جذول املالحظاخ ػلً هشزوع قاًىى اجلوارك اجلذيذ أكرىتز 810٨

ً
الٌض وفقا ملشزوع القاًىى اجلذيذ أكرىتز 810٨
الثاب الثاًي (هصلحح اجلوارك وهىظفىها)
الفصل األول (هصلحح اجلوارك)
املادج ()8

تؿقدي ماٌصؾقي مأسؿول ماظرضوبي ماىؿرطقي ،موإمتوم ماإلجراءات ماىؿرطقي ماظالزعي مظؾؿكؾقص مواإلصراج مسـ ماظؾضوئعم
اظقاردة مواظصودرة مواظعوبرة ،موهصقؾ ماظضرؼؾي ماىؿرطقي موطوصي ماظضرائى مواظردقم ماألخرى ماٌلؿقؼي مسؾقفو ،موم
تطؾقؼماظؼقاغنيمواظؾقائحمواظؼراراتماٌؿعؾؼيمبعؿؾقوتمدخقلموخروجموسؾقرماظؾضوئعم .م
طؿومتؿقديماٌصؾقيمأسؿولماظرضوبيماىؿرطقيمصقؿومؼؿصؾمحبؿوؼيمحؼققماٌؾؽقيماظػؽرؼيماًوصيمبوظؾضوئعمسؾكم

املالحظاخ

م
م
م
م
م
م

إعؿدادماإلضؾقؿمواًطماىؿرطقنيم،مبوظؿـلقؼمععموزارةماظؿفورةمواظصـوسيم،مطؿومهلومأنمتؿكذمطوصيماإلجراءاتماظيتم -
تراػو مطػقؾي مظؿلعني موتقلري محرطي ماظؿفورة ماظدوظقي م .موظؾؿصؾقي مأن متؿكذ مطوصي ماظؿدابري ماظيت متراػو مطػقؾي ممبـعم

الرؼليق

إنمماظؾضوئعماظيتمتردممإظؽرتوغقوًممعـماظصعىموشريماظعؿؾلممأنمدبضعمظؾلؾطوتماىؿرطقي م،ظذامغرىمضرورةم
وضع مآظقي مربددة مظؿؿؾع متؾؽ م اظؾضوئع مسؾك مأن مؼؿؿ متقضقح مذظؽ مبوظالئقي ماظؿـػقذؼي مظؾؼوغقن م،حقٌ مؼصعىم
اظؿؿؾعمخورجماظـطوقماىؿرطلمععمضؿونمأنمؼؿؿوذكمذظؽمععمماظـظؿماىؿرطقيماظعوٌقي م

اظؿفرؼى مداخؾ ماظدائرة ماىؿرطقي موهلو مأن متؿؾع ماظؾضوئع ماٌلؿقردة ماظيت مؼؿؿ مسرضفو مظؾؾقع مسـ مررؼؼ ماٌقاضعم
اإلظؽرتوغقيم .م
وهددماظالئقيماظؿـػقذؼيمضقابطمتطؾقؼمػذهماٌودةم م
هادج ٦

ٌقزػلماٌصؾقيمممـمهلؿمصػيماظضؾطقيماظؼضوئقيمحؼماظصعقدمإديمطوصيمودوئؾماظـؼؾمداخؾمغطوقماظرضوبيماىؿرطقيم
ظؿػؿقشفوموماٌطوظؾيمبؿؼدؼؿمضقائؿماظشقـم(اٌوغقػلً)موشريػومعـماٌلؿـداتماظيتمتؼؿضقفوماظؼقاسدماٌؼررةم .م
وصكمحوظيمامالعؿـوعمسـمتؼدؼؿماٌلؿـداتمأومسدمموجقدػومأومامالذؿؾوهمسيموجقدمبضوئعمعفربيمتؿكذماظؿدابريماظالزعيم
ظضؾطماظؾضوئعمواضؿقودمودقؾيماظـؼؾمأؼوًمطوغًمإديمأضربمصرعمظؾفؿوركمسـدمامالضؿضوءم .م

ذاتغ (هادج )٦

م
م
م

وٌقزػلماٌصؾقيمممـمهلؿمصػيماظضؾطقيماظؼضوئقي،مسيمحوظيموجقدمدالئؾمسؾكماظؿفرؼىممايؼمسيمتػؿقشم
األعوطـماظعوعيمواحملالتمداخؾمغطوقماظرضوبيماىؿرطقيمظؾؾقٌمسـماظؾضوئعماٌفربي.
وهددماظالئقيماظؿـػقذؼيماإلجراءاتمواظضقابطماٌـظؿيمظؿـػقذمذظؽم
هادج ٧

ذؼليق

ماٌطؾقبمأنمتقضحماظالئقيماظؿـػقذؼيمظؾؼوغقنمتػلريمظدالئؾماظؼقوممبوظؿفرؼىمموغظؿماظرضوبيماىؿرطقيم
ذؼليق

ىـيتماإلدؿريادمواىؿوركم،مواظؿصدؼرمم–مذيعقيمرجولماألسؿولماٌصرؼني(م51مأطؿقبرم8152م)م ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم1

م

جذول املالحظاخ ػلً هشزوع قاًىى اجلوارك اجلذيذ أكرىتز 810٨

ً
الٌض وفقا ملشزوع القاًىى اجلذيذ أكرىتز 810٨

املالحظاخ

ٌقزػلماٌصؾقيمممـمهلؿمصػيماظضؾطقيماظؼضوئقيمحؼمتؿؾعماظؾضوئعماٌشؿؾفمسيمتفرؼؾفومسـدمخروجفومعـماظدائرةم

م اٌطؾقب مأن متقضح ماظالئقي ماظؿـػقذؼي مظؾؼوغقن متػلري م(اظؾضوئع ماٌشؿؾف مسي متفرؼؾفو) موطقػقي متؿؾعفو مخورج ماظدائرةم

اىؿرطقيمأومغطوقماظرضوبيماىؿرطقي.م م

اىؿرطقيم

موهلؿمسيمذيقعماألحقالمحؼمضؾطماظؾضوئعماٌفربيموودوئؾماظـؼؾماٌلؿكدعيمسيماظؿفرؼىممواٌفربنيموذرطوئفؿم

