أن الضنا  النق م ن  الشاكي النختص على الجنق   ـ38مادة
 ااا  يناا  مااقاق نمااا اففااقاج خااالل النالنشااكن فااى حقهاام أن الناا عي علاايهم بااالتالم  يقاامخ ا لاام  -أ 

 ( .34النودنص علي  فى النا ة )
 . نق مضائي ينما اففقاج ع  القسالة نحل الشكنيخ ا د ق أ -ب 

 الباب الثاني
 التصدير

 الفصل األول 
 أحكــام عــامـة

 ــــ

خال لنا  يكان  بقدا  االتجااق سابق اساتيقا ه ننناا أسناء ن  افوتاج النحلاي ال يجنز نزانلة التد يق  ـ39مادة
 : االت اآلتية لتد يق الحلاسن  نقي اً بسجل الند قي  ، نال ي تبق نزانلة 

 ال انة .دا قات اسشخاص االعتباقية  -1
  . ننا  ال عايةنال يوات  -2

 .السلع الند قة بغقو ال قو في الخاقج  -3

 يسكات الكنبينتق النحنل عليها بياواات أن أشقطة أن  ات أنـنى على نستوـي تحتـقن  التـالط -4
 .ن لننات 

 .طلب خعا ة تد يقها ين السلع التى حقق عوها بيا  جنقكي لإلفقاج الوهائي -1
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 .بغقو استب الها أن خعا تها نالند قة ع السابق اففقاج الوهائي عوها ـالسل -6

عنليات االست نال أن التشغيل أن خجقاء ـ  سغقاو التدويع أنبدذة ن مت ق ـلع التى تدـالس -9
خ خالهاا  ثم ي ا  غقاواس  ن   ل نغيقأن توذي  عنليات بالخاقج  هادالحفلية عليها أنـتكني

 .خلى البال  

 .النت لقات الشخدية أن اله ايا بدحبة النسافق أن ع  طقيق الشح   -1

نشااتقيات اسجاوااب نالندااقيي  النغااا قي  ننشااتقيات الساايال النتقنكااة لاا ي تجاااق ال ا يااات  -7
 .نشقكات السياحة 

 . التبقعات نالن نوات ال يوية -11

ات جنهنقية ندق ال قبياة نالنكاتاب مودليـاقات أنننية لسذـ قة ن  جهة حكـع الندـالسل -11
 .التجاقية نالذوية النلحقة به ه الب ثات 

ن  نالنقاكاز ال لنياة ـات ال لنية التي تد قها الجهات الحكننية نن اها  البحايالكتب نال نق -12
 .النتخددة بغقو افه اء أنالتبا ل ال لني 

 كتاب لكل عنيل . كل الكتب الند قة ع  طقيق الواشق أن الن لا فى ح ن  وسختي  ن  -13

 .بالنواطق الحقة ن  السنق النحلى احتياجات النشقنعات النقانة -14
 .تد يقية ة لننافقةـاق  نباشقة  ن  حاجـق الجنـقية ع  طقيـتد ق النوتجات الند  -1   ـ41مادة

ت دااواعية دااا ق لهااا آالدااواعية خال خ ا كاواات ناا  خوتاااج نوشاانوتجااات الال يجاانز تداا يق  -2
، ن ل  فينا ع ا الندونعات الي نياة نالحقفياة نال ا ياات  ننزانلة وشاطهاتقخيص بإمانتها 

 .السياحية 
أن عبناتهااا الناا ن  عليهااا أسااناء الندااقية النشااقنعات افوتاجيااة ال يجاانز تداا يق نوتجااات  -3

 ننثاقويب  أن بواء علاى ننافقاة أن تاقخيص تأن ن  أنعالنات ه ه النشقنعات خال بناسطتها 
 .نوها

 -زياانت التزيياات -نماان  الوذاثااات –الوافتااا  -البواازي  –البنتاجاااز " النوتجااات البتقنليااة   تداا يق يكاان ـاا41مااادة
 .اسسذلت " بننافقة الهيئة الندقية ال انة للبتقنل –النازنت  –ال يزل  –السنالق  –الكيقنسي  

   شقةيتم تد يق السلع التى سبق اففقاج عوها بقسم الناق  ع  طقيق الجناق  نبا ـ42مادة
شاقاا علاى تدا يق لإلتد يقية لجا  أن نجالخ  النزيق النختص بالتجاقة الخاقجيةتشكل بققاق ن   ـ43مادة

ب ااو الساالع نيااوام القااقاق اختداداااتها نمناعاا  نواااام ال ناال بهااا ن لاا  بواااء علااى امتااقال مطاااع 
 التجاقة الخاقجية .

يل اسناوااات الذويااة لهاا ه اللجااا  نيداا ق قئاايخ مطاااع التجاااقة الخاقجيااة القااقاقات الالزنااة لتشااك
 أنالنجالخ نتح ي  اختداداتها .

النودانص عليهاا فاى الناا ة الساابقة نفقااً  التدا يقيةيكن  تد يق السلع الخاض ة للجا  أن النجاالخ  ـ44مادة
بوااء علاى امتاقال مطااع التجااقة  النزيق النختص بالتجااقة الخاقجياةللسياسة نالقناع  التى ي تن ها 

 ية .الخاقج
نتكان   ، نيتنلى ها ا القطااع خخطااق الجهاات الن وياة بالقناعا  الن تنا ة نفقااً سحكاام الذقاقة الساابقة 

 .نلزنة للند قي  
النلحاق بها ه الالئحاة عا  كال  (9)يلتزم الند ق أن ننثلا  باساتيذاء الونان ج افحداائي النقفاق قمام   ـ45مادة

ة علاااى الداااا قات نالاااناق ات النخاااتص مبااال الهيئاااة ال اناااة للقماباااقساااالة نتسااالين  خلاااى فاااقع 
النشاحن  الذ لاي نالبياا   الشح ،نيت ي  أ  تكان  البياواات النثبتاة فاى ها ا الونان ج نطابقاة لبياواات

ال يسانا ، كنا يلتزم الندا ق بإخطااق فاقع الهيئاة بأياة تغياقات تطاقأ علاى ها ه البياواات نالجنقكي
 .قع الهيئةذن  تسليم الونن ج افحدائي لالجنق  النختص باتنام الشح  خال ب   التأك  

ال اناة للقماباة علاى الداا قات نالااناق ات ة النوانط بهاا خدا اق شاها ات النوشاأ بالهيئاةهانعلاى الج 
التأك  ن  تسليم الونن ج افحدائي ناي  تغييقات تطقأ علي  لذقع الهيئة النختص مبل خد اق شها ة 

 .  النوشأ
التذااق عليا  باي  نزاقة النالياة افحدائي الننح  ال ى يتم االونن ج ج على أ  يحل نحل ه ا الونن   
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 ننزاقة التجاقة الخاقجية نالدواعة .

النباقم بيوهاا نباي  جنهنقياة نداق ال قبياة اتذااق تذضاايلي تدا يق خلاى الا نل اليلتازم الندا ق عوا    ـا46ماادة
هاا ا افعذاااء ا  يداااحب التنتااع بنيطلااب ، الدااا قات الندااقية بإعذاااء جنقكااي تتنتااع بنقتضاااهن

 .القسالة الند قة شها ة نوشأ نفقا للشقنط ناسنضاع التي يتضنوها االتذاق 
نيكن  الند ق نسائنالً عا  اساتيذاء السالع الندا قة لن يااق النوشاأ نناا تضانوت  شاها ة النوشاأ نا   

 بياوات .
 

 الفصل الثاني
 لصادرات جمهورية مصر العربية شهادات المنشأإصدار 

 ـــ
الهيئة ال انااة للقمابااة علااى الدااا قات نالااناق ات  ن  غيقهااا شااها ات النوشااأ أن النااقنق تداا ق ـاا47ادةماا

بيوهاا النباقم  خلاى الا نلالندقية النوشأ أن النكتسبة النوشأ الندقي الند قة ن  السلع دا قات لل
تتنتاع جنهنقياة  نت ا  ة اسطاقااخملينياة أن ال قبية اتذامات تجاقياة ثوائياة أن  نبي  جنهنقية ندق
وص خااص فاى اى نا  ها ه  ن ل  فينا ع ا نا نق  بشأو ،تذضيلية تال اننب هاندق ال قبية بننجب

 . افتذامات 
 شها ة النوشأ طبقاً لشقنط اتذاميات تذضيلية لغيق  نل االتذاق التذضيلي . تد قنال   

أ  ـ  لها ا الشاـالن ان ج ـوناالعلاى بقة نفقاا سحكاام الناا ة الساايق م طلب الحدانل علاى شاها ة النوشاأ  ـ48مادة
ع  قسالة ناح ة أن ع ة قسائل ن  وانع ناحا  أن  ة للقمابة على الدا قات نالناق اتـبالهيئة ال ان
 أن أدواا ننجهة خلى جهة استيقا  ناح ة نعلى نسيلة شح  ناح ة. ع ة أوناع

  نيقفق به ا الطلب النستو ات اآلتية :  
  تن ة ن  الند ق .ـ دنقة فاتنقة البيع ن 
خمااقاق ناا  دااحب الشااأ  بدااحة البياوااات النق ناة ناسااتيذاء القسااالة لقناعا  النوشااأ نفقاااً لالتذاااق  ـا 

 .النبقم نع ال نلة الند ق خليها 
ـ بالوسبة لنوتجات النشقنعات افوتاجية للنواطق الحقة يتم التأشيق ن  قئاسة النوطقة الحقة بأ  ه ه 

 لنوطقة الحقة .النوتجات ندو ة  اخل ا
ا قات نالناق ات بإدا اق شاها ة نوشاأ لنا  يطلبهاا ب ا  سا ا  ـتلتزم الهيئة ال انة للقمابة على الدن

نخد اقها فنقاً بالوسابة للسالع ساقي ة  ، ساعة ن  تاقي  تق يم الطلب 24القسم النققق ن ل  خالل 

 التلا نالسلع التى تشح  بالطائقات.

الندقية ننافاة الهيئاة ال اناة للقماباة علاى الداا قات نالاناق ات ببياا  ساوني على أتحا  الدواعات  ـ49مادة
بالنشاااقنعات افوتاجياااة اسعضااااء فاااى الغاااقا الداااواعية ننضاااحاً بااا  النوتجاااات الناااقخص لهااا ه 
النشقنعات بإوتاجها ، نعلاى الهيئاة ال اناة للقماباة علاى الداا قات نالاناق ات التأكا  عوا  خدا اق 

 ه ه النشقنعات بأ  نحتنيات الشها ة تتذق نع البيا  النشاق خلي  . شها ة النوشأ الى ن 

يلتزم الندا ق باأ  يتايا للهيئاة ال اناة للقماباة علاى الداا قات نالاناق ات كافاة البياواات نالن لنناات  ـ51مادة
الخادة بشها ات النوشأ التي تد قها الهيئة بناا ينكوهاا نا  التحقاق نا  داحة النوشاأ خ ا ناا طلبات 

 لة الند ق خليها القسالة التحقق ن  دحة النوشأ  " .ال ن
بافحتذاا بالسجالت نالنستو ات التي تثبت بيا  النوشأ لن ة خنخ سونات ن  تاقي   الند قلتزم ين 

 خد اق شها ة النوشأ .

نل الندقية خلى ال ن  السلع لدا قات لتد ق الغقا التجاقية نفقا للتخدص النكاوي شها ة النوشأ  ـ51مادة
 .( 49فى النا ة )غيق النودنص عليها 

 :اآلتي عاه ابنقالنواطق الحقة دا قات ع  د ق شها ة النوشأ نت 
الحااقه بااأ  هاا ه النوتجااات  التأشاايق ناا  قئاسااة النوطقااةيااتم نوتجااات النشااقنعات افوتاجيااة بالوساابة ل -1

 ندو ة  اخل النوطقة الحقه .
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تد ق شاها ات النوشاأ للسالع الندا قة خلاى   الحقهلسلع النخزوة  اخل نشقنعات النواطق بالوسبة ل -2
 اخال الابال  أن خلاى خاقجهااا ننضاحاً بهاا نوشااأ القساالة اسدالية ن لا  بننجااب تأشايقة نا  قئاسااة 
النوطقة الحقه بدحة البياوات الننضحة بشها ة النوشأ ننفقاً للبياوات النسجلة على ضنء النستو ات 

 النداحبة لها عو  التخزي  .

 ثالثالفصل ال
 سجـــل المصـدريـن

 أحكام عامة 
 ـــ

ساجل الندا قي  النودانص عليا  فاى تتنلي الهيئة ال انة للقمابة على الدا قات نالناق ات خنساا   ـ52مادة
 على الوحن اآلتي :النشاق خلي   1791لسوة  111القاون  قمم

النشاقنعات افوتاجياة يقيا  فيا  التي تد ق خوتاجهاا فقاط سجل )حقا أ (  للنشقنعات افوتاجية  -1

 . سناء الدواعية أن الزقاعية
 . (1)هات اسخـقي غيق الناق ة فى البو  ل )حقا ب ( يقي  في  الجـسج -2

 الشروط الواجب توافرها فى المصدر 
 ــــ

 
 يشتقط فين  يقي  بسجل الند قي   ـ53مادة

 : لألفقا بالوسبة أنالً ـ 
 ي .( أ  يكن  نقي ا فى السجل التجاق أ)  
للنشقنعات افوتاجية ن آالا جوي   عشقة( خال يقل قأخ النال النثبت فى السجل التجاقي ع   ب) 

 .خنسة نعشقي  ألا جوي  لغيقها ن  النشقنعات 
ن أ( خال يكن  م  سبق الحكم علي  ب قنبة جواية أن عقنبة نقي ة للحقية فى جقينة نخلة بالشقا ج ) 

الوقا  أن جاقائم نودنص عليها فاى ماناوي  االساتيقا  نالتدا يق فى اح ى الجقائم الأن االناوة 
ان الجناااق  ان الضااقائب ان التنااني  ان نص عليهااا بقاااون  البواا  النقكاازي الندااقي ـالنوداا

 .اعتباقهخلي  التجاقة نا لم يك  م  ق  
 ( خال يكن  م  اشهق خفالس  نا لم يك  م  ق  خلي  اعتباقه   ) 
 نلي  بالحكننة أن القطاع ال ام .( خال يكن  ن  ال ا هـ) 

حادالً على شها ة نزانلة التدا يق نا  نقكاز أن النسئنل ع  التد يق القي  لب اط) ن ( أ  يكن  
اقة الخاقجيااة نالدااواعة أن ناا  النقاكااز الن تناا ة  أن ـنزاقة التجااتاا قيب التجاااقة الخاقجيااة باا

قا للقناع  التي يدا ق بهاا ماقاق نف هلهم له ا ال نل ن ل  ل نواسب يان هل عالحادلي  على 
 .النزيق النختص بالتجاقة الخاقجيةن  

ناا  سااجل  قـأن النساائنل عاا  التد يااالقياا  لااب اط( اال يكاان  ماا  ساابق خلغاااء مياا  أن شااطب  ز) 
 .أن الشطب ثال  سونات غاء لنا لم يك  م  نضي على خالالند قي  

 : لشقكاتلبالوسبة ثاويا ـ 
فين  ل  حق نء النتضانوي  فى شقكات التضان  نالتندية البسيطة فى الشقكا( أ  يتنافق أ) 

( ن  الذققة )أنالً( ن  ز،  اف اقة فى غيق  ل  ن  الشقكات الشقنط الناق ة بالبون  )ج،   ،هـ
 ه ه النا ة .

 .بالسجل التجاقي  هالشقكة نقي كن  ت( أ  ب)
 .الشقكة التد يق( ا  يكن  ن  خغقاو ج)
للنشاقنعات افوتاجيااة  جويا  الااآ ي الناال النثباات فاى الساجل التجاااقى عا  عشاق( خال يقال قأخ  )

 . نخنسي  ألا جوي  ع  افوشطة اسخقي
نا  ها ه  (أنالً )( نا  الذقاقة ،ز)ني )هـ( أ  يتانافق فاى النسائنل عا  التدا يق الشاقط الاناق  بالبوا 
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 النا ة .
 :اسجوبية ات كلذقنع الشقبالوسبة ا ـ لثثا

 بالسجل التجاقي . اقع الشقكة نقي فيكن  ( أ  أ)
 .أ  يكن  ن  أغقاو الشقكة التد يق ( ب)
( نا  الذقاقة ،ز)ن ي  واالاناق ة بالب يتنافق فى ن يق الذقع أن النسئنل ع  التد يق الشاقنطج( أ  )

 النا ة .  هن  ه )أنالً( 
 لالشخاص االعتباقية ال انة :بالوسبة ـ  قاب اً 
 تد يق.ها التوشطن  أيكن  ( أ  أ)
 .ن  ه ه النا ة  (أنالً )  )ن( ن  الذققة ويتنافق فى النسئنل ع  التد يقالشقنط الناق ة بالب( أ  ب)

 جراءات القيد فى سجل المصدرين وتجديدهإ
 ــــــ

نوى للشاخص ـأن الننثال القاوا  ن  الطالب أن ن  نكيلا  يق م طلب القي  فى سجل الند قي  ننم اً علي ـ54مادة
ة ال انة للقمابة على الدا قات نالناق ات أن أحا  فقنعهاا نا  أدال ندانقة ئخلى الهي اقىـاالعتب

 نتضنواً البياوات اآلتية :
 )أ( أسم طالب القي  ناسسم التجاقى نالسنة التجاقية خ  نج ت .

 )ب( عونا  نحل الوشاط .
 )ج(  ونع الوشاط أن التجاقة .

 ة تد يقها . ( اسدواا التى يقغب طالب القي  فى نباشق)
 )هـ( ال النة التجاقية خ  نج ت .

 نيلزم أ  تكن  البياوات النشاق خليها نتذقة نع البياوات الثابتة بالسجل التجاقى 
 يقفق بطلب القي  فى سجل الند قي  النستو ات اآلتي  :   ـ55مادة

 -أنالً : بالوسبة لقي  اسفقا  :
 ثبات الشخدية .خ)أ( دنقة نستو  

 خ النال .أن  دحيذة القي  فى السجل التجاقي نبيواً ب  ونع الوشاط، نق )ب( نستخقج
ب قنبة نقيا ة للحقياة فاى جقيناة أن م سبق الحكم علي  ب قنبة جواية خمقاق ن  طالب القي  ب  )ج(

نخلااة بالشاااقا أناسناواااة أنفااى أحااا ي الجاااقائم النودااانص عليهااا فاااى ماااناوي  االساااتيقا  
بقااااون  البوااا  النقكااازي النداااقي أنالجنااااق  أنالضاااقائب نالتدااا يق أن الوقااا  الاااناق ة 

 أنالتنني  أنالتجاقة أنأو  سبق الحكم علي  فى أح ي الجقائم الن كنقة نق  خلي  أعتباقه . 
 شها ة نزانلة التد يق . ) (
خالل الثال  سونات أنالنسئنل ع  التد يق القي  لب امي  طخمقاق ب  م سبق شطب أنخلغاء  )هـ(

 .لى طلب القي  السابق  ع
ًً : بالوسبة لقي  الشقكات :  -ثاوياً

)أ( نستخقج ن  دحيذة القي  بالسجل التجااقي نبيوااً با  وانع الوشااط ، نقأخ الناال ، ننا  لا   
 حق اف اقة نالتنميع ع  الشقكة .

