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تعرٌف مفهوم المنتجات التى لها 
صفة المنشأ الوطنى وأسالٌب التعاون اإلدارى 

بٌن الدول العربٌة أعضاء منطقة التجارة الحرة العربٌة الكبرى 
ـــــــــــــــــــ 

د قبئَخ احملتىَب
 

أحنبً وقىاػذ ػبٍخ  :اىفصو األوه 
. تعارٌف:  (1) المادة 

 تؼزَف ٍفهىً ادلْتدبد اىىت ذلب صفخ ادلْشأ اىىطىن :اىثبٍّاىفصو 

. متطلبات عامة:  (2) المادة 
. تراكم المنشأ الثنائى ومتعدد األطراف:  (3)المادة 

. المنتجات التى تم الحصول علٌها بالكامل:  (4) المادة 
. المنتجات التى تم تشغٌلها أو معالجتها بشكل كاف:  (5)المادة 
. عملٌات التشغٌل أو التصنٌع غٌر الكافٌة إلكساب صفة المنشأ:  (6)المادة 
. وحدة األهلٌة:  (7)المادة 

. اإلكسسوارات، قطع الغٌار، العدد:  (8) المادة 
. المجموعــــــات:  (9)المادة  

. العناصر الحٌادٌة: (10) المادة 

ادلتطيجبد اإلقيَُُخ  :اىفصو اىثبىث
. متطلبات إقلٌمٌة:  (11)المادة  

. النقل المباشر:  (12) المادة 
. المعارض:  (13) المادة 

 .أو اإلػفبء ٍْهب  (اىذروثبك)رد اىزطىً  :اىفصو اىزاثغ
. أو اإلعفاء منها (الدروباك) حظر رد الرسوم الجمركٌة : (14)المادة  

 (شهبدح إثجبد ادلْشأ)إثجبد ادلْشأ  :اىفصو اخلبٍض
. المتطلبات العامة:  (15)المادة  

. إجراءات إصدار شهادة المنشأ العربٌة:  (16)المادة 
. إصدار شهادة المنشأ العربٌة بأثر رجعى:  (17)المادة 
. إصدار نسخة لشهادة المنشأ العربٌة:  (18)المادة 
. إصدار شهادة المنشأ العربٌة على أساا شهادة اثبات منشأ صادرة سابقاًا :  (19)المادة 
.  مدة صالحٌة شهادات المنشأ:  (20)المادة 
   .تقدٌم شهادات المنشأ:  (21)المادة 
  .االستٌراد على دفعات:  (22)المادة 
. االعفاء من اثبات شهادة المنشأ:  (23)المادة 
  .المستندات المساندة:  (24)المادة 
. حفظ  مستندات شهادة المنشأ والمستندات المساندة(:  25 )المادة

. الختالفات واألخطاء الشكلٌةا:  (26)المادة 
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 اإلدارٌتزتُجبد اىتؼبوُ  :اىفصو اىظبدص
  .المساعدات المتبادلة:  (27)المادة 
. التحقق من إثبات المنشأ:  (28)المادة 
. تسوٌة المنازعات:  (29)المادة 
. العقوبات:  (30)المادة 
.  المناطق الحرة فً الدول العربٌة:  (31)المادة 

اىشزوط اخلبصخ      :اىفصو اىظبثغ
.  التوقٌع على انشاء مناطق تجارة حرة:  (32)المادة 
  .السلع التً ال تكتسب صفة المنشأ:  (33)المادة 

 . أحنبً ختبٍُخ :اىفصو اىثبٍِ
. السلع الموجودة فى حالة عبور أو فى المخازن الجمركٌة أثناء تطبٌق النظام:  (34)المادة 
  .السلع التً التسري علٌها احكام البرنامج:  (35)المادة 
. تعدٌالت القواعد:  (36)المادة 
.  تنفٌذ القواعد:  (37)المادة 
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الفصل األول 

األحنبً اىؼبٍخ 
( 1)المادة 

تؼبرَف 
: ِّ أسل اٍـِل تٖذٓ اٍيٗاؿد

 ذًٍ ؿَِٜبح اٍخسِٜؾ أٗ نٛ اٍخضلٜل أٗ اٍخظْٜؾ  تِب أٜٗـْٙ ٌبنج ؿَِٜبح اٍخسٖٜز  :"تصُْغ" -أ 
. ؿَِٜبح ِضددث

 خظْٜؾ نٛكٜرٕب، اٍخٛ خشخخدُ  خـْٙ أٜج ؿْبظر ، ِٗاد خبُ ،  ٌِْٗبح ، أسزاء، أٗ   :"ادلىاد"-ة 
. اٍِْخز

 ؿَِٜبح نٛ خُ خظْٜـٔ ، ضخٙ ٍٗٗ ٌبّ تٖدم أّ ٜشخخدُ نِٜب تـد اٍذٜٚـْٙ اٍِْخز    :"ادلْتح"-ج 
 .خظْٜـٜج أخر٘

. خـْٙ ٌل ِّ اٍِٗاد ٗاٍِْخسبح    :"طيغ" -د 
 ٍخػتٜو اٍِبدث اٍشبتـج ِّ 1994 خضدد ٗنيًب الخهبىٜج ؿبُ اٍخٛ خـْٙ اٍيِٜج :1"اىقَُخ اجلَزمُخ" -ـه

اخهبىٜج ِْؼِج اٍخسبرث اٍـبٍِٜج اٍخبظج )االخهبىٜج اٍـبِج ٍَخـرٜهبح اٍسِرٌٜج ٗاٍخسبرث 
. (اٍسِرٌٛتبٍخيُٜٜ 

ُِظْؾ ؿّ اٍشَـج خشَُٜ تبة اٍِظْؾ اٍذٜٚـْٙ اٍشـر  ":طؼز تظيٌُ ثبة ادلصْغ "-و    ٜخُ شدادٓ ٍَ
 خضلٜل أٗ خظْٜؾ ، تضرػ أٗ ٜخُ نٜٖب آخر ؿَِٜج خسٖٜز اٍخٛ اٍدٍٗج اٍـرتٜج اٍـغٗ نٛ

أّ ٜضِل ٕذا اٍشـر ىِٜج ٌبنج اٍِٗاد اٍِشخخدِج ِخظِٗب ِْٖب أٜج غرائة أٗ رشُٗ 
 .ٌِّٜ أّ ٜــبد شدادٕب ؿْد خظدٜر اٍشَـج (كٜر سِرٌٜج)داخَٜج 

 ٍٜس ٍٖب ظهج اٍِْضأ اٍِشخخدِج، اٍخٛخـْٙ اٍيِٜج اٍسِرٌٜج ؿْد اشخٜراد اٍِٗاد  :"قَُخ ادلىاد"-س 
 ضبٍج ؿدُ ِـرنج اٍيِٜج نٛ اٍدٍٗج اٍـرتٜج اٍـغٗ نٛأٗ أٗل شـر ِؤٌد ٜدنؾ ٍَِٗاد 

. اٍسِرٌٜج أٗ ؿدُ إٌِبّ اٍخأٌد ِْٖب
تـد   (ز) اٍهيرث اٍهرؿٜج نٜٛـْٙ ىِٜج خًَ اٍِٗاد اٍِٗغضج  :" ذلب صفخ ادلْشأ اىتٍقَُخ ادلىاد "-ذ 

 .إسـراء سِٜؾ اٍخلٜٜراح اٍالزِج
اٍشَـج خشَُٜ تبة اٍِظْؾ ِخظًِٗب ِْٖب اٍيِٜج اٍسِرٌٜج ٌٍل ِْخز شـر   ٕٛ:"اىقَُخ ادلضبفخ"-1-ط

 . إْخبر اٍشَـجنٛ ٜدخل ٗػِّْٛ ِْضأ كٜر 

                                                           
 .اىؼَو بتطبٍق اىقٍَت حسب ّظاً بسومسٍو حلني اّضَاٍهاباستَساز ح ىيدوه اىؼسبٍت غري ادلْضَت دلْظَت اىتجازة اىؼادلٍت اسٌاه 1
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ٕٛ شـر اٍشَـج خشَُٜ تبة اٍِظْؾ ِخظًِٗب ِْٖب اٍيِٜج ": اىقَُخ ادلضبفخ ألغزاض اىرتامٌ "-2       
اٍسِرٌٜج ٌٍل اٍِٗاد اٍخٛ ٍٖب ظهج اٍِْضأ ٍدٍٗج ؿرتٜج ؿغٗ ٗاٍداخَج نٛ إْخبر 

. اٍشَـج
 ٗظم نٛخـْٙ اٍهظٗل ٗاٍتْٗد ٌِْٗج ِّ أرتـج أرىبُ ؿضرٜج اٍِشخخدِج  :"اىفصىه واىجْىد "-ي

 ٕذٓ اٍيٗاؿد نٛ إٍٜٔ اٍخـرٜهج اٍسِرٌٜج ػتيب ٍَْؼبُ اٍِْشو، اٍِضبر نٛ اٍشَـج ٗختٜد
. .HSتـ 

 . خظْٜم اٍِْخز أٗ اٍِبدث ٗنيب ٍتْد ِـّٜإٍٙخضٜر ": فٍصِ"-ك

إٍٙ أضد   ٗىح ٗاضد ِّ أضد اٍِظدرّٜنٛ خُ إرشبٍٖب اٍخٛخـْٙ اٍِْخسبح شٗاء  :"اىشحْخ "-ه
 ٜخُ خلػٜخٖب تِشخْد ْيل ٗاضد ٜلػٙ ضضْٖب ِّ اٍِظدر إٍٙ اٍخٛاٍِشخٗردّٜ، أٗ خًَ 

 . ضبٍج ؿدُ ٗسٗد ٕذا اٍِشخْد ، ٜخُ خلػٜخٖب تهبخٗرث ٗاضدثنٛاٍِرشل إٍٜٔ، أٗ 
 .األراغٛ ٗاٍِٜبٓ اإلىَِٜٜج اٍخبغـج ٍشٜبدث اٍدٍٗج ٗنيب ٍَيٗاّْٜ اٍدٍٜٗج: "اإلقيٌُ"-ً 
 . ِْػيج اٍخسبرث اٍضرث اٍـرتٜج اٌٍتر٘أؿغبءخـْٛ اٍدٗل اٍـرتٜج  :"اىذوه اىؼزثُخ األػضبء " -ع
 

 
 الثانًالفصل 

 ذلب صفخ ادلْشأ اىتٍتؼزَف ٍفهىً ادلْتدبد 
( 2)مادة 

ادلتطيجبد اىؼبٍخ 
 ٍِْػيج اٍخْهٜذٚ تّٜ اٍدٗل اٍـرتٜج ٗاٍترْبِز اٍخسبرٍٚلرع خْهٜذ اخهبىٜج خٜشٜر ٗخِْٜج اٍختبدل 

اٍخسبرث اٍضرث اٍـرتٜج اٌٍتر٘، خـختر اٍِْخسبح اٍخبٍٜج أّ ٍٖب ظهج ِْضأ اٍدٍٗج اٍـرتٜج اٍـغٗ 
: اٍِظدرث

 4 ْػبو ِهُٖٗ اٍِبدث نٛ ٜخُ اٍضظٗل ؿَٜٖب تبٌٍبِل داخل خًَ اٍدٍٗج اٍخٛاٍِْخسبح  -أ
. ِّ ٕذٓ اٍيٗاؿد

 ٜخُ اٍضظٗل ؿَٜٖب داخل خًَ اٍدٍٗج ٗخضخٗ٘ ؿَٙ ِٗاد ٍُ ٜخُ اٍخٛاٍِْخسبح  -ة
 خضلٜل أٗ، تضرػ أّ ٌّٜٗ ىد خُ إسراء ؿَِٜبح  خسٖٜز ااٍضظٗل ؿَٜٖب تبٌٍبِل داخَٔ

 ِّ ٕذٓ 5أٗ خظْٜؾ ٌبنٜج ؿَٙ ٕذٓ اٍِٗاد داخل خًَ اٍدٍٗج ػتيًب ٍِهُٖٗ اٍِبدث 
 .اٍيٗاؿد
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( 3)مادة 

تزامٌ ادلْشأ 
 ٍٖب ظهج ِْضأ أٜج دٍٗج اٍخِّٛ ٕذٓ اٍِبدث خـختر اٍِٗاد  (2) االؿختبر أضٌبُ اٍهيرث نِٛؾ األخذ - 1

 خظْٜؾ ِْخز ٜخُ إْخبسٔ نٛؿرتٜج ؿغٗ ٌأّ ٍٖب ظهج ِْضأ دٍٗج ؿرتٜج ؿغٗ آخر ؿْد دخٍٖٗب 
 خضلٜل أٗ خظْٜؾ تضٌل ٌبم ؿَٙ ٕذٓ أٗ أّ ٜخُ إسراء ؿَِٜبح خسٖٜز اٍغرٗرٚ ٍٜٗس ِّ .انٜٔ

  خضلٜل أٗ خظْٜؾ ؿَٜٖب خخـد٘ ِب ٕٗ ِضبر إٍٜٔ أٗاٍِٗاد،  تهرع أْ خُ إسراء ؿَِٜبح خسٖٜز 
  .ِّ ٕذٓ اٍيٗاؿد (1) اٍهيرث 6 اٍِبدث نٛ

أؿالٓ ٜشخِر نيػ  اؿختبرٕب ِْخز ٍٔ ظهج  (1) اٌخشتح ظهج اٍِْضأ تِٗسة اٍهيرثاٍخٛاٍِْخسبح - 2
 خًَ اٍدٍٗج اٍـرتٜج اٍـغٗ ؿْدِب خٌّٗ اٍيِٜج اٍِغبنج اٍِضييج نٜٖب خزٜد ؿّ ىِٜج نِْٛضأ 

 نٛ إٍٜٖب ٍٖب ظهج ِْضأ إضد٘ اٍدٗل اٍـرتٜج األؿغبء األخر٘ اٍِضبر اٍخٛاٍِٗاد اٍِشخخدِج 
(. 1)اٍهيرث 

 ِّ اٍدٗل اٍـرتٜج األؿغبء أٍٚٔ ِْضأ  ٗإذا ٍُ ٌّٜ األِر ٌذًٍ نئّ اٍِْخز اٍِـْٙ ٜـختر ٌِْخز
 خُ اٍضظٗل نٜٖب ؿَٙ أؿَٙ ْشتج ِّ ىِٜج اٍِٗاد اٍخٛ ِْػيج اٍخسبرث اٍضرث اٍـرتٜج اٌٍتر٘ نٛ

  . ٍٖب ظهج اٍِْضأاٍخٛاٍِشخخدِج 
 ٍٖب ظهج ِْضأ دٗل ؿرتٜج أخر٘ ِضبر اٍخٛ خضدٜد ظهج اٍِْضأ اٍِٗاد نٛ االؿختبر نٍّٛٗ ٜؤخذ 