واضؿقودػؿمإديمأضربمعؽؿىمذيرطل .م
املادج ()٨

دونماإلخاللمبوظؼقاغنيماٌؼررة ميؿوؼي محرعي ماٌلوطـ م ،مٌقزػل ماٌصؾقي ماٌكؿصني مومبقجى مإذن مطؿوبلم
عـ مرئقس ماٌصؾقي مأو معـ مؼػقضف مايؼ مسي مدخقل معؼور م ماٌلؿقردؼـ م مواٌصدرؼـ مواٌكؾصني ماىؿرطقنيم
وذرطوتموعمدلوتماٌالحيمواظـؼؾمواألذكوصماظطؾقعقيمواالسؿؾورؼيمممـمهلؿمصؾيممبوظعؿؾقوتماىؿرطقي،ممبومسيم
ذظؽماٌقجقدةمبوٌـورؼماالضؿصودؼيمذاتماظطؾقعيماًوصيمواٌـورؼمايرةمبوظؿـلقؼمععماهلقؽيمماظعوعيمظإلدؿـؿورم

ذؼليق

ػـوكم تضوربمسيممإخؿصوصوتمرئقسماٌصؾقيمسيمػذهماٌودةمحقٌمتؿطرقمإديمبعضمإخؿصوصوتماظـقوبيماظعوعيمم



وبوظؿوظلمصوٌطؾقبمتغقريمطؾؿيم(رئقسماٌصؾقيم)مظؿصؾحم(ماظـقوبيماظعوعيم)م
ػذا ماألعر معرصقض مألغف مؼعطل مٌقزػل معصؾقي ماىؿورك مايؼ مسي ماإلسؿداء مسؾك محؼقق ماٌقارـني ماظددؿقرؼيم



وؼػؼدػؿماألعونمسيمسالضوتفؿماظؿفورؼيمواٌفـقيمممومضدمؼمديمإدي مصؼدانماظـؼيمبنيماظطرصنيم،مطؿومأنمتطؾقؼمغظومم

،واالرالع مسؾل ماألوراق مواظلفالت مواظقثوئؼ مواٌلؿـدات ماٌؿعؾؼي مبوظعؿؾقوت ماىؿرطقي موأي معلؿـدمدال مسؾكم

اٌراجعيماظالحؼيممؼغينمسـمدخقل معؼور مماٌلؿقردؼـ ممواٌصدرؼـ مواٌكؾصني ماىؿرطقني موذرطوت موعمدلوتم

عصدرػوموصقصفوموإجراءماظؿدضقؼمواٌراجعيماظالحؼيمبعدماإلصراجمسـماظؾضوئعموضؾطفومسيمحوظيموجقدمزبوظػيم،م
طؿومجيقزمععوؼـيماظؾضوئعمذاتفوم-مسيمحوظيموجقدػوم-مسـدمامالضؿضوءم.م م
وؼؿعني مسؾك ماىفوت مواألذكوص ماٌذطقرؼـ مسي ماظػؼرة ماظلوبؼي ماالحؿػوز مبوألوراق مواظلفالت مواظقثوئؼ مواٌلؿـدات ماٌؿعؾؼيم
بوظعؿؾقوتماىؿرطقيمٌدةمزيسمدـقاتمتؾدأمعـممتورؼخماإلصراجم،وبوظـلؾيمظؾلفالتمعـمتورؼخماظؿلذريمسؾقفومبوغؿفوئفومأومضػؾفوم،موصكم

اٌالحيمواظـؼؾم .م
م
م

ذيقع ماألحقال مجيقز مإسودة ماحؿلوب ماظضرائى مواظردقم ماٌلؿقؼي مدون مإخاللمبلحؽوم ماظؽؿوب ماظرابع معـ مػذاماظؼوغقنم،وهددم
اظالئقي ماظؿـػقذؼي ماظؼقاسد مواإلجراءات ماظيتمتـظؿ ماظؿدضقؼ مواٌراجعي ماظالحؼي م ،مواظلفالت ماظؿك مؼؿعني ماالظؿزامممبنعلوطفومؼدوؼوًمأوم
إظؽرتوغقوًم.

هادج ٩

ذؼليق

سيمشريمحوالتماظؿؾؾسمبوىرمييمالمجيقزمادبوذمأيمإجراءمعـمإجراءاتماظؿقؼقؼمصقؿومؼـلىماديمعقزػلماٌصؾقيمممـمهلؿم
صػيماظضؾطقيماظؼضوئقيماثـوءمتلدؼيمسؿؾفؿموبلؾؾفممإالمبـوءمسؾكمإذنمطؿوبلمعـماظقزؼرمأومعـمؼػقضفموصكمذيقعماألحقالمالم

إن محؼ مأي مذكص مأو مجفي مسي ماظؾفقء مظؾؼضوء معؿك مذوء مال مؼؿطؾى مإلذن مطؿوبل معـ ماظقزؼر مأو معـ مؼػقضف مظذا مؼرجكم

جيقزمرصعماظدسقىماىـوئقيمسؾقفؿمإمالمبعدمايصقلمسؾكمػذاماإلذن .م

اظؿصقؼىموصؼوًمظـصقصماظؼقاغنيماٌؿؾعيم م

املادج 01

هادج هزفىضح ًزي إلغاءها

ظؾقزؼرمبعدماظعرضمسؾكمرئقسمذبؾسماظقزراءمموضعمغظوممأومأطـرمإلثوبيمماظعوعؾنيممبوٌصؾقيمسيمضقءمععدالتمأدائفؿم،م

مغرىمأغفمالمداسلمظقجقدمػذهماٌودةمسيمغصماظؼوغقنموالمؼقجدمهلوممغظريمسيمضقاغنيماىؿوركمبوظدولماألخرىم م

وعلؿقىموحفؿمانوزػؿمسيماظعؿؾم .م

م غرىمأنمؼؿؿمذطرمعـؾمػذهماألعقرمبالئقيماظعوعؾنيمعـمعقزػلموزارةماٌوظقيمأومعقزػلمعصؾقيماىؿوركموظقسم

ىـيتماإلدؿريادمواىؿوركم،مواظؿصدؼرمم–مذيعقيمرجولماألسؿولماٌصرؼني(م51مأطؿقبرم8152م)م ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم2

م

جذول املالحظاخ ػلً هشزوع قاًىى اجلوارك اجلذيذ أكرىتز 810٨

ً
الٌض وفقا ملشزوع القاًىى اجلذيذ أكرىتز 810٨

املالحظاخ

بفذاماظؼوغقنم م
الفصل الثالث

هقاتل اخلذهاخ م

املادج ()0٧

م
م
م م

تؼدر مردقم ماظػقص مبوألذعي معؼوبؾ مخدعوت اظـوصذة اظقاحدة  ،اإلدؿعالم اٌلؾؼ  ،اظعؿؾ اظذي ؼؼقم بف عقزػق