 )ب( بيا  بتح ي  النسئنل ع  التد يق نن  ل  حق اف اقة نالتنميع ع  الشخص اسعتباقي .
النا يق  –ثبات الشخدية لن  ل  حق اف اقة ع  الشقكة )الشقي  النتضان  خة نستو  ( دنقج)

 .(قئيخ نجلخ اف اقة أن ال ضن النوت ب –النسئنل 
 ) ( شها ة نزانلة التدـ يق للنسئنل ع  التد يق .

( خمقاق ن  الشقكاء النتضانوي  فى شقكات التضان  نالتندية البسيطة نن  ل  حق اف اقة هـ)
ى غيق  ل  ن  الشقكات ب  م سبق الحكم عليهم ب قنبة جواية ، أن ب قنبة نقي ة للحقية فى ف

جقينااة نخلااة بالشااقا أن اسناوااة ، أن فااى أحاا ي الجااقائم النوداانص عليهااا فااى مااناوي  
االسااتيقا  نالتداا يق أن الوقاا  الااناق ة بقاااون  البواا  النقكاازي الندااقي ، أن الجناااق  أن 

أن عا م سابق شاطبهم أنخلغااء ميا هم خاالل الاثال  ساونات أن التجااقة الضقائب أن التناني  
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أنأواا  ساابق الحكاام علاايهم فااى أحاا ي الجااقائم الناا كنقة نق  خلاايهم السااابقة ناا  طلااب القياا  
 أعتباقهم .

 -: بالوسبة لذقنع الشقكات اسجوبية : ثالثاً 
 )أ(نستخقج ن  دحيذة القي  بالسجل التجاقي .

 قي  خالل الثال  سونات الأن خلغاء  خمقاق ب  م سبق شطب)ب( 
 .السابقة على طلب القي       

 )ج( شها ة نزانلة التد يق للنسئنل ع  التد يق .
 -: بالوسبة خلى اسشخاص اسعتباقية ال انة : قاب اً 

 )أ(النستو  ال ال على نجن  وشاط التد يق ضن  افوشطة النقخص 
 ل  بها .    

 للنسئنل ع  التد يق . )ب( شها ة نزانلة التد يق
فاى البات قئايخ نجلاخ ا اقة الهيئاة ال اناة للقماباة علاى الداا قات نالاناق ات أن نا  يذنضا   يتنلي ـ56مادة

 . لشقنط نالنستو اتلطلب القي  خالل ينني  ن  تاقي  تق ين  نستنفياً 
علاى الداا قات نالاناق ات أن الهيئة ال انة للقماباة بإخطاق كل ن  تم مي ه فى سجل الند قي  يلتزم  ـ57مادة

أن ت  يل فى البياوات النقي ة فى سجل الند قي  تغييق يطقأ ن  الذقع النقي  ب  بحسب االحنال بنا 
 .أن الت  يل التغييق ح ن  ستي  ينناً ن  تاقي  خالل 

تج يا  نا  طلاب ال معلاى أ  يقا  أخاق تج يا يج   القي  كل خنخ سونات ن  تاقي  القيا  أن نا  تااقي   ـ58مادة
الطالب أن ننثل  القاونوى ، نيجنز مبنل ه ا الطلب حتى وهاية السوة التالية فوتهاء داالحية القيا  أن 

 . تج ي ه
 نيقفق بطلب التج ي  النستو ات اآلتية :  

 . ن  دحيذة القي  فى السجل التجاقىح ي  )أ( نستخقج 
 تغييق. يها أىت القي  اسخقى لم يطقأ عل)ب( خمقاق بأ  حالت  ننستو ا

 )ج( أدل خيدال س ا  القسم النققق للتج ي  .
ال يتم القي  فى سجل الند قي  أن التج ي  ان ت  يل البياوات أناستخقاج دنقة ن  ه ا السجل خال ب ا   ـ59مادة

 النشاق خلي  . 1791لسو   111القاون  قمم ( ن  1النا ة )أ اء القسنم النودنص عليها فى 
 :الحاالت اآلتية فى ن  السجل ند ق ال  مي يشطب ـ61مادة

 . ( نفاة الشخص الطبي ى)أ
 خوقضاء الشخص االعتباقي النقخص ل  بالتد يق .)ب( 
 بواء على طلب الند ق .)ج( 

( نا  ها ه 11) النا ةفى حالة ع م تق يم الند ق طلب التج ي  خالل الن ة النودنص عليها فى (  )

 الالئحة .

 بالمخالفات المؤثرة على القيد فى سجل المصدرين العقوبات الخاصة      
 ـــــ

 ينمع جزاء افو اق على الند قي  النخالذي  فى اسحنال اآلتية : ـ61مادة
 .تد يق قسائل نخالذة لشقنط الت ام  أن نخالذة لشقنط ال نلة الند ق خليها )أ( 

 .تها شقنط الحجق الزقاعيأنلنخالذ القسائل نتم قفضها سسباب دحية يميان  بتد يق أح )ب( 
 .د يق نالقمابة على السلع الند قةنخالذة القناع  نافجقاءات النوانة للتج( )
 .ق السلع الند قة( نضع بياوات غيق دحيحة ع  كنيات أن أس ا )
نضع بياوات غيق دحيحة ع  السلع الندا قة النقا م عوهاا طلاب للحدانل علاى شاها ة نوشاأ ( هـ)

 قمابة على الدا قات نالناق ات .ن  الهيئة ال انة لل
 ينما الند ق ع  التد يق لن ة ال تجانز سو  فى اسحنال اآلتية : ـ62مادة

 .تكقاق النخالذة فى الحاالت الننضحة فى النا ة السابقة أ( )
تد يق سل ة غيق نطابقة للننادذات نتقتب عليها افسااءة خلاى سان ة الداا قات فاى السانق ( )ب



13

 الند ق خليها .
 سجل الند قي  فى اسحنال اآلتية :الند ق ن  مي  ي يلغ ـ63مادة

 . الننضحة فى النا ة السابقة النخالذات أقتكاب تكقاق )أ( 
 .ند قة للحدنل على حنافز للتد يق م بياوات غيق دحيحة ع  قسائليتق )ب( 

 )ل( التالعب فى شها ة النوشأ النداحبة للدا قات .
ب   خعال  الندا ق بخطااب خال  (63،  62نا  أقمام )نفقا سحكام النأن خاللغاء يقاا اف يد ق مقاقال  ـ64مادة

لتق يم انجا   فاعا  كتاباة خاالل على عوناو  النثبت فى السجل علي  ندحنب ب لم الندنل نندي 
بقاقاق نا  الانزيق النخاتص ، على أ  تشاكل لجواة  خنسة عشق يننا ن  تاقي  ندنل افعال  خلي 

، لغاقا التجاقياة ناتحاا  الداواعات النداقية ال اام لتحاا  الاعضنيتها نثل في تخاقجية بالتجاقة ال
 .تختص بتح ي  ن ي نسئنلي  الند ق فى النخالذات النوسنب  خلي  

اال ب   نضى ثال  سونات ن   لن  خلغي مي هال يجنز الواق فى طلب خعا ة القي  فى سجل الند قي   ـ65مادة
 اء .تاقي  د نق مقاق افلغ

 

  الثالثالباب 
 الصفقات المتكافئة

 ـــ
، نيجنز توذي  ه ه ال قن  نلن ن  غيق نانم ي  علاى يجنز عق  دذقات نتكافئة لتبا ل سلع أن خ نات  ـ66مادة

عق  الدذقة ، على أ  يتم توذي  عق  الدذقة ن  خالل اح  البون  ال انلة فى جنهنقية ندق ال قبية 
. 

لنقياا ي  فااى سااجل النداا قي  نسااجل خال لللساالع النوااانقة قاا  الدااذقات النتكافئااة ال يجاانز توذياا  ع ـاا67مااادة
أن التد يق نائا التي تجيز لبأحكام القناوي  نالخالل نع ع م افن ل  ، النستنق ي  بحسب اسحنال 

 السجلي .ه ي  فى االستيقا   ن  القي  

وساخة نا  الت اما  نأياة  مطاع التجاقة الخاقجياة تلتزم الجهات النت ام ة على دذقات نتكافئة بأ  تن ع ـ68مادة
خطااق ها ا القطااع بناا وذا  إالا ي ياتم التوذيا  نا  خاللا  نب البو ت  يالت تق  علي  فنق تنمي   ناسم 

 نوها استيقا اً نتد يقاً خالل شهقي  ن  وهاية ن ة ال ق  .
 

 الرابعالباب 
 على الصادرات والواردات الرقابة 

 ــــ
( به ه الالئحة استيذاء الشاقنط نافجاقاءات الاناق ة 8لإلفقاج ع  السلع الن قجة بالنلحق قمم ) يت ي  ـ69مادة

نيستثوى ن   ل  نا نق  بشأو  وص خاص به ه الالئحة ننا يستنق  ن  ه ه الالئحة القسم الثاوي فى 
افوتاجياة  النشقنعاتوتاج التى تستنق ها افلالستخ ام الخاص أن االست نال الشخدى ننستلزنات 

بأسنائها نلحسابها نفى ح ن  الكنيات التى تغطى احتياجاتها الذ لية على أ  يق م النستنق  نالخ نية 

 به ه الالئحة (1)نفقاً للونن ج الناق  بالنلحق قمم  اً امقاق

( 8نتحدل الهيئة ال انة للقمابة على الدا قات نالناق ات قسنم الذحص الننضحة بالنلحق قمم )
 لالئحة كنا هن نبي  مقي  كل سل ة  .به ه ا

 
 –)النانالا الطازجاة يت ي  على الند ق مبل تد يق السلع الخاض ة للقمابة الونعية علاى الداا قات  ـ71مادة

الحدانل علاى الذانل السان اوي الطاازج(  –البطااطخ الطازجاة  –البدال الطاازج  –الثنم الطازج 
فحاص نقماباة السالع نالناق ات نفقاً لقناع  نخجقاءات  ننافقة الهيئة ال انة للقمابة على الدا قات

 ن ل  فينا ع ا :   الثاوي القسمالنودنص عليها في الند قة 
نالسااذ  ال ااابقة لقواااة الساانيخ الساالع الناانق ة لتنااني  السااذ  القأسااية فااى النااناوي الندااقية ( أ)
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 .نالسلع الننق ة للطائقات فى النطاقات الندقية 
 . بغيق مد  االتجاقالسلع الند قة  (ب)
فى جنهنقية نستلزنات افوتاج الند قة خلى النشقنعات النقانة بواام النواطق الحقة ( ج)

 .ندق ال قبية 

 الخامسالباب 
 أحكام ختامية 

 ــ
اقة الخاقجياة ـتقنم الجهات النونط بهاا خدا اق الننافقاات التدا يقية ناالساتيقا ية بننافااة مطااع التجا ـ71مادة

 ات على أساخ سلع/ بال  بالكنية نالقينة.ـبه ه الننافق ببيا  شهقى
الدا قات نالناق ات كنياة نميناة علاى تقنم ندلحة الجناق  بننافاة مطاع التجاقة الخاقجية ببياوات ـ 72دةما

 أساخ أسم النستنق  أنالند ق نالبل  الند ق خليها نالنستنق  نوها .
بنا يتم توذي ه نا  الداا قات نالاناق ات قة الخاقجية التجاتقنم ندلحة الجناق  بإخطاق مطاع كنا 

 بواام الدذقات النتكافئة .
بننماا توذيا  التجاقة الخاقجياة ن  خاللها بإخطاق مطاع الدذقات النتكافئة التى يتم توذي   البون تلتزم ـ 73مادة

 كل دذقة استيقا ا نتد يقا فى وهاية كل قبع سوة نيال ية .
 

 اني ـالث مـالقس
 وإجراءات فحص ورقابة السلع المستورده والمصدره نظام

 الفصل األول 
 أحكام عامة 

 ــــ
، نماقاق  2112لساو   111ياتم فحاص نقماباة السالع النساتنق ة نالندا قة نفقاا سحكاام القااون  قمام ـ 74مادة

 2113لسااو   1116نمااقاق قئاايخ نجلااخ الاانزقاء قماام   2111لسااو   116قئاايخ الجنهنقيااة قماام 
 يهم على الوحن النبي  بالننا  التالية : النشاق خل

    . : الهيئة ال انة للقمابة على الدا قات نالناق اتأيونا نق ت فى ه ا القسم يقد  بالهيئة ـ 75مادة
 
 

 تختص الهيئة بنا يلي: ـ76مادة
فحص جنيع السالع النساتنق ة الخاضا ة سحكاام ماناوي  االشا اعات الن يواة نالنماياة نا  نخاطقهاا  ( أ)

 .  امبة اسغ ية نالزقاعة ناالستيقا  نالتد يق النشاق خليهاننق
نبالوسبة لنا يستنق  ن  ه ه السلع بواام السنال الن مت يقتدق الذحص على اجتياز االختباقات     

النيكقنبينلنجية ناآلفات النحجقية نالحشقية

نالنمايااة ننخاطقهااا فحااص جنيااع الساالع النداا قة الخاضاا ة سحكااام مااناوي  االشاا اعات الن يوااة  ( ب)
 ننقامبة اسغ ية نالزقاعة ناالستيقا  نالتد يق النشاق خليها.

افشقاا علاى فحاص نقماباة السالع الندا قة نالنساتنق ة الخاضا ة سحكاام مناعا  القماباة علاى  ( ج)
الندوذات الذوية  نمناع التا ليخ نالغام ننزانلاة نهواة الداي لة نالنانا  الساانة نغياق الساانة التاي 

 الدواعة نالقمابة على الن ا   الثنيوة نحناية اآلثاق نالنز  نالقياخ نالكيل . فى تستخ م
التأك  ن  االلتزام بواام التتبع بالوسبة للسل ة الخاض ة له ا الواام نفقا للقناع  التي يد ق بها ماقاق  (  )

 ن  النزيق النختص بالتجاقة الخاقجية.

 تياقياً .)هـ( فحص السلع التي يطلب أدحاب الشأ  فحدها اخ
 .أي ن  الجهات أن اسشخاص  هاطلبتالتي )ن( خجقاء التحاليل 
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بافسات اوة ى نقحلاة ناحا ة ـالناا ة الساابقة علابتاتم خجاقاءات الذحاص نالقماباة علاى السالع الننضاحة ـ 77مادة
، علااي ا  تلتاازم هاا ه  الجهااات النواانط بهااا  لاا  طبقااا للقااناوي  نالقااقاقات النوانااة الختداداااتهاب

 .بتنفيق الذويي  الالزني   الجهات
فقع الهيئة بالنناوي البحقياة نالجنياة نالبقياة هان الجهاة النحيا ة التاي تحيال الجنااق  خليهاا نساتو ات ـ 78مادة

  قة التي تلزم القناوي  ناللنائا عقضها على جهات القمابة النختدة . ـالقسائل النستنق ة أن الند
 التي تد ق الوتائج الوهائية للذحص.كنا يكن  ه ا الذقع هن الجهة النحي ة 

علااى نداالحة الجناااق  أ  ت تاا  بنااا تقااققه الهيئااة بالوساابة فجااقاءات الذحااص نالقمابااة علااى الساالع ـاا 79مااادة
 .  الند قة أن النستنق ة

نال يجنز لندالحة الجنااق  االعتا ا  بأياة طلباات فحاص أنفحانص أنوتاائج فحاص تدا ق نا  أي 
 جهة أخقي .

تص اففقاج ع  السلع الندا قة أنالنساتنق ة نتاي دا ق ماقاق الهيئاة باساتيذاء نعلى الجنق  النخ
 شقنط الذحص نالقمابة .

يلحق نوا نبن الجهاات النوانط بهاا خجاقاءات الذحاص نالقماباة التاي تشاقا عليهاا الهيئاة بذاقع الهيئاة ـ  81مادة
 ة .النختص بواء على تقشيا ن  النزاقة أن الجهة التاب ي  لها نننافقة الهيئ

ني تبق ه الء النو نبن  خالل فتقة خلحامهم بالهيئة خاض ي  لإلشقاا اف اقي نالت لينات الداا قة 
 ن  الهيئة . 

 

 الفصل الثاني
 فحص السلع المستوردة

 ـــــ
( 2)تتم خجقاءات الذحص الااهقي نسحب ال يوات للسلع النستنق ة نفقا للواام الننضا بالنلحق قمم  ـ81مادة

ننااا يطااقأ علياا  ناا  ت اا يالت النشاااق خلياا   2113لسااو   1116نجلااخ الاانزقاء قماام  بقااقاق قئاايخ
 نالقناع  النوذ ة النودنص عليها فى الننا  التالية .

 اخل  بذحدها  بنالاا  يط (96)ص الهيئة بذحدها نفقا سحكام النا ة تلسلع التي تخا ييجنز لنستنق ـ 82مادة
بسا ا  نقابال الخا نات التاي ت  يهاا الهيئاة ن لا  نفقاا  لتزنانايأن خاقج الا ائقة الجنقكياة ، علاى أ  

 .النزيق النختص بالتجاقة الخاقجيةللقناع  التي يد ق بها مقاق ن  
يجنز بواء على طلب النستنق  للسلع الغ ائية أ  يطلب ن  الهيئة خجقاء الذحص فى نواطق خوتاج ها ه ـ 83مادة

النساتنق  كافاة الوذقاات نكا ا نقابال الخا نات ن لا  نفقاا  السلع خاقج البال  نفى ها ه الحالاة يتحنال
 .النزيق النختص بالتجاقة الخاقجيةللقناع  التي يد ق بها مقاق ن   

 على أ  ه ا الذحص ال يحل بالضقنقة نحل خجقاءات الذحص فى نناوي الندنل .
ابقاة فاى الوانع نالداوا يشتقط فى القسالة النطلنب فحدها أ  يكن  نحتنيات كل لنط أنطاق  نتطـ 84مادة

 . نالقتب  نال بنة
 يتم التدقا فى القسائل التي خض ت فجقاءات الذحص الااهقي طبقا للقناع  اآلتية :ـ 85مادة

بالوسبة للسلع التى يكتذى بالذحص الااهقي تد ق شها ة النطابقة بنجق  اجتياز ه ا  -1
 الذحص بوجال .

 :  استي يلزم فحدها ن نلياً يقاعيبالوسبة للسلع التي اجتازت الذحص الااهقي ن -2

أشقاا الجهات القمابية النختدة تحذا نأ  يتم وقل نتخزي  ه ه السلع تحت  (أ )
ساعة ، على أال يتم التدقا فيها خال ب   اهنق وتيجة الذحص الوهائي  41خالل 

 نخاهاق شها ة النطابقة .