 خًَ نٛ خضلٜل أٗ خظْٜؾ ٌبنٜج ؿَٜٖب أٗ خُ إسراء ؿَِٜبح خسٖٜز ٗاٍخٛ( 1) اٍهيرث نٛ إٍٜٖب
. اٍدٗل

 ٕذٓ اٍِبدث ؿْدِب خضظل اٍِٗاد اٍِشخخدِج ؿَٙ ظهج نٜٛخُ نيػ خػتٜو اٍخراٌُ اٍِْظٗط ؿَٜٔ - 3
. اٍِْضأ ٗذًٍ تخػتٜو ٕذٓ اٍيٗاؿد

 أٌذر ِّ دٍٗج، نئّ اٍِْخز نْٛد خشبٗ٘ اٍيِٜج اٍِغبنج اٍٗػْٜج اٍِضييج ٍِْخز ٜخُ إْخبسٔ ؽ- 4
 خضلٜل أٗ خظْٜؾ ٍٖذا أٌٜٗخشة ظهج اٍِْضأ ٝخر دٍٗج ؿغٗ خُ نٜٖب إسراء ؿَِٜبح خسٖٜز 

. اٍِْخز
ٜخُ اٍْؼر ِشخيتاًل نٛ خػتٜو ىبؿدث اٍخراٌُ اٌٍَٛ نٛ غٗء ِب ٜشهر ؿْٔ خػتٜو اٍخراٌُ ِخـدد  - 5

  .األػرام
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( 4)مادة 

 مت احلصىه ػيُهب ثبىنبٍو اىتٍادلْتدبد 
:  اٍدٍٗج اٍـرتٜج اٍـغٗنٛخـختر اٍِْخسبح اٍخبٍٜج أْٔ ىد خُ اٍضظٗل ؿَٜٖب تبٌٍبِل - 1

. اٍِْخسبح اٍخـدْٜٜج اٍِشخخرسج ِّ أراغٜٖب أٗ ِّ ىبؽ تضبرٕب -أ
.  خُ سْٜٖب أٗ ضظبدٕب ْٕبًاٍخٛاٍِْخسبح اٍزراؿٜج -ة
.  ٍٗدح ٗخرتح ْٕبًاٍخٛاٍضٜٗاْبح اٍضٜج -ر
.  خُ خرتٜخٖب ْٕبًاٍخٛاٍِْخسبح ِّ اٍضٜٗاْبح اٍضٜج  -د

.  خُ اٍضظٗل ؿَٜٖب تبٍظٜد أٗ ظٜد األشِبً ْٕبًاٍخٛاٍِْخسبح  ٕـ
  ٜخُ اٍضظٗل ؿَٜٖب ِّ تضبر خبرر اٍِٜبٓ اٍخِْٛخسبح ظٜد اٍتضبر ٗاٍِْخسبح األخر٘  -ٗ

. اإلىَِٜٜج ٍَدٍٗج اٍـرتٜج اٍـغٗ تٗاشػج شهْٖب
. (ٗ) اٍهيرث نِْٛخسبح خُ خظْٜـٖب ؿَٙ ؼٖر شهّ ِظبْؾ ِّ اٍِْخسبح نيػ اٍِضبر إٍٜٖب  –ز
.  خظَص نيػ الشخـبدث اٍِٗاد اٍخــبُٗاٍخٛ خُ سِـٖب ْٕبً اٍخٛاٍشَؾ اٍِشخـَِج  -ش
.  خخُ ْٕبًاٍخٛاٍـٗادُ ٗاٍخردث اٍْبخسج ؿّ اٍـَِٜبح اٍخظْٜـٜج  -ػ
ِْخسبح ِشخخرسج ِّ اٍخرتج اٍتضرٜج أٗ ِّ اٍخرتج خبرر ِٜبٕٖب اٍتضرٜج تضرػ أّ ٌّٜٗ  -٘

. ٍٖب ٗضدٕب ضو خضلٜل خًَ اٍخرتج
. (٘)إٍٙ  (أ) اٍهيراح ِّ نٛاٍتغبئؾ اٍِْخسج ْٕبً ِّ اٍِْخسبح نيػ اٍِضبر إٍٜٖب  -ً

نيػ ؿَٙ اٍتٗاخر ٗاٍشهّ  (ز)، (ٗ) اٍهيرخّٜ نٜٛشر٘ اظػالش اٍتٗاخر ٗاٍشهّ اٍِظبْؾ اٍٗاردث - 2
: اٍِظبْؾ ٗنو اٍضرٗػ اٍخبٍٜج

.  اٍدٗل اٍـرتٜج اٍـغٗنٛأّ ٌّٜٗ ىد خُ خشسَٜٖب أٗ ىٜدٕب  -أ
. أّ ختضر خضح ؿَُ خًَ اٍدٍٗج اٍـرتٜج اٍـغٗ -ة
ِْٖب ؿَٙ األىل ِٗاػّْٗ ِّ خًَ اٍدٍٗج اٍـرتٜج اٍـغٗ، ٗرئٜس ِسَس % 50 ِٜخًَ أّ-ر

اٍِسَس اٍِضرم ؿَٜٖب، ٗأكَتٜج أؿغبء خًَ اٍِسبٍس ِٗاػّْٗ ِّ خًَ اٍدٗل  إدارخٖب، أٗ
 .اٍـرتٜج اٍـغٗ
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( 5)مادة 

 تشغُيهب أو تصُْؼهب ثشنو مبف أو مت جتهُشهب اىتٍادلْتدبد 
 ٍُ ٜخُ اٍضظٗل ؿَٜٖب ٌَٜب ِْخسبح ىد خُ إسراء ؿَِٜبح اٍخٛ، خـختر اٍِْخسبح 2ألكراع اٍِبدث - 1

 .ٕذٓ اٍيٗاؿد نٛخسٖٜز أٗ خضلٜل أٗ خظْٜؾ تضٌل ٌبم إذا خُ اشخٜهبء اٍضرٗػ اٍِضددث 
 ٜسة إسرائٖب اٍخٛ اٍخضلٜل أٗ اٍخظْٜؾ أٗٗخٗغص اٍضرٗػ اٍِضبر إٍٜٖب أؿالٓ، ؿَِٜبح اٍخسٖٜز     

 خضَِٖب ٕذٓ اٍخٛ خسر٘ خالل اٍخظْٜؾ، ٌٍل اٍِْخسبح اٍخٛ ٍٜس ٍٖب ظهج اٍِْضأ اٍخٛؿَٙ اٍِٗاد 
ِّٗ ذُ، ٜشخختؾ ذًٍ أْٔ إذا ِب اشخخدُ ِْخز .  ٗخْػتو ٕذٓ اٍضرٗػ ؿَٙ ٕذٓ اٍِٗاد نيػاٍيٗاؿد،

ىِٜخٔ خضخشة  خظْٜؾ ِْخز آخر نئّ نٛاٌخشة ظهج اٍِْضأ تبشخٜهبء اٍضرٗػ اٍٗاردث تبٍيبئِج 
. ِّ ٕذٓ اٍيٗاؿد (33)غِّ اٍيِٜج اٍِغبنج اٍٗػْٜج ٍَِْخز اٍسدٜد، دّٗ اإلخالل تبٍِبدث 

 ٗنيًب اٍخٛ ٍٜس ٍٖب ظهج اٍِْضأ اٍخٛنئْٔ ٌِّٜ اشخخداُ اٍِٗاد  (1)اشخذْبء ِّ أضٌبُ اٍهيرث - 2
 : خظْٜؾ ِْخز، ٗذًٍ تضرػ أّنٛ اٍيبئِج ال ٜسة اشخخداِٖب نٍَٛضرٗػ اٍٗاردث 

. ِّ شـر اٍِْخز خشَُٜ تبة اٍِظْؾ% 10 ىِٜخٖب إسِبٍٛأال ٜخـد٘  -أ      
  خضدد اٍيِٜج اٍيظٗ٘ ٍَِٗاد اٍخٛ اٍيبئِج نٛ ِّ اٍْشة اٍِئٜٗج اٍٗاردث أٚأال ٜخُ خسبٗز -ة      

.  ٍٜس ٍٖب ظهج اٍِْضأ، ْخٜسج ٍخػتٜو ٕذٓ اٍهيرثاٍخٛ
.  ِّ اٍْؼبُ اٍِْشو63 إٍٙ 50 اٍهظٗل ِّ نٛ خيؾ اٍخٛٗال خػتو ٕذٓ اٍهيرث ؿَٙ اٍِْخسبح     

. 6 دّٗ اإلخالل تِب ٗرد تبٍِبدث 2 ٗ 1ٜخُ خػتٜو اٍهيرث - 3
 
 (6)مادة 

  اىتشغُو أو اىتصُْغ غري اىنبفُخ إلمظبة صفخ ادلْشأأوػَيُبد اىتدهُش 
  خضلٜل أٗ خظْٜؾ أٗخـختر اٍـَِٜبح اٍخبٍٜج ؿَِٜبح خسٖٜز  (2) اٍهيرث نٛتدّٗ اإلخالل تِب ٗرد - 1

كٜر ٌبنٜج إلٌشبة ظهج اٍِْضأ ٍَِْخسبح، شٗاء خُ اشخٜهبء ِخػَتبح اٍِبدث اٍخبِشج أٍُٗ ٜخُ 
اٍخٖٜٗج ٗاٍْضر، ) ضبٍج سٜدث أذْبء اٍْيل ٗاٍخخزّٜ نٛ خخُ ٍغِبّ ضهؼ اٍِْخسبح اٍخٛاٍـَِٜبح  -أ

 أٌشٜد اٌٍترٜح أٗ ذبْٛؿَٙ - ِضبٍٜل َِضٜج أٗ ِضبٍٜل خضخٗ٘ نٛاٍخسهٜم، اٍخترٜد، اٍٗغؾ 
  .(أٜج ِضبٍٜل ِبئٜج أخر٘، اٍخخَط ِّ األسزاء اٍخبٍهج، ٗاٍـَِٜبح اٍِضبتٖج

اٍِػبتيج – اٍخظْٜم – اٍخرخٜة – اٍلرتَج أٗ اٍخْخٜل – اٍـَِٜبح اٍتشٜػج ِذل إزاٍج األخرتج  -ة
. اٍخيػٜؾ– اٍػالء – اٍلشٜل –  ( ذًٍ خٌّٜٗ ِسِٗؿبح ِّ اٍشَؾنٛتِب )

 .خلٜٜر األكَهج ٗنٌٖب ٗخسِٜـٖب  (1) –ر
اٍخـتئج اٍتشٜػج نٙ زسبسبح أٗ ىٗارٜر ، أٌٜبس ، ؿَة ، ظْبدٜو ، ٍظو اٍتػبىبح أٗ  (2)

. اٍـالِبح، ِٗب إٍٙ ذًٍ ِّ ؿَِٜبح اٍخـتئج اٍِضبتٖج
 .ٍظو اٍـالِبح ٗاٍِبرٌبح ِٗب إٍٙ ذًٍ ِّ ؿالِبح ِِٜزث ؿَٙ اٍِْخسبح أٗ ؿتٗاخٖب  -د
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اٍخَػ اٍتشٜػ ٍَِْخسبح شٗاء ٌبْح ِّ ْٗؿٜبح ِخخَهج أُ ال ، ؿْدِب ٌّٜٗ أضد اٌٍِْٗبح أٗ  ٕـ
أٌذر ٍَخَٜػ كٜر ِشخٗنٙ ٍَضرٗػ اٍٗاردث نٙ ٕذٓ اٍيٗاؿد  إلٌِبّ اؿختبر اّ ٍٖب ظهج ِْضأ 

. اٍدٍٗج اٍـرتٜج اٍـغٗ 
 .ٍألسزاء ٍخٌّٜٗ ِْخز ٌبِل  ؿَِٜج خسِٜؾ تشٜػج -ٗ
 . (ٗ)إٍٙ  (أ) اٍهيراح ِّ نٛسِؾ ؿَِٜخّٜ أٗ أٌذر ِّ اٍـَِٜبح اٍِضددث  -ز
  .ذتص اٍضٜٗاْبح  -ش

 نٛ اٍدٍٗج اٍـرتٜج اٍـغٗ أٗ نٛ خُ إسرائٖب ؿَٙ اٍِْخز اٍخٛ االؿختبر ِسِٗؿج اٍـَِٜبح نٜٛؤخذ - 2
 اٍخضلٜل أٗ اٍخظْٜؾ أٗاٍدٗل اٍـرتٜج األؿغبء ِسخِـج ؿْد خضدٜد ِب إذا ٌبْح ؿَِٜبح اٍخسٖٜز 

( . 1) أسرٜح ؿَٙ ٕذا اٍِْخز كٜر ٌبنٜج إلٌشبة ظهج اٍِْضأ ٗنيب ٍِغِّٗ اٍهيــرث اٍخٛ
 
 
( 7)مادة 

وحذح األهيُخ 
 ٜـختر أْٔ ٗاٍخٛ اٍِْخز اٍِـّٜ ، ٕٛخٌّٗ ٗضدث األَٕٜج اٍخبظج تخػتٜو أضٌبُ ٕذٓ اٍيٗاؿد ،  - 1

: اٝخٛاٍٗضدث األشبشٜج ؿْد خضدٜد اٍخظْٜم تبشخخداُ اٍْؼبُ اٍِْشو تِشِٜبخٔ ِّٗ ذُ ٜشخختؾ 
ؿْدِب ٜخٌّٗ اٍِْخز ِّ ِسِٗؿج أٗ خسِٜؾ ٍـدد ِّ اٌٍِْٗبح ِظْهب خضح تْد ٗاضد ػتيب  -أ 

 .ٍَْؼبُ اٍِْشو ، نئّ اٌٍل ٜضٌَّٗ ٗضدث األَٕٜج
ؿْدِب خخٌّٗ ضضْج ِّ ؿدد ِّ اٍِْخسبح اٍِخػبتيج ِظْهج خضح ْهس اٍتْد ٍَْؼبُ  -ة

 .اٍِْشو، نئْٔ ٜسة أخذ ٌل ِْخز ؿَٙ ضدث ؿْد خػتٜو أضٌبُ ٕذٓ اٍيٗاؿد
 ِّ اٍْؼبُ 5ؿْدِب ٌّٜٗ اٍخلَٜم ِدرر ِؾ اٍِْخز ألكراع اٍخظْٜم ٗنيب ٍَيبؿدث اٍـبِج رىُ  - 2 