تؼدرمردقم ماظػقصمبوألذعيم،مخدعوت اظـوصذة اظقاحدة  ،اإلدؿعالم اٌلؾؼ  ،اظعؿؾ اظذي ؼؼقم بف عقزػق اٌصؾقي

اٌصؾقي يلوب ذوي اظشلن صك شريمأوضوت اظعؿؾ اظرمسقي أو خورج اظدائرة اىؿرطقيموأؼي خدعوت أخري صعؾقي

يلوب ذوي اظشلن صك شري مأوضوت اظعؿؾ اظرمسقي أو خورج اظدائرة اىؿرطقي موأؼي خدعوت أخري صعؾقي تؼدعفو

تؼدعفو اٌصؾقي مبو ال جيووز ......معـ ضقؿي اظؾضوسي م
م

ذاتغ (هادج )0٧

اٌصؾقي مبو ال جيووز ......معـ ضقؿي اظؾضوسيموصؼوًمٌومهددهماظالئقيماظؿـػقذؼيمعـمضقؿيمتؿـودىمععماًدعيماٌؼدعي .م
الرؼليق

*مغؼرتحمحذفمسؾورةم"ممبو ال جيووز ......معـ ضقؿي اظؾضوسيم" م

وهدد اظالئقي اظؿـػقذؼي  ،صؽوت ماظردقم ماٌؼررة مسـ طوصي اًدعوت  ،وأغقاع اًدعوت األخرى وحوالت خػضم *ؼرجوء م إسودة ماظـظر مسي ماظػؼرة ماألوديماًوصي مبوظردقم محقٌ مأن مردقم ماظػقص معؼوبؾمخدعوتماظـوصذة ماظقاحدةمألنم
اظردقم موأمثون اٌطؾقسوت واظـؿوذج واألضػول اىؿرطقي  ،و ال ؼدخؾ اٌؼوبؾ اٌشور ماظقف سي غطوق اإلسػوءات

أداءماًدعيمسيمشريمأوضوتماظعؿؾماظرمسقيمالمسالضيمظفمبؼقؿيماظؾضوسي م

اىؿرطقي أو رد اظضرائى م

* غرىمضرورةمعراجعيمطوصيماظردقمماظقاردةممبشروعماظؼوغقنمظؿصؾحمسشرةمأضعوفماظـلىماظلوبؼيمواظقاردةمبوظؼوغقنمرضؿم

وتقدع اٌؾوظغ احملصؾي هً حلوب ػذهماظردقم م غظري اًدعوت اظيت تؼدعفو اٌصؾقي ظؾغري سي حلوب خوصم 66ممظلـيم66م،غظراًمإلخؿالفمضقؿيماىـقفماٌصري .م
اٌصؾقي ظدي اظؾـؽ اٌرطزي حبلوب اًزاغي اٌقحد ،وؼصرف عـ ايلوب ماٌشور إظقف سي تطقؼر اٌصؾقي،

م

وذظؽ مبقجى ضرار ؼصدر عـ اظقزؼر ،سؾل أن ؼرحؾ اظػوئض عـ ػذا ايلوب عـ سوم آلخر.
املادج 82

ذؼليق م

هصؾمضرؼؾيمذيرطقيمبـلؾيم.....معـماظؼقؿيموبشرطماٌعوؼـيمسؾكمعومؼلؿقردمعـمدقوراتماظرطقبماظيتمالمتؿفووزمضقؿؿفوم غؼرتحمربطماظضرؼؾيماىؿرطقيمسؾكمدقوراتماظرطقبمبعددماظرطوبموظقسمبؼقؿيماظلقوراتممورؾؼوًمظـظومماظؿؽقؼدماىؿرطلم
...مواظلقوراتماٌعدةمظـؼؾمسشرةمأذكوصم صلطـرممبومصقفوماظلوئؼمواظالزعيمإلغشوءمأوماظؿقدعمسيماظشرطوتماٌرخصمهلوم اظدوظلمHS
بوظعؿؾ مسي مذبول ماظـؼؾ م ماظلقوحل مرؾؼوً مألحؽوم ماظؼوغقن مرضؿ م 62مظلـي م 5311موصؼوً مظؾشروط مواألوضوع ماظيت مهددػوم
اظالئقيماظؿـػقذؼيمسؾكمأنمتمدىماظضرؼؾيمطوعؾيمسؾكمعومزادمسـمحدماإلسػوء .م
هادج 82

معع سدم اإلخاللمبوحؽوم اظؼوغقن دبضع اإلسػوءات اىؿرطقي ظألحؽوم اآلتقي:
مأ-

حيظر اظؿصرف سي األذقوء اٌعػوة دقاء طون اإلسػوء طوعالً أو جزئقوً أو بؿكػقضوت صك اظؿعرؼػي اىؿرطقيمبليم
غقع عـ أغقاع اظؿصرصوت اظـوضؾي ظؾؿؾؽقي أو ادؿعؿوهلو صك شري األشراض اظيت متؼرر اإلسػوء أو اظؿكػقض عـ أجؾفوم

ىـيتماإلدؿريادمواىؿوركم،مواظؿصدؼرمم–مذيعقيمرجولماألسؿولماٌصرؼني(م51مأطؿقبرم8152م)م ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم3

م

جذول املالحظاخ ػلً هشزوع قاًىى اجلوارك اجلذيذ أكرىتز 810٨

ً
الٌض وفقا ملشزوع القاًىى اجلذيذ أكرىتز 810٨

املالحظاخ

اال مبعد عقاصؼي عصؾقي اىؿورك ودداد اظضرائى واظردقم اىؿرطقي وشريػو معـ اظضرائى األخرى حول
ادؿقؼوضفو وصؼو ظؾـلى و اظشروط اظيتمهددػو اظالئقي اظؿـػقذؼي .م