ة لحي  اهنق نيجنز لداحب الشأ  االبقاء على القسالة  اخل ال ائقة الجنقكي
 وتيجة الذحص الوهائي نخد اق شها ة النطابقة .
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يت ي  خد اق الوتائج الوهائية للذحص فى ن ة أمداها سب ة أيام ن  تاقي  سحب  (ب )
أخق عيوة ن  ل  فينا ع ا عيوات الن لبات الغ ائية نعبنات النياه ، نالسلع 

فى ن ة امداها خنسة الخاض ة الختباق ال اينكسي  يت ي   خد اق الوتائج الوهائية 
عشق ينناً ن  تاقي  سحب أخق عيوة ، نبالوسبة للندوذات الذوية الناق ة سنل 

 نقة تد ق الوتائج الوهائية للذحص لها خالل شهق ن  تاقي  أخ  ال يوة.
يت ي  خد اق الوتائج الوهائية لذحص السلع غيق  الغ ائية خالل الن ة النح  ة فى  (ج )

 التشقي ات النوانة له ا الشأ  .أن الننادذة القياسية االختباقات التي تضنوتها

 نا يلي :ناشقاا الجهات القمابية النختدة يشتقط للوقل نالتخزي  تحت تحذا ـ  86مادة
، نبالوسبة للنداوع ب  تق يم دـنقة ن  عق  نلكية أن استئجاق النخز  النطلنب التخزي  -1

أ  يقنم فقع الهيئة بذتا سجل يقي   ،علىتق يم نا يثبت نجن  نخز  نخدص له ا الغقو 
 في  ه ه ال قن  ني ذى النقي ي  فى ه ا السجل ن  تق يم دنق ال قن  .

خال يكن  سبق للجهة النستنق ة أ  أخلت بالتزاناتها خزاء أي قسالة أخقي لها سبق وقلها   -2
حت شهق السابقة لندنل القسالة النطلنب وقلها ت 12ن ل  خالل نتخزيوها تحت التحذا 

 .،أن تم خحالتها خلى القضاء ننازالت القضية نوانقة  التحذا

أال يكن  بالنخز  النطلنب التخزي  في  قسائل ن  وذخ ونعي  اسدواا النطلنب تخزيوها  -3
. 

 نيكتذي بأخ  ت ه  على النستنق  بالوسبة للسلع الدواعية

وقلها نتخزيوها نحتى خد اق بنسئنليت  الكانلة ع  القسالة خالل  ا  يق م النستنق  ت ه اً  -4
الكنية النوقنلة خلي  نع م  بنأ  النخز  النوقنل خلي  القسالة كاا الستي ا الوتائج الوهائية

 ها .التدقا فيها لحي  د نق الققاق فى شأو
 .استيذاء مناع  الحجق البيطقي ع  قسائل الحيناوات الحية  -1

 تخا  افجقاءات استية : على فقع الهيئة فى النيواء النوقنل نو  القسالة أ 6

خخطاق الجنق  النختص ب  م اففقاج الوهائي ع  القسالة خال ب   خخطاقه بأ  وتائج  (أ )
،ناتخا  خجقاءات خعا ة التد يق أن خع ام نطابقة القسالة الذحص الوهائي أاهقت

 .القسالة فى حالة ع م النطابقة 
النخز  فتخا  خجقاءات  خخطاق نباح  التنني  نفقع الهيئة ال ى يقع فى  ائقت  (ب )

 ن ايوة القسالة لحي  د نق مقاق التدقا فيها على ضنء الوتائج الوهائية للذحص .

 نيضاا خلى ه ه الشقنط بالوسبة للسلع الغ ائية نا يلي :
 تق يم دنقة فنتنغقافية ن  قخدة النخز  التي تنضا السنال بتخزي  الننا  الغ ائية . -1

ة يسجل ب  النخاز  النسننل لها بتخزي  الننا  الغ ائية  اخل على أ  يذتا سجل بذقع الهيئ
 وطاق الذقع ن ل  ن  نامع قخص ه ه النخاز  التي يتق م بها النستنق ن  للسلع الغ ائية .

يتم خخطاق النح ة الدحية التي يقع ب ائقتها النخز  نك ا ن يقية الشئن  الدحية التابع لها  -2
، التخا  افجقاءات الدحية الخادة بن ايوة  أنبالذاكخنكتابياً أبكافة بياوات القسالة بقمياً 

لحي  د نق الوتائج الوهائية  ،افجقاءات الدحية حيالهاالنخز  ناستقبال القسالة نخوجاز 
نن يقية الدحة النام ة فى  ائقتها  ف اقة ال انة لنقامبة اسغ ية،للذحص ، كنا يتم أخطاق ا

 ة .النيواء الناق  خلي  القسال

 بالوسبة لقسائل الننا  الغ ائية النجن ة يقاعي استي : -3
( نتشنع السياقة بالشنع 11-  عنيق)ـتوقل القسائل بناسطـة سيـاقات ثالجـة  ات تجني 

اسحنق نتختم بختم نذتم اسغ ية بالجنق  نع أخ  أقمام السياقت نأسناء السائقي 

( ن ايوة الثالجة نكا  قنل خليها القسالةا الثالجة النوعلى الجهة الدحية )التي تنج  به (ب )
 تخزي  القسالة .
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يتم استقبال القسالة نالتحقق ن  الكنية نالونع ننطابقتها لألنقاق النقفقة بها نالتأك  ن   (ج )
سالنة اسختام مبل فضها بن قفة لجوة تشكل له ا الغقو ننثل فيها نقامب اسغ ية ننذتم 

حضق خثبات حالة نيحقق نحضق للتحذا الدحي اسغ ية النختص نيتم خثبات  ل  فى ن
 بالنطابقة للقسالة .الهيئة ن   على القسالة لحي  نقن  خخطاق

على الجهة النوقنل نوها القسالة خبال  الجهة النوقنل خليها القسالة بقمياً أن بالذاكخ ني ي   (  )
لى اف اقة  ل  بخطاب لشقل افجقاءات نع خيضال الكنيات الناق ة نالبياوات نستنفاة نع

 ال انة لنقامبة اسغ ية نتاب ة كافة افجقاءات .

على كل ن  الجهتي  النقسل نوها نالنقسل خليها نتاب ة ندنل القسالة نجنيع افجقاءات  (ه )
 النتخ ة حيالها ناتخا  كافة افجقاءات القاونوية فى حالة ح ن  أي نشكلة أن نخالذات.

الذحااص النحااال خليهااا عيوااات الساالع الغ ائيااة النسااتنق ة بااالذحنص تلتاازم الهيئااة نالن اناال ننحاا ات ـاا 87مااادة
 2113لسااو   1116( ناا  مااقاق قئاايخ نجلااخ الاانزقاء قماام 1نالتحالياال  الننضااحة بااالنلحق قماام)

 ، ن ل  نع نقاعاة الننادذات القياسية الن تن ة . ننا يطقأ عليها ن  ت  يالتالنشاق خلي  
ت نالتحالياال الخادااة بالسالع غيااق الغ ائياة بالننادااذات القياسااية كناا تلتاازم الهيئاة بالوساابة لالختبااقا

 الدا قة أن الن تن ة ن  الهيئة الندقية ال انة للننادذات نالجن ة .
بالوسبة للسلع التي د ق لها ننادذة مياسية ندقية خلزانية تلتزم الهيئة بإجقاء التحاليل ناالختبااقات ـ 88مادة

 ن  تاقي  وشقها .خال ب   شهق على الننادذة تسقي أي ت  يالت ال ن النح  ة به ه الننادذة ،
نبالوسبة للسلع التي لم يد ق لها ننادذة مياسية ندقية خلزانية يح   النساتنق  النناداذة القياساية  

 التي يطلب الذحص نالتحليل على أساسها.          
لن نال النحاال خليا  عيواة السالع فإ ا لم يطلب النستنق  الذحاص علاى نناداذة مياساية نحا  ة يحاق ل 

 النستنق ة أ  يجقي الذحص طبقاً آلي  ننادذة مياسية ن تن ة .
لذحااص نخجااقاء االختباااقات عليهااا بااإجقاء نااا تضاانوت  للتاازم الن اناال النحااال خليهااا عيوااات الساالع ت ـاا89مااادة

 . ادذة مياسيةالننادذة القياسية الن تن ة الناح ة نال يجنز أ  يختاق اختباقات ن  أكثق ن  نن
فاى الن انال ننحا ات الذحاص نالتحليل تلتزم فقنع الهيئة كل فى اختداد  بإتنام اجقاءات الذحص ـ 91مادة

لسااو   1116( بقااقاق قئاايخ نجلااخ الاانزقاء قماام 3)قماام النبيوااة فااى القائنااة التااي تضاانوها النلحااق 
عليا   أ، نناا يطاقلخاقجياةالانزيق النخاتص بالتجااقة االنشاق خلي  نالتي يد ق بها مقاق ن   2113

 .ن  ت  يالت 
نيجنز لذقنع الهيئة خجقاء الذحنص الدحية نالبيطقية نالنحجقية باي نا  الن انال الن هلاة لا ل  
نالناق ة بالقائنة النشااق خليهاا ، علاى أ  تحاال ال يواات النطلانب فحداها علاى الونان ج الن ا  لها ا 

 ها. قات نالذحنص النطلنب خجقاالشأ  نال ى يح   في  تح ي اً  ميقاً االختبا
نيجنز لذقنع الهيئة خجقاء الذحنص ناالختباقات على عيوات القسالة الناحا ة فاى أكثاق نا  ن نال 

( ن  ماقاق قئايخ نجلاخ الانزقاء قمام 3)قمم ن  الن انل الناق ة فى القائنة التي يتضنوها النلحق 
 النشاق خلي  . 2113لسو   1116

نزاقة الزقاعاة ناستداالل اسقاضاي ن لنزاقة التجااقة الخاقجياة نالداواعةنتلتزم الن انل التاب ة  
( بققاق قئيخ 3)قمم ننزاقة الدحة نالسكا  ننزاقة الكهـقباء نالطامة الننضحة بالنلحق النقفق 

نخخطاقها بوتاائج ،نجلخ النزقاء النشاق خلي  بإجقاء االختباق على ال يوات التي تحيلها فـقنع الهيئة
 ليل .ه ه التحا

ع ا قسائل السلع الغ ائية التي يثبت نا  الساحب االنل تأثيقهاا علاى الداحة ال اناة وتيجاة نجان  فينا ـ 91مادة
أن سااننم  ال يجاانز قفااو القسااائل الااناق ة ل اا م نطابقتهااا للشااقنط أن طذيليااات خداابات نيكقنبيااة 

ام الذحاص الااـاهقي نالننادذات خال ب ا  خعاا ة ساحب عيواات ننثلاة للقساائل نفقاا لناا تضانو  واا
نسااحب ال يوااات ناتخااـا  خجااقاءات الذحااـص نالقمااـابة عليهااا ، نيااتم خخطاااق داااحب الشااأ  بني ااا  
السحب الثاوي على أ  يلتزم بتنكي  فقع الهيئة بإجقاءات السحب الثاوي نخال اعتن ت  وتيجاة فحاص 

 السحب اسنل .
افشا اعات الن يواة نالنماياة نا  نخاطقهاا ننقامباة بالوسبة للسالع النساتنق ة غياق الخاضا ة لقاناوي  ـ 92مادة
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اسغ ية نالزقاعاة تلتازم الهيئاة باالعتا ا  بشاها ات الذحاص الداا قة نا  الجهاات الحكننياة أن أحا  
الن اناال الن تناا ة ناا  جهااات االعتنااا  اسعضاااء بااالنجلخ الاا نلى لالعتنااا  نيكتذااي فااى هاا ه الحالااة 

 بالذحص الااهقي .
، على أ  تقنم الهيئة بذتا سجل تقي  ب  الن انال  ات الننثقة ال الة على االعتنا ونيشتقط تق يم النست

 التى استنفت النستو ات ال الة على اعتنا ها .
نيشااتقط أ  تتضاان  شااها ات الذحااص االلتاازام بااالذحنص ناالختباااقات التااي تضاانوتها الننادااذة 

 للننادذات نالجن ة .القياسية الدا قة أن الن تن ة ن  الهيئة الندقية ال انة 
نيضع قئيخ الهيئة مناع  نبقانج الذحص ال شنائي للقسائل الدا ق لها شها ة فحص نا  الجهاات 
النشاق خليها فى ه ه النا ة ، نفاى حالاة ثبانت عا م نطابقاة أي نا  القساائل ياتم تنجيا  خوا اق للجهاة 

 الند قة للشها ة فى النخالذة اسنلي .
 د ق مقاق نزاقي ب  م مبنل الشها ات الدا قة ن  ه ا الن نل .نفى حالة تكقاق النخالذة ي

يكتذي بالذحص الااهقي للسلع الخاض ة ل النات الجن ة ال النية نفقاا للقناعا  التاي يدا ق بهاا ماقاق ـ 93مادة
 .النزيق النختص بالتجاقة الخاقجيةن  

، ن لاا   لنااا هاان ثابات بنسااتو اتها الةوااة علااى القسا نيكتذااى باالذحص الااااهقي ننطابقااـة البياواات الن ـاا94ماادة
 يي النساتنفالنوتجاي  النساجلي  بالهيئاة نالنستنق ة نا  السلع الدواعية غيق الغ ائية قسائل لبالوسبة 

 :للقناع  اآلتية 
نح  اً ب  ال النات التجاقية أنالنستنق   يق م طلب التسجيل ن  النكيل التجاقي للنوتج أنننثل  -1

 .نواطق خوتاجها فى ال نل النختلذةجها نناسدواا التي يتم خوتا
على نا يقنم بإوتاج  أنعلى نا يوتج  بتقخيص  أ  يكن  النوتج ل ي  واام للقمابة على الجن ة -2

 . نتق م النستو ات ال الة على  ل  نع طلب التسجيلنو  
ننادذات أ  يتم افوتاج نفقا سح  الننادذات القياسية الن تن ة ن  الهيئة الندقية ال انة لل 3

 نالجن ة 

نيدا ق النشااق خليهاا فاى ساجل يوشاأ لها ا الغاقو بالهيئاة  للقناع  النوتجي  النستنفيي نيتم تسجيل 
تم وشاقه شاهقياً التجااقة الخاقجياة ياالنختص بنزيق البالقي  فى ه ا السجل أن بالشطب نو  مقاق ن  

 .بالنمائع الندقية
ي  سحكاام ينساتنف 1779لساو   111ققاق النزاقي قمام بنقتضي الني تبق النوتجي  السابق تسجيلهم 

 ه ه النا ة .
فاى  النقيا ي  النوتجاي نلقئيخ نجلخ خ اقة الهيئة أ  يأنق بأجقاء فحاص عشانائي سي نا  قساائل 

، فااإ ا ثبات عاا م  نطابقاة القسااالة أن القساائل التااى خضا ت للذحااص ال شاانائي  الساجل النشاااق خليا 
نال يجانز خعاا ة ،نيشاطب فاى حالاة التكاقاقبالشاطب نا  الساجل وتجاة قكة النـالشللننادذات يو ق 

اساتيذائ  الضانابط التاى تضانوتها الذقاقة اسنلاى نا  سو  ن  تاقي  الشطب نمي ه نقة أخقي خال ب   
 . ه ه النا ة

يجنز للنستنق  فاى حالاة قفاو قساالة خاداة با  ب ا  خجاقاء الساحب الثااوي لل يواات ، التقا م بطلاب ـ 95مادة
 ا ة الذحص على أ  ينضا بالطلب نبققات  ل  خالل أسبنع ن  تاقي  علن  بوتيجة الذحص .ـفع

( بقاقاق قئايخ 3)قمام نل  أ  يطلب خعا ة الذحص فاى ن نال أخاق نا  الن انال الننضاحة باالنلحق 
تختاااقه الهيئااة نفااى حالااة عاا م نجاان  ن ااـنل أخااـق تااتم  2113لسااو   1116نجلااخ الاانزقاء قماام 

بذويي  لم يشاقكنا فى خجقاءات الذحص الساابقة ، نيسناـا للنستاـنق  أن نكيلا  أن خجقاءات الذحص 
ص علاى أ  ينم انا علاى وتاائج ن  يذنض  نك ا ننثل الشقكة النوتجة بحضنق خجقاءات خعا ة الذحا

 على أ  يتحنل النستنق  تكاليا نندقنفات خعا ة الذحص .الذحص،
،نتاهق وتائج الذحاص الوهائياة عا م حت التحذا خاقج ال ائقة الجنقكيةبالوسبة للقسائل التي يتم وقلها تـ 96مادة

،ن ل  بة نو نب الجهة القمابياة النختداةنطابقتها يلتزم النستنق  بوقلها خلى ال ائقة الجنقكية، بدح
، نااا لاام يااتم خعاا انها تحاات قمابااة الجهااة عي  ناا  خخطاااقه بالوتااائج الوهائيااةخااالل ناا ة ال تجااانز أساابن

 .و نب ندلحة الجناق  القمابية نن
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ال يجنز االفقاج تحت التحذا أن افخطاق بوتاائج فحاص الياة قساائل تاق  للنساتنق  خ ا لام ن 
 يقم بإعا ة تد يق أن خع ام القسالة غيق النطابقة خالل النهلة النح  ة ل  .

االساتيقا ية أننساتو ات  على ال وانا  النساجل بالبطاماة بالوتائج الوهائية للذحص يخطق النستنق  كتابياً ـ 97مادة
ني تبااق  لاا  نفااى حالااة ق  الخطاااب ت لااق بلنحااة افعالوااات بذااقع الهيئااة لناا ة سااتة أيااام  ، القسااالة

 نفى حالة افخطاق بقفو القسالة يقاعي استي : اخطاقاً قسنياً ،
ة خ ا كاوت القسالة  اخل ال ائقة الجنقكية يتم خبال  الجنق  النختص التخا  الالزم وحن خعا  

 تد يق أن خع ام نا تم قفض  نفقا لإلحكام النوانة له ا الشأ 

خ ا كا  القسالة نخزوة خاقج ال ائقة الجنقكية يتم خخطاق الجهة النشقفة على التخزي  تحت  
 .جقاءات خعا ة التد يق ان افع امالتحذا  ننباح  التنني  نندلحة الجناق  التخا  خ

ال ى سيتم خعا ة نيواء الا القسالة ننيواء الندنل نيتم خخطاق الجهة الدحية النخز  به 
خعا ة  نعناف اقة ال انة لنقامبة اسغ ية بنزاقة الدحة بكافة بياوات القسالة النزالتد يق نو  

 تد يقها نع تق يم داحب الشأ  طلب خعا ة تد يق .

أن تب ي  القسالة  يتم أخ  كافة الت ه ات على داحب الشأ  أنن  ينثل  ماونوا ب  م ف  اسحقاز (  )
أن أى جزء نوها نيتم أخ  أقمام السياقات نأسناء السائقي  نأقمام خثبات الشخدية نيتم 
تقديص السياقات نتشني ها بالشنع اسحنق بخاتم نذتم اسغ ية النامع فى  ائقت  النخز  

 نيكن  الننمع على الت ه  نسئنل نسئنلية ماونوية فى حالة النخالذة .