 .اٍِْشو ، نئْٔ ٜخُ غِٔ أٜغب ألكراع خضدٜد اٍِْضأ
 
 
( 8)مادة 

اإلمظظىاراد ، قطغ اىغُبر ، اىؼذد 
 ٗاٍخٛخـختر اإلٌششٗاراح ٗىػؾ اٍلٜبر ٗاٍـدد اٍِرشَج ِؾ اٍِـدث أٗ اٍٝج أٗ اٍسٖبز أٗ اٍشٜبرث ، 

 ال ٜخُ إظدار نبخٗرث ِْهظَج ٍٖب ، ٌٗضدث ٗاضدث اٍخٛخٌّٗ سزء ِّ اٍِـدث ٗخدخل غِّ شـرٕب أٗ 
. ِؾ اٍِـدث أٗ اٍٝج أٗ اٍسٖبز أٗ اٍشٜبرث ِٗغؾ اٍضضْج
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( 9)مادة 

اجملَىػــــبد 
 ِّ اٍْؼبُ اٍِْشو، أّ ٍٖب ظهج اٍِْضأ 3 اٍيبؿدث اٍـبِج رىُ نٛخـختر اٍِسِٗؿبح، اٍِٗغص خـرٜهٖب 

 ٗتبٍركُ ِّ ذًٍ نئْٔ ؿْدِب خخٌّٗ ِسِٗؿج .ؿْدِب خٌّٗ سِٜؾ ٌِْٗبح اٍِْخسبح ٍٖب ظهج اٍِْضأ
ِّ ِْخسبح ٍٖب ظهج اٍِْضأ ِْٗخسبح ٍٜس ٍٖب ظهج اٍِْضأ، نئّ اٍِسِٗؿج ٌٗضدث ٗاضدث شخـختر أّ 

ِّ شـر % 15 ٍٜس ٍٖب ظهج اٍِْضأ ؿّ اٍخٍٖٛب ظهج اٍِْضأ ٗذًٍ تضرػ أال خزٜد ىِٜج اٍِٗاد 
. اٍِسِٗؿج خشَُٜ تبة اٍِظْؾ

 
( 10)مادة 

اىؼْبصز احلُبدَخ 
 خضدٜد ِْضأ اٍـْبظر اٍخبٍٜج اٍغرٗرٚإلٌِبّ خضدٜد ِب إذا ٌبّ ٍَِْخز ظهج اٍِْضأ، نئْٔ ٍٜس ِّ 

 : إْخبسٔنٛ ٌّٜٗ ىد خُ اشخخداِٖب اٍخٛ
. اٍػبىج ٗاٍٗىٗد -أ 
. اٍِظْؾ ٗاٍِـداح -ة
. اٍِبٌْٜبح ٗاٍـدد -ر
.  ٍَِْخزاٍْٖبئٛ اٍخٌّٜٗ نٛ ال ٜيظد إدخبٍٖب ٗاٍخٛ ال خدخل اٍخٛاٍشَؾ  -د

 
 

الفصل الثالث 

ادلتطيجبد اإلقيَُُخ 
( 11)مادة 

    ٍتطيجبد إقيَُُخ 
 نٛ اٍِخـَيج تبٍضظٗل ؿَٙ ظهج اٍِْضأ اٍذبْٛ اٍهظل نٛسة اشخٜهبء ٌبنج اٍضرٗػ اٍٗاردث ٚ- 1

 . 3 اٍِبدث نٛاٍدٍٗج اٍـرتٜج اٍـغٗ، نِٜب ؿدا ِب ٕٗ ٗارد 
إذا أؿٜدح تغبئؾ ٍٖب ظهج اٍِْضأ ِظدرث ِّ اٍدٍٗج اٍـرتٜج اٍـغٗ ٍدٍٗج أخر٘ ، تبشخذْبء ِب - 2

 اٍِبدث اٍذبٍذج ، نئْٔ ٜسة اؿختبر أْٖب ٍٜس ٍٖب ظهج اٍِْضأ ، ِب ٍُ ٌِّٜ نٕٛٗ ِْظٗط ؿَٜٔ 
: اإلذتبح تدرسج ِرغٜج ٍَشَػبح اٍسِرٌٜج أّ

 . خُ خظدٜرٕب اٍخٛ ْهس اٍتغبئؾ ٕٛ خُ إؿبدخٖب اٍخٛاٍتغبئؾ  -أ
 ٍَِضبنؼج ؿَٜٖب تضبٍج سٜدث خالل غرٗرٚ ؿَِٜبح ؿَٜٖب تخالم ِب ٕٗ أٚأْٔ ٍُ ٜخُ إسراء  -ة

.  خالل اٍخظدٜرنٛ خًَ اٍدٍٗج أٗ نٛٗسٗدٕب 
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( 12)مادة 

اىْقو ادلجبشز 
 تّٜ اٍدٗل اٍخسبرٚخػتو اٍِـبَِج اٍخهغَٜٜج اٍِِْٗضج تِٗسة اخهبىٜج خٜشٜر ٗخِْٜج اٍختبدل - 1

  خشخٗنٙ اٍخٛ ٍِْػيج اٍخسبرث اٍضرث اٍـرتٜج اٌٍتر٘ ؿَٙ اٍِْخسبح نيػ اٍخْهٜذٚاٍـرتٜج ٗاٍترْبِز 
 ٜخُ ْيَٖب ِتبضرث تّٜ اٍدٗل اٍـرتٜج األؿغبء أٗ ؿتر اٍِْبػو أٗ ٗاٍخِٛخػَتبح ٕذٓ اٍيٗاؿد، 

 خًَ اٍِْبػـو، تضرػ تيبئٖب خضح ِراىتج نٛاٍِسبٗرث، ٌخراْزٜح أٗ خخزّٜ ِؤىح األخر٘ اٍدٗل 
 ؿَِٜبح تخالم اٍخهرٜق ٗإؿبدث أٚ دٍٗج اٍخراْزٜح أٗ اٍخخزّٜ ، ٗال خخُ ؿَٜٖب نٛشَػبح اٍسِبرً 

.  ضبٍج سٜدث نٛ ؿَِٜج تٖدم ضهؼٖب أٚاٍضضّ أٗ 
 ٍٖب ظهج اٍِْضأ ؿّ ػرٜو خػٗػ األْبتٜة ؿتر ِْبػو أخر٘ كٜر اٍدٗل اٍخٌِّٜٛٗ ْيل اٍِْخسبح 

. اٍـرتٜج األؿغبء
ىد  (1) اٍهيرث نٛ سِٜؾ اٍضرٗػ اٍٗاردث أّٜسة أّ ٜيدُ ٍشَػبح سِبرً اٍدٍٗج اٍِشخٗردث إذتبح - 2

: خُ اشخٜهبئٖب ؿّ ػرٜو 
. ِشخْد ْيل ٗاضد ٜلػٙ اٍِرٗر ِّ اٍدٍٗج اٍِظدرث ؿتر دٍٗج اٍخراْزٜح -أ

: ضٖبدث ظبدرث ِّ شَػبح سِبرً دٍٗج اٍخراْزٜح خخغِّ-ة
. ٗظم دىٜو ٍَِْخسبح -1
 ْٜػتو ؿَٜٖب ذًٍ، اٍخٛخبرٜخ اٍخهرٜق ٗإؿبدث اٍضضّ ٍَِْخسبح، ٗنـٙ اٍضبالح  -2

. أشِبء اٍتٗاخر أٗ ٗشبئل اٍْيل األخر٘ اٍِشخخدِج
.  دٍٗج اٍخراْزٜحنٛ تيٜح نٜٖب اٍِْخسبح اٍخٛضٖبدث  تبٍؼرٗم  -3

.  ضبٍج ؿدُ ٗسٗد ِب شتو ، أٜج ِشخْداح تدَٜج ِٗرغٜج ٍَشَػبح اٍسِرٌٜج نٛ-ر
 
( 13)مادة 

ادلؼـــــبرض 
 خرشل ٍَـرع نٙ دٍٗج خالم اٍدٗل اٍـرتٜج األؿغبء اٍخٛ ٍٖب ظهج اٍِْضأ اٍخٛخشخهٜد اٍتغبئؾ  -1

 ٜذتح تضٌل أّ دٍٗج ؿرتٜج ؿغٗ، ِّ أضٌبُ االخهبو تضرػ نٛٗخُ تٜـٖب تـد اٍِـرع ٍالشخٜراد 
: َِٜٛرغٙ ٍشَػبح اٍسِبرً ِب 

 ٜيبُ تٖب اٍِـرع ٗخُ اٍخٛ ِظدرًا ىد أرشل ٕذٓ اٍِْخسبح ِّ اٍدٍٗج اٍـرتٜج اٍـغٗ ٍَدٍٗج  إّ-أ
  .ؿرغٖب ْٕبً 

 اٍدٍٗج اٍـرتٜج نٛ ٕذٓ اٍِْخسبح ىد خُ تٜـٖب أٗ اٍخظرم نٜٖب ِّ ىتل ذًٍ اٍِظدر ٍضخط  إّ-ة
 .اٍـغٗ
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 ٌبْح اٍخٛ ٕذٓ اٍِْخسبح ىد خُ ضضْٖب خالل اٍِـرع أٗ تـد اْخٖبئٔ ِتبضرث تْهس اٍضبٍج  إّ-ر
. ؿَٜٖب ؿْد إرشبٍٖب ٍَِـرع

 اٍِـرع نٛأْٔ ٍُ ٜخُ اشخخداُ ٕذٓ اٍِْخسبح ِْذ ضضْٖب إال ٍلرع اٍـرع  -د
 نٜٛسة إظدار أٗ إؿداد إذتبح ٍَِْضأ ٗنيب ألضٌبُ اٍهظل اٍخبِس ٗخيدِٜٔ ٍشَػبح اٍسِبرً  -2

 ٗؿْد اٍغرٗرث . ٜٗسة أّ ٜخغِّ ذًٍ اشُ ٗؿْٗاّ اٍِـرع.اٍدٍٗج اٍِشخٗردث تبٍػرو اٍـبدٜج 
 . خُ اٍـرع نٜٖباٍخٛ ٜذتح اٍؼرٗم إغبنٛىد َٜزُ أٜغب ِشخْد 

ؿَٙ ٌبنج اٍِـبرع اٍخسبرٜج ٗاٍظْبؿٜج ٗاٍزراؿٜج ٗاٍضرنٜج، أٗ اٍـرٗع  (1)خْػتو اٍهيرث  -3
 ٜخُ اٍخٛ خخغؾ اٍِْخسبح أذْبئٖب ٍرىبتج اٍسِبرً، ٗال خْػتو ؿَٙ اٍـرٗع اٍخٛاٍـبِج اٍِضبتٖج 

. خْؼِٜٖب ألكراع خبظج داخل اٍِضالح أٗ ِيبر األؿِبل تٖدم تٜؾ اٍِْخسبح األسْتٜج
 

الفصل الرابع 
( 14)مادة 

أو اإلػفبء ٍْهب  (اىذروثبك)حظز رد اىزطىً اجلَزمُخ 
 ٍٜس ٍٖب اٍخٛأٗ اإلؿهبء ِْٖب ٍَِٗاد  (اٍدرٗتبً) اٍدٗل األؿغبء رد اٍرشُٗ اٍسِرٌٜج نٛال ٜسٗز  -1

.  خظْٜؾ ِْخسبح ٍٖب ظهج ِْضأ اٍدٗل اٍـرتٜج األؿغبءنٛظهج اٍِْضأ اٍِشخخدِج 
ٗ اإلؿهبء أٗ ؿدُ شداد أؿَٙ أٜج خرخٜتبح ٍالشخرداد  (1) اٍهيرث نٛ إٍٜٜٔػتو اٍضؼر اٍِضبر  -2

 ِّ اٍدٗل أٚ نٛ ِػتيج ِبذلخر٘ ٍٖب خأذٜر ُأ رشُٗ أٜج أٗ ٌَٙ ٍَرشُٗ اٍسِرٌٜج أٗ سزئٛ
ٗ اإلؿهبء أ اٍخظْٜؾ ؿْدِب ٌّٜٗ ِػتيًب ٕذا االشخرداد نٛاٍـرتٜج األؿغبء ؿَٙ اٍِٗاد اٍِشخخدِج 

 إٍٜٔ اشخخدِح نٜٖب خًَ اٍِٗاد، ٗال ٜشر٘ اٍضؼر اٍِضبر اٍخٛٗ ؿدُ اٍشداد ٗىح خظدٜر اٍِْخسبح أ
 ضبٍج تيبء خًَ اٍِْخسبح ٍالشخٖالً اٍِضَٙ أٗ اٍخظدٜر ٍدٗل كٜر أؿغبء تِْػيج نٛ( 1)نٛ اٍهيرث 

. اٍخسبرث اٍضرث اٍـرتٜج اٌٍتر٘
 ٗىح تْبء ؿَٙ أٚ نٜٛسة أّ ٌّٜٗ ِظدر اٍِْخسبح اٍظبدر ؿْٖب إذتبح ِْضأ ِشخـدا ألّ ٜيدُ  -3

 خذتح أْٔ ٍُ ٜخُ اٍضظٗل ؿَٙ رد اٍرشُٗ اٍخٛػَة اٍشَػبح اٍسِرٌٜج ٌبنج اٍِشخْداح اٍالزِج 
 إْخبر اٍشَؾ اٍِظدرث، نٛ اشخخدِح اٍخٛ ٍٜس ٍٖب ظهج اٍِْضأ اٍخٛاٍِخـَيج تبٍِٗاد  (درٗتبً)

 خشر٘ ؿَٙ ِذل ٕذٓ اٍِٗاد ىد اٍخٛ ٍٖب خأذٜر ِِبذل اٍخٛٗأّ سِٜؾ اٍرشُٗ اٍسِرٌٜج أٗ اٍرشُٗ 
. خُ شدادٕب نـاًل

( 7)ِّ اٍِبدث  (2)ؿَٙ اٍخلَٜم ػتيًب ٍِهُٖٗ اٍهيرث  (3 )إٍٙ( 1)خػتو أٜغًب أضٌبُ اٍهيراح ِّ  -4
، ٗؿَٙ اٍِْخسبح اٌٍِْٗج (8)ٗؿَٙ اإلٌششٗاراح ٗىػؾ اٍلٜبر ٗاٍـدد ػتيًب ٍِب خْط ؿَٜٔ اٍِبدث 

 ضبٍج ِب إذا ٌبْح ٕذٓ اٍتْٗد ٍٜس ٍٖب ظهج نٛ ٗذًٍ .(9)ٍِسِٗؿبح ػتيًب ٍِب خْط ؿَٜٔ اٍِبدث 
. اٍِْضأ
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ذالد شْٗاح ِّ ٗغؾ ٕذٓ االخهبىٜج ِٗغؾ اٍخػتٜو ؿَٙ أّ ٜخُ ال خشر٘ أضٌبُ ٕذٓ اٍِبدث خالل  -5
. تـد ذًٍ ِْبىضخٖب ٗتضذٖب ٗاٍتدائل األخر٘ ِّ ىتل اٍَسْج اٍهْٜج ٍيٗاؿد اٍِْضأ