ذاتغ (هادج )82

بم-ؼلرى ػذا ايظر ٌدة زيس دـقات عـمتورؼخ اإلصراج  ،وهصؾ طوصي اظضرائى واظردقم اظلوبؼ اإلسػوء عـفو
اذا مل تلؿعؿؾ تؾؽ األذقوء االدؿعؿول اظدارج صك ػذا اظـشوط ماال ماذا محول معوغع دون ادؿعؿوهلو عـ اظشكص
اٌعػل صقؿو أسػقً عـ أجؾف بلؾى ضقة ضوػرة أو حودث جربيمأو دؾى عُربر ؼؼؾؾفماظقزؼرمأومعـمؼػقضفم صؿقضػ عدة
ايظر و ال تلؿقؼ اظضرائى إال بعد زوالماٌوغع واغؼضوء عدة ايظر اٌؼررة بشلغفوم .م

ذؼليق ػلً اجلزء املظلل :

اٌطؾقبمربطمعدةمايظرمبلـقاتمإػالكماألصؾماظـوبؿيموصؼوًمظطؾقعيماألصؾم .م

جـ م -محيظر اإلصراج سـ اظلفوئر واظلقفور واظدخون واٌشروبوت ماظروحقي اٌعػوة عـ اظضرائى اىؿرطقي مبقجى ػذا
اظؼوغقن أو بؼقاغني وضرارات أخرى عو مل ؼؽـ عؾصؼو سؾقفو اظعالعي اٌؿقزةماظداظي سؾك إسػوئفو عـ ػذه اظضرائى واظيت
هددػو اٌصؾقي م
د-مالمتشؿؾ سؾورة ودوئؾ اظـؼؾ اظقاردة صك ػذا اظؼوغقن دقورات اظرطقب  ،و ال تعػك إالمإذا غص سؾقفو صراحي م م
ه -متؾؿزم اىفوت اٌعػوة بنعلوك دفالت و ضققدات غظوعقي دبضع ظرضوبي اٌصؾقي ظؾؿلطد عـ ادؿعؿول األصـوف اٌعػوة
سي اظغرضماظذي أسػقً عـ أجؾف وصؼو ظؾشروط اظؿك هددػوماظالئقي اظؿـػقذؼيم

م م

املادج 33

ؼرخصمبوظعؿؾمبـظومماألدقاقمايرةمبؼرارمعـمرئقسماٌصؾقيم م

ذؼليق (إسرثذل ػلً الٌحى الرايل)

ؼرخصمبوظعؿؾمبـظومماألدقاقمايرةمبؼرارمعـموزؼرماٌوظقيمم م

م موهدد ماظالئقي ماظؿـػقذؼي مضقاسد ماظعؿؾ مبفذا ماظـظوم مواظؾضوئع ماٌقدسي مصقفو مواظضؿوغوت ماظقاجى متؼدميفو مواىعوظيم
اظقاجىمأداؤػومظؾؿصؾقيموعدةمبؼوئفومواظؼقاسدماألخرىماٌؿعؾؼيمبفو
والمجيقزماظرتخقصمبفذاماظـظوممسيمشريماٌقاغلء م
م
الفصل الساتغ (السواح املؤقد)
املادج ()32

تعػك بصػي عمضؿي عـ اظضرؼؾي اىؿرطقي وشريػو عـ اظضرائى واظردقم اٌقاد األوظقي واظلؾع اظقدقطيموماٌؽقغوتم
اٌلؿقردة بؼصد تصـقعفو  ،وطذا علؿؾزعوت إغؿوج وتعؾؽي اظلؾع اٌصدرة مواألصـوف اٌلؿقردة ألجؾ إصالحفو أو
تؽؿؾي صـعفو ثؿ إسودة تصدؼرػوم م
وؼشرتط ظإلسػوء أن ؼقدع اٌلؿقرد ظدى اٌصؾقيمضؿوغوًمبؼقؿي اظضرائى واظردقم اٌلؿقؼي  ،وؼصدر اظقزؼرمبوالتػوقم

م
م
م
م
م
م

ىـيتماإلدؿريادمواىؿوركم،مواظؿصدؼرمم–مذيعقيمرجولماألسؿولماٌصرؼني(م51مأطؿقبرم8152م)م ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم4

م

جذول املالحظاخ ػلً هشزوع قاًىى اجلوارك اجلذيذ أكرىتز 810٨

ً
الٌض وفقا ملشزوع القاًىى اجلذيذ أكرىتز 810٨

املالحظاخ
الرؼليق

ععموزؼر اظؿفورة واظصـوسي ضراراً بؾقون ايوالت واظشروط واظؼقاسدمواظـظؿ اظيت ؼؿؿ صقفو اإلسػوء اٌمضً عؼوبؾ إؼداع

ضؿون  ،سؾك أن ؼؿؿ إسودة اظؿصدؼر خالل دـي,وغصػ عـمتورؼخماإلصراج  ،وجيقز ظؾقزؼر أو عـ ؼػقضف ضؾؾ اظؿصدؼرم أن تؽقن اظضرؼؾي االضوصقي بقاضعم%5معـمضقؿيماظؾضوسي م
عدمػذه اٌدة ٌدة أو ٌدد أخرى مبو ال جيووز دـي.

بعدمإدؿطالعمرأيماٌصدرؼـمحقلمعددمإسودةماظؿصدؼرم4موجدمأنمأشؾؾفؿمؼرونمتقحقدماٌددمظؿصؾحمثالثيمدـقاتم(مإعوم

طؿو تعػك ػذه اٌقاد واظلؾع مواألصـوف سيمشريماألصـوف معـ اظؼقاسدماالدؿريادؼي اٌـصقص سؾقفو سي اظؼقاغني

دـؿنيموعفؾيمدـيمأومدـيموغصػموعفؾيمدـيموغصػ)مسيمذيقعمايوالتمم(اٌودةم)61مو(اٌودةم)62مو(اٌودةم)63م م

واظؼرارات اًوصيمبوالدؿريادم

م

وحيظرماظؿصرفمسيمتؾؽماٌقادمواألصـوفمسيمشريماألشراضماظيتمادؿقردتمعـمأجؾفومإمالمبعدمعقاصؼيماٌصؾقيمم

م

وادؿقػوءماظؼقاسدماالدؿريادؼيم،موددادماظضرائىمواظردقمماظلوبؼمتؼدؼرػومحولمادؿقؼوضفومواظضرؼؾيماإلضوصقيمبقاضعم

م

........معـمضقؿيماظضرؼؾيماىؿرطقيمشريماٌدصقسيمسـمطؾمذفرمأومجزءمعـفمعـمتورؼخمدخقلماٌقادمواألصـوفماٌشورم