ليقنم باستالم القسالة ال ى سيتم خعا ة التد يق نو  نيواء اللنسئنل الدحي بيتم خخطاق ا 
نفو اسحقاز نالتأك  ن  نطابقة نز  القسالة نع  ها طبقا لنستو ات القسالة ناستكنال 
خجقاءات خعا ة التد يق نفى حالة نجن  وقص فى الكنيات يتم اتخا  افجقاءات القاونوية حيال 

 . النستنق 

اق كل ن  نيواء الندنل نجهة التخزي  ناف اقة ال انة لنقامبة اسغ ية بدنقة ن  يتم خخط (ن)
 بنليدة الشح  الخادة بإعا ة التد يق للقسالة نك ا اف اقة ال انة لنباح  التنني  .

يخطق مطاع التجاقة الخاقجية بحاالت التدقا فى القسائل النخزوة تحات الاتحذا أن جازء نوهاا مبال ـ 98مادة
 شها ة نطابقة لها  التخا  افجقاءات القاونوية حيال النستنق  . خد اق

 م تقا م النساتنق  أن ـتلتزم فقنع الهيئة بتسليم النستنق  بنامي ال يوات التاي تام فحداها نفاى حالاة عاـ 99مادة
يننااً للسالع غيااق الغ ائياة ن لا  ناا   11الل يانني  بالوسابة للساالع الغ ائياة ن ـبا  الساتالنها خااينا  يو

نزيق الايتم التدقا فيها نفقا للقناع  التي يد ق بها ماقاق نا  بالوتائج الوهائية للذحص  اقي  علن ت
 . التجاقة الخاقجيةالنتخص ب

تد ق الهيئة أن فقنعها النختدة بواًء على طلب  ني الشأ  شها ة بوتيجاة الذحاص أن النقاج اة أن ـ 111مادة
 جويها ناح اً . م قهدنقة نوها أن ب ل فام  ن ل  ب   أ اء قسم 

بالوسبة للدا قات الندقية النقت ة خلى البال  يقتدق الذحص على استيذاء القناع  الدحية نالحجق ـ 111مادة
 الزقاعي نالبيطقي .

 يجب أ  يتنافق فى السلع الخاض ة للقمابة الونعية على الناق ات نا يلى: ـ 112مادة
بطقيقاة ثابتاة ن ال بانة يكتب بل  النوشأ على الجسام يشتقط ا   بالوسبة لألجهزة ناآلالت نالن  ات أنالً :

 .ن ل  باللغة ال قبية أنافوجليزية أنالذقوسية 
  : بالوسبة للطينق نال ناج  الن بنحة ناللحنم:  ثاوياً 

 أ  يتم الشح  نباشقة ن  بل  النوشأ الى ندق.  (1)
نا  تنضاع  اخال كال  نساتنفاة للقناعا  الداحيةأ  يكن  النوتج ن بأ فى أكياخ نحكنة الغلاق  (2)

 : اآلتية البياوات  نا ة ثابتة باللغة ال قبيةبكيخ بطامة نكتنباً عليها 
 بل  النوشأ . (أ)
 اسم النوتج . (ب)
 أسم النجزق . (ج)
 تاقي  ال با .(  )
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 أسم النستنق  نعوناو  .( هـ)
على أ  تكاان  هاا ه النية،ى الاا با طبقاااً للشااقي ة افسااالجهااة التااى أشااقفت علاا( ن)

 . الجهة ن تن ة ن  النكتب التجاقى فى بل  النوشأ
ناا يساتنق  الجاناقب نناسكلنة )ع ا نالننكيت نالنذقنشات ، نالسجا  لنالبخ الجاهزة لبالوسبة  :اً ثالث

 يشتقط نا يلى: غقاو الطبية ناسن  الدواعي (لال
التدااويع اثواااء  بكاال مط ااةة الحياكااة بطقيقاا أ  يكاان  ماا  تاام تثبياات بطامااة بياوااات نوساانجة

 نن ن  فيها باللغة ال قبية البياوات التالية: 

 ونع الوسيج النستخ م . -
 بل  النوشأ . -

 اسم النستنق  . -
يجـنز لقئيخ نجـلخ خ اقة الهيئة أن ن  يذنض  نبواء على طلب النستنق  أن نكيلا  أن نا  يذنضا  ـ 113مادة

  ة التي تم قفضها وهائياً  اخل أن خاقج ال ائقة الجنقكية.السنال بإعا ة فقزالقسالة النستنق
على أ  يتم خعا ة فحص القسالة ب   الذقز باعتباقها قسالة ج ي ة .  

 الفصل الثالث
 فحص السلع المصدرة

 ــــ
يتق م الند ق بطلب فحص خلى فقع الهيئة النختص نفقا للونن ج الن   له ا الشأ  على أ  يتم سا ا  ـ 114مادة

 . النزيق النختص بالتجاقة الخاقجيةالقسنم التي يد ق بتح ي ها مقاق ن  
 نيجنز للند ق طلب ختنام خجقاءات الذحص على البيا  الجنقكي .

 التالية : للقناع يكتذى بالذحص الااهقى للسلع الند قة النستنفاة  ـ115مادة
نيكتذااي بااإمقاق  النختدااةهااات ناا  الج تناا  نأ  يكاان  لاا ى النداا ق وااناااً للقمابااة علااى الجاان ة  

 ، نأ  يقبل الند ق ميام الهيئة بالتذتيم على ه ا الواام.الند ق كتابة ب ل  
، نبحا  أ واى عشاق قساائل  أ  تتأك  الهيئة ن  ميام وذخ الند ق بتد يق السل ة لن ة ال تقل ع  سو 

 . لم يسبق قفو ه ه القسائل أنجزء نوهاأو  ن
، قو بالهيئااةـل يوشااأ لهاا ا الغااـالنشاااق خليهااا فااى سجااللقناعااـ  ي  يسااتنف قي  النـنيااتم تسااجيل النداا 

ياتم وشاقه النزيق النختص بالتجااقة الخاقجياة نيد ق بالقي  فى ه ا السجل أنبالشطب نو  مقاق ن  
 شهقياً بالنمائع الندقية .

فاى  يا ي النقنلقئيخ نجلخ خ اقة الهيئة أ  يأنق بإجقاء فحص عشنائي سي ن  قسائل الند قي   
السااجل النشاااق خلياا  فااإ ا ثباات عاا م نطابقااة القسااالة أن القسااائل التااى خضاا ت للذحااص ال شاانائي 
للننادذات يو ق الند ق بالشطب ن  السجل نيشطب فى حالة التكقاق، ني ا  ميا ه ناقة أخاقى فاى 

 . التى تضنوتها الذققة اسنلى ن  ه ه النا ة ع ناقحالة استيذائ  ال
ندـ ق بتجهيز القسائل النطلنب فحدها  اخـل ال ائقة الجنقكية، نيجنز للند ق أ  يطلب يلتزم الـ 116مادة

خجقاء فحص القسالة الند قة فى نكا  خع ا ها بنوااطق افوتااج أن خااقج الا ائقة الجنقكياة، علاى 
الاانزيق أ  يقاانم بساا ا  نقاباال الخاا نات التااي ت  يهااا الهيئااة نفقااا للقناعاا  التااي يداا ق بهااا مااقاق ناا  

 .النختص بالتجاقة الخاقجية
نللند ق أ  يطلب فحاص الجازء الا ى أعا  نا  القساالة النطلانب تدا يقها خ ا لام تكا  ما  أعا ت  

 بالكانل .
يشتقط فى القسائل الند قة النطلنب فحدها نالنشتنلة علاى عا ة لنطاات أن طاقن  أ  يكان  كال  ـ117مادة

 نوها نتطابقة فى الونع نالدوا نالقتبة نال بنة .
تلتزم الهيئة بأ  ت ت  بالشها ات الدا قة ن  الجهة النختدة بنزاقة الزقاعة ناستداالل اسقاضاي  ـ118مادة

ننزاقة الدحة نالسكا  ننزاقة الكهقباء نالطاماة نالتاي ياتم تحقيقهاا بوااًء علاى خجاقاءات القماباة 
للقناعا  الداحية نالحجاق التي تقنم بها ه ه الجهات فى ننامع افوتااج نافعا ا  نالخاداة بالنطابقاة 
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ي بذحداها ااهقيااً نيكتذابه ه الشها ات للدالحية للتدا يق ،الزقاعي نالبيطقي نافش اعي ني ت  
 .فى نناوي الشح 

يقنم فقع الهيئة النختص بذحص ننقاج ة عيوة عشنائية ننثلة للقساالة الندا قة  نال يجانز لذاقع  ـ119مادة
قتهااا للشااقنط نالننادااذات خال ب اا  فحااص ثااال  عيوااات الهيئااة قفااو القسااالة النداا قة ل اا م نطاب

 عشنائية ننثلة للقسالة الند قة .
نيجنز بواء على قغبة الند ق ختناام خجاقاءات فحاص الداا قات نخدا اق شاها ة اس   بالتدا يق 

 على البيا  الجنقكي.
داا يق    بالتافنيت ااي  علااى فااقع الهيئااة النخااتص بااأ  يداا ق لداااحب القسااالة النداا قة شااها ة 

 للكنية النطابقة ، نتد ق الشها ة فنق خوهاء الذحص نالنقاج ة.
 نيجنز للند ق طلب ت ني  الشها ة على البيا  الجنقكي .

، يلتاازم فااقع الهيئااة بقتهااا للشااقنط نالننادااذات النقااققةخ ا اوتهاات وتيجااة الذحااص خلااى عااـ م نطاـاا  111مااادة
 ساعة ن  تاقي  الذحص . 24و خالل بإخطاق الند ق أن نكيل  أن ن  يذنض  بأسباب القف

    بالتد يق.يلتزم الند ق بشح  القسالة خالل الن ة النح  ة فى شها ة افـ 111مادة
للشاقنط نالنناداذات حتاى نمات يشتقط للسنال بتد يق القسالة التاي تام فحداها أ  تاال نطابقاة ـ 112مادة

ة أدااابحت غياااق نطابقاااة للشاااقنط نلذاااقع الهيئاااة التأكااا  نااا   لااا  ، فاااإ ا ثبااات أ  القساااال ،شاااحوها
نالننادااذات النقااققة نجااب علياا  خ ا كاواات القسااالة خاااقج الاا ائقة الجنقكيااة سااحب شااها ة اف   

 بالتد يق نفو أختانها نخ ا كاوت  اخل ال ائقة الجنقكية فتنوع ن  التد يق .  
بالتدا يق ت اي  علاى فاقع    خ ا ع ل الند ق ع  التد يق أن اوتهت النهلاة النحا  ة فاى شاها ة افـ 113مادة

 . الهيئة النختص فو أختام القسالة
تد ق الهيئة أن فقنعهاا النختداة بوااء علاى طلاب الندا ق أن نكيلا  أن نا  يذنضا  شاها ة بوتيجاة ـ 114مادة

 الذحص أن دنقة نوها أن ب ل فام  ن ل  ب   أ اء القسم النققق .
ة فحاص القساالة الندا قة أ  يتقا م خلاى فاقع الهيئاة ساعة ن  علن  بوتيجا 41يجنز للند ق خالل ـ 115مادة

 بطلب فعا ة الذحص ننضحاً نبققات  ل  .
نفى حالة مبنل الطلب يت ي  خعا ة فحص القسالة بناسطة فويي  لام يسابق لهام االشاتقا  فاى فحاص 

 ه ه القسالة نيتم الذحص فى حضنق الند ق أن نكيل  أن ن  يذنض  .
 اقة الهيئة أن ن  يذنض  نبواء على طلب ن  الجهاة النساتنق ة خعذااء أي نا  يجنز لقئيخ نجلخ خـ 116مادة

 القسائل الند قة خلى الخاقج ن  أي ن  الذحنص أن االختباقات.
نيجنز للند ق التق م بطلب فحص السلع الند قة طبقا للننادذات التى يطلبها النساتنق  علاى ا  

 .ح   ه ه الننادذات فى طلب الند قت

 ابعالفصل الر
 التظلم من النتائج النهائية للفحص

 ـــــ
 يجنز للند ق أن للنستنق  التالم ن  وتائج الذحص الوهائية خالل أسبنع ن  تاقي  علن  بها .ـ 117مادة

نيق م داحب الشأ  أن نكيل  أن ن  يذنض  التالم خلى أناواة لجواة التالناات النشاكلة بقاقاق نزياق  
 2113لسو   1116النا ة الساب ة ن  مقاق قئيخ نجلخ النزقاء قمم التجاقة الخاقجية نفقا سحكام 

النشاق خلي  على أ  يقفق بالتالم نا يذي  س ا  تاأني  وقا ي ما قة  خنساة جويهاات ياق  خليا  فاى حالاة 
 مبنل التالم .

 لذحاـص النساتو ات النقاـ نة نا  على أ  ي قو التالم على اللجوة خاالل أسابنع نا  تق ينا  للجواة
اعتنـا  الوتائـج الوهائية أن ت ـ يلها، أن لتققيق نا تقاه بنا فى  ل  ، ا الن وية ننضـنع التالـماسطقا
 خعا ة الذحص ني تبق مقاق اللجوة وهائيا نيخطق ب  اسطقاا الن وية . وأخلغائها 

نعلااى اللجوااة خ ا نااا اوتهااي قأيهااا خلااى خعااـا ة الذحااـص ا  تحاا   ن نااـل الذحااـص النخااتص ناتاحااة 
 ذقدـة للنتالـم لحضـنق خجـقاءات الذحص ، نت تبق ه ه الوتائج وهائية نال يجنز التالم نوها .ال
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 الخامسالفصل 
 واستخراج الشهادات  لفحصالرسوم اإلضافية ل

 ــــ
 تحدل فقنع الهيئة القسنم اآلتية : ـ118مادة

 مقم جوي  
ن حتااى  قساام فحااص قسااالة عاا  كاال ساات ساااعات عناال ب اا  الساااعة الثاويااة نساااءً 

الساعة الثانوة ن  دبال الينم التالى ن  أيام ال نل القسنية نيضااعا ها ا القسام 
فى ايام الجنع نال طالت القسانية نا  السااعة الثانواة داباحاً حتاى السااعة الثانواة 
ن  دبال الينم التالى نبح  أمدى جويها  ن  ل  فينا ع ا نا يتم فحد  فى فقنع 

 نق يات ن التى يح  ها قئيخ نجلخ خ اقة الهيئة.الهيئة التى ت نل بواام ال

 ـ 
 
 
 
 

11 
 
 
 
 

ة للدااا قات أن الااناق ات أن ـا ة وتيجااة الذحااص أن النقاج ااـقاج شهااـم استخااـقساا
 . النوشأ أن دنقة نوها أن ب ل فام شها ة 

 ـ 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ( 1الملحق رقم )
 السلع الموقوف استيرادها 

 الصنف م

1 
2 
3 
4 
1 
6 
9 
1 

 السلع التي تحنل عالنات تنخ النشاعق ال يوية .
 أحشاء نأطقاا  ناج  .

 كبا  طينق ن ناج  .أ
  .يق النجهزة بطلنبة حق  زيتال قجات البخاقية ثوائية اسشناط غ

  نا ة االسبستنخ بكافة أوناعها .
 تيل الذقانل النستخ نة فى خوتاج  نا ة االسبستنخ .

 ثياً ااتها زينت تم ن انلتها نقالتنوة التي ي خل فى نكنو
 -النبي ات نالكينانيات استي بياوها : 
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 االسم الشائع  م

Common Name 

 االسم الكيميائى 

Chemical Name 

 االستعمال

 Use 

  االسماء التجارية

 Trade Names 

أن  ومشتقاته DDTت   .  . ـال 1
 Zeidane زي ي  

1.1.1-trichloro2.2-bis 
(p-chlorophenyl)ethane 

 DDT ت  .  . نبي  حشقى

 Anofex أونفكخ    

 Chorophenothane كلنقنفيونثي     

 Dedelo  ي يلن     

 Pentachlorin بوتاكلنقي     

اسناء الغى استخ انها    
Discontinued Names 

 قنكسيم 
 زق ي 

Rukseam 
Zerdane 

 )نخلنط ن  ال  . .ت(  Digmar           يجناق  

 Supracide Combi سنبق اسي  كننبى       Genitoxجيويتنكخ   

  Gexarex  التقاسي       جيكساقيكخ Altracide 

 Cotton Dust كنت   ست  Copsolكنبسنل            

 ) نخلنط نع التنكسافي (  Didimac ي ينا            

 Gesarol       جيساقنل  Arkotineاقكنتي            

     ()نخلنط نع التنكسافي  هيلينتنكخ   
Heliotox   

 Ixodox ايكسن كخ 

 Demecta  انيكتا  Gesaponجيسابن          

     Gyronجيقن                

 (نخلنط نع اللو ي )  Neocidوينسي               

 Noits - Koisumu  ونيتا كنيسننن      

   Lindane لو ي   2
البوزي    سا خ كلنقيأو

Benzene Hexachlorid  
  Gamma BHC أو
  Gamma HCHأن 

  

 Lindane لو ي     

 Gamma isomer of 
1.2.3.4.5.6. 

hexachloro Cyclohexame 

 Lindax لو اكخ نبي  حشقى

  اسناء تنما است نالها 
Discontinued names 

 Acitox استينكخ 

              Gammalinجانالي     
      

 Hammer هانق 

                     Nexitويكست      
      

 Lintox ليوتنكخ  

              Lindolليو نل            
     

 Gammex جانيكخ 

ليو اكنل                       
Lindacol 

 Chemic 1200 0011كينا   

                اجقنويكسيت 
Agronexit 

 Gammaphex جانافيكخ  

 Gammaxan جاناكسا     

 Isofeox ايزنتنكسى                      

 Lidax لي اكخ    

 Lindasun ليو اس    

 Gamma - mean جانا ني    

 Sulbenz سلبوز   
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 Novigam ونفيجام   

 Germate Plus جيقنيت بالخ    

 Germa- up بآجانا     

 Lindagam ليو ا جام   

 Silvanol سيلذاونل    

 نخلنطاً نع ال  . .ت نكبقيت    

 Cotton Dust كنت   ست    

 Camphech  Polychlorcampheneكانذيلنق   3
 اسم أوقف استخدامه

  Discintinued Name 
 Helitox    هيلينتنكخ 

 نبي  حشقى 
 
 

 تنكسافي  
 ننتنكخ 
       تنكساكيل 

Toxaphene Motox  
Toxakil 

 ي  ق لأ 4
Aldrine 

1.2.3.4.10.10.hexachloro1.4.
4a5.8.8a hexahydro 

1.4.endo.5.8 
dimethanonaphthalene 

 ل قي أ نبي  حشقى
 انكتالي  

 Aldrin  
 octalene 

  قي ل يا 5
Dieldrin  

1.2.3.4.10.10.hexachloro1.4.
4a5.6.7.8.8a Octahydro 
6.7.epoxy.1.4 endo 5,8- 
dimethanonaphthalene. 