 
الفصل الخاما 

إثجبد ادلْشأ 
( 15)مادة 

ادلتطيجبد اىؼبٍخ 
 نٛ ٍٖب ظهج ِْضأ أٜج دٍٗج ؿرتٜج ؿغٗ ؿْد اشخٜرادٕب اٍخٛخشخهٜد ِّ ٕذٓ اٍيٗاؿد اٍِْخسبح  -1

 اٍَِضو نٛ ٜٗسد ِْٗذر ٍٖب اٍخٛدٍٗج ؿرتٜج ؿغٗ آخر ، ٗذًٍ ؿْد خيدُٜ ضٖبدث اٍِْضأ اٍـرتٜج 
 .(3)رىُ 

 نٛ ٍٖب ظهج اٍِْضأ ػتيب ٍٖذٓ اٍيٗاؿد  خشخهٜد اٍخٛنئّ اٍِْخسبح  (1)تبٍركُ ِِب خغِْخٔ اٍهيرث  -2
 خيدُٜ ضٖبدث اٍِْضأ اٍغرٗرٚ ، ِّ ٕذا االخهبو دّٗ أّ ٌّٜٗ ِّ 23 اٍِبدث نٛاٍضبالح اٍِضددث 

. اٍِضبر إٍٜٖب أؿالٓ
 
( 16)مادة 

إخزاءاد إصذار شهبدح ادلْشأ اىؼزثُخ 
خظدر اٍسٖج اٍِخخظج تبٍدٍٗج اٍِظدرث ضٖبدث اٍِْضأ اٍـرتٜج ٗنيب ٍَِْٗذر اٍِرنو تـد َِئٔ ِّ  -1

 . ٍٔ رشِٛاٍِظدر أٗ ِّ ِِذل 
 .(3 اٍَِضو رىُ نٛاٍٗارد ِْٗذسٖب ) تِلء ضٖبدث اٍِْضأ اٍـرتٜج اٍرشِٜٛيُٗ اٍِظدر أٗ ِِذَٔ  -2

 دؿح ٜٗخُ خرسِخٖب ٌبَِج ٗخظدٜيٖب ِّ ْهس اٍسٖج إذاٗخِأل ٕذٓ اٍضٖبدث ػتبؿج تبٍَلج اٍـرتٜج، 
 اٍخبْبح نٛاٍغرٗرث ٍذًٍ، ٗخٌخة تبٍضرٗم اٍِػتٗؿج ٜٗسة ِلء تٜبْبح ٗظم اٍِْخسبح 

ٗؿْدِب ال خِأل اٍِشبضج اٍِخظظج تبٌٍبِل ٜخُ .  ِشبنبح خبٍٜجأٚاٍِخظظج ٍذًٍ تدّٗ خرً 
.  خضح اٍشػر األخٜر ٍَٗظم ٗخَلٙ اٍِشبضج اٍخبٍٜجأنيٛٗغؾ خػ 

ٜسة أّ ٌّٜٗ اٍِظدر اٍِخيدُ تػَة الشخخرار  24 ِؾ األخذ نٛ االؿختبر ِب ٗرد تْط اٍِبدث -3
 ؿَٙ ػَة اٍسٖج اٍِخخظج نٛ اٍدٍٗج اٍِظدرث الّ ٜيدُ تْبء ِشخـدا ،ضٖبدث اٍِْضأ اٍـرتٜج

ٍضٖبدث اٍِْضأ اٍـرتٜج، سِٜؾ اٍِشخْداح اٍالزِج إلذتبح ظهج اٍِْضأ ٍَِْخسبح اٍِـْٜج ٌٗذًٍ 
.  ِخػَتبح ٕذٓ اٍيٗاؿدتبىٛاشخٜهبء 

 اٍدٗل اٍـرتٜج األؿغبء ٍشَػبح أٗ اٍسٖبح اٍِخخظج إلضد٘خظدر ضٖبدث اٍِْضأ اٍـرتٜج ِّ ىتل ا -4
إذا ٌبْح اٍِْخسبح اٍِـْٜج خـختر ِْخسبح ٍٖب ظهج ِْضأ اٍدٍٗج اٍـرتٜج اٍـغٗ،  ٗخشخٗنٙ ٌبنج 

. ِخػَتبح ٕذٓ اٍيٗاؿد
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خخخذ اٍشَػبح اٍسِرٌٜج أٗ اٍسٖج اٍِخخظج تبٍدٍٗج اٍِظدرث ٍضٖبدث اٍِْضأ اٍـرتٜج أٜج خػٗاح  -5
 ٜٗضو ٍٖب ِّ أسل ذًٍ . ِخػَتبح ٕذٓ اٍيٗاؿدتبىٛالزِج ٍَخضيو ِّ ِْضأ اٍِْخسبح ٗاشخٜهبء 

 ٜٗسة أّ خخأٌد . خهخٜص ٍضشبتبح اٍِظدر أٗ أٜج ِراسـج ِالئِجتأٚ دٍٜل أٗ اٍيٜبُ أٚػَة 
 نٛاٍشَػبح اٍسِرٌٜج أٗ اٍسٖج اٍِخخظج اٍِظدرث ٍضٖبداح اٍِْضأ ِّ أّ اٍِْبذر اٍِضبر إٍٜٖب 

 اٍهراف اٍِخظط إلدرار ٗظم أّ ٜٗخُ اٍخأٌد ِّ .ىد خُ اشخٜهبئٖب تػرٜيج ظضٜضج (2)اٍهيرث 
. اٍِْخسبح ىد خُ اشخٜهبءٓ تػرٜيج خؤد٘ إٍٙ اشختـبد ٌبنج إٌِبْٜبح اٍخزٜٗر ؿّ ػرٜو اإلغبنج

 .اٍِخظظج ٍذًٍ اٍخبْج نٛ ٕبخبرٜخ إظداراٍرىُ اٍِشَشل ٍضٖبدث اٍِْضأ ٜٗخُ خدّٜٗ  -6
 اٍِخخظج تبٍدٍٗج اٍِظدرث ٍضٖبدث اح ٜخُ إظدار ضٖبدث اٍِْضأ اٍـرتٜج ِّ ىتل اٍشَػبح أٗ اٍسٔ -7

. اٍهـَٛاٍِْضأ ٗإخبضخٖب ٍَِظدر تِسرد إخِبُ أٗ غِبّ اٍخظدٜر 
تسٖج  (إدارث اٍخسبرث ٗاٍخِْٜج )األِبْج اٍـبِج ٍسبِـج اٍدٗل اٍـرتٜج خٗانٙ اٍدٍٗج اٍـرتٜج اٍـغٗ  -8

 خظدر ضٖبدث اٍِْضأ ٗخظدو ؿَٜٖب ٍخخٍٗٙ خـِِٜٖب ؿَٙ اٍدٗل اٍـرتٜج ٗاٍخٛاالخخظبط ٍدٜٖب 
. األؿغبء

 
 (17)مادة 

إصذار شهبدح ادلْشأ اىؼزثُخ ثأثز رخؼً 
تبٍركُ ِِب خغِْخٔ اٍهيرث اٍشبتـج ِّ اٍِبدث اٍشبدشج ؿضر نبْٔ ٌِّٜ إظدار ضٖبدث اٍِْضأ  -1

:  ضبٍجنٛاٍـرتٜج تـد خظدٜر اٍِْخسبح 
 .ؿدُ إظدارٕب ٗىح اٍخظدٜر تشتة أخػبء أٗ ؿَِٜبح ضذم كٜر ِيظٗد أٗ ؼرٗم خبظج -أ

 ضٖبدث اٍِْضأ اٍـرتٜج ىد أّأّ ٜذتح تدرسج ِرغٜج ٍَشَػبح اٍسِرٌٜج أٗ اٍسٖج اٍِخخظج  -ة
خُ إظدارٕب ٌٍْٖٗب ٍُ خيتل ؿْد االشخٜراد ألشتبة نْٜج، ٗذًٍ ؿْد خيدُٜ ٌخبة ِّ شَػبح 

 .اٍسِبرً أٗ اٍسٖج اٍِخخظج اٍِشخٗردث تذًٍ
 ػَتٔ ٌِبّ ٗخبرٜخ خظدٜر اٍِْخسبح نٛ، نئْٔ ٜسة ؿَٙ اٍِظدر أّ ٜٗغص (1)ٍخْهٜذ اٍهيرث  -2

 .اٍِخـَيج تٖب ضٖبدث اٍِْضأ اٍـرتٜج ٗأّ ٜٗغص أشتبة ٕذا اٍػَة 
ٌِّٜ ٍشَػبح اٍسِبرً أٗ اٍسٖج اٍِخخظج إظدار ضٖبدث اٍِْضأ اٍـرتٜج تأذر رسـٙ نيػ تـد  -3

.  ػَة اٍِظدر ِؾ اٍِـَِٗبح اٍِيبتَج تَِهبخٖبنٛاٍخضيو ِّ خٗانو اٍِـَِٗبح اٍِيدِج 
: ٜسة خؼٖٜر ضٖبدث اٍِْضأ اٍـرتٜج اٍِظدرث  تأذر رسـٙ تبٍـتبرث اٍخبٍٜج -4

 ."ِظدرث تأذر رسـٙ" 
.  خبْج اٍِالضؼبح ٍضٖبدث اٍِْضأ اٍـرتٜجنٛ( 4) اٍهيرث نٛخدرر اٍـتبرث اٍِضبر إٍٜٖب  -5
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( 18)مادة 

إصذار ّظخخ ىشهبدح ادلْشأ اىؼزثُخ 
ٌِّٜ ٍَِظدر اٍضظٗل ؿَٙ ْشخج ِّ ضٖبدث اٍِْضأ اٍـرتٜج تِٗسة ػَة ٜيدِٔ ٍَسٖج اٍخٛ  –1

 . إٍٜٖب اٍضٖبدث ِٗغضب نٜٔ شتة ػَة ٕذٓ اٍْشخج ٗاٍسٖج اٍخٛ شخيدُ أظدرح
". األظلْشخج ػتو "ٜسة خؼٖٜر اٍْشخج اٍِظدرث تبٍـتبرث اٍخبٍٜج  -2
.  ْشخج ضٖبدث اٍِْضأ اٍـرتٜج نٛ خبْج اٍِالضؼبح نٛ( 2) اٍهيرث نٛخدرر اٍـتبرث اٍِضبر إٍٜٖب  -3
 .خضِل اٍْشخج ْهس خبرٜخ إظدار ضٖبدث اٍِْضأ اٍـرتٜج األظَٜج ٗخشر٘ ِّ ذًٍ اٍخبرٜخ  -4

 
( 19)مادة 

 إصذار شهبدح ادلْشأ اىؼزثُخ ػيً أطبص شهبدح إثجبد ٍْشأ صبدرح طبثقبًا 
 أٚ ِّ  اٍدٗل اٍـرتٜج نٛ ٍٖب ظهج اٍِْضأ خضح رىبتج شَػبح اٍسِبرً اٍخٛؿْد ٗغؾ اٍِْخسبح 

 أٌذر أٗ ضٖبدث سزئٜج ٗاضدث إظدار ٍَِْضأ األظَٛاألؿغبء نئْٔ ٜضو ٍخًَ اٍسٖج اشخْبدا ٍإلذتبح 
ِسبْب ِّ ضٖبداح اٍِْضأ اٍـرتٜج أٗ اٍخؼٖٜر ؿَٙ خَم ضٖبدث اٍِْضأ اٍـرتٜج ٗذًٍ تٖدم إرشبل 

ٜٗخُ إظدار ضٖبدث أٗ . أٌذر ِّ اٍدٗل اٍـرتٜج األؿغبء  دٍٗج أٗإٍٙتـع أٗ ٌل ٕذٓ اٍِْخسبح 
.  ضٖبداح اٍِْضأ اٍـرتٜج تِـرنج شَػبح اٍسِبرً اٍِٗغٗؿج اٍِْخسبح خضح رىبتخٖب

 
( 20)مادة 

ٍذح صالحُخ شهبداد ادلْشأ 
 اٍدٍٗج اٍِظدرث ، نٛ أضٖر ِّ خبرٜخ إظدارٓ شخجخشخِر ظالضٜج ضٖبدث اٍِْضأ اٍـرتٜج ٍِدث  -1

 . اٍسٖبح اٍِخخظج تبٍدٍٗج اٍِشخٗردث أٜٗٗسة خيدِٜٔ خالل خًَ اٍهخرث ٍشَػبح سِبرً 
 ٍخيدِٜٖب اٍْٖبئٌِّٜٛ ىتٗل ضٖبدث اٍِْضأ اٍِيدِج ٍشَػبح سِبرً اٍدٍٗج اٍِشخٗردث تـد اٍِٗؿد  -2

 نٍٛخػتٜو اٍِـبَِج اٍخهغَٜٜج ، ٗذًٍ إذا ٌبّ شتة ؿدُ إٌِبّ خيدِٜٖب  (1) اٍهيرث نٛاٍِضدد 
.  ىٗث ىبٕرث خيتَٖب اٍدٍٗج اٍِشخٗردث أٗ ٜرسؾ ٍؼرٗم غرٗرٜج اٍْٖبئٛاٍِٗؿد 

 ضبالح أخر٘ ِّ خأخٜر خيدُٜ إذتبخبح اٍِْضأ ٌِّٜ ٍشَػبح سِبرً اٍدٍٗج اٍِشخٗردث ىتٍٖٗب  نٛ-3
 . اٍِذٌٗر اٍْٖبئٛإذا ٌبْح اٍِْخسبح ىد ٗظَح ىتل اٍخبرٜخ 
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( 21)مادة 

تقذٌَ شهبداد ادلْشأ 
 ٌِّٜٗ . خًَ اٍدٍٗجنٛخيدُ ضٖبداح اٍِْضأ ٍشَػبح سِبرً اٍدٍٗج اٍِشخٗردث ٗنيب ٍإلسراءاح اٍِػتيج 

 ٜرنو تتٜبّ االشخٜراد إىرار ِّ اٍِشخٗرد تأّ اٍِْخسبح ِشخٗنبث ٍَضرٗػ اٍِػَٗتج أّأّ خػَة 
 .ٍخػتٜو ٕذٓ االخهبىٜج