م

إظقفومظؾؾالدموحؿكمتورؼخماظلدادمم م
وؼردماظضؿونماٌشورمإظقفمبـلؾيمعوممتمغؼؾفمعـماٌصـقسوتمأوماظؾضوئعممبعرصيماٌلؿقردؼـمأومسـمررؼؼماظغريمإديمعـطؼيم
حرةمأومعـطؼيماضؿصودؼيمذاتمرؾقعيمخوصيمأومتصدؼرػومإديمخورجماظؾالدمأومبقعفومإديمجفوتمتؿؿؿعمبوإلسػوءماظؽؾكمعـم
اظضرائىمواظردقمم،مصنذاماغؼضًماٌدةمأصؾقًمتؾؽماظضرائىمواظردقممواظضرؼؾيماإلضوصقيمواجؾيماألداء،مععمعراسوةم
ادؿقػوءماظؼقاسدمامالدؿريادؼيماٌؼررةم م

م
م
م
م
م
م
م
م

وؼردمعومؼقازيمضقؿيماإلسػوءماىزئلمعـماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمسؾكماٌـؿٍماظـفوئلمأوماظؾضوئعماٌشورمإظقفومسيمػذهماٌودهم
إذاممتماظؾقعمىفوتمتؿؿؿعمبنسػوءمجزئل .م

م
م
م
م

ذاتغ (هادج )32

موإذامطوغًماظعؿؾقوتماظصـوسقيماظيتممتًمسؾكماٌقادمواألصـوفماٌشورمإظقفومضدمشريتمععوٌفومحبقٌمؼصعىمععفومام
الدؿداللمسؾكمسقـقؿفومصقؽؿػلمبلنمتؽقنماٌـؿفوتماٌصدرةمممومؼدخؾمسيمصـعفومسودةماألصـوفماٌلؿقردةمذاتفوم
وذظؽموصؼوًمظؼرارماىفيماٌكؿصيماظيتمحيددػوموزؼرماظؿفورةمواظصـوسيم،موهددمػذهماىفيمغلىماهلوظؽموسقادمم

م
م
م
م
م
م
م

اظصـوسي،موعومإذامطوغًمهلومضقؿي.م م

الرؼليق

وجيقزم اظؿلوعحمسـماظزؼودةمسيمغلىماهلوظؽموسقادمماظصـوسيممبومالمجيووزم.....معـماظـلؾيماظيتمضررتفوماىفيماٌكؿصيم .م وجيقزماظؿلوعح سـ اظزؼودة صك غلى اهلوظؽ وسقادم اظصـوسي مبو ال جيووز %81مممن اظـلؾي اظؿك ضررتفو اىفي اٌكؿصي
وهددماظالئقيماظؿـػقذؼيماظؼقاسدمواإلجراءاتماٌـظؿيمظؾلؿوحماٌمضًموغظؿمردماظضؿونماٌشورمإظقف .م
ألدؾوب عربرة تؼؾؾفو اٌصؾقي .م
الفصل الثاهي (اإلفزاج املؤقد)
هادج 3٦

م

ىـيتماإلدؿريادمواىؿوركم،مواظؿصدؼرمم–مذيعقيمرجولماألسؿولماٌصرؼني(م51مأطؿقبرم8152م)م ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم5

م

جذول املالحظاخ ػلً هشزوع قاًىى اجلوارك اجلذيذ أكرىتز 810٨

ً
الٌض وفقا ملشزوع القاًىى اجلذيذ أكرىتز 810٨

م

جيقزماإلصراجمعمضؿوًمسـماظؾضوئعمععمتعؾقؼمأداءماظضرؼؾيماىؿرطقيموشريػومعـماظضرائىمواظردقمماٌؼررةموذظؽمبعدمتؼدؼؿمأحدم
اظضؿوغوتماظيتمتؼؾؾفوماٌصؾقي.
وبوظـلؾيمظإلصراجمعمضؿوًمسـماآلالتمواٌعداتمواألجفزةموايووؼوتموودوئؾماظـؼؾمصقؿومسدامدقوراتماظرطقبمواظقكقتم،مظؾعؿؾمأوم
اظؿلجريمداخؾماظؾالدمهصؾمضرؼؾيمذيرطقيمبقاضعم........معـماظضرؼؾيماىؿرطقيماٌؼررةمسيمتورؼخماإلصراجماٌمضًمسـمطؾمذفرمأوم
جزءمعـفموحبدمأضصلم.......مدـقؼوًموذظؽمرقالمعدةمبؼوئفومداخؾماظؾالدموحؿكمإسودةمتصدؼرػومظؾكورجمأوماإلصراجماظـفوئلمسـفومم
وؼؽؿػكمبؿؼدؼؿمتعفدمعـماظقزؼرماٌكؿصماومرئقسماهلقؽيمإذامطوغًمواردةمظصوحلمجفوتمحؽقعقيمظؾعؿؾمسيماٌشروسوتمايؽقعقيمو
خيصؿ عـ اظضرؼؾي اىؿرطقي عو ؼعودل اظـلؾي اٌلددة خالل اظشفر اظذي مت اإلصراج اظـفوئل صقف.

وهددماظالئقيماظؿـػقذؼيممعؼوبؾمتعؾقؼمأداءماظضرؼؾيموايومالتمواظضؿوغوتمواٌددمواظشروطماظالزعيمظؿطؾقؼمػذاماظـظوم .م
الفصل الراسغ (رد الضزيثح)
هادج 3٨

تردماظضرؼؾيماىؿرطقيموشريػومعـماظضرائىمواظردقمماظلوبؼمهصقؾفومسؾلماٌقادماألجـؾقيماظيتمادؿكدعًمسيمصـوسيماٌـؿفوتم
احملؾقيماٌصدرةمإظلماًورج،مأوماظيتممتمغؼؾفومإظلمعـطؼيمحرةمأومعـطؼيماضؿصودؼيمذاتمرؾقعيمخوصيمأوممتمبقعفومىفوتمتؿؿؿعم
بوإلسػوءماظؽؾلمعـمتؾؽماظضرائىمواظردقممخاللمدـيمعـمتورؼخماإلصراج،موجيقزمظؾقزؼرمأومعـمؼػقضفمضؾؾممتومماظؿصدؼرمعدممػذهم
اٌدةمٌدةمأخريممموثؾي .م
وؼردمعومؼقازيمضقؿيماإلسػوءماىزئلمعـماظضرؼؾيماىؿرطقيموشريػومعـماظضرائىمواظردقم،مإذاممتماظؾقعمىفوتمتؿؿؿعمبنسػوءمجزئل .م
وسيمحوظيمغؼؾماظؾضوئعماٌشورمإظقفوماديماٌلؿقدسوتماىؿرطقيمؼؿؿمردماظضرائىمواظردقممبعدمإسودةماظؿصدؼرم .م