  يال قي  نبي  حشقى
 انكتالنكخ 

 Dialdrin 
 Octalox 

 هبتاكلنق 6
 Heptachlor 

1.4.4a.5.8.8a 
heptachloro3a.4.7.7a 

tetrahydro –4.7- 
methanoindene 

 هبتاكلنق نبي  حشقى
بياقبيوكخ  

 فيونتنكخ 
  قيونكخ 

 بتنكخيه

 Heptachlor  
 Biarbinex  
 Fhennotox  
 Drinox  
 Heptox 

  سيكهبتاكلنق ابين 7
Heptachlor epoxide 

 The oxidation product of 
Heptachlor  

      

  Endrin       أو قي   8
 أن 

 Nendrin    وو قي 

1.2.3.4.10.10 hexachloro 
1.4.4a 5.8.8a ctahydro-exo 

1.4.5.8 – Dimethanon- 
aphthalene 

 مخاليط : أندرين / بدرين 
أندرين/ سترولين –             

 او قي   نبي  حشقي
 هكسا قي  
 او قيكخ

 Endrin  
 Hexadrin  
 Endrex 

       ن قي يسأ 9
 Isodrin 

1.2.3.4.10.10 hexachloro 
6.7- epoxy- 

1.4.4a.5.6.7.8.8a-octahydro- 
exo -1.4-exo-5.8 

Dimethanonaphthalene 

 Isodrin  قي يسن أ نبي  حشقي

 Octachlor  انكتاكلنق نبي  حشقي -octachloro-1.2.3.4.5.6.7.8.8 كلنق ا  10

 chlordane 2.3.3.a4.7.7a-
methanotetrahydroindane 

 Intox  اوتنكخ  

 Chlordane  كلنق ا        

 أثيال  11
 Ethylan 

1.1-dichloro-2.2-bis (4-
ethylpheny)ethane 

 Perthane  بقثي )بقثا ( نبي  حشقي
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 ينثين فان 12
 Vamidothion 

0.0-dimethyl 
15(2(1methylcamoyletylthio

nethl ) Phosphorothioate  

 كلذا   نبي  حشقي
 كلذاق 

 تقنسي نق

 Klval 
 Kilvar  
 Trucidor 

 ن ككلنق ي 13
 Chlordecone 

1.1a.3.4a.4.5.5.5a.5b.6 
-decachloro-octainydro-

1.3.4-metheno-2H cyclobuta 
(cd)pentalen 

 Kepone كيبن  نبي  حشقي

 أيزنيوزا  14
 Isobenzan 

1.2.3.4.5.6.7.8.8-octachloro 
1.3.3a.4.7.7a-hexahydro-4.6 

methanoiso-benzofuran 

 Telodrin  تيلنق ي  نبي  حشقي

 تقبي  بنلي كلنق 15
 Terpene 

Polychlorinates 

Heptachloro 2.2-dimethyl-
3.methylene norborane 

(chlorinated mixed terpenes) 

 Strobane قنبا تس نبي  حشقي

 نيقكخ 16
 Mirex 

Dodecachlorooctahydro-
1.3.4metheno-

2Hcyclobuta(cd)pentalene 

 نيقيكخ نبي  حشقي
 كلنقا    ي

 

  Mirex 
Dechlorane 

أكقيلنويتقيل  17
  ِAcrylonitrile 

2.propenenitrile نبي  حشقي 
 (ن خوات)

 فيوتنكخ 
 لن  اكقي

 كقيلبا كق

 Venotex 
 Acrylon  
 Carebacryl 

 أقانيت 18
 Aramite 

2.(p-tert-buty1phenoxy)-1-
methylethyl) 2-chloroethyl  

sulfite 

 Aramite ِ   أقانيت نبي  أكاقنسي

 اي بقنننكلنقن بقنبا   19
dibromochloropropane 

1.2-dibromo 3- 
Chloropropane 

  فيننازن فينا تن ينبي  
 ويناجن  

 Fumazone 
Nemagone 

 مخاليط تحتوي على ألـ كلوروبكرين ن خوات Cloropicrine Trichloronitromethaneنبكقي  قكلن 20

 تيلن 
 فلنقليكسي  
 كخابتقي  

 Telone 
 Vorlex 
 Ditrapex 

 ليتنفقخ  21
Letptophos 

O-(4-bromo-2.5-
dichlorophenyle 

O-methly1 -
phenylphosphonothioate 

 فنسذيل  نبي  حشقى
 اباق

 Phosvel 
 Abar 

 كلنقن بوزيالت 22
Chlorobenzilate 

Ethy1-4.4-dichlorobenzilate   نايت  كنب كاقنسى أنبي 
   يباكاقأ
 كاق أ

 فنلبكخ
 بوزيال 

 كلنق  -ن أ -بوز

 Kopmite 
 Acaraben 
 Akar 
 Folbex 
 Benzilan 
 Benz-O-Chlor 
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 نل بوتا كلنقنفيو 23
 )دن ينم بوتاكلنقنفيوات(

Pentachlorophenoxy  
Sodium  Or  

Sodium  pentachlorophenate  

 نبي  فطقى 
 نبكتيقى

 نيتقنل
 ناتنكخ بق

  انيسي 
 ساوتنبقيت

 وابكلنق 

 Mitrol 
 Permatox 
 Dowicide 
 Santobrite 
 Napclor 

 كقيني ي  24
Crimidine 

2-chloro-N,N-6 trimethy 14- 
pyrimineamiae 

 Castrix  كاستقيكخ نبي  مناقو 

 فلنقن حانو الخلي   25
 ننشتقات  

Flouroacetic acid   
and its derivatives 

Sodium  monofluoroacetate  
Fluoroacetamide 

 فقاتنل نبي  مناقو 
 ياسنون  
 قن كخ
 باقا  

 Fratol 
 Yasoknok 
 Rodex 
 Baran 

 فيونبقنب 26
Fenoprop 

 Silvex   ذكخان سيل

2- ( 2.4.5 – trichorophenoxy)  
propionic asid  

 كنقن   نبي  حشائم 
 فقيتن  تى 

 Kuron 
 Fruiton  T 

 5،4،2 -ت  27
2.4.5-T 

 2.4.5 - Trichlorophenoxy  
acetic acid  

 با   –وتل  نبي  حشائم 
 سيلذكسن 

  ن   –با  
  تنكخسبت

 

 Nettle - Ban 
 Selvoxone 
 Ban - Dok 
 Spontox 

 ت ناننقفاك 28
Morphaquate 

1.1 - bis - 2 - ( 3.5 dimethlyl  
- 4 - morpholinyl ) - 

oxoethyl  
4.4 bipyridilium 

 

 Morphoxone  ننقنفكسن  حشائم نبي 
 
 
 
 

 اثيلي  انكسي   29
Ethylene  Oxide 

1,2 -  Epoxyethane  نا ة ن خوة 
 نن قنة

 انكسبقا 
 اى تى ان

 Oxirane 
 ETO 

 نقكبات القداص  30
Lead Compuonds 

Lead arsenate 
or 

Lead arsenite 

 جبيسي   حشقيةنبي ات 
 سنبقابل
 تالبنت

 Gypsin 
 Suprabel 
 Talbot 
 

 نقكبات الزئبق  31
Mercuric 
Compounds 

Merecuric  Chloride-
Mercurous  Oxide- 
Mercurous  choride- 
Methoxyethyl  mercury  
acetate -phenyl  mercury  
salicylate 

 نيقفينسا  نبي ات فطقية 
 نيقسيل
 ساوتاق

 سيكلن سا 
 كالن نيل
 نيقكينقا 
 نيقكينلي 

 Merfusan  
 Mersil 
 Santar 
 Cyclosan 
 Calomel 
 Mercuran 
 Merculine 

 نقكبات الزقوي   32
Arsenicals  

Copper acetoarsenite- lead 
arsenate- lead arsenite- 
Methyl arsenic acid -Arsenic 
acid-Arsenic trioxide -
potasium Sodiume- Calsium 
arsenite  

 نبي ات حشقية
 نفطقية نحشائم 

أخضق باقيخ 
 جيبسي  
 سنبقابل 
  لكنوييت 
 أوداق

Paris green Gypsin 
Suprabel Daconate 
 Ansar 
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 نقكبات الكا نينم  33
Cadmium Compounds 

Cadmium Calcium Copper 
zinc Chromate complex- 
Cadmium Chloride-
Cadmium Succinate -
Cadmium Sebacate 

 كقاج ـ تقيا  نبي ات فطقية
 كا ى 

 كا نيوات 
 كقننا 

 Crag turf 
 Caddy  
 Cadiminate  
 Kromade 

 نقكبات السيليوينم  34
Selenium Compounds 

Compounds containing 
selenium 

      

   Chloroform الن يب ال ضنى كلنقنفنقم 35
 نحانق استخ ان  كن يب فى تجهيز نبي ات اآلفات 

   
  

 الن يب ال ضنى   36
 قابع كلنقي  الكقبن   

Carbon Tetrachloride  نحانقات استخ ان  كن يب فى تجهيز نستحضقات النبي ات أن نكافحة
 آفات الحبنب النخزنوة 

  
  

 يبزيو  37
Zineb 

zinc ethylene bis  
( dithiocarbamate ) 

  ايثا  ز  نبي  فطقى
 نخاليط  
 كنبقنزا  
 ناوكنزا   
 كننازي 

Dithane Z    
 نع الزيويب

 Cuprosan   
 Mancosan   
 Comazin  

 تقايذنسي  نبي  حشقى  Dinitro orthocresol (DNOC ) لنقثنكقيزنا اى ويتقن 38
 تقايذقيوا  

 حتني زينت ن
 زيت ينويذقسال 
 زيت كذقنسال

 Trifocide 
 Trifrina  

 على المركب
 Universal Oil 
 Kafrosal Oil  

 بيتقتاونل  39
Bitertanol 

B-([1.1 biphenyl)-4-yloxy) 
a-(1,1dimethyl-ethyl1)-1H-
1.2.4-triazole-1-ethanol 

 بايكنق  فطقينبي  
 بايتقكخ 

 ناتيبا

 Baycor 
 Bitrex  
 Baymat 

 أيثيلين داى بروميد 40
Ethylene dibromide  

1,2 dibromoethane  نا ة ن خوة
 للحشقات

  اى بقنم 
 بقنننفينم

  58أى  ى بى  
  افينم

 Dibrome 
 Bromofume 
 E.D.B 85 
 Dowfume  

 Antu  وتنأ  نبي  مناقو Antu                 1-Naphtyl -2-Thiourea  وتنأ  41

 نق الغيق عضنية نقكبات الذل 42
Inorganic Fluoride 
compounds 

Sodium Flouride-Sodium 
Fluorosilicate  

 Safsan  سافسا   نبي ات حشقية

 -Nitrofen 2-4 dichlorophenyl-4        ويتقنفي  43
nitrophenyl ether 

 تن   نبي  حشائم
 تنكنق  
 ويب  

 Tok 
 Tokorn 
  Nip  

 Binabacryl 2-sec. Butyl -4,6يل قبيوا باك 44
dinitrophenyl 4- nitro methyl 

crotonate 

نبي  اكاقنسى 
 نفطقى

 ننقنسي 
 او نسا  
 اكقيسي  

 Morocide 
 Endosan  
 Acricid 
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 captafol N-[( 1.1.2.2-tetrachlotoethyl)        كبتافنل 45
thyio]-4- cyclohexene -1.2- 

dicarboximide 

   اى فنالتا نبي  فطقى
 فنلتاا 
 هايب   

 فنلسي 

 Difolatan  
 Foltaf  
 Haypen  
 Folcid 

 cyhexatin Tricyclohexylhydroxy  سيهكاستي   46
stannane 

 سيالتي  كاقنسىأنبي  
 بلكتقا  
  نق فقت 

Silatian  
Plictran 
Dorvert  

 فيويت  هي قنكسي   47
 Fentin hydroxide 

Triphenyltin  hydroxide   ين تيق  طقيفنبي  
 فاقنات   

Du-ter 
Farmatin 

 فيوتي  اسيتات 48
 Fentin acetate  

Triphenyltin acetate بقستا    نبي  فطقى Besrstan  

 - Dinoseb  2 - sec. Butyl 4.6      يون سيب 49
dinitrophenol 

 فاويسي    نبي  حشائم
 يذنسيت خ

Fanicide 
Ivocit 

- Dinoterb 2 - tret butyl. 4.6     يون تقيب 50
dinitrophenol 

 ويكسن  نبي  حشائم
 جيل نهقب 

 مع  ا  مخلوط
 تنلكا  

Nixone  
Herbogil  

 االيزوبرتيورون
Tolkan 

 Ethyleneاثيلين داى كلوريد  51
dichloride  

1.1-dichloroethane  نخلنط نع قابع نا ة ن خوة 
 جقاونسا 

 كلنقي  الكقبن 
 Gransoan  

-Mevinphos  Alpha isomer of 2ذنخ نيذيو 52
carbomethoxy-1,methyl –
vinyldimethyl phosphate 

(typical 63%) Beta isomer of 
2-carbomethoxy-

1methylvinyl dimethyl 
phosphate (typical 25%) 

 فنز قي  نبي  حشقى
  ينقافنخ 
 نيذي قي  

 Phosdrin  
 Duraphos  
 Mevidrin  

   كقبنفيونثين 53
carbophenthion  

S - 4-clorophenyl thiomethyl 
-0.0. Dimethy 

phosphorodithioate 

 تقاى ثين   نبي  حشقى
 جاقاثين  

 نخلنط نع
 تقاى ثين  انيل 

 Trithion  
 Garrathion  

 ن  وى زيت
 Trithion oil  

  ين كساثين   54
Dioxathion  

S.S' -( 1.4 dioxane 2-3- diyl) 
o.o.o'.o'.- tetraethyl bis 

(phospitithioate )  

  لواا نبي  حشقى
 هيقكينليز  

  لت  
 وافا يل

 Delnav  
 Hercules  
 Deltic  
 Navadel 

نيثيل  -اخ  - ينيتن   55  
Demeton-S-methyl 

S-[2 ethylthioethyl]0,0-
dimethyl phosphorothioate 

 Metasystox  نيتا سيستنكخ نبي  حشقى

 نثيل سلذن  -اخ  - ن ت يني 56
Dimeton -S- methyl 

S[2- (ethylsulfinyl)1-
ethylethyl] 0,0 dimethyl 
phosphorothioate  

 Metaisosystox  نيتا ايزنسيستنكخ نبي  حشقى

 كلنقاويل  57
 Chloranil  

2.3.5.6-Tetrachloro1.4- 
benzoquinone  

  Spergon  سبقجن   نبي  فطقى

 ا  كلنقا ويذنق نيث 58
chlotaniformethme 

1.(3.4-Dichloroaniilion) 
-1-formylamino- 2.2.2.-
trichloroethane 

 ايننجا   نبي  فطقى
 نيلذاقن  

 Imugan  
 Milfaron 
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  مكلنق  اينيذنق 59 
Chlorodimeform 

N'-(4-chloro-o- toly1)-N,N- 
dimethyl formamidine 

 جاليكقن  نبي  حشقي
 فنو ال 

 Glecron 
 Fondal 

   Acrolen      اكلقنلي  60
  

2- Poropenal ناجواسي  نبي  حشائم نائية 
 اكنالي  

 Magnacid  
 Aqulaine 

 Thionazin o.o-Dietlhyl o-pyrazinyl  ثينواقي  61
phosphorothioate 

 وينافنخ نبي  وينا تن ي
 زيونفنخ 

 Nemafos  
 Zinofos 

 Morkit  ننقكيت طاق  للطينق Anthraquinone 9.10 - Anthracenedioneاوثقاكيون   62

-Barban 4-Chloro-2-butyhyl-m         باقبا  63
chlorocarbnilate 

 Carbyne  كاقبي  نبي  حشائم

 Prefix  كخيبقيذ نبي  حشائم Chlorthiamid           2.6-Dichlorothiobenzamide كلنقيثاني  64

 الليت – اي  65
 Di - Allate 

S-2.3-dichloroallyl-di- 
isopropyl (thiocarbamate) 

 Avadex  افا يكخ نبي  حشائم

  Parathion     باقاثين  66
           Thiphosثينفنخ 

 0,0-Diethyl 0-(4-
nitrophenyl) 

phosphorothioate 

 نبي  حشقي
  

 فنستنكخ
 فنلي نل

 أي -بوكاب 
 نخاليط نع

 ويقا 

 Fostox  
 Efolidol  
 Penncap 

 الكلوردان
 Niran 

 نيثيل باقاثين  67
 Methyl patathion 

  0,0-dimethyl 0-(4-
nitrophenyl) 

phosphorothioate 

 نبي  حشقي
  

 نيثيل فنستنكخ
 أم –بوكاب 

 نع نخاليط 
 زيت بكنل
 زيت كذقنل

 Fostox Metil  
 Pencap - M  

  زينتال
Pacol Oil  
Kafrol Oil 

فنسذاني ن   68
Phosphamidon 

2-Chloro-2-
diethylcarbamoyl-1-methyl- 
vinyl dimethyl phosphate  

  ينيكقن  حشقىنبي  
 اباني ن 

 Dimecron  
 Apamidon 

Phosfolan 2(Diethoxyphosphinylimino)فنسذنال   69
-1.3-dithiolane 

 سينلي  حشقىنبي  
 سيال 

 Cyolane 
 Cylan 

 Mephosfolan Dithyl N-4- methyl -1.3ذنسذنال  ني 70
dithiolan - 2- ylidene 

phosphoamidate 

 نبي  حشقي
 

 ستقنلي 
 / او قي   ستقنلي  

 Cytrolane 
Cytrolane/Endrin 

-Azinphosنيثيل  -ازيوذنخ  71
methyl 

o,o - dimethyl  S-[(4-oxo-
1,2,3  

benzotroazir-3(4h)-
yl)methyl] 

phosphorodithioate 

 ين جنث نبي  حشقي 
 جنازاثين   
 تاناقن /جنز اثين نخلنط 

 Cuthion  
Gusathion 
Tamaron/Gusathion 

 -Flucythrinate  (+-)- cyano(3فلنسيثقيوات  72
phenoxphenyl) methyl(+)-4- 
difluoromethoxy) 
-∞-(1 methylethyl) 
benzeneacetate 

 سيبنلت نبي  حشقي
 سيثقي 
 با انا

 Cybolt  
Cythrin 
 Pay - off 
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 Methidathion o.o. dimethylنيثي اثين   73
phosphorodithioate S-ester 

with4-( mercaptomethyl) -2-
methoxy ^2-1.3.4- 

thiadixzolin -5- one  

 سنبق اسي  نبي  حشقي
 التقاسي 

 الين سنبقاسي 

 Supracide  
 Ultracide  
 Oleosupracide 

 كنتي والي 74
 Nicotine 

(S) -3- (1- methyl-2 -
pyrrolidyl) pyridine 

 Nicotine Sulphate  نتي كالوي سلذات نبي  حشقي

-Piperophos 0,0-dipropylS-2ببقنفنخ  75
methylpiperidinocarbonyl- 
methyl phoshorodithioate  