 
( 22)مادة 

االطترياد ػيً دفؼبد 
 اٍخٛؿْد اشخٜراد ِْخسبح ِهٌٌج أٗ كٜر ِسِـج ؿَٙ دنـبح ٗذًٍ تْبء ؿَٙ ػَة اٍِشخٗرد ٗتبٍضرٗػ 

ِّ اٍْؼبُ اٍِْشو خيؾ ( أ )(2)ٗغـخٖب شَػبح سِبرً اٍدٍٗج اٍِشخٗردث ػتيب ٍَيبؿدث اٍـبِج رىُ 
 ِّ اٍْؼبُ اٍِْشو ، نئْٔ ٜخُ خيدُٜ إذتبح ِْضأ 9406 ٗ 7308أٗ اٍتْٗد  (17)ٗ  (16)خضح اٍيشُ 

 .ٗاضد ٍشَػبح اٍسِبرً ؿْد اشخٜراد اٍدنـج األٍٗٙ
 
( 23)مادة 

اإلػفبء ٍِ إثجبد ادلْشأ 
 خِذل سزءا ِّ األِخـج اٍخٛ ػرٗد ظلٜرث ِّ ضخط ٝخر ، أٗ نٛ اٍـرتٜج  ٜشِص تدخٗل اٍِْخسبح 

ؿَٙ أشبس أّ ٍٖب ظهج اٍِْضأ دّٗ أّ ٜػَة خيدُٜ إذتبح ٍَِْضأ ألٚ دٍٗج ؿرتٜج  اٍضخظٜج ٍِشبنر 
ؿّ اشخٜهبئٖب ٍِخػَتبح ٕذٓ اٍيٗاؿد   ، تهرع أّ ٕذٓ اٍِْخسبح ٍٜشـح ِشخٗردث ٍالخسـبر ٗأّ ٜـَّ

 ٗنٙ ضبٍج إرشبل اٍِْخسبح تبٍترٜد نئّ اٍِشخٗرد ٜيدُ خـٖد تأّ اٍشَؾ . ذًٍ نٛٗتدّٗ ٗسٗد ضً 
اٍٗاردث ٍٜشح تٖدم االخسبر ؿَٙ تٜبّ اٍسِبرً أٗ ؿَٙ ٗرىج خرنو تٖذا اٍتٜبّ، ٗال خـختر اٍٗارداح 

 اٍضخظٛ خخُ  تظهج كٜر دٗرٜج  ٗخضخٗ٘ نيػ  ؿَٙ ِْخسبح ٍالشخخداُ اٍخٛ أؿالٓ إٍٜٖباٍِضبر 
 خزٜد اٍيِٜج اإلسِبٍٜج أالتلرع االخسبر ؿَٙ ٍٜشح  اٍِشبنرّٜ أٗ ؿبئالخُٖ ، أْٖب ٗارداح أٍَِٗشخَُ 

 أِرٌٜٛ دٗالر 1200 تبٍْشتج ٍَػرٗد اٍظلٜرث ، أٗ أِرٌٜٛ دٗالر 500 ؿّ ِب ٜـبدل ٍخًَ اٍِْخسبح 
 خـختر سزء ِّ األِخـج اٍضخظٜج ٍَِشبنرّٜ، ٜٗسٗز ٍَدٍٗج اٍـرتٜج اٍـغٗ اٍخٛتبٍْشتج ٍَِْخسبح 
 .خسبٗز خًَ اٍضدٗد

 (24)مادة 

ادلظتْذاد ادلظبّذح 
 خضَِٖب اٍخٛ اٍِْخسبح أّ خشخخدُ إلذتبح اٍخٛ( 16)ِّ اٍِبدث  (3) اٍهيرث نٛ إٍٜٖباٍِشخْداح اٍِضبر 

 ِخػَتبح تبىٛ ِّ اٍدٗل اٍـرتٜج األؿغبء ٗخشخٗنٙ أٚضٖبدث اٍِْضأ اٍـرتٜج خـختر ٍٖب ظهج ِْضأ 
: ٕذٓ اٍيٗاؿد، ٌِّٜ أّ خخٌّٗ ِّ
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 خُ تِـرنج اٍِظدر أٗ اٍِٗرد ٍَضظٗل ؿَٙ اٍتغبئؾ اٍِـْٜج، اٍذٚدٍٜل ِتبضر ٍَخظْٜؾ  - أ
. ٗذًٍ ِّ خالل ضشبتبخٔ أٗ دنبخرٓ اٍداخَٜج

 ِّ اٍدٗل اٍـرتٜج أٚ نِٛشخْداح خذتح ظهج اٍِْضأ ٍَِٗاد اٍِشخخدِج، ظبدرث أٗ ِـدث  -ة
. اٍٗػْٛاألؿغبء ضٜد خشخخدُ ٕذٓ اٍِشخْداح ػتيب ٍَيبّْٗ 

 اٍدٍٗج نٛ خِح ؿَٙ اٍِٗاد اٍخٛ اٍخظْٜؾ أٗ اٍخضلٜل أِٗشخْداح خذتح ؿَِٜبح اٍخسٖٜز  -ر
 خًَ اٍدٍٗج ضٜد خشخخدُ ٕذٓ اٍِشخْداح ػتيب ٍَيبّْٗ نٛاٍـرتٜج اٍـغٗ، ظبدرث أٗ ِـدث 

 .اٍٗػْٛ
. ضٖبدث اٍِْضأ اٍـرتٜج ِرنيب تٖب ظٗرث ِّ نبخٗرث اٍتغبؿج - د

 
( 25)المادة 

حفظ ٍظتْذاد شهبدح ادلْشأ وادلظتْذاد ادلظبّذح 
 ٍِدث ذالد 24 ٗاٍِبدث 16ِّ اٍِبدث  (3) اٍهيرث نٜٛضخهؼ اٍِظدر تبٍِشخْداح اٍِضبر إٍٜٖب  -1

. شْٗاح ؿَٙ األىل
 اٍدٍٗج اٍِظدرث تبٍِشخْداح اٍِضبر إٍٜٖب نٛ أظدرح ضٖبدث اٍِْضأ اٍـرتٜج اٍخٛخضخهؼ اٍشَػبح  -2

.  ٍِدث ذالد شْٗاح ؿَٙ األىل24 ٗاٍِبدث 16ِّ اٍِبدث  (3) اٍهيرث نٛ
. خضخهؼ شَػبح اٍسِبرً ٍَدٍٗج اٍِشخٗردث تضٖبداح اٍِْضأ اٍـرتٜج ٍِدث ذالد شْٗاح ؿَٙ األىل -3

 
( 26)مادة 

االختالفبد واألخطبء اىشنيُخ 
 نٛ إذتبح اٍِْضأ ٗخًَ اٍٗاردث نٛ اٍتٜبْبح اٍِدْٗج نٛال ٜؤد٘ اٌخضبم اخخالنبح تشٜػج  -1

 اؿختبر إذتبح إٍٙاٍِشخْداح اٍِيدِج ٌٍِخة اٍسِبرً ِّ أسل اخخبذ إسراءاح اشخـٜراد اٍِْخسبح، 
 ٕذٓ اٍِشخْداح خبظج تبٍِْخسبح أّ ِب خُ إذتبح تػرٜيج ظضٜضج إذااٍِْضأ الكٜب خَيبئٜب، 

. اٍِيدِج
 رنع إٍٙ ْشخ إذتبح اٍِْضأ ؿَٙ اٍٝج اٌٍبختج نٛال خؤد٘ األخػبء اٍضٌَٜج اٍٗاغضج ِذل خػأ  -2

 خًَ نٛ ٌبْح ٕذٓ األخػبء ال خذٜر ضٌٌٗب تضأّ ظضج اٍتٜبْبح اٍٗاردث إذاخًَ اٍِشخْداح 
. اٍِشخْداح
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الفصل السادا 

 اإلدارٌتزتُجبد اىتؼبوُ 
( 27)مادة 

 2ادلظبػذاد ادلتجبدىخ
 اٍشَػبح اٍِخخظج ٍَدٗل اٍـرتٜج األؿغبء تِد األِبْج اٍـبِج ٍسبِـج أٗخيُٗ شَػبح اٍسِبرً  -1

 اٍخظدٜو ؿَٙ ضٖبداح اٍِْضأ، نٛ ثتِْبذر األخخبُ اٍِشخخدُ (االىخظبدٚاٍيػبؽ )اٍدٗل اٍـرتٜج 
ٗؿْبّٜٗ اٍشَػبح اٍسِرٌٜج أٗ اٍشَػبح اٍِخخظج اٍِشؤٍٗج ؿّ اٍخضيو ِّ ٕذٓ اٍضٖبداح 

.  نٗر ٗظٍٖٗباألؿغبء اٍـبِج خـِِٜٖب ؿَٙ اٍدٗل األِبْجٗتٜبّ اٍهٗاخٜر ٗاّ خخٍٗٙ 
ِّ أسل غِبّ اٍخْهٜذ اٍشَُٜ ٍٖذٓ اٍيٗاؿد  خشبؿد اٍدٗل اٍـرتٜج األؿغبء ٌل ِْٖب اٝخر ِّ  -2

 اٍخضيو ِّ ظضج ضٖبداح اٍِْضأ اٍـرتٜج ٗظضج اٍتٜبْبح نٛخالل إداراح اٍسِبرً اٍِخخظج 
 . خًَ اٍِشخْداحنٛاٍٗاردث 

 
 
( 28)مادة 

اىتحقق ٍِ إثجبد ادلْشأ 
ٜضو ٍشَػبح اٍسِبرً أٗ اٍسٖج اٍِخخظج تبٍدٍٗج اٍِشخٗردث  تِراسـج ؿْٜج ؿضٗائٜج الضيج  -1

 ظضج اٍِشخْداح أٗ ِْضأ نٛ اٍِْضأ أٗ ؿْدِب ٌّٜٗ ٍدٜٖب ضً تدرسج ِـيٍٗج إذتبحٍِشخْداح 
.  ِخػَتبح ٕذٓ اٍيٗاؿدتبىٛ الشخٜهبءاٍِْخسبح اٍِـْٜج أٗ 

خيُٗ شَػبح سِبرً اٍدٍٗج اٍِشخٗردث تئؿبدث ضٖبدث اٍِْضأ اٍـرتٜج  (1)ٍخْهٜذ ِب ٗرد تبٍهيرث  -2
ٗاٍهبخٗرث إذا ِب ٌبْح ىد ىدِح، أٗ ظٗرث ِّ ٕذٓ اٍِشخْداح ٍشَػبح اٍدٍٗج اٍِظدرث، ِؾ 

ٌِب ٜخُ إرشبل أٜج ِشخْداح أٗ ِـَِٗبح خُ اٍضظٗل ؿَٜٖب خٗغص . إؿػبء أشتبة ػَة اٍخضيو
 ضٖبدث اٍِْضأ كٜر ظضٜضج، ٗذًٍ ٍِشبْدث ػَة اٍخضيو ِّ نٛاٍِـػبث  اضخِبل أّ اٍِـَِٗبح

. ظضج اٍتٜبْبح
 خهخٜص تأٚ ػَة أٜج أدٍج ٗاٍيٜبُ نٛخيُٗ اٍسٖج اٍِخخظج تبٍدٍٗج اٍِظدرث تبٍخضيو، ٍٖٗب اٍضو  -3

.  ؿَٙ ضشبتبح اٍِظدر أٗ أٜج ِراسـج أخر٘ خرإب ِالئِج
إذا ِب ىررح شَػبح سِبرً اٍدٍٗج اٍِشخٗردث إٜيبم ِْص اٍِـبَِج اٍخهغَٜٜج ٍَِْخسبح اٍِـْٜج  -4

خالل نخرث اْخؼبر ْخبئز اٍخضيو ، نئْٔ ٜـرع ؿَٙ اٍِشخٗرد اإلنرار ؿّ اٍِْخسبح ػتيب ألٜج 
. إسراءاح اضخٜبػٜج خرإب غرٗرٜج

                                                           
 اخلاص بئىغاء تباده مناذج اىتىقٍغ ػيى شهادة ادلْشأ 17/2/2005 بتازٌخ 75. ع. د1588تتحفظ مجهىزٌت ٍصس اىؼسبٍت ػيى قساز اجمليس االقتصادي واالجتَاػً زقٌ  2

 .واالمتفاء بتباده مناذج األختاً واجلهاث ادلفىضت باىتصدٌق ػيٍها وذىل بسبب سهىىت اىتزوٌس فٍَا ٌتؼيق باألختاً
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 . أشرؽ ٗىح ٌِِّنٛ ػَتح اٍخضيو تْخبئز ؿَِٜج اٍخضيو اٍخٜٛخُ إتالف اٍشَػبح اٍسِرٌٜج  -5
ٜٗسة أّ خٗغص اٍْخبئز ِب إذا ٌبْح اٍِشخْداح ظضٜضج ِٗب إذا ٌبّ ٍَِْخسبح ظهج اٍِْضأ 

.  ِخػَتبح ٕذٓ اٍيٗاؿدٍتبىٍَٛدٍٗج اٍـرتٜج اٍـغٗ ِٗشخٗنبث 
 ٜٗسد تٖب ضً ِـيٗل ٗؿدُ ٗرٗد رد خالل شخج أضٖر ِّ خبرٜخ ػَة اٍخضيو، اٍخٛ اٍضبالح  نٛ-6

أٗ إذا ٌبّ اٍرد ال ٜضخٗ٘ ؿَٙ ِـَِٗبح ٌبنٜج ٍخضدٜد ظضج اٍِشخْداح ِٗغؾ اٍخضيو أٗ اٍِْضأ 
 ضبالح اشخذْبئٜج، ترنع ِْص نٛ ٍَِْخسبح، خيُٗ شَػبح اٍسِبرً اٍػبٍتج ٍَخضيو، إال اٍضيٜيٛ

 .اٍِـبَِج اٍخهغَٜٜج ٍٖذٓ اٍِْخسبح
 
 
( 29)مادة 

تظىَخ ادلْبسػبد 
  . 30ُٜٗ أىظبٕب خشٜٗج اٍِْبزؿبح تبالخظبل اٍذْبئٛ تّٜ اٍسٖبح اٍِـْٜج خالل ِدث -1
نٛ ضبٍج ؿدُ اٍٗظٗل اٍٙ خشٜٗج خالل ذالذّٜ ُٜٗ خرنؾ اٍِْبزؿبح اٍخٛ ىد خْضأ ضٗل خهشٜر ٕذٓ - 2

اٍخٛ ال ٌِّٜ خشٜٗخٖب  تّٜ شَػبح اٍسِبرً نٛ اٍدٍٗج  (28اٍِبدث )اٍيٗاؿد اٗ تضأّ اسراءاح 
اٍِشخٗردث ٗاٍسٖج اٍِخخظج تبٍدٍٗج اٍِظدرث اٍٙ ٍسْج اٍخْهٜذ ٗاٍِخبتـج ٍَْؼر نٛ ضَٖب اٗ 