املالحظاخ

املطلىب إسرثذال الٌض الرايل كاآلذي :

م

وبوظـلؾي ظالصراج عمضؿوً سـ اآلالت و اٌعدات و االجفزه و ايووؼوتموودوئؾ اظـؼؾ صقؿو سدا دقورات اظرطقب و اظقكقت
 ،ظؾعؿؾ او اظؿلجريمداخؾ اظؾالد هصؾ ضرؼؾف ذيرطقف بقاضع %5معـ اظضرؼؾف اىؿرطقف
اٌؼرره صك تورؼخ االصراج اٌمضً سـ طؾ ذفر او جزء عـف و حبد اضصكم%58م دـقؼوً وذظؽ رقال عده بؼوئفو داخؾ
اظؾالد و حؿك إسودهمتصدؼرػو ظؾكورج او االصراج اظـفوئك سـفو .م
م
م
م
م
ذؼليق

بعدمإدؿطالعمرأيماٌصدرؼـمحقلمعددمإسودةماظؿصدؼرم4موجدمأنمأشؾؾفؿمؼرونمتقحقدماٌددمظؿصؾحمثالثيمدـقاتم(مإعوم
دـؿنيموعفؾيمدـيمأومدـيموغصػموعفؾيمدـيموغصػ)مسيمذيقعمايوالتمم(اٌودةم)61مو(اٌودةم)62مو(اٌودةم)63م م
م

وإذامطوغًماظعؿؾقوتماظصـوسقيماظؿكممتًمسؾكماألصـوفماٌشورماظقفومضدمشريتمععوٌفومحبقٌمؼصعىمععفومامالدؿدماللمسؾكمسقـقؿفوم
صقؽؿػلمبلنمتؽقنماٌـؿفوتماٌصدرةمممومؼدخؾمصكمصـعفوممسودةماألصـوفماٌلؿقردةمذاتفوموذظؽموصؼومظؼرارماىفيماٌكؿصيماظيتم
حيددػوموزؼرماظؿفورةمواظصـوسيم،وهددمػذهماىفيمغلىماهلوظؽموسقادمماظصـوسي .م

وهددماظالئقيماظؿـػقذؼيماظؼقاسدمواظشروطمواظضقابطماٌـظؿيمظردماظضرؼؾي .م
هادج  3٩م

تردماظضرؼؾيماىؿرطقيموشريػومعـماظضرائىمواظردقمماألخرىماظلوبؼمهصقؾفومسـدمتصدؼرماظؾضوئعماألجـؾقيماٌلؿقردةماظؿكمالم
ؼؽقنمهلومعـقؾمعـماٌـؿفوتماحملؾقيموبشرطماظؿـؾًمعـمسقـقؿفو م
وأنمؼؿؿماظؿصدؼرمخاللمدـيمعـمتورؼخمددادماظضرؼؾيمسـفوم.م م
طؿومتردماظضرؼؾيماىؿرطقيموشريػومعـماظضرائىماظردقمماألخرىماظلوبؼمهصقؾفومسـدمتصدؼرمععداتمأومعفؿوتمأومبضوئعمدؾؼم

ذؼليق

بعدمإدؿطالعمرأيماٌصدرؼـمحقلمعددمإسودةماظؿصدؼرم4موجدم أنمأشؾؾفؿمؼرونمتقحقدماٌددمظؿصؾحمثالثيمدـقاتم(مإعوم
دـؿنيموعفؾيمدـيمأومدـيموغصػموعفؾيمدـيموغصػ)مسيمذيقعمايوالتمم(اٌودةم)61مو(اٌودةم)62مو(اٌودةم)63م م
م

ادؿريادػومورصضمضؾقهلومغفوئقوًمأليمدؾىمعـماألدؾوبم م

ىـيتماإلدؿريادمواىؿوركم،مواظؿصدؼرمم–مذيعقيمرجولماألسؿولماٌصرؼني(م51مأطؿقبرم8152م)م ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم6

م

جذول املالحظاخ ػلً هشزوع قاًىى اجلوارك اجلذيذ أكرىتز 810٨

ً
الٌض وفقا ملشزوع القاًىى اجلذيذ أكرىتز 810٨

املالحظاخ

وذظؽمبشرطمإمتوممتصدؼرػومخاللمدـيمعـمتورؼخمددادماظضرؼؾيمسـفو م
وهددماظالئقيماظؿـػقذؼيمذروطموأوضوعمتطؾقؼمػذهماٌودة م

م
الثاب السادس (اإلجزاءاخ اجلوزكيح)

الرؼليق

هادج 28

صؿقؿمسؿؾمعقزػلمعصؾقيماىؿوركمموسؾقفؿمتعرؼػماٌؿعوعؾنيممبوظؾـقدماىؿرطقيمٌومضدمؼؿؿمإدؿريادهمطندؿعالممعلؾؼم،م

الفصل األول (االسرؼالم املسثق)

ععمسدمماإلخاللمبلحؽومماظؼوغقنمجيقزمامالدؿعالمماٌلؾؼمسـمأيمعـمسـوصرماظعؿؾقوتماىؿرطقيمأومبعضماظعؿؾقوتم
ذاتماظصؾي.م م
وهددماظالئقيماظؿـػقذؼيماإلجراءاتمواظشروطماًوصيمبذظؽ،موضقؿيمردؿماالدؿعالمممبومالمجيووزم.........مجـقف .م
هادج ٦3

غؼرتح محذف مسؾورة م"مموضقؿي مردؿ ماالدؿعالم ممبو مال مجيووز م .........مجـقف"محقٌمأنمعلوسدةماٌؿعوعؾنيمععماىؿوركمػلم
ظذامغرىمأغفمالمجيىمصرضمأيمردؿمسؾكماإلدؿعالممسـمبـدمذيرطل موأيمعـماظعؿؾقوتمواإلجراءاتماىؿرطقيم،صفذام
صؿقؿمسؿؾماٌصؾقي .م
ذؼليق