 قيلنا نبي  حشائم
 نخلنطاً نع 

 أفيقنزسا 

 Rilof  
dimethametryn 
 Avirosan 

ق كلنى نيثنكس 76
Methoxychlor 

1.1.1ـ  trichloro 2.2 -bis-(4- 
methulphenyl) ethane 

 ناقليت  قي نبي  حش
 نخلنط نع

 سيتنفنخ

 Marlate  
 الباراثيون والمالثيون

 Saitofos 

كيون نيثينوات  77
Chinomethionate 

6-methyl-1.3- dithiolo [4.5-
b] quinoxalin-2- one 

 Morestan  ننقستا  نبي  فطقى

 -∞,∞,∞ -Fluorodifen 4-nitrophenlyفلنقن ايذي   78
trifluoro 2-nitro-p- tolyl 

ether 

 Prforan بقيذنقا  نبي  حشائم

- Endosulfan 6,7,8,9,10- hexachloroاو نسلذا   79
1,5,5a,6,9,9a-hexahydro-6,9 
methano- 2.3.4 
benzodioxathiepin 3- oxide 

 ثين ا   نبي  حشقى
 سيلن ا  
 ناليكخ 
 ثيننل 
 ثينفنق

Thiodan 
Cyclodan 
Malix  
Thimul  
Thiofor 

 غيق ال نقكبات السياوي  80
 عضنية 

Inorganic Cyanide 
Compounds 

hydrogen cyanide or 
Hydrocyanic acid- sodium 
cyanide- calcium cyanide 

 نبي  حشقى 
 نمناقو 

 (ن خوات)

 سياونجاز 
 سيا  جاز 

 سيناج 
 الدن ينم سياوي  

 سياوي  الكاليسينم

Cyanogas 
Cyangas  
Cymag  
Sodiumm cyanide  
Calcium cyanide 

 االسم الشائع م

Common Name 
 المستحضرات التجارية اسم المادة الخام 

 G% 08بكنني   -G% 08نيقات  -G% 08تيني     Aldicarb %96%   69ال يكاقب  Aldicarbال يكاقب  81

ويل كلنقنثالن 82
Chlorothalonil 

% 68كلنقنثالنويل   WP%58 اكنتيل  -  WP%58 اكنويل كز    - WP%  81بقافن    
 SC%81باوكن  - SC% 81 اكنناكخ   - WP% 81 اكنبق

 

 WP %011/58فيتافاكخ -WP%81كابتا  - WP%51ننوسقي  كننبي  Captan   كابتا  83

 سيبقنكنوازنل 84
  Cyproconazole 

%69 سيبقنكنوازل  WDGأن  WP%  5105أتني خخ  - SL%01أتني خخ خل  
  

بقنبيكنوازنل  85
Propiconazole 

 EC  % 08، 01تلت  

هكساكنوازنل  86
Hexaconazole 

 SC% 8أوذيل  
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 FS% 008قاكسيل  - WS% 0قاكسيل  -  DS% 0قاكسيل   Tebuconazoleتبينكنوازنل  87
 EC% 08فنليكنق 

تتقاكنوازنل  88
Tetraconazole 

 EW%  0008اينووت   - EC %01 نناق   

%58بقنباقجيت  Propargiteبقنباقجيت  89  WP% 01كننيت EC% 58كننيت الودق  - EC%50،58كننيت 

ثينفيوات نيثيل   90
Thiophanate methyl 

 – WP% 51كالينال آل  WP%  51هستا  - WP% 51تنبس  خم   
 WP% 51تنباسي  

(061% )قمم تسجيل 58ناوكنزيب  Mancozebناوكنزيب  91  
% )قمم 58ناوكنزيب خام 
(555تسجيل  

% 55ناوكنزيب خام   

 WP%51كز 98 ايثي  خم  - WP% 51 98 ايثي  خم  - WP% 51وينسبنق 

 DG% 58تقاي كخ  - FL% 98تقاي كخ  -

  WP%91تقاي نيلتنكخ فنقت  - WP% 51تقاي كخ 

 WP% 61فيقنكنبق  - WP% 85جالبي  ناوكنزيب 

  5ساو نفا  خم - WP%  9608ناوكنبق  - WP% 50، 85قي ننيل ناوكنزيب 

99 %WP  -51نيكال خم %WP - 9600ساو نكنق خم%WP  

 WP% 96اكقنبات ناوكنزيب  - WP% 95قيبنست خم 

  WP% 51ناوكن  - WG% 91سيقيون  - WP % 5009سابثي 

  WP% 51خم ز   -اقننيل - WP%95قي ننيل جنل  ناوكنزيب 

  WP% 51 ايكنزيب - WP% 51اوا نل  -WP% 51قنزيب اج

  WP% 50قي نزي   - WP% 50تازنلي   -WP% 51ناوكنزا  

 WP% 11اكوما نكوزيب  – WP% 11 41إيمثين أم  – WP%  50كينقام 
%  11صن زيب  – EGD 11 %WPمانكوزيب  – WP% 11كايمان 

WP  -  11كوراثين %WP –  11مانكويام %WP –  92كالكسيل %WP 
 – WP% 92رادوكور  – WP% 92مانكوزيل – WP% 92روميل  –

  WP% 92ريدولين مانكو 

%51ناويب  Manebناويب  92  WP% 9808الحاقخ اخ  WP% 51دوذاويب   - WP% 05كننابقنب  

 WP% 58نيكال   Folpetفنلبيت  93

 WDGأن WP% 81سننيسكليكخ   Procymidoneبقنسيني ن   94

 WP% 81قنفقال   Iprodioneخبقن ين   95

%  58بينتاكلنق  Butachlorبينتاكلنق  96  
%61بينتاكلنق   

% 6005  بينتاكلنق  

 – EC% 61ريفيون  – EC% 91بنتاقيكخ كز    EC%  91ناشيت  

 EC% 11بوتاتاف  -  EC% 61بيالرست 

 Suspension%  88السن  -   EC% 95السن   Alachlor      أالكلنق  97

 EC% 69 نال  - WP% 81كنتنقا  اكستقا -  WP% 8509بيق انق   Metolachlorكلنقنيتنال 98

%65كاقبقيل  Carbaryl     كاقبقيل  99  WP% 58سكيب  WP% 58سيذي  كز    WP% 58سيذي   

 EC% 01ينو ي    Propoxurبقنبنكسق    100

 FL% 0508القف   - DF% 51القف    Thiodicarb ثين يكاقب 101
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تتقاكلنقنفيوذنخ  102
Tetrachlorovinphos 

 EC% 51جاق نوا  

 ألننيوينم  –فنسيتيل  103
Fosetyl-Aluminium 

%68فنسيتيل ألننوينم   WP% 51خم  نيكال - WP% 51الييت  -  WP% 58نيكال  

% )قمم تسجيل 65-69 اينيثنيت  Dimethoate اينيثنيت  104
086) 

 (905% )قمم تسجيل 65 اينيثنيت 
 (551%)قمم تسجيل  69يثنيت  اين

 (69% )قمم تسجيل 68 اينيثنيت 
 (050% )قمم تسجيل 68  اينيثنيت

 (68% )قمم تسجيل 68 اينيثنيت 
 (055% )قمم تسجيل 68 اينيثنيت 
 (055)قمم تسجيل  %68 اينيثنيت 
 (85)قمم تسجيل  %68 اينيثنيت 

 EC%91ساي ن   - EC%011/91 اينثنيت كز   - EC% 91قنجق 
 اينثنيت  - EC% 91بقفكثين   - EC%  91اينننيكخ  

 EC% 91 يجنق  - EC% 91تلتنكخ  - EC% 011/91كز 
% 91وداااق ثنيااات  - EC% 85/91خى-باااى - EC% 91كننيثننيااات 

EC -  91كننيثنيااااااات %EC -   91قنكساااااااين %EC -   قكساااااااين
% 91قننيثنياااات  - EC% 011/91 اينثنياااات كااااز  - EC% 91الودااااق

EC -  91بنبي ثنيت %EC -  91 ينيزيل %EC -  91اكتا ثنيات %
EC –  41كاليثويت %EC –  91أجقن ثنيت %EC  

 EC% 91ساي ن  كذق ال ناق  – EC% 91 اينثنيكخ 
 EC %91قنجقي  -EC% 91ودق ثنيت  – EC% 41سايدون 

% 09تااا يذنل كاااز   -EC% 0508كلثاااي  كاااز   -EC%  0508كلثاااي   % 68 يكنفنل  Dicofol يكنفنل  105
EC-   08كلثااي %EC -  09تاا يذنل  %EC-  0508 يكننياات %EC 
 لثااااي  زيتااااي  – EC %0508بكنفاااانل  – EC% 11.1كوراثااااان  –

0508 %EC –  0508أكنفنل %EC- 0508كاليذنل %EC 

  يتنفيوبقنكخأ 106
Etofenprox 

 
 
 

 EC% 01تقيبن    

 Cypermethrinسيبقنيثقي   107
 ألذا سيبقنيثقي 

Alpha-Cypermethrin 

 %  65 -51سيبقنيثقي  نا بي  
 %65ألذا سيبقنيثقي  

 EC% 01فستا   -EC% 01فيونم كز   - EC% 01بنليتقي  
 EC% 08بستنكخ  - EC%  08فستا  نحلي - EC% 08فستا  

 EC% 01قيبكنق   -EC% 01، 01شيق -EC% 01سينبنم كز  
 EC%  01بنليتقي  كز  - EC% 01فيونم  -EC% 01سيبقكن 
 EC% 01 011وينقيل -EC%  01سينبنم  - FL% 01بستنكخ 

% 01ألذااا ساايبق  -EC% 01قيبكاانق  نحلااي  -EC%  01شاايق كااز  
EC -  01سنبق ألذا %EC - 08سباقكيل %EC-  01سيبقكال% 
EC –  11نصاار ثاارين %EC –  01ساايبقنبل %EC –  01سااالبيق %
EC –  01سيبق %EC –  08الذا يام %EC 

 WP%  08كنبكخ   Permethrinبيقنيثقي   108

 SC% 81أبنللن   Clofentezineكلنفوتيزي  109

 SC% 01بايذي ا  نن  -  EC% 08بايذي ا    Triadimenolتقاي أ ينيونل  110

 WP% 81وليت يب %68بيوننيل  Benomyl بيوننيل  111

 DP%  1تكتو   – FL% 98تكتن   Thiabendazoleثيابو ازنل  112

 WP% 67.1ساند كور أم  – Pasteساو نفا   أنكسا يكسيل  Oxadixylأنكسا يكسيل  113

اوتقاكنل كننبي  - WP% 08بايلتن  نحلي  - WP% 08بايلتن    Triadimefonتقاي ا ينيذن   114

5008 %WP 
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 WP% 81تنبنجاق   - WP% 61خجقا    Terbutrynتقبينتقي     115

 % 65 - 60أتقازي  نا بي   Atrazineأتقازي         116
 
 

اتقازيكخ نحلي  - WP% 81بقينيكستقا  - WP% 51جيابكخ كننبي 
51 %WP -   51جيسابقيم %WP - 51 نحلي جيسابقيم %WP - 

 WP% 61جيسابقيم  - WP% 51هقبازي  

 SC% 01تقيذي   Simazineسينازي       117

 EC% 95تقيذليكخ نحلي  - EC% 95تقيذال    -  EC% 95 يجقني   %69-68تقايذلنقالي  نابي    Trifluoralinتقايذلنقالي   118

 بقنناسيل 119
Bromacil 

 EC%  51هايذق خكخ  %  68بقنناسيل 

أنكسي فلنقفي   120
Oxyfluorfen 

 EC% 24رول   – EC% 09جنل كز    - EC% 09جنل    

 91ال -قنوسااتاقبي - EC% 08قنوسااتاق كااز   -EC% 08قنوسااتاق   %60أنكسا يازن   Oxadiazonأنكسا يازن   121
%EC 

 EC% 09يستاق  – EC% 0008باق وق  - EC% 09بقننيوال   Bromoxynilبقنننكسييويل  122
 

 WP%  9508خخ  -افالن   Linuron  ليوينقن   123
 

 EC% 81ستننب كز   - EC% 81ستننب  %61بو ينيثالي   Pendimethalinبو ينيثالي   124
  

 G% 905.8ج  –كازنقن     Dicchlobenil اي كلنبيويل  125

 WG% 08اكتاقا    Thiamethoxamثيانيثنكسام 126

 WP% 08تشيخ   Pymetrozineبينتقنزي   127

 (2الملحق رقم )
 الخاص بالسلع المسموح باستيرادها مستعملة

 م الدـوـا الشقنط النقققة
 أال تشنل اسدواا  ات االست نال  النوزلي ن مطع غياقها .-1
يشااتقط للكنبياانتق ن أجهزتاا  النساااع ة خال ينضااي علااى تاااقي  خوتاجهااا أكثااق ناا  -2

 عشق سونات .
يشااتقط ننافقااة الجهااة النختدااة باانزاقة الدااحة لألجهاازة ن اآلالت نالن اا ات -3

 النستخ نة لألغقاو الطبية بنا في  ل  أسقة  النقضى .
 . نزن يشتقط خال يستخ م فى تدوي ها الننا  النستوذ ة لطبقة اس -4

   خطاااااااانط افوتاااااااااج 
       نالناكيواااات  ناآلالت

ن اسجهزة نالن  ات 
 ن مطع غياقها. 

1 

 مطع الغياق النسننل بها نقدنقة على نا يلى : -1

القفاقا ، اسبناب ، الننتنقات، الجيقبنكسات ، أجزاء اسب ا  بنا فيهاا الكباائ  ن 

 فقوساااايل، كداااا ام (، الأجزا هااااا )عاااا ا الشاساااايهات ( نعااااناقو التدااااا م ) اس

 جونط ال جل، التابلنه ، السنست .الالسية،

يشتقط للسياقات  ات افستخ انات الخاداة أال ينضاي علاى ساوة اوتاجهاا أكثاق  -2

ن ااااااا ات ننساااااااائل 

الوقااااااال ناالوتقاااااااـال 

نمطـع غيـاقها )ع ا 

 . (الننتنسيكالت

2 
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 م الدـوـا الشقنط النقققة

نااا  خناااخ ساااونات بخاااالا ساااوة االوتااااج حتاااى تااااقي  الشاااح  أن التنلااا  فيناعااا ا 

ام واهازة باسنالساياقات النجنالسياقات االندننة لالست نال خاقج الطقق ال اناة 

 .ي السياقات النجهزة بنضخات خقساونالهي قنليكية  النحنلة على ماع ة نتحقكة 

بالوسبة لنقكبات وقل االشخاص ننقكبات وقل البضائع  ات النز  االجنالى  –أ  -3

القائم نع الحننلة القدنى أمل ن  تس ة أطوا  يشتقط أال يتجانز عنقها سوة 

 بخالا سوة االوتاج .

بالوساابة لنقكبااات وقاال البضااائع  ات الاانز  االجنااالى القااائم نااع الحننلااة  –ب  -3

القدنى تس ة اطوا  فأكثق يشتقط أال يتجانز عنقهاا خناخ ساونات بخاالا 

 سوة االوتاج .

نيستثوى ننا تق م نقكباات وقال البضاائع النداننة لالسات نال خااقج الطاقق  -ج-3

 ال انة .

داا النقطنقات سب ة سونات بخالا سوة االيتجانز عنق جقاقات الطقق الو -4 

 .االوتاج فينا ع ا الندنم لالست نال خاقج الطقق ال انة

قاء انالتنلاا  ـق نماات الشااـقبات نالسااياقات لشاقط ال نااـاساتيذاء النقكبااات نال اا -1

، ننااا تسااتنق ه الشااقكات نالجهااات بالوساابة لالسااتيقا  لالسااتخ ام الشخدااي 

 .خاص ال انلة فى الخاقج لالستخ ام ال

 ننافقة ندلحة الطيقا  الن وي للطائقات نمطع غياقها . -6

ننافقة نزاقة الوقل للسذ  ن نقاكب الدي  على دالحيتها للتشغيل مبل اففاقاج  -9

. 

 ننافقة نزاقتي السياحة ن الوقل البحقي للبناخق ن السذ  السياحية  .-1

لتاي تكان  حنهنقياة نداق ااالتذامياات استيذاء سذ  القكاب للقناع  الاناق ة فاي -7

 ال قبية طقفاً فيها .

اآلالت  ن الن ااااا ات  ----------------

 ناسجهزة القياضية 

3 

 4 الحانيات ----------------

 ـ ننافقة نزاقة ال اخلية .

 

 1 اسسلحة

الطااااائقات  خطااااقات نناوي الجنية الندقية .ـ أ  تكن  نشتقاة ن  ال

 ال اخلية نالخاقجية 

6 

 نست نلة .الـ أال تشنل مطع غياق السياقات 

 ـ يتم تخقي  مضبا  السك  الح ي ية مبل االفقاج الجنقكي .

تكن  ندحنبة بشها ة قسنية ن   نلاة التدا يق بخلنهاا نا  النانا  النتذجاقة أن  -

 كننية أن شقكات النقاج ة .ن  الجهات الحدا قة الخطقة 

خااااااق ة ن فضااااااالت 

الن ا   بنا فاي  لا  

مضاااااااابا  الساااااااااك  

 الح ي ية النست نلة

9 

 يئة .بـ ننافقة قئيخ جهاز شئن  ال

 

خااااااااق ة ن وذايااااااااات 

نمداداااااااااااااااااااااااات 

نفضاااااالت اللاااااا ائ  

 االدطواعية .

1 
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 م الدـوـا الشقنط النقققة

 ـ ننافقة قئيخ الجهاز التوذي ي للهيئة ال انة لالستثناق .

 

         النخلذاااااااااااااااااااااااااااااات 

ل بااااانات ال ا ياااااة نا

ناسنعيااااة الذاقغااااة 

عااا  وشاااااط  الواتجاااة

النشاقنعات النقانااة 

بواام النواطق الحقة 

. 

7 

 

 ـ ننافقة الجهة النختدة بنزاقة االعالم .

 

نقق ال شااااااااااااااااااااات 

نجااالت نال نالجقائاا 

النقتجااااااع نالكتااااااب 

 .النست نلة

11 

 .أ  تستخ م للوسل فقط ـ 

 وسل .ـ أ  تستنق  لحساب نداوع نقخص لها بوشاط ال

بافساات اوة ـاا أ  تقاانم الهيئااة ال انااة للقمابااة علااى الدااا قات نالااناق ات بن ايوتهااا 

اقهااا بناا تاام اففاقاج عواا  لنتاب ااة طباالذويي  ناا  ندالحة القمابااة الداواعية نيااتم خخ

 تشغيل  .

 اسسااااانال نالخاااااقق

نفضاااااالت القطوياااااة 

خينط نحازم نحباال 

 غلياة .

11 

 لقطع اآلثقية .بالوسبة لـ ننافقة الجهة النختدة 

 

التحااا الذويااة نمطااع 

نمطاااع  النجننعاااات

 أثقية.

12 

بن قفااة الشااقكات نالجهااات الندااقية التااي تقاانم بتوذياا  نشااقنعات أ  تسااتنق   -

 بالخاقج .