. خضَٜٖٗب اٍٙ ٍسْج نع اٍِْبزؿبح
ٜخُ خشٜٗج اٍِْبزؿبح تّٜ اٍِشخٗرد ٗشَػبح اٍسِبرً تبٍدٍٗج اٍِشخٗردث نٛ اػبر اٍخضرٜـبح - 3

  .اٍْبنذث نٛ ٕذٓ اٍدٍٗج
 
 
( 30)مادة 

اىؼقىثبد 
 اٍدٗل اٍِـْٜج ؿيٗتبح ػتيب ٍيٗاْْٜٖب ؿَٛ أٚ ضخط نٛخػتو اٍشَػبح اٍسِرٌٜج أٗ اٍسٖج اٍِخخظج 

 ظٜبكج ِشخْد ٜضخٗ٘ ؿَٙ ِـَِٗبح كٜر ظضٜضج تٖدم اٍضظٗل ؿَٙ ِـبَِج نٜٛظٜق أٗ ٜخشتة 
. خهغَٜٜج ٍَِْخسبح
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( 31)مادة 

 ادلْبطق احلزح يف اىذوه اىؼزثُخ
 ٜخُ االخسبر اٍخٛ اٍِْخسبح أّخخخذ ٌل ِّ اٍدٗل اٍـرتٜج األؿغبء ٌبنج اٍخػٗاح اٍالزِج ٍغِبّ  -1

 إىَِٜٖب، ٍّ ٜخُ اشختداٍٖب نٛنٜٖب تِٗسة إذتبح ِْضأ أْٔ خالل ْيَٖب ؿتر ِْػيج ضرث خيؾ 
تِْخسبح أخر٘، ٗال ٜخُ إخغبؿٖب ٍـَِٜبح أخر٘ تخالم اٍـَِٜبح اٍـبدٜج تٖدم اٍِضبنؼج ؿَٜٖب 

. ِّ اٍخَم
، نئْٔ ؿْدِب خشخٗرد ِْخسبح ٍٖب ظهج  (1) اٍهيرث نٛٗؿَٙ شتٜل االشخذْبء ِّ األضٌبُ اٍٗاردث  -2

 ؿَِٜبح أِْٚضأ إضد٘ اٍدٗل اٍـرتٜج األؿغبء ٍِْػيج ضرث تِٗسة إذتبح ِْضأ ٜٗخُ إسـراء 
  خضلٜل أٗ خظْٜؾ ؿَٜــٖب ، خيُٗ اٍشَػبح اٍِـْٜج تئظدار ضٖبدث ِْضأ ؿرتٜج سدٜدث أٗخسٖٜز 

  اٍخضلٜل أٗ اٍخظْٜؾ  اٍِذٌٗرث ىد أٗٗذًٍ تْبء ؿَٙ ػَة اٍِظدر إذا ِب ٌبْح ؿَِٜبح اٍخسٖٜز 
. خِح ٗنو ِب ٗرد تٖذٓ اٍيٗاؿد

 
 

 الفصل السابع

اىشزوط اخلبصخ 
( 32)مادة 

اىتىقُغ ػيً إّشبء ٍْبطق جتبرح حزح 
 ضبٍج خٗىٜؾ أٜج دٍٗج ؿرتٜج الخهبىبح إْضبء ِْبػو خسبرث ضرث ِؾ دٍٗج أٗ ِسِٗؿج ِّ اٍدٗل كٜر نٛ

اٍـرتٜج نئْٔ ٌِّٜ ٍٖب االخهبو ؿَٙ ىٗاؿد ِْضأ ِخبٍهج ٍيٗاؿد اٍِْضأ اٍـرتٜج تضرػ أال خؤد٘ خًَ 
 إؿبىج خْهٜذ ِْػيج اٍخسبرث اٍضرث اٍـرتٜج اٌٍتر٘، ٗأّ خػتو خًَ اٍيٗاؿد ؿَٙ ؿَِٜبح إٍٙاٍيٗاؿد 

اٍخسبرث تّٜ خًَ اٍدٍٗج اٍـرتٜج اٍـغٗ ٗاٍدٗل كٜر اٍـرتٜج اٍِٗىـج ِـٖب الخهبىبح إْضبء ِْػيج خسبرث 
 .ضرث

 
( 33)المادة 

  3طت صفخ ادلْشأ اىؼزثُخداىظيغ اىتٍ ال تل
 ِظْـج نٛ اٌٍٜبّ اٍظْٖٜٗٛ أٗال خٌخشة اٍشَـج ظهج اٍِْضأ اٍـرتٛ إذا ٌبْح إضد٘ ٌِْٗبخٖب ِْخسج 

 أٗ رأس اٍِبل اٍِْخز ٍٖب ًَِِٗ ًٌَٜب أّ( 10) ٌبْح أٚ ِّ اٍـْبظر اٍضٜبدٜج اٍٗاردث نٛ اٍِبدث أٗ
. ٗ ضرٌبح ِٗغٗؿج نٛ ىٗائُ اٍِيبػـج اٍـرتٜج إلشرائٜلأسزئًٜب ٍضرٌبح إشرائَٜٜج 

                                                           
ٍِ األحناً اىؼاٍت، وٌؤمد أُ ْٕاك دواًل ػسبٍت تتباده اىؼالقاث اىتجازٌت ٍغ دوىت إسسائٍو يف إطاز ػَيٍت اىسالً ويف  (33)ٌسجو وفد مجهىزٌت ٍصس اىؼسبٍت حتفظٔ ػيى ادلادة  3

 .ىرىل فئُ وفد مجهىزٌت ٍصس اىؼسبٍت ٌتحفظ ػيى تطبٍق ٕرٓ ادلادة باىصٍاغت اىيت وزدث هبا. خدٍت ٕرٓ اىؼَيٍت
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الفصل الثامن 

أحنبً ختبٍُخ 
( 34)المادة 

 حبىخ ػجىر يفاىظيغ ادلىخىدح 
 ادلخبسُ اجلَزمُخ أثْبء تطجُق اىْظبً يف أو 

 ػرٜيٖب أٗ ِٗسٗدث تظهج نٛ خٌّٗ ٗاٍخٛخخِخؾ اٍشَؾ اٍِػبتيج ٍٖذٓ اٍيٗاؿد ؿْد دخٍٗٔ ضٜز اٍخْهٜذ 
 اٍشَػبح اٍسِرٌٜج أٗ إٍٙ ٕذا اٍْؼبُ ضرٜػج أّ خيدُ نٛ ِخبزّ سِرٌٜج، تبٍِزاٜب اٍِػتيج نِٛؤىخج 

 أٗ رسـٛ ِّ ػرم اٍشَػبح اٍسِرٌٜج تأذراٍسٖج اٍِخخظج ٗخـالل أرتـج أضٖر ضٖبدث ِْضأ ظبدرث 
.  خذتح اٍْيل اٍِتبضر ٍٖباٍخٛ اٍٗذبئو إٍٙاٍسٖج اٍِخخظج ٍَتَد اٍِظدر  تبإلغبنج 

 
( 35)المادة 

 اىربّبٍح اىتْفُذٌ  أحنبًاىظيغ اىتٍ ال تظزٌ ػيُهب 
 ِْػيج اٍخسبرث اٍضرث اٍـرتٜج إلىبِج اٍترْبِز اٍخْهٜذٚ أضٌبُال خخِخؾ اٍشَؾ اٍخٛ ال خشرٚ ؿَٜٖب 

 ٗاالِخٜبزاح اٍِِْٗضج تبإلؿهبءاحاٌٍتر٘ ٗأّ اٌخشتح ظهج اٍِْضأ اٍٗاردث نٛ اٍسداٗل اٍخهظَٜٜج 
 .اٍٗػٍَْٛشَؾ اٍـرتٜج ذاح اٍِْضأ 

 
( 36)المادة 

تؼذَو اىقىاػذ 
 ذَذٛ اٍدٗل اٍـرتٜج تأكَتٜج أّ ٜيرر خـدٜل أضٌبُ ٕذٓ اٍيٗاؿد ٗاالسخِبؿٛ االىخظبدٍَِٚسَس 
  .األؿغبء

 
 
 

( 37)المادة 

تطجُق اىقىاػذ 
خخخذ اٍدٗل اٍـرتٜج األؿغبء اٍخػٗاح اٍالزِج ٍخػتٜو ٕذٓ اٍيٗاؿد ٗإضالٍٖب ِضل اٍيٗاؿد اٍـبِج 

اٍِـِٗل تٖب ضبًٍٜب ألكراع اٍختبدل اٍخسبرٚ نٛ إػبر ِْػيج اٍخسبرث اٍضرث اٍـرتٜج اٌٍتر٘ تـد نخرث 
 .اْخيبٍٜج ٜضددٕب اٍِسَس االىخظبدٚ ٗاالسخِبؿٛ





املالحظات التمهيدية جلدول عمليات التشغيل والتصنيع الالزمة 
إلكساب السلع صفة املنشأ 

 

( : 1)المالحظة 

خضدد اٍيبئِج اٍضرٗػ اٍِػَٗتج ٍسِٜؾ اٍِْخسبح الؿختبرٕب ىد خغـح ٍـَِٜبح خضلٜل أٗ 
. ِّ ٕذا اٍترٗخٌٗٗل  (5)خظْٜؾ ٌبنٜج نٛ إػبر اٍِبدث 

( 2)المالحظة 

ٜٗخغِّ اٍـِٗد .   ٜظم اٍـِٗدّٜ األٍّٜٗ نٛ اٍيبئِج اٍِْخز اٍذٚ خُ اٍضظٗل ؿَٜٔ 2/1
األٗل رىُ اٍتْد أٗ اٍهظل اٍِشخخدِج نٛ اٍْؼبُ اٍِْشو ، ٜٗخغِّ اٍـِٗد اٍذبْٛ 

ٌٍل دخٗل نٛ . ٗظم اٍشَؾ اٍِشخخدِج نٛ ٕذا اٍْؼبُ ٍذًٍ اٍتْد أٗ اٍهظل 
ٗؿْدِب ، ٌّٜٗ اٍدخٗل  . 4 أٗ 3اٍـِٗدّٜ األٍّٜٗ ْٕبً ىبؿدث ِضددث نٛ اٍـِٗدّٜ 

نئّ ذًٍ ٜٗغص أّ " ex"نٛ اٍـِٗد األٗل ، نٛ تـع اٍضبالح ، ِشتٗىًب تضرنٛ 
 خشرٚ نيػ ؿَٙ اٍسزء ِّ اٍتْد ٌِب ٕٗ ِٗغص 4 أٗ 3اٍيٗاؿد اٍِذٌٗرث نٛ األؿِدث 

 . 2نٛ اٍـِٗد رىُ 

 أٗ ٜـػٛ رىُ نظل ذُ ٜـػٛ ٗظم اٍِْخسبح 1 ؿْدِب ٜخُ خسِٜؾ ؿدد ِّ اٍتْٗد رىُ 2/2
 خشرٚ 4 أٗ 3 تٗظم ؿبُ ، نئّ اٍيٗاؿد اٍٗاردث نٛ اٍـِٗدّٜ 2نٛ اٍـِٗد رىُ 

ؿَٙ سِٜؾ اٍِْخسبح ، اٍخٛ خْدرر نٛ اٍْؼبُ اٍِْشو نٛ تْٗد ٍَهظل اٍسِرٌٛ أٗ نٛ 
 . 1أٚ ِّ اٍتْٗد اٍِسِـج نٛ اٍـِٗد رىُ 

 نٛ ضبٍج ٗسٗد ىٗاؿد ِخخَهج نٛ اٍيبئِج خشرٚ ؿَٙ ِْخسبح ِخخَهج نٛ تْد ٗاضد نئّ 2/3
ٌل سزء ٜضخٗٚ ٗظهًب ٍٖذا اٍسزء ِّ اٍتْد اٍذٚ خلػٜٔ اٍيٗاؿد اٍٗاردث نٛ اٍـِٗدّٜ 

3ٗ4 . 

 ٍَدخٗل نٛ اٍـِٗدّٜ األٍّٜٗ ، نئّ 3ٗ4 نٛ ضبٍج خضدٜد ىبؿدث نٛ ٌل ِّ اٍـِٗدّٜ 2/4
ٍَِظدر اٍضو نٛ االخخٜبر تّٜ اٍتدَّٜٜ ٍخػتٜو أِبُ اٍيبؿدث اٍٗاردث نٛ اٍـِٗد رىُ 

ٗإذا ٍُ خـػٛ ىبؿدث ِْضأ نٛ اٍـِٗد رىُ  . (4)أٗ خًَ اٍٗاردث نٛ اٍـِٗد رىُ  (3)
( . 3)نئْٔ ٜسة خػتٜو اٍيبؿدث اٍِذٌٗرث نٛ اٍـِٗد رىُ  (4)

 
 



 : 3المالحظة 

ِّ ٕذا اٍترٗخٌٗٗل اٍخبظج تبٍِْخسبح اٍخٛ اٌخشتح ظهج  (5)  خشرٚ أضٌبُ اٍِبدث 3/1
اٍِْضأ ٗاٍخٛ خشخخدُ نٛ ظْبؿج ِْخسبح أخر٘ ، ٗذًٍ تلع اٍْؼر ؿِب إذا ٌبْح 

ٕذٓ اٍظهج ىد اٌخشتح داخل اٍِظْؾ اٍذٚ خُ نٜٔ اشخخداُ خًَ اٍِْخسبح أٗ نٛ ِظْؾ 
. أخر نٛ اٍدٍٗج اٍـرتٜج اٍـغٗ 

: ِذبل 

 ٗاٍذٚ خْط اٍيبؿدث ؿَٙ أال خخـد٘ ىِٜج اٍِٗاد 8407ٜخُ خظْٜؾ اٍِضرً تْد رىُ 
ِّ ىِٜخٔ خشَُٜ % 40اٍخٛ ٍٜس ٍٖب ظهج اٍِْضأ اٍخٛ ٌِّٜ أّ خدخل نٛ إْخبسٔ ؿّ 

ٕٗذٓ اٍِٗاد اٍخٛ ٍٜس ٍٖب ظهج اٍِْضأ ِظْٗؿج ِّ شتبئً أخر٘ ِّ . تبة اٍِظْؾ 
" . ex "7224ٗخدخل خضح اٍتْد رىُ " تبٍػرو "اٍظَة خُ خضٌَٜٖب 

نٛ دٍٗج ؿرتٜج ؿغٗ ٍشتٌٜج ٍٜس ٍٖب ظهج اٍِْضأ ، نئْٖب " اٍػرو"نئذا خِح ؿَِٜج 
نٛ " ex "7224خٌّٗ ىد اٌخشتح ظهج اٍِْضأ تِٗسة اٍيبؿدث اٍخبظج تبٍتْد رىُ 