ععمعراسوةمأحؽوممضوغقنماظؿقؽقؿماظصودرمبوظؼوغقنمرضؿم81مظلـيم5331م،إذا أدؿؿر اظـزاع بني اٌصؾقي وصوحى اظشلن

إذا أدؿؿر اظـزاع بني اٌصؾقي وصوحى اظشلن  ,ورؾى األخري أو وطقؾفمإحوظي اظـزاع إدي اظؿقؽقؿ وواصؼً اٌصؾقي ,

 ،ورؾى األخري أو وطقؾف إحوظي اظـزاع إدي اظؿقؽقؿموواصؼً اٌصؾقي ،حيول اظـزاع إدي ىـي هؽقؿ تشؽؾمبرئوديم

حيول اظـزاع إدي ىـي هؽقؿمتشؽؾ برئودي أحد ذوى اًربة عـ شري اظعوعؾني بوٌصؾقي ,وسضقؼيمربؽؿ سـ

أحد ذويماًربةمعـمشريماظعوعؾنيمبوٌصؾقيم ،وسضقؼي ربؽؿ سـ اٌصؾقي خيؿوره رئقلفومأو عـ ؼػقضف وربؽؿ

اٌصؾقي خيؿوره رئقلفو أو عـ ؼػقضف وربؽؿ خيؿوره صوحىماظشلن .م

خيؿوره صوحىماظشلنم .م

اظؿعؾقؼ 4م

وتصدر اظؾفـي ضرارػو علؾؾومبلشؾؾقي اآلراء ،سؾل أن ؼشؿؿؾ اظؼرار سؾل بقون عـ ؼؿقؿؾ غػؼوت اظؿقؽقؿ،وؼؽقنمضرارم

غؼرتح حذف سؾورة " وواصؼً اٌصؾقي " ,حقٌمان اٌصؾقي ررف صك اظـزاع وؼرتك االعر ظؾؼضوءماظذى ؼرأس اظؾفـي

اظؾفـيمغفوئقوًمعؾزعوًمظؾطرصنيمشري ضوبؾ ظؾطعـ صقف إ ال سي األحقال اٌـصقص سؾقفو سي ضوغقن اظؿقؽقؿ سي اٌقاد

دون ان ؼؽقن ػـوك ذرطمعلؾؼ عـ احد ررصك اظـزاع صك اظؾفقء ظؾؿقؽقؿ .م

اٌدغقي واظؿفورؼيم .م

حقٌمأنماظؾفقءمإديماظؿقؽقؿمالمجيىمأنمؼؽقنمعشرتطمبلؼيمعقاصؼوتمعـمأحدمررسيماظـزاع

وهدد اظالئقي اظؿـػقذؼي غػؼوت وضقاسد وإجراءات اظعؿؾ أعوم ىون اظؿقؽقؿ وعؽوصكت أسضوءػو م
الثاب الراسغ ( اجلزائن والؼقىتاخ ) الفصل األول ( املخالفاخ )
هادج ٧1

تػرض سؾكمربوبـي اظلػـ أو ضودة اظطوئرات وودوئؾ اظـؼؾ األخرى أو عـ ميـؾقغفؿمشراعي عؼدارػو 1111جـقف سي األحقال اآلتقيم 4م
-5سدم تؼدؼؿ ضوئؿي اظشقـ( اٌوغقػلً )أو عالحؼفو أو اظؽشقف اٌشورمإظقفو سي اٌقادم13م11،م عـ ػذا اظؼوغقن أو اظؿلخر سـ
اٌقعود احملددم .م

ذاتغ (هادج )٦٨

ذؼليق خبصىص السطز األول (الغزاهح ) :

صكماظؼوغقنمرضؿم66مظلـيم66مطوغًماظغراعيماٌػروضيم111م(زيلؿوئي)مجـقفو،مظذامغؼرتحمأالمتزؼدماظغراعيموصؼوًمٌشروعم
اظؼوغقنماىدؼدمسـم1َ111م(آالف)مجـقفوم(51مأضعوفمعومجوءمبوظؼوغقنماظلوبؼمرضؿم66مظلـيم)5366م

ىـيتماإلدؿريادمواىؿوركم،مواظؿصدؼرمم–مذيعقيمرجولماألسؿولماٌصرؼني(م51مأطؿقبرم8152م)م ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم7

م

جذول املالحظاخ ػلً هشزوع قاًىى اجلوارك اجلذيذ أكرىتز 810٨

ً
الٌض وفقا ملشزوع القاًىى اجلذيذ أكرىتز 810٨

املالحظاخ

- ٢إشػول عو جيى إدراجف سي ضوئؿي اظشقـ أو إدراج بقون شري صققحمبفوم .م
- ٣غؼؾ اظلػـ اظيت تؼؾ ريقظؿفو سـ عوئيت رـ حبري ظؾضوئع ممـقسي أو خوضعي ظضرائىمبوػظي أو اظؿفقل أو
زبوظػي وجفي اظلري داخؾ غطوق اظرضوبي اىؿرطقيمعو مل ؼؽـ ذظؽمغوذؽومسـمضقة ضوػرة أو رقارئ حبرؼي م
- ٤ردق اظلػـ سي شري اٌقاغه اٌعدة ظذظؽ أو سي ضـوة اظلقؼسمأومحبرياتفومأومممراتفومسي عصيب اظـقؾ دون إذن
دوبؼ عـ اىؿرك اٌكؿص عو مل ؼؽـ ذظؽمغوذؽومسـمضقة ضوػرة أو رقارئ حبرؼي م
- ٥ػؾقط اظطوئرات سي شري اٌطورات اٌزودة مبؽوتى ظؾفؿورك إ ال سي حوالت اظؼقة اظؼوػرة أو ايودث اظػفوئل .م
- ٦عغودرة اظلػـ أو اظطوئرات أو ودوئؾ اظـؼؾ األخرى اظدائرة اىؿرطقي دون عقاصؼي عـ اٌصؾقي .م
- ٧تػرؼغ اظؾضوئع داخؾ اظدائرة اىؿرطقي سي شري األعوطـ اٌكصصي ظذظؽ.
- ٨ذقـ اظؾضوئع أو تػرؼغفو داخؾ اظدائرة اىؿرطقي دون عقاصؼي عـ اٌصؾقي وحضقر عقزػقفوم.
هادج ٧0