الاا عانات )النساااو ( 

نالسقاالت ن  ن    

أن خشاااااب نهياكااااال 

النوشااآت ناا  ن اا   

 ناس نات نال    

13 
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 ( 3ملحق رقم )
 تستورد بشروط خاصة التي سلع ال

 االستيرادشروط  هاسم السلع مسلسل

أ  ياتم شاحوها أن فاتا أعتنااا  خساتيقا ها خاالل ساوة النن ياال ، ناال يكان  ما  ساابق  (1) سياقات القكنب 1
 استخ انها .

 يشتقط لنا يساتنق  لألتجااق تقا يم ناا يثبات أوهاا نا  اسكانا  أن الطاقازات (2)
 نل لنداااق أن ناء الحااااقة أن نخدداااة الداااالحة لالساااتخ ام فاااى اسجااا

الشااقق اسنسااط أن  نل الخلاايج أن دااا ق لهااا شااها ة ناا  الشااقكة النوتجااة 
يذيااا  أوهاااا نوتجاااة بنناداااذات يسااانا باساااتخ نها فاااى اسجاااناء الحااااقة أن 

 . نل الشقق اسنسط أن  نل الخليج لندق أن نخددة 

أجزاء نمطع غيااق الساياقات  - 2
 . ع ا أجزاء اسب ا 

سلبساااة نالنالباااخ الجااااهزة ا -
نالنذقنشاااااااات نالنوسااااااانجات 

 النستخ نة فى تدوي ها.
 .ياتالسجا  نأغطية اسقض -
، الحقائاب اسح ية ننا يناثلها -
. 
السلع االستهالكية الندونعة  -

خشب ان ن  نانا  ن  ل ائ  أن 
 خزفية أن زجاج أن ن ا   .

اآلالت ناسجهااااااااااااااااااااااااااااااااازة  -
 لالستخ انات النوزلية .

 قات نالساعات.الواا -

 :  شتقط لنا يستنق  لالتجاقي
أ  يكن  نشحن  ن  بل  النوشأ أن ن  النقاكز القئيسية للشاقكات النوتجاة أن فقنعهاا  -

نا  الشاقكات دااحبة الن تنا ة نوهاا ، أن أن نقاكز التنزيع الننلنكاة لها ه الشاقكات أن 
 .ال النات التجاقية أن الناقكات التجاقية 

 
علاى كال  الزيوة بشقط أ  ي ن  النوشأ ناسم النداوعات الخزفية للنائ ة أن أل نلبالوسبة  -

 .)الجليز(التزجج طبقة  (under/in)أن فى نح ة بطقيقة الحقق ال الي نتحت 

 –بلا  النوشاأ  –ا  يكان  نطبنعاا عليهاا بداذة نوتاناة اسام النواتج بالوسبة للنوسنجات  -
 ل  فينا ع ا االدواا اآلتية :ن اسم النستنق   –ونع القنام نوسبة الخلط 

  ن  الت قيذة الجنقكية النوسقة . 11االدواا الخاض ة للذدل 

 .  الذقاء النقل 

  الستائق السنيكة نستائقBLACKOUT. 

 ( نا  119نالحاالت التى تنافق عليها لجوة التالنات النشاق اليها بالناا ة )

  ات الالئحة .
 

الن نااقة أن غيااق الن نااقة نأ  اآلالت نلحناااة : يشاانل الساالع االسااتهالكية سااناء 
 ناالجهزة الناق ة ب ات النسلسل لالستخ انات النوزلية .

 
 

 النوتجات البتقنلية  3
نمن   -البوزي  –البنتاجاز 

  -ال يزل -السنالق -الوذاثات
   زينت التزييت

ل التخليقي يثياس ات ع ا 
Eynthetic Oil 

 ننافقة الهيئة الندقية ال انة للبتقنل
 

نالن  ات ننوتجات اسجهزة  4
اسيقنسالت فينا ع ا النوتجات 

 غقو الطبية  النستخ نة لال

 – CFC11 –ن  ) الذقياان  زاال يسااتخ م فااى تدااوي ها الناانا  النسااتوذ ه لطبقااة اسن

 بقنني  النيثيل (  –الذنم  – 12113-114

 

  نلحناة :
 .شحواً نباشقاً   هتها الوهائية جنهنقية ندق ال قبيةننج ثالثةطقاا أت تبق السلع النشحنوة تقاوزيت ( 1)
تكتسب نوتجات النشقنعات افوتاجية بالنواطق الحقة بجنهنقية ندق ال قبياة النوشاأ النداقي علاى أ  تقا م ناا يثبات  لا  نا  الجهاة  (2)

 النختدة بالهيئة ال انة لالستثناق نالنواطق الحقة 
 ننا يلى : ( على كل3ع م سقيا  نا نق  بالنلحق ) -
 ا نات الزيوة التى ال ينك  استخ انها كا نات للنائ ة . -1
الكحلاى (  –االسن   –البوى  –أ نات النائ ة الندونعة ن  خزا فى حالة نا خ ا كا  السطا اسسذل للقط ة ن  اسلنا  ال اكوة ) الوبيتى  -2

 ز نيتم حقم  بالذق  ال ا ى ( .يكتب عليها اسم الندوع نبل  النوشأ أنفق جليز ) فنق طبقة الجلي
 فى حالة ع م نجن  جليز على القط ة ن  أ نات النائ ة الندونعة ن  خزا فيكتب عليها اسم الندوع نبل  النوشأ بالحقق . -3
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 ( 4ملحق رقم ) 
 واردات لالتجار أو اإلنتاج تمويل نموذج 

 ــــ
 البياوات التي يحققها النستنق  :  أنالً :

 
 11111111111111:  الونن جقمم نتاقي  خد اق 11111111111111:  البو اسم 

 
 بياوات ع  النستنق  :

 11111111111111111111111111111111111111111اسم النستنق  : 
 11111111111111111111111111111111111عونا  الوشاط القئيسي : 
 11111111111111111111111111: / االحتياجات قمم البطامة افستيقا ية 

 
  بياوات ع  البضاعة النستنق ة :

 1111111111111111111الكنية : 1111111111111111111111السل ة :
 111111111111111أساخ الت ام  :  11111خجنالي القينة بال نلة اسجوبية : 

 11111111111111البل  النستنق  نو  البضاعة :  1111111111بل  النوشأ : 
 11111111111111نستنق  : تنميع ال             

 التننيل :
 11111111111111111111111111111111111111ـ ند ق التننيل : 1
 111111111111111111111111111111111111111ـ طقيقة الس ا  : 2

 : ثاوياً : بياوات يحققها البو  
 النداقيا اف اقية النس  ة 

  211/   /    بتاقي    111111111111جم خيدال س ا  قمم  11111111
 1111111111111تنميع الن يق النسئنل :                                     

 1111111111111111111:  البو خاتم           

 :تحقيق الونن ج ت لينات  اً :لثثا
 يقفق بالونن ج دنقة الذاتنقة . (1)
 لتق ينها للجناق  كنستو  خفقاج .نتسلم وسخة للنستنق  يستنفي الونن ج ن  وسختي  يحتذا البو  بوسخة  (2)

 ال يتم اففقاج بننجب ه ا الونن ج خال أ ا كا  نستنفياً لكافة البياوات ننختنم بخاتم البو  . (3)

يجنز تحنيل القينة للننق  ن  خالل اى ن  البون  ال انلة فى جنهنقية ندق ال قبية على أ  يتم خخطااق البوا   (4)
 الند ق للونن ج .

 القيناةعلاى أن التواازل نا  النانق  بالخدام  ني ت يل أسلنب الس ا  على أ  يتم خخطاق البو  يجنز للنستنق  ت   (1)
 النستو  ال ال على  ل  . النستنق  الناق ة بالونن ج على أ  يق م

 يسنا بتسنية مينة الناق ات بقينة دا قات سل ية أن خ نية . (6)

 حنيل مينتها .يتم خخطاق مطاع التجاقة الخاقجية بالحاالت التي لم يتم ت (9)

 ( 5قمم )  نلحق
 ع  نستلزنات افوتاج أن نكنوات   خمقاق ونن ج

  افوتاجية / الخ نية للنشقنعات الناق ة 
 ــــ

 :النشقنع افوتاجي / الخ ني بياوات ع  
 111111111111111111111111111111111111: ع نالنشقاسم 

 111111111111111111111111111111111111111عوناو  :
 1111111111111111111111111111111111111111لوشاط : ا

 11111111111111111111111111111111111111111أمق أوا :

بأ  نستلزنات افوتاج أن نكنوات  بالبيا  النقفق في ح ن  الكنيات التي تغطي االحتياجات الذ لية للندوع  
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 خ ا نا تبي  ع م دحة  ل  .لدواعة نانأت ه  بس ا  أي ت نيضات تطلبها نزاقة التجاقة الخاقجية 
 

 نه ا خمقاق نوي ب ل  ،،، 
 النقق بنا في 

 ـــــ
 ت لينات تحقيق افمقاق :

يحقق افمقاق ن  داحب الشأ  الذق  أن ن  ل  حق التنميع ناف اقة في شقكات االستثناق نالشقكات  ات  (1)
 النسئنلية النح ن ة نن  قئيخ نجلخ اف اقة أن وائب  .

مقاق ن  دنقتي  نقفقا بهنا بيا  بنستلزنات افوتاج أن نكنوات  النساتنق ة نتحذاا دانقة ناع نساتو ات يحقق اف (2)
اففقاج ، نيقنم الجنق  النختص بإقساال الدانقة الثاوياة خلاى مطااع التجااقة الخاقجياة بانزاقة التجااقة الخاقجياة 

 .نالدواعة 
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 ( 6نلحق قمم ) 
 خ ام الخاص ع  السلع الناق ة لالست خمقاقونن ج 

 ـــــــ
 

 بياوات ع  القسالة :
 11111111111111111111111111111ـ اسم داحب الشأ  : 1
 11111111111111111111111111111111ـ عوـناوــ  : 2
 111111111111111111111111111111111ـ ونع الوشاط : 3
 11111111111111111111111111111111ـ الناق  الذ لي : 4
 أمق أوا 11111111111111111111111111لنختص : ـ اسم الجنق  ا1

بأ  السالع الاناق ة بالبياا  النقفاق فاي حا ن  احتياجاات الوشااط الناقخص لاي با  نأت ها  بسا ا  أياة ت نيضاات 
خ ا نا تبي  ع م دحة  ل  ، بالتدقا بالبيع لنا أفقج عو  لالستخ ام الخااص  نالدواعة  تطلبها نزاقة التجاقة الخاقجية

. 
 

 خمقاق نوي ب ل  ،،،نه ا 
 النقق بنا في 

 ت لينات تحقيق افمقاق :
 ـ يحقق افمقاق ن  داحب الشأ  .1
ـ يحقق افمقاق ن  دنقتي  نقفقا بهنا بيا  بالسالع النساتنق ة ، نتحذاا دانقة ناع نساتو ات اففاقاج نيقانم الجناق  2

 .نالدواعةلتجاقة الخاقجية النختص بإقسال الدنقة الثاوية خلى مطاع التجاقة الخاقجية بنزاقة ا
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (9نلحق قمم )
 الونن ج االحدائي للدا قات 

بيانات 
صاحب 

 الشأن

 R القمم الضقيبي افســم 

 الكيا  القاونوي  ال ونا 

 قمم الذاكخ

 البقي  افلكتقنوي 

 ننمع االوتقوت  الجوسية

 قمم النحننل قمم الهاتا
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 تاقي  القي   ل الند قي  سج

 تاقي  القي  سجل النستنق ي  

 تاقي  القي  سجل تجاقي

نالحاات

اسمقاق 
 الجنقكي

  ال فتق   السو  R الجنق 

     46نسلسل R واام الجنقكي ال

  نالحاات R النجنع

 R نق م البيا 

بياوات 
 الشح 

 R نكيل الشح   قمم البنليدة 

 R ونع الطقن    قن  ع   الط

 R النز  الكلي \     \ تاقي  الشح  

  النز  الدافي   R نيواء الشح 

 نيواء الندنل
 

R   نسيلة الوقل R     

     R  نلة افستيقا  

  تاقي  افد اق    نكتب افد اق شها ة النوشأ 

 \     \ نسلسل الشها ة     ونع الشها ة 

 نالحاات

  ونع الت ام   مينة الذاتنقة قمم الذاتنقة الفاتورة

الونلن      R ال نلة   تاقي  الذاتنقة 

 م.اخقي  التأني أسلنب الس ا 

  اسم السل ة  R بو  الت قيذة (1) بنود الفاتورة

  مينة الذاتنقة   R الكنية  س ق النح ة
  القينة الوهائية    كنية خحدائية  R النز  الدافي

  الباقكن   قمم القط ة
  ال ونا   النوتج

   اسم السل ة      بو  الت قيذة (2)
  مينة الذاتنقة    الكنية  س ق النح ة 
  القينة الوهائية    كنية خحدائية  النز  الدافي 

  الباقكن    قمم القط ة  

  ال ونا   النوتج 

   اسم السل ة      ذةبو  الت قي (3)

  مينة الذاتنقة    الكنية  س ق النح ة 

  القينة الوهائية  كنية خحدائية  النز  الدافي 

  الباقكن    قمم القط ة  

  ال ونا   النوتج 

   اسم السل ة      بو  الت قيذة (4)

 االسم /             

  التوقيع /                 
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  مينة الذاتنقة    الكنية  س ق النح ة 

  القينة الوهائية  حدائيةكنية خ  النز  الدافي 

  الباقكن     قمم القط ة  

  ال ونا   النوتج 

   اسم السل ة      بو  الت قيذة (1)

  مينة الذاتنقة    الكنية  س ق النح ة 

  القينة الوهائية  كنية خحدائية  النز  الدافي 

  الباقكن    قمم القط ة 

  ال ونا   النوتج 

 

 

 

 

 ( 8م ) ملحق رق
 ات ورسوم فحصها ردالسلع الخاضعة للرقابة النوعية على الوا

 م البند الجمركي السلعـــة )*( رسوم الفحص

قخام ، جقاويت ، أحجاق ن  ندونعات  مقشا ع  كل كيلن جقام ن  القسالة .
 للوحت نالبواء 

68.02 1 

 2 25.23 أسنوــت  جويها ع  كل ط  ن  القسالة 

ليثيااااان  نألااااانا  ساااااطحية ننحضاااااقات    كل ط  ن  القسالةثالثة جويهات ع
 أساسها الزو 

32.06.42 3 

 32.08 نقويم ن هاوات  ثالثة جويهات ع  كل ط  ن  القسالة .
 32.10ـ  32.09

 32.12  ن 

4 

 1 32.15 ق الطباعة نالكتابةبح ثال  جويهات ع  كل ط  ن  القسالة

 6 34.01 بن الدا ثالثة جويهات ع  كل ط  ن  القسالة .

 
 خنسة جويهات ع  كل ط  ن  القسالة.
 ثالثة جويهات ع  كل ط  ن  القسالة .

 نواذات دواعية )نحضقات غسيل( .
 ) أ ( نهيأ للبيع بالتجزئة 

 )ب( غيق نهيأ للبيع بالتجزئة.

 9  34.02 ن 

جيالتي  )ع ا االدواا الخادة بداواعة  ثالثة جويهات ع  كل ط  ن  القسالة .
ء الحادلة على تقخيص نا  الجهاة ال نا

 النختدة بنزاقة الدحة( 

35.03.0010 
 

1 

 7 35.06 غـــقاء ثالثة جويهات ع  كل ط  ن  القسالة .

 11  36.05 ثقاب أنا  مقشا ع  كل كيلن جقام ن  القسالة .

نحضاااااقات نشاااااحوات سجهااااازة خطذااااااء  مقشا ع  كل كيلن جقام ن  القسالة
 ذاء الحقيق الحقيق، م ائا ن بأة فط

38.13        11 

 12 3909.4010 بن قة كبخ الذيونل )فنقنال هي ( . ثالثة جويهات ع  كل ط  ن  القسالة .

نناسااااااايق نأ نات نوزليااااااااة ننطبخيااااااااة  ودا مقم ع  كل كيلن جقام ن  القسالة 
 ندحية ن  ل ائ  دواعية .

  39.17 ن 
  39.24 ـ 39.22

13 

 قسالةمقشاً ع  كل كيلن جقام ن  ال
 
 

 مقشاً ع  كل كيلن جقام ن  القسالة

)خقاطيم الذقانل ، خاقاطيم هيا قنلي  ، 
 خقاطيم النياه( نلنازنها ن  ل ائ 

 
أ نات نائ ة ننطاب  نأناواى نوزلياة أخاق 

 ن  ل ائ  .

 39 17من 
 
 

 39 24من 

13 
نكااااق

 ق

أغطياااااااة حاااااااائط نأقضااااااايات نتقابياااااااع  مقشا ع  كل كيلن جقام ن  القسالة .
 فنقنايكا. اسقضيات

39.18  
39.21.90.10 

14 

 39.20.51 النال البالستي  )االكلقيل (  مقشاً ع  كل كيلن جقام ن  القسالة  

39.20.59 

11 

  3926.90.10ن  سينق وقل الحقكة . مقشا ع  كل كيلن جقام ن  القسالة .
  40.10  

  42.04 ن 
  59.10 ن 

16 
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 16 37 26 71 11ن   ل نأ نات احتكا  لالالت ن  ل ائ فناد مقشاً ع  كل كيلن جقام ن  القسالة
نكااااق

 ق

  40.09ن   خقاطيم الحقيق مقشا ع  كل كيلن جقام ن  القسالة .
 59.09 ن 

19 

 
 مقشا ع  كل كيلن جقام ن  القسالة .

 
 ودا مقم ع  كل كيلن جقام ن  القسالة.

 أطناق نخطاقات نأوابيب هنائية .
 ) أ ( خطاقات ال قاجــات 

 الننتنسيكالت ننا شابها ن
 )ب( خطاقات أخقى 

40.11 ،40.12    
   40.13  

11 

 مقشا ع  كل كيلن جقام ن  القسالة .
 

حلقااات ، فناداال )جناوااات ( ناا  نطاااط 
 نبقك  غيق نقسى .

73 16 41 11 
نكااااق

 ق

خنسااة نعشااقن  مقشااا عاا  كاال طاا  ناا  
 القسالة

ناااااااااا  الذداااااااااال القابااااااااااع  اسخشـــاب -
   يناسقب 

17 

ندونعات وجااقة نمطاع أخشااب ن ا ة  - ن  القسالةشا ع  كل كيلن جقام مق
لالبوية نالنوشآت بنا فاي  لا  نجننعاات 
ألااااانال الباقكيااااا  النجن اااااة لألقضااااايات 

 ننوشآت خشبية سابقة التجهيز .

   

ـا  للطباعاة نالكتاباة ـ نقق كقبان ) نقق ودا مقم ع  كل كيلن جقام القسالة 
قاسات ـ السجائق السلنفا  ـ الكقافت ـ الك

ـا السانلذيت ـ الشانع ـ القسام الهو ساي ـ 
 علب ناكياخ نعبنات ( النكقب   اتيا

ن  الذدل الثان  
  يناسقب 

21 

 خنسة جويهات ع  كل ط  ن  القسالة
 
 
 
 

 . ـ الوسج ناسمنشة 
 .ـ سجا  ناكلنة ن يابيج 

 ـ النالبخ الجاهزة .