إذّ ٌِّٜ اضخشبة أّ ٍَيػـج اٍِػرٗىج ظهج اٍِْضأ نٛ ضشبة ىِٜج . اٍيبئِج 
اٍِضرً تلع اٍْؼر ؿِب إذا ٌبْح ىد أْخسح نٛ ْهس اٍِظْؾ أٗ نٛ ِظْؾ آخر نٛ 
اٍدٍٗج اٍـرتٜج اٍـغٗ ، ٗال ٜؤخذ نٛ اٍضشبة ىِٜج اٍشتٌٜج اٍخٛ ٍٜس ٍٖب ظهج اٍِْضأ 

. ؿْدِب ٜخُ سِؾ ىِٜج اٍِٗاد اٍِشخخدِج اٍخٛ ٍٜس ٍٖب ظهج اٍِْضأ 

 خِذل اٍيبؿدث اٍِذٌٗرث نٛ اٍيبئِج اٍضد األدْٙ ٍـَِٜبح اٍخضلٜل أٗ اٍخظْٜؾ اٍالزِج ، 3/2
ٗأّ إسراء ؿَِٜبح خضلٜل أٗ خظْٜؾ أٌذر ٌٜشة أٜغًب ظهج اٍِْضأ ، ٗتبٍـٌس نئّ 

ٍذًٍ نئْٔ نٛ . إسراء ؿَِٜبح خضلٜل أٗ خظْٜؾ أىل ال ٌِّٜ أّ ٌٜشتٖب ظهج اٍِْضأ 
ضبٍج شِـبش اٍيبؿدث تبشخخداُ ِٗاد ٍٜس ٍٖب ظهج اٍِْضأ نٛ ِرضَج ِـْٜج نٛ 

اٍخظْٜؾ ، نئْٔ ٜشِص تبشخخداُ ٕذٓ اٍِٗاد نٛ ِرضَج ِتٌرث ّ اٍخظْٜؾ ، ٗال ٜشِص 
. تبشخخداِٖب نٛ ِرضَج الضيج 

ٌِّٜ "  نئْٔ ؿْدِب خْط ىبؿدث ؿَٙ أْٔ 2/3 تدّٗ اإلخالل تِب ٗرد نٛ اٍِالضؼج 3/3
نئْٔ ٌِّٜ أٜغًب اشخخداُ ِٗاد ِّ ْهس تْد اٍِْخز ػتيًب " اشخخداُ ِٗاد ِّ أٚ تْد 

ٜظْؾ ِّ ِٗاد " ٗؿَٙ ٌل ضبل نئّ خـتٜر . ألٜج ىٜٗد ِضددث ىد خٌّٗ ٗاردث تبٍيبؿدث 
ٜـْٛ أّ اٍِٗاد اٍٗاردث .... " ِّ أٚ تْد تِب نٛ ذًٍ اٍِٗاد األخر٘ ِّ اٍتْد رىُ 

نيػ نٛ ْهس تْد اٍِْخز ٍٖٗب ِٗاظهبح ِخخَهج ؿّ ِٗاظهبح اٍِْخز ٌِب ٕٗ ٗارد نٛ 
. ِّ اٍيبئِج ، ٕٛ اٍخٛ ٌِّٜ اشخخداِٖب  (2)اٍـِٗد رىُ 



 ؿْدِب خْط ىبؿدث نٛ اٍيبئِج ؿَٙ أْٔ ٌِّٜ خظْٜؾ ِْخز ِّ أٌذر ِّ ِبدث ٗاضدث نئّ 3/4
ٕذا ٜـْٛ أْٔ ٌِّٜ اشخخداُ أٜج ِبدث ٗاضدث أٗ أٌذر ، ٗأْٔ ٍٜس ِػَٗتًب اشخخداُ ٌل 

. ٕذٓ اٍِٗاد 
 

  اٍخبظج تبألىِضج أْٔ ٌِّٜ اشخخداُ األٍٜبم 5212 إٍٙ 5208 خْط اٍيٗاؿد رىُ : ِذبل
اٍػتٜـٜج ٌٗذًٍ اٍِٗاد اٌٍِٜبٜٗج ، ٌٗذًٍ ِٗاد أخر٘ ، نئّ ذًٍ ال ٜـْٙ أْٔ ٜسة 
 .اشخخداُ ٌال اٍِبدخّٜ إذ أْٔ ِّ اٌٍِِّ اشخخداُ ِبدث ٗاضدث أٗ األخر٘ أٗ ٌالِٕب

 ؿْدِب خضدد ىبؿدث  نٛ اٍيبئِج ؿَٙ أْٔ ٌِّٜ خظْٜؾ ِْخز ِّ ِبدث ِـْٜج نئّ اٍيبؿدث 3/5
 ال خِْؾ اشخخداُ ِٗاد أخر٘ ال خشخٗنٙ اٍضرٗػ تشتة ػتٜـخٖب اٌٍِخشتج

 . ( أدْبٓ اٍخبظج تبٍِْشٗسبح 6/2أْؼر أٜغًب اٍيبؿدث  ) 
 اٍخٙ خْط ؿَٙ اشختـبد 1904ال خِْؾ اٍيبؿدث اٍخبظج تبألػـِج اٍِسٖزث اٍتْد رىُ : ِذبل 

اشخخداُ اٍلالل ِٗضخيبخٖب ، ِّ اشخخداُ األِالش اٍِـدْٜج ٗاٌٍِٜبٜٗبح ٗأٜج إغبنبح 
. أخر٘ ٍٜشح ِّ ِْخسبح اٍلالل 

 ِٗؾ ذًٍ نئّ ٕذا ال ْٜػتو ؿَٙ اٍِْخسبح اٍخٛ ، تبٍركُ  ِّ ؿدُ إٌِبْٜج خظْٜـٖب 
ِّ ِٗاد  ِـْٜج ِضددث م تبٍيبئِج ، ٌِّٜ إْخبسٖب ِّ ِٗاد ٍٖب ْهس اٍػتٜـج ٗذًٍ 

. خالل اٍِراضل اٍِتٌرث  ٍَخظْٜؾ 
ِظْٗؿج ِّ ِٗاد كٜر  " ex( "  62)نٛ ضبٍج اضد ِْخسبح اٍِالتس ِّ اٍهظل :  ِذبل 

ِْشٗسج نئْٔ إذا ٌبّ ِّ اٍِشِٗش  نيػ اشخخداُ كزل ٍٜس ٍٔ ظهج اٍِْضأ  ٍٖذا 
اٍِْخز ، نئْٔ ٍٜس ِّ اٌٍِِّ اٍتدء تيِبص كٜر ِلزٗل ضخٙ ٍٗٗ ٌل ِّ كٜر اٌٍِِّ 

نٛ ِذل ٕذٓ اٍضبالح ، نئّ اٍِٗاد اٍخٛ ٌِّٜ . إْخبر ىِبص كٜر ِلزٗل ِّ اٍلزل 
. اٍتدء ؿبدث خٌّٗ نٛ ِرضَج ىتل ِرضَج اٍلزل ٕٗٙ ِرضَج األٍٜبم 

  ؿْدِب ٜـػٙ نٛ ىبؿدث نٛ اٍيبئِج ْشتخبّ ِئٜٗخبّ ٍَضد األىظٙ ٍيِٜج اٍِٗاد اٍخٛ ٍٜس 3/6
ٍٖب ظهج اٍِْضأ اٍخٛ ٌِّٜ اشخخداِٖب ،  نبْٔ ال ٌِّٜ سِؾ ٕبخّٜ  اٍْشتخّٜ ِـًب ، أٚ 
تـتبرث أخر٘ أّ اٍيِٜج اٍيظٗ٘ ٌٍل اٍِٗاد اٍخٛ ٍٜس ٍٖب ظهج اٍِْضأ اٍِشخخدِج ال 

ٗتبإلغبنج ٍذًٍ  نئْٔ ٜسة ؿدُ خسبٗز . ٌِّٜ أّ خزٜد ؿّ أؿَٙ اٍْشة اٍِـػبث 
. اٍْشة اٍهردٜج اٍخبظج تبٍِٗاد اٍِـْٜج اٍخٛ خػتو ؿَٜٖب 

 4المالحظة 

نٛ اٍيبئِج ٍإلضبرث إٍٙ األٍٜبم تخالم األٍٜبم " أٍٜبم ػتٜـٜج "   ٜشخخدُ ِظػَص 4/1
ٕٗٙ خْضظر نٛ اٍِراضل اٍخٛ خشتو ؿَِٜج اٍلزل ٗخضِل ، . اٍظْبؿٜج أٗ اٍخرٌٜتٜج 



ٗذًٍ ِب ٍُ ٜضدد خالم ذًٍ ، اٍْهبٜبح ، ٗاألٍٜبم اٍِشرضج ٗاٍِِضػج أٗ اٍخٛ خُ 
. خسٖٜزٕب ٌٍّٗ ٍُ خلزل 

 
 
 ، اٍضرٜر تْٗد أرىبُ 0503ضـر اٍخٜل تْد رىُ " أٍٜبم ػتٜـٜج "  ٜضخِل ِظػَص 4/2

 5101 ،أٍٜبم اٍظٗم ٗضـر اٍضٜٗاّ اٍخضّ أٗ اٍْبؿُ تْٗد أرىبُ 5003 ٗ 5002
 ، ٗأٜج أٍٜبم ْتبخٜج أخر٘ 5203 ضخٙ 5201 ، أٍٜبم اٍيػّ تْٗد رىُ 5105إٍٙ 

 . 5305 إٍٙ 5201تْٗد أرىبُ 
، ِٗاد " ، اٍِٗاد اٌٍِٜبٜٗج " ٍة اٍْشٜز "   ٜشخخدُ نٛ اٍيبئِج اٍِظػَضبح اٍخبٍٜج 4/3

ٗاٍخٛ ٌِّٜ  (63)إٍٙ  (50)ٍٗظم اٍِٗاد كٜر اٍِدرسج نٛ اٍهظٗل " خظْٜؾ اٍٗرو 
. اشخخداِٖب نٛ خظْٜؾ أٍٜبم ظْبؿٜج أٗ خرٌٜتٜج أٗ ٗرىٜج أٗ كزٗل 

نٛ اٍيبئِج ٍإلضبرث إٍٙ اٍخٜٗػ أٗ األٍٜبم " أٍٜبم ظْبؿٜج "  ٜشخخدُ ِظػَص 4/4
 . 5507 ضخٙ 5501اٍظْبؿٜج ٗاٍخرٌٜتٜج أٗ ؿٗادِٖب تْٗد أرىبُ 

 

 5ملحوظة 

   ؿْدِب ٜضبر إٍٙ ٕذٓ اٍَِضٗؼج تبٍْشتج ألٚ ِْخز نٛ اٍيبئِج نئّ اٍضرٗػ اٍٗاردث نٛ 5/1
اٍـِٗد اٍذبٍد ٍّ خػتو ؿَٙ أٜج خبِبح أشبشٜج ٍَْشٜز خشخخدُ نٛ ظْبؿج ٕذا اٍِْخز 

 نبىل ِّ اٍٗزّ اٌٍَٙ ٍَِٗاد اٍْشٜسٜج األشبشٜج اٍِشخخدِج% 10ٗاٍخٛ خِذل سِٜـٖب 
 ( . 5/4 5/3ٗأْؼر أٜغًب اٍِالضؼبح أرىبُ  ) 

 ٌِّٜ خػتٜئ نيػ ؿَٙ 5/1 ٗؿَٙ ٌل ضبل نئّ اٍشِبش اٍِذٌٗر نٛ اٍِالضؼج 5/2
اٍِْخسبح اٍِخَٗػج اٍخٛ ٜخُ إْخبسٖب ِّ ِبدخّٜ أٗ أٌذر ِّ اٍِٗاد األشبشٜج 

. ٍَِْشٗسبح 
: وفيما يلي المواد األساسية للنسيج 

. اٍضرٜر  -
 .اٍظٗم  -

 .ضـر اٍضٜٗاّ اٍخضّ  -

 .ضـر اٍضٜٗاّ اٍْبؿُ  -

 .ضـر اٍخٜل  -

 .اٍيػّ  -

 .ِٗاد ظْبؿج اٍٗرو ، اٍٗرو  -



 .اٌٍخبّ  -

 .خٜٗػ اٍيخة  -

 .اٍسٗح ٗؿٗادُ األٍٜبم اٍْشٜسٜج األخر٘  -

 genus agaveأٍٜبم شٜزال ٗأٍٜبم ْشسٜج ِّ أْٗاؽ اٍظتبر -
. أٍٜبم سٗز اٍْٖد ، ٗاألتبٌب ، ٗاٍراِٛ ، ٗأٍٜبم اٍْشٜز اٍْتبخٜج األخر٘ -  

. اٍخٜٗػ اٍخرٌٜتٜج -
 .اٍخٜٗػ اٍظْبؿٜج  -

 .اٍتٍٗٛ تر ٗتَّٜٜ  -

 .أٍٜبم اٍتٍٜٗشخر اٍخرٌٜتٜج  -

 .أٍٜبم اٍتٍٜٗبِٜد اٍخرٌٜتٜج  -

 .أٍٜبم اٍتٍٜٗبٌرَٜٗ ْٜخرَٜٙ اٍخرٌٜتٜج  -

 .أٍٜبم تٍٗٛ نتَّْٜٜٜ شَٜهبد اٍخرٌٜتٜج  -

 .اٍظْبؿج األخر٘  -

 .كزل ِظْٗؽ ِّ تٍٗٛ ٜذبّ  -

خدخل نٜٖب رىبئو ِّ ظهبئص  (خٜٗػ ِِـدْج  ) 5605ِْخسبح ِّ اٍتْد رذُ  -
األٍُِْٜٗٗ أٗ ِّ تالشخًٜ شٗاء ٌبْح ِلػبث تتٗدرث األٍُِْٜٗٗ أٗ كٜر ِلػبث ، 

  ُِ ، تّٜ ػتيخّٜ ِّ اٍتالشخًٜ ؿّ ػرٜو الظو 5َِّٗٗؿرغٖب ال ٜخـد٘ 
 . أٗ ضهبم 

  .5605ِْخسبح أخر٘ ِّ اٍتْد  -

 ٗأٍٜبم خرٌٜتٜج 5203 ِظْٗؽ ِّ أٍٜبم اٍيػّ تْد رىُ 5202أّ كزل ِّ اٍتْد رىُ : ِذبل 
ٍذًٍ نبْٔ ٌِّٜ اشخخداُ أٍٜبم خرٌٜتٜج ال خخٗانر .  ٕٗ كزل ِخَٗػ 5506تْد رىُ 

 (اٍخٛ خخػَة اٍخظْٜؾ ِّ اٍِٗاد اٌٍِٜبئٜج أٗ ٍة اٍِْشٗسبح  )نٜٖب ىٗاؿد اٍِْضأ 
. ِّ ٗزّ اٍلزل % 10ٗذًٍ ضخٙ 

 ٗكزل 5107 ِظْٗؽ ِّ كزل ظٗم تْد رىُ 5112أّ ىِبص ظٗم تْد رىُ : ِذبل 
ٍذًٍ نئّ كزل خرٌٜتٛ .  ٕٗ ىِبص ِخَٗػ 5509خرٌٜتٛ ِّ أٍٜبم خرٌٜتٜج تْد رىُ 

اٍخٛ خخػَة أّ خخُ ظْبؿخٔ ِّ ِٗاد ٌِٜبٜٗج أٗ ٍة  )ال ٜخٗانر نٜٔ ىٗاؿد اٍِْضأ 
اٍخٛ خخػَة أّ خخُ ) أٗ كزل ظٗم ال خخٗانر نٜٔ ىٗاؿد اٍِْضأ ( (ِْشٗسبح 

أٗ خَٜػ ِّ  (ظْبؿخٔ ِّ أٍٜبم ػتٜـٜج ٍٜشح ِشرضج أٗ ِِضػج أٗ ِـدل ٍَلزل 
ِّ ٗزّ اٍيِبص  % 10االذّْٜ ، ٌِّٜ اشخخدأِ تضرػ أّ إسِبٍٛ ٗزْٖب ال ٜزٜد ؿّ 



 ٗىِبص 5205 اٍِظْٗؽ ِّ كزل ىػّ  تْد رىُ 5802ٜـختر اٍيِبص اٍِـيٗد تْد رىُ : ِذبل 
 ِْخز ِخَٗػ نيػ إذا ٌبّ اٍيِبص  اٍيػْٛ ْهشٔ ْشٜز ِخَٗػ 5210ىػْٛ تْد رىُ 

ِظْٗؽ ِّ كزل ِظْم نٛ تْدّٜ ِْهظَّٜ أٗ إذا ٌبّ كزل اٍيػّ اٍِشخخدُ 
. ِخَٗػ 

 ٗىِبص خرٌٜتٛ تْد رىُ 5205إذا ٌبّ اٍيِبص اٍِـيٗد ِظْٗؽ ِّ كزل ىػّ تْد رىُ : ِذبل 
 ، ٍذًٍ نئْٔ ِّ اٍٗاغص أّ اٍلزل اٍِشخخدُ ٕٗ ْٗؿّٜ ِْهظَّٜ ِّ اٍِٗاد 5407

. اٍْشسٜج ، ٗأّ اٍيِبص اٍِـيٗد ٕٗ ِْخز ِخَٗػ 
خـختر اٍشسبدث ذاح اٍـيد اٍِظْٗؿج ِّ كزل ظْبؿٛ ٗكزل ىػّ ٗاٍؼٖر ِّ اٍسٗح : ِذبل 

ٍذًٍ ٌِّٜ اشخخداُ ِٗاد . ِْخز ِخَٗػ ألْٔ  خُ اشخخداُ ذالذج خبِبح ْشسٜج أشبشٜج 
ٍٜس ٍٖب ظهج اٍِْضأ خدخل نٛ ِرضَج الضيج ِّ اٍخظْٜؾ ؿْدِب خشِص تٔ اٍيبؿدث 

ِّ اٍِٗاد اٍْشسٜج ٍَشسبدث ، ٍذًٍ ٌِّٜ  % 10تضرػ إال ٜخـد٘ اسِبٍٙ ٗزْٖب 
أٗ اٍلزل اٍظْبؿٛ نٛ ٕذٓ اٍِرضَج ِّ  اٍخظْٜؾ / اشخٜراد ٌل اٍؼٖر اٍسٗح ٗ 
. تضرػ ِالضؼج ضرػ اٍٗزّ 

 نٛ ضبٍج اٍِْخسبح اٍخٛ خغُ كزل ِظْؾ ِّ اٍتٍٗٛ ٜٗرٜذّٜ ِخَٗػج تضـٜراح ِرْج 5/3
ٍٖذا % 20ِّ اٍتٍٗٛ أذٜر شٗاء ٌبْح ِشخِرث أٗ كٜر ِشخِرث نئّ اٍشِبش ٌّٜٗ 

. اٍلزل 
 نٛ ضبٍج اٍِْخسبح  اٍخٛ خضخٗ٘ ؿَٙ ضرائص ِّ رىبئو األٍُِْٜٗٗ أٗ ِّ اٍتالشخًٜ  5/4

 ُِ 5شٗاء ٌبْح ِلػبث تتٗدرث األٍُِْٜٗٗ أٗ كٜر ِلػبث ٗؿرغٖب ال ٜخـد٘ 
% 30ِٗغٗؿٜج تّٜ ػتيخّٜ ِّ اٍتالشخًٜ ؿّ ػرٜو الظو ، نئّ اٍشِبش ٌّٜٗ 

. تبٍْشتج ٍٖذٓ اٍرىبئو 
 

 : 6المالحظة 

 نٛ ضبٍج اٍِْخسبح اٍْشسٜج اٍخٛ أِبِٖب ؿالِج نٛ اٍيبئِج ألّ ٍٖب خذٜٜل نئْٔ ٌِّٜ 6/1
اشخخداُ اٍِٗاد اٍْشسٜج اٍخٛ ال خخِبضٙ ِؾ اٍيبؿدث اٍِذٌٗرث نٛ اٍـِٗد اٍذبٍد ِّ 

اٍيبئِج اٍخبظج تبٍِْخز اٍِظْؾ اٍِـْٙ تبشخذْبء اٍتػبْج اٍداخَٜج ، نٛ إْخبر اٍِالتس 
تضرػ أّ خٌّٗ ِظْهج نٙ تْد سِرٌٛ ِخخَم  ؿّ اٍتْد اٍسِرٌٙ ٍَِْخز ، ٗأّ 

. ِّ ىِٜج اٍِْخز  خشَُٜ خبرر اٍِظْؾ % 8ىِٜخٖب ال خزٜد ؿّ 
 50 ٌِّٜ اشخخداُ اٍِٗاد كٜر اٍِظْهج نٛ اٍهظٗل ِّ 6/3 تدّٗ االخالل تبٍِالضؼج 6/2

 تدّٗ ىٜٗد نٛ ظْبؿج اٍِْخسبح اٍْشسٜج ، شٗاء ٌبْح خضخٗ٘ ؿَٙ ِٗاد 63إٍٙ 
.  ْشسٜج أٗ ال 



إذا ْظح ىبؿدث نٛ اٍيبئِج تغرٗرث اشخخداُ اٍلزل ٍخظْٜؾ ِْخز  ِذل اٍتْػَْٗبح نئّ : ِذبل 
ٕذا ال ِْٜؾ اشخخداُ ِْخسبح ِـدْٜج ِذل األزرار ألْٖب كٜر ِظْهج نٛ اٍهظٗل ِّ 

 ٍْٗهس ٕذا اٍشتة نئْٔ ٍٜس ِِْٗؿًب اشخخداُ اٍششح ضخٙ ٍٗٗ ٌبْح ٕذٓ 63 إٍٙ 50
. اٍششح خضخٗ٘ ؿبدث ؿَٙ ِٗاد  ْشٜسٜج 

  ؿْد خػتٜو ىٗاؿد ْشتج اٍِٗاد اٍخٛ ال خخٗانر نٜٖب ظهج اٍِْضأ ، نئْٔ ٜسة األخذ نٛ 6/3
االؿختبر ؿْد ضشبة اٍِٗاد اٍخٛ ال خخٗانر نٜٖب ظهج اٍِْضأ ىِٜج اٍِٗاد كٜر اٍِظْهج 

 . 63 إٍٙ 50نٛ اٍهظٗل 
 

 : 7المالحظة 

 ex "  ٗ2902 "  2901 ٗ 2715 ضخٙ ex " 2713 "  2707 ألكراع اٍتْٗد أرىبُ 7/1
  "ex "  ٗ3403  " ex "  ٕٛ نئّ ؿَِٜبح اٍخظْٜؾ اٍِضددث :

 . اٍخيػٜر نٛ نراف  - أ

. إؿبدث اٍخيػٜر اٍٖداُ أٗ اٍخٌشٜر ٍَتخرٗل أٗ اٍلبز  - ة
. اٍخٌشٜر -  ر 
.  اٍخيػٜر اٍٖداُ أٗ اٍخٌشٜر ٍَتخرٗل أٗ اٍلبز –د 

. االشخخالط ؿّ ػرٜو تـع أْٗاؽ اٍِذٜتبح - ٕـ 
:  ؿَِٜبح خظْٜؾ خضِل ٌل اٍـَِٜبح اٍخبٍٜج –ٗ

.  أٍّٜٗ –  اٍِـبٍسج تضبِع اٌٍترٜح اٍِرٌز 
  إزاٍج األٍٗاّ ٗاٍخيْٜج تبشخخداُ خرتج ػتٜـٜج ْضػج–  اٍخـبدل تـٗاِل ىَٜٗج 

.  أٗ خرتج ِْضػج ، أٗ نضُ ْتبخٛ أٗ تٌٗشٜح ِْضػ 
. اٍتَِرث - ز
. سـل اٍِبدث ىَٜٗج - ش

.  اٍخسبزئٜج –ػ 
:  نئّ ؿَِٜبح اٍخظْٜؾ اٍِضددث ٕٛ 2712 – 2711 – 2710 ألكراع اٍتْٗد أرىبُ 7/2

. اٍخيػٜر نٛ نراف  - أ
 .إؿبدث اٍخيػٜر ؿّ ػرٜو ؿَِٜج خسزئج دىٜيج ٌٗبَِج  - ة

. اٍخٌشٜر - ر
. اٍخيػٜر اٍٖداُ أٗ اٍخٌشٜر ٍَتخرٗل أٗ اٍلبز - د

.     االشخخالط ؿّ ػرٜو تـع أْٗاؽ اٍِذٜتبح 
: ؿَِٜبح خظْٜؾ خضِل ٌل اٍـَِٜبح اٍخبٍٜج - ٗ



.  أٍّٜٗ –     اٍِـبٍسج تضبِع اٌٍترٜخًٜ اٍِرٌز 
  إزاٍج األٍٗاّ ٗاٍخيْٜج تبشخخداُ خرتج ػتٜـٜج ْضػج–اٍخـبدل تـٗاِل ىَٜٗج 

.  أٗ خرتج ِْضػج ، أٗ نضُ ْتبخٛ أٗ تٌٗشٜح ِْضػ 
.  اٍتَِرث –ز 
.  سـل اٍِبدث ىَٜٗج –ر 
.  اٍخسبزئٜج –ػ 
نيػ ، ؿَِٜج إزاٍج  " ex "  2710 تبٍْشتج ٍَتخرٗل اٍذيٜل اٍِدرر خضح اٍتْد رىُ –ً 

اٌٍترٜح تبشخخداُ  اٍٖٜدرٗسّٜ  اٍخٛ ْٜخز ؿْٖب خهع ْشتج ِضخٗ٘ اٌٍترٜح 
 ؿَٙ األىل نٛ اٍِْخسبح اٍِـبٍسج ٗذًٍ تػرٜيج% 85تْشتج 

  ( ASTMD 1266-59T . )  
 نيػ ، ٜخُ إزاٍج زٜح اٍترانّٜ 2710 تبٍْشتج ٍَِْخسبح اٍِدرسج خضح اٍتْد رىُ –ل 

. تـَِٜج أخر٘ خالم اٍخرضٜص 
 نيػ ، خخُ  اٍِـبٍسج 2710تبٍْشتج ٍَتخرٗل اٍذيٜل اٍِدرر خضح اٍتْد رىُ - ُ

 درسج 250 تبر ٗدرسج ضرارث خزٜد ؿّ 20تبٍٖٜدرٗسّٜ ْضح غلػ أٌذر ِّ 
ِئٜٗج ِؾ اشخخداُ ِبدث ضبنزث ٍْٜخز ؿّ ذًٍ ضٛء آخر خالم إزاٍج اٌٍترٜح ، 
ٗذًٍ  إذا ٌبّ اٍٖٜدرٗسّٜ ٌّٜٗ ؿْظر ْضػ نٛ اٍِـبدٍج  اٌٍِٜبٜٗج ٗاٍِـبٍسج 

ِذل إزاٍج  ) " ex "  2710اٍخٛ خَٛ ذًٍ تبٍٖٜدرٗسّٜ ٍزٜٗح اٍخضضُٜ تْد رىُ 
. تٖدم خضشّٜ األٍٗاّ أٗ ذتبخٖب ال خـختر ؿَِٜبح ِـبٍسج ِضددث  (األٍٗاّ 

نيػ ، خيػٜر سٗ٘ تضرػ أّ ٜخُ  " ex "  2710تبٍْشتج ٍزٜٗح اٍٗىٗد تْد رىُ - ّ
 300ِّ ٕذٓ اٍِْخسبح تِب نٜٖب اٍهبىد خضح درسج ضرارث % 30خيػٜر أىل ِّ 

 . ASTMD 86درسج ِئٜٗج تبشخخداُ ػرٜو 
 ex "  3710تبٍْشتج ٍَتخرٗل اٍذيٜل تخالم زٜٗح اٍلبز ٗزٜٗح اٍٗىٗد تْد رىُ - ص

 نيػ ، خٌّٗ اٍِـبٍسج تٗاشػج اٍخهرٜق اٍهرسْٗٙ اٌٍٖرتبئٛ ذٗ اٍخردد "  
. اٍـبٍٛ 

 ex "  ،2902 "  2901 ٗ 2715 ضخٙ ex "  ،2713 "  2710 تبٍْشتج ٍَتْٗد أرىبُ 7/3
  "ex  "  ٗ3403  " ex  "  ، ؿَِٜبح تشٜػج ِذل اٍخْؼٜم ، اٍخظهٜج ، إزاٍج األِالش

نظل اٍِٜبٓ ، اٍخرضٜص ، اٍخَّٜٗ ، ٗغؾ اٍـالِبح ، اٍضظٗل ؿَٙ ؿْظر اٌٍترٜح 
اٍْبخز ؿّ ِزر ِْخسبح تِضخٜٗبح ِخخَهج ِّ اٌٍترٜح ، أٗ أٚ خَٜػ ِّ ٕذٓ 

 .اٍـَِٜبح أٗ اٍـَِٜبح اٍِضبتٖج ال خِْص ظهج اٍِْضأ 


























































