 ـ بطاويات نأحقنة .
 ـ ستائق .

 أغطية اسقه . ـ بياضات ن
)ن لاا  فينااا عاا ا نااا يسااتنق  لالغااقاو 

 الطبية ( .

   21 ن  القسم الحا ى عشق

خنسة نعشقن  مقم ع  كل جقام  - أ
 ن  اسح ية الكانلة 

ماااقم نأحااا  عااا  كااال كيلااان جاااقام   - ب
 لألجزاء . 

  22 الذدل القابع نالستن   أح ية نأجزائها .

 23  68.04 ن  طع نالجل  أحجاق الق مقشاً ع  كل كيلن جقام ن  القسالة  

نسااااحيق أن حبيباااات نااا  نااانا  شااااح ة  مقم ناح  ع  كيلن جقام ن  القسالة .
 طبي ية أن خدطواعية على حنانل .

   24  68.05 ن 

 21  68.10 ن  ندونعات ن  اسنوت  جويهاً ع  كل ط  ن  القسالة 

أننخااليط ندونعات ن  حقيق دخقى  جويهاً ع  كل ط  ن  القسالة
 ساسها حقيق دخقي .أ

  68.11من 
 68.12 من 

26 

 29  6813.10 تيل الذقانل  مقشاً ع  كيلن جقام ن  القسالة

أ نات احتكااااا  للذقاناااال أن لنجننعااااات  مقشاً ع  كل كيلن جقام ن  القسالة.
 الت شيق أن نا يناثلها

71 13 61 29 
نكااااق

 ق

تها ناجزائهاا النناسيق ناالوابياب ننداال جويهاً ع  كل ط  ن  القسالة 
 ن  خزا نديوى 

 69.06  21 

  69.07 السيقاني   مقشاً ع  كل كيلن جقام ن  القسالة 
69.08  

27 

  31  69.10 ا نات دحية ن  سيقاني  مقشاً ع  كيلن جقام ن  القسالة 

اناوااى نا نات لالساات نال النوزلااى " ناا   مقشاً ع  كيلن جقام ن  القسالة 
  خزا أن ديوى ان زجاج "

69.11  
69.12  
70.13  

31 

زجاااااج نسااااطا ، زجاااااج ننقايااااا نهيااااأ  مقشا ع  كل كيلن جقام ن  القسالة 
نالزجاااج ال ااازل نزجاااج  لنسااائل الوقاال

 اسنا  

  70.09ـ  70.03من
  87.08من

32 

 جويها ع  كل ط  ن  القسالة 
 
 
 

نوتجات نسطحة بال قفلة مضبا  نعيا ا  
 . نزانيا نأشكال ن  ح ي  ندلب

مضبا  نعي ا  نا  ن  مطاعات الدلب ن
 . ح ي  للبواء

الذدل الثاوي نالسب ن  
 ن  البون 
 (72.28 ـ72.07)     

33 

 34 73.07ـ  73.03   ن لنازم ن  ح ي أوابيب ننناسيق  ن  القسالة ط  جويهاً ع  كل 
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 7310.21 علب االيقنسنالت  ودا مقم ع  كيلن جقام ن  القسالة 

7310.29 
7612.90 

31 

 36 73.11 اسطناوات ت بئة الغاز  ن  القسالةمقشا ع  كل كيلن جقام 

  73.17من  النسانيق نالدنانيل  جويها ع  كل ط  ن  القسالة 
 73.18من 

 74.15من 

39 

 31 73.20 السنست " ونابو نقيم ن  ح ي  "  مقشا ع  كل كيلن جقام ن  القسالة 

  ، ن افئ ، أفاقا  طاب  نا  الطاقاز ننام ن  القسالةمقشا ع  كل كيلن جقام 
 النوزلى ناجزائها نمط ها النوذدلة 

73.21 

8516.50 

8516.60 

 8516.90من 

37 

خنساااة نعشاااقن  مقشاااا لكااال عبااانة تشااانل 
 نعاء ناح ا 

  73.23ن   أنعية نوزلية للطهن بالضغط 
   75.08ن 

41 

دلب ال ا نات دحية ن  ح ي  زهق أن  مقشا ع  كل كيلن جقام ن  القسالة 
 يد أ 

 41  73.24 ن 

   74.08 كابالت نأسال  وحاخ  1مقشا ع  كل كيلن جقام ن  القسالة 
74.13  

 85.44 ن 

42 

مضبا  نعي ا  نزانيا ننناسيق نأوابياب  ن  القسالة جويها ع  كل ط  ن  القسالة
 نلنازم ن  وحاخ .

74.07  
74.11   
74.12  

43 

أجهاازة غيااق كهقبائيااة للطهااي أن للت فئااة  ن  القسالةمقشا ع  كل كيلن جقام 
 نأجزائها 

74.17  44 

 ن  القسالة جويها ع  كل ط  ن  القسالة
 

مضابا  نعيا ا  نزانيااا نأشاكال نأوابيااب 
 نلنازم ن  ويكل .

75.05  
75.07  

41 

مضاااااابا  نعياااااا ا  ننناساااااايق نأوابيااااااب  ن  القسالةجويها ع  كل ط  ن  القسالة 
 ننوينم .نأشكال خادة نلنازم ن  ال

76.04  

76.08  
76.09  

46 
 

 49  82.12 حالمة نأنناخ نأ نات شذقات  ن  القسالةمقشا ع  كل كيلن جقام 

 41  82.15 أ نات نائ ة )نالعق ، نغاقا ، شن (  ن  القسالةمقشا ع  كل كيلن جقام 

 47    83.01 نغاليق نأمذال ننزاليق نأجزائها  مقشا ع  كل كيلن جقام ن  القسالة

 11  83.02 ن  لنازم نتقكيبات لألثا  ناسبناب  ودا مقم ع  كل كيلن جقام ن  القسالة

 11  83.07ن  أوابيب ننناسيق نقوة  ودا مقم ع  كل كيلن جقام ن  القسالة 

 12  83.11 أسياخ لحام ن  القسالةمقشا ع  كل كيلن جقام 

  84.07 النوذدلة  نحقكات نأجزائها ن  القسالةمقشا ع  كل كيلن جقام 
84.08  
84.09  

13 

 14  84.13 نضخات بكافة أوناعها نأجزائها  ن  القسالةمقشا ع  كل كيلن جقام 

  84.14 ن  أجهزة تكييا نأجزائها  ن  القسالةمقشا ع  كل كيلن جقام 

84.15        
  84.18 ن 

11 

نااا  ماااقم ناحااا  عااا  كااال كيلااان جاااقام  - أ
 القسالة

جااقام ناا  مااقم ناحاا  عاا  كاال كيلاان  - ب
 القسالة لألجزاء .

ثالجااااات نأجهاااازة تبقياااا  لالسااااتخ انات 
النوزلياااااااة نأنعياااااااة عازلاااااااة للحاااااااقاقة 

 نأجزائها.

  84.18 ن 
   8418.6990 ن 

16   

 19  84.14 ن  نقانل ، شذاطات كهقبائية نأجزائها ن  القسالةمقشا ع  كل كيلن جقام 

اء ، ساااخاوات نااااء ساااخاوات فنقياااة للنااا ن  القسالةمقشا ع  كل كيلن جقام 
 نجن   غيق كهقبائية نأجزائها

 11  84.19 ن 

 17  84.24 ن  أجهزة خطذاء الحقائق نأجزائها القسالةمقشا ع  كل كيلن جقام ن  

 مقشا ع  كل كيلن جقام ن  القسالة .
 

قنافاااااع نااااا  الوااااانع النسااااات نل لقفاااااع 
 النقكبات هي قنليكيا

42 25 84 17 
نكااااق

 ق

) خالطااااات أداااواا دااااواعة الحوذيااااات  ن  القسالة مقشا ع  كل كيلن جقام 
( لالسااتخ ام النوزلااى ننحااابخ ندااوابيق

ناس نات النناثلاااة للنناسااايق نالنقاجاااال 
نالخزاوات نال وا  ناسنعية النناثلاة بناا 
فيها دنانات تخذيو الضغاـط أن ضابط 

ناوام سوبنباة  -نحابخ الغااز  –الحقاقة 
 . نأجزائهاالبنتاجاز 

84.81  61 

 61  84.82 ن حقجات ن  القسالةمقم ع  كل كيلن جقام  ودا
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 مقشا ع  كل كيلن جقام ن  القسالة 
 

 ،  أعناا ة وقاال الحقكااة، كقاسااى ، ساابائ 
، عجاااااالت احتكاااااا  ، بقاغاااااى  تاااااقنخ

نخذضااااااااات ننضاااااااااعذات ننغيااااااااقات 
السقعة،  ناليب نوانة للحقكة نبكاقات 

 نن شقات نوانلة للحقكة نخجزائها .

84.83  62 

نااا  ماااقنم عااا  كااال كيلااان جاااقام خنساااة 
 القسالة

     8421.21 ها  نقشحات للسنائل نالغازات نأجزا
1421.23 
8421.31  

   8421.99 ن 

63 

ناا   ودااا مااقم عاا  كاال كيلاان جااقام  - أ
 القسالة

 

 مقم ناح  ع  كل جقام لألجزاء . -ب
 

آالت نأجهاازة غساايل لالساات نال النوزلااي 
 نأجزائها.

 
النوزلاي  أالت نأجهزة تجذيا لالسات نال

 ناجزائها.

8422.11 
8422.90.10 

  8422.9090 نن 
84.51    

64 

 مقشا ع  كل كيلن جقام ن  القسالة .
 

االت غساال ننااا يساات نل فااى النوااازل ال 
 كيلن جقام 11تزي  س تها ع  

11 11 14 
12 11 14 

64 
نكااااق

 ق

 61  84.31     المصاعد أجزاء  مقم ناح  ع  كل كيلن جقام ن  القسالة 

نحااااااانالت النحقكاااااااات نالننلااااااا ات نال ن  القسالةمقشا ع  كل كيلن جقام ن  
 ناجزائها 

،  85.01 مااااااااااان البناااااااااااود
85.02  

85.03   
 85.04  

66 

 69  8504.10 البالست  مقشا ع  كل عبنة بها بالست ناح   

 61   85.06 خاليا ننل ة للكهقباء   1مقشا ع  كل كيلن جقام ن  القسالة 

 67  85.07 ن خقات " بطاقيات "   1لن جقام ن  القسالة مقشا ع  كل كي

أجهزة آلية كهقبائية نا  الطاقاز النوزلاى  ن  القسالةمقشا ع  كل كيلن جقام 
  ات نحق  كهقبائى نو نج بها نأجزائها 

85.09  91 

ودااا ماااقم عااا  كاال عبااانة تشااانل نحااا ة 
ناحاا ة ، نمقشااا  لكاال عباانة تشاانل أقب ااة 

 نح ات 

 91  8511.10 شننع االحتقاق 

النكاااااانى الكهقبائياااااة، الااااانال التساااااخي   ن  القسالةمقشا ع  كل كيلن جقام 
الكهقبائية، نسخاوات النياه الغاطس  التى 
ت ناال بالكهقباااء ناالنعيااة النوزليااة التااى 
تشاااانل علااااى عودااااق تسااااخي  كهقبااااائى 

 نالنجذذات  نالسيشنقات نأجزائها 

 92  85.16 ن 

يلان جاقام خنسة نعشاقن  مقشاا عا  كال ك
  1ن  القسالة 

  

اجهازة اساتقبال قا ياان تليذزيان  ، اجهاازة 
تساااجيل، كاسااايت قا يااان كاسااات، فيااا ين، 

  1الاير تليذزين  )ناجزا ها(

85.19  ، 85.20  
85.21  ، 85.22  
85.27  ، 85.28   
  85.48ن  البو   85.29

93  

زق  –نبقياازة نذتااال  –بقياازة  –نذاااتيا   1مقشا ع  كل كيلن جقام ن  القسالة 
 –ماع ة استاقتق  – ناية  –مناطع التياق 

باانا ت تشااغيل  -مناطااع التيااق  –نشاتق  
 1الندابيا القلنقسوت 

  85.35 ن 
  85.36 ن 

94 

 91  85.39 الندابيا الكهقبائية  1مقشا ع  كل كيلن جقام ن  القسالة 

نالدانقة حنانل ن ا ة لتساجيل الدانت  1مقشاً ع  كل عبنة تشنل نح ة ناح ة 
ناالمااقاص الننغوطااة " ال يساا  " الن اا ة 

  1للتسجيل بالحاسبات اآللية 

85.23  
85.24  

96 

أجهاازة حالمااة الاا م  نمااص الشاا ق  ات  ن  القسالةمقشا ع  كل كيلن جقام 
 نحق  نو نج بها 

85.10  99 

بالوسااابة لشااان ات االحتاااقاق وداااا  -1
مااقم عاا  كاال عباانة تشاانل نحاا  ة 

 1ناح ة 
اسدااواا مااقم عاا   بالوساابة لبااامى -2

 كل كيلن جقام 

أجهاازة خشاا ال أن أجهاازة خطااالق الحقكااة 
للنحقكااااات، ننلاااا ات نماط ااااات للتياااااق 

 للنحقكات 

85.11  91 

ندابيا كهقبائياة مابلاة للحنال ت نال نا   ن  القسالةمقشا ع  كل كيلن جقام 
 ند ق طامتها ال اتى 

85.13  97 

نااا  خنساااة ماااقنم عااا  كااال كيلااان جاااقام 
 القسالة

 ات ) نيكقنفنوات ( نكبقات دانت ن ي
، نجننعااااااااات سااااااااناعات نضااااااااخنات 
كهقبائياااة سااان ية ، نجننعاااات كهقبائياااة 

 لتضخيم الدنت 

85.18  11 
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خنسة نعشقن  مقشا ع  كل عبنة نتشنل 
 نح ة ناح ة 

أجهااااازة كهقبائياااااة للتوبيااااا  بالدااااانت أن 
بالق ياة، نأجهازة التوبياة ضا  السقماـة أن 

 الحقيق 

85.31  11 

نكثذااااات كهقبائيااااة، ثابتـااااـة أن نتغيااااقة،  كل كيلن جقام ن  القسالة مقشا ع 
نقننااات كهقبائيااة غيااق حقاقيااة نأجهاازة 
النقاننااااااة،  نائااااااق نطبنعااااااة، أجهاااااازة 
كهقبائيااااة لذدــااااـل أن نداااال أن نمايااااة 
ال نائق الكهقبائية، لنحات التحكم ن نائق 

 نتكانلة نأجزائها 

 ن   البون 
85.32  - 85.38  

  85.42  ن  البو ن

12 

ودااا مقشااا عاا  كاال عباانة نتشاانل نحاا ة 
 ناح ة 

 13 8545.20 فحنات نسا 

 14 85.46   عازالت الكهقباء  مقشا ع  كل كيلن جقام ن  القسالة

  8516.10البو   ن   . سخاوات ن  الطقاز النوزلى نأجزائها ن  القسالةمقشا ع  كل كيلن جقام 
 8516.90البو   نن 

11 

 16  87.08   1اجزاء نمطع نوذدلة لنازم السياقات  جقام ن  القسالة مقشا ع  كل كيلن 

نا   مقم ناح  ع  كل كيلن جاقام-أ
 القسالة

ماااقم ناحااا  عااا  كااال كيلااان جاااقام نااا  -ب
 القسالة لالجزاء نمطع الغياق 

 قاجات واقياة )ننتنسايكل( بناا الا ءاجزا
فيهااااا الاااا قاجات بنحقكااااات ن قاجااااات 

 . بنحقكات اضافية

  87.14من البند 
 

19 

 ن  القسالةمقشاً ع  كل كيلن جقام  - أ
 ن  القسالةمقشاً ع  كل كيلن جقام -ب

 قاجااااات باااا ن   نحقكااااات  نأجزائهااااا 
  1النذككة نمطع غياقها 

87.12  
  87.14البو   ن 

11 

 9001.40 ع سات وااقات  ن  القسالةمقشاً ع  كل كيلن جقام 
9001.50 

17 

 .انلةمقشاً ع  كل عبنة تشنل وااقة ك-أ
 1مقشاً ع  كل كيلن جقام ن  االجزاء -ب

  90.03 وااقات نأجزائها 
90.04  

71 

خنسااة مااقنم عاا  كاال عباانة تشاانل نحاا ة 
 ناح ة 

نواناااااااااااااات  قجاااااااااااااات الحـاااااااااااااـقاقة 
 )تقنننستات( 

9032.10  71 

خنسااة مااقنم عاا  كاال عباانة تشاانل نحاا ة 
 ناح ة 

 72 9032.20 نوانات ضغط )ناونستات (  

 1بنة تشنل ساعة ناح ة مقشاً ع  كل ع -أ
 1مقشاً ع  كل كيلن جقام ن  االجزاء  -ب

 73 الذدل الحا ى نالتس ن   الساعات بأوناعها نأجزائها 

خنسااة مااقنم عاا  كاال عباانة تشاانل نحاا ة 
 ناح ة 

أجهزة خواقة ، خشااقات نضايئة ، لنحاات 
 خقشا ية نضيئة نأجزائها 

94.05  74 

هزة االضاءة النوزلية التى ت نل بحقق أج ن  القسالةمقشا ع  كل كيلن جقام 
 الغازات البتقنلية 

 71 9405.50ن  

 76  9603.21 فقم االسوا   مقشاً ع  كل كيلن جقام ن  القسالة 

 79 9608.10 أمالم حبق جاا  مقشاً ع  كل كيلن جقام ن  القسالة 

 71  9609.10 أمالم قداص ننلنوة  مقشاً ع  كل كيلن جقام ن  القسالة 

 77   96.13البو   ن  النالعات  مقشاً ع  كل كيلن جقام ن  القسالة 

أماااالم نأماااالم تأشااايق باااقأخ نااا  لباااا  أن  مقشا ع  كل كيلن جقام ن  القسالة
 بغيقها ن  ق نخ نسانية . 

عباانات غياااق )خااقاطيم( سمااالم الحبااق 
 الجاا نزن ة بق نسها .

 9608.20 البو  ن 

 
9608.60 

111   

 111  96.09البو   ن  ننلن  أأسن  مالم قداص ا كيلن جقام ن  القسالة  مقشا ع  كل

مقشاااا عااا  كااال كيلااان جاااقام نااا  القساااالة 
 لألجزاء .

خنسااة مااقنم عاا  كاال عباانة تشاانل نحاا ة 
 ناح ة .

أنعية عازلة للحقاقة كانلة نع أغلذتها تم 
 عزلها بتذقيغ الهناء نأجزائها .

96.17  112 

 ( على :1) ع م سقيا  أحكام النا ة -
 نا يستنق  ن  أجزاء نمطع غياق اآلالت نالن  ات . -أ

 ( ن  الالئحة .2نا يستنق  ن  السلع النسننل باستيقا ها نست نلة نالناق ة بالنلحق قمم ) –ب 
 نستلزنات االوتاج ن  السلع غيق الغ ائية ال تخضع الجقاءات فحص نقمابة السلع النستنق ة نالند قة . -
 انز القسنم النحدلة ع  القسالة عشقة االا جوي  .ال تتج )*( 