تػرض شراعي عؼدارػو 1111111جـقف سي األحقال اآلتقي :م

- ١إدراجمبقوغوتمشريمصقققيمظؾقون اىؿرطل إذا مل ؼرتتى سؾك ذظؽ تعرؼض اظضرؼؾي اىؿرطقي ظؾضقوع  .م
- ٢سدم إتؾوع اٌكؾصني اىؿرطقني  ،أو اٌـدوبني اٌرخصمهلؿمبوظؿكؾقص سؾك اظؾضوئع ظألغظؿي اىؿرطقي اظيت
هدد واجؾوتفؿم ،وذظؽ دون اإلخالل مبلؽقظقؿفؿ اظؿلدؼؾقي .م
- ٣سدم احملوصظي سؾك األخؿوم اٌقضقسي سؾك اظطرود أو ايووؼوتمأو ودوئؾ اظـؼؾ دون أن ؼمدى ذظؽ إدي غؼص

الرؼليق

غرىمأنمؼؿؿم هدؼدمماظغراعوتمسيماظؼوغقنمبشؽؾمسوممظؿصؾحمسشرةمأضعوفماظغراعوتماظقاردةمصك ماظؼوغقن ماظلوبؼمرضؿ م66م
ظلـي م 66م ،إلخؿالف مضقؿي ماىـقف ماٌصري م،ظذا مغرى مأال م متزؼد ماظغراعي مسي مػذه ماٌودة م مسـ م 5111مجـقف محقٌ مأغف مصكم
اظؼوغقنمرضؿم66مظلـيم66مطوغًماظغراعيماٌػروضيم511م(عوئي)مجـقفو.

أو تغقري سي اظؾضوئعم .م
- ٤سدم متؽني عقزػل اىؿورك عـ اظؼقوم بقاجؾوتفؿمومموردي حؼفؿ سي اظؿػؿقش ورؾى اٌلؿـدات وا الرالع
سؾقفو داخؾ اظدائرة اىؿرطقي م
- ٥زبوظػي اظؼقاسد واإلجراءات اىؿرطقي اٌؼررة  ،إذاممل ؼرتتى سؾقفو تعرؼض اظضرؼؾي اىؿرطقي ظؾضقوع.
هادج ٧8

ذؼليق

سيمشريمحوالتماإلسػوءمعـماٌلؽقظقيماٌـصقصمسؾقفوممبوٌودةم()18معـمػذاماظؼوغقنمتػرضمسؾلمعـمتلؾىمسؿداًمأوم
بطرؼؼماإلػؿولمشراعيمتعودلم.............مصضالًمسـمماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼي،موذظؽمصكمحوظيماظـؼصمشريماٌربرم
سؿومأدرجمسيمضوئؿيماظشقـمسيمسددماظطرودمأومربؿقؼوتفومأوموزغفومأومعؼدارماظؾضوئعماظصىمأؼوًمطونمغظومماإلصراجم
اىؿرطلم .م

أنمؼؿؿم هدؼدممغلىماهلدرمأوماظزؼودةموصؼوًمظؾؿعوؼريماظعوٌقيمعـمخاللمجدولمؼؿؿمإدراجفمبوظالئقيماظؿـػقذؼيمهلذام
اظؼوغقن.م

م

م

ىـيتماإلدؿريادمواىؿوركم،مواظؿصدؼرمم–مذيعقيمرجولماألسؿولماٌصرؼني(م51مأطؿقبرم8152م)م ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم8

م

جذول املالحظاخ ػلً هشزوع قاًىى اجلوارك اجلذيذ أكرىتز 810٨

ً
الٌض وفقا ملشزوع القاًىى اجلذيذ أكرىتز 810٨

أعومسيمحوظيماظزؼودةمشريماٌربرةموطذظؽماظزؼودةماظيتمتظفرمسـدمجردماٌكوزنماٌمضؿيمأوماٌلؿقدسوتمأوماٌـورؼم

املالحظاخ
م

ايرةمأوماٌـورؼماالضؿصودؼيمذاتماظطؾقعيماًوصيمأوماألدقاقمايرةمدونمأنمتؽقنمعدرجيمسيماظلفالتم،متػرضم
شراعيمتعودلم...........مسؾكماظؾضوئعماظزائدة .م
ذؼليق

هادج ٧3

صكماظؼوغقنمرضؿم66مظلـيم66مطوغًماظغراعيماٌػروضيم611م(ثالمثوئي)مجـقفو،مظذامغؼرتحمإسودةماظـظرمسيماظغراعيماٌؼرتحيمم

تػرضمشراعيمتعودلم...........ممسيممأيمعـماألحقالماآلتقي -4م
-5تؼدؼؿمبقوغوتمشريمصقققيمسـمصـػماظؾضوسيمأومعـشؽفو .م

ومجعؾفوم6111مجـقفم(درياًمسؾكمعؾدأماظعشرمأضعوفمظؾغراعوتماٌذطقرةمبوظؼوغقنمرضؿم66مظلـيم66م)م،وذظؽمظؿلفقؾموتقلريم

-8متؼدؼؿمبقوغوتمسـماظؼقؿيمظألشراضماىؿرطقيمسؾكمسبقمؼـؼصفوممبومجيووزم11111111مم

اظؿفورةموسدممإسوضؿفو .م

 -6زبوظػيماظضقابطمواإلجراءاتماىؿرطقيماٌؼررةمبشلنماظؾضوئعماظعوبرة(اظرتاغزؼً)مواٌلؿقدسوتمواٌـورؼمايرةم

-8م تؼدؼؿمبقوغوتمسـماظؼقؿيمظألشراضماىؿرطقيمسؾكمسبقمؼـؼصفوممبومجيووزمم%81م

واٌـورؼماالض ؿصودؼيمذاتماظطؾقعيماًوصيمواألدقاقمايرةمواظلؿوحماٌمضًمواإلصراجماٌمضًمواإلسػوءاتمأومشريػوم
عـماظـظؿماىؿرطقيماًوصيم.

م

م

م
هادج ٧2

تػرضمشراعيمتعودلم...........م سيمحوظيمسدمماالحؿػوزممبوألوراقمواظلفالتمواظقثوقمواٌلؿـداتماٌشورمإظقفومبوٌودتنيم تػرض شراعي تعودل ربع اظضرؼؾي اىؿرطقي صك حوظي تعؿد سدم االحؿػوز م ،بوألوراق واظلفالت واظقثوئؼ واٌلؿـدات
2موم81مم عـمػذاماظؼوغقنمأوماالعؿـوعمسـمتؼدميفوم،مصنذامتعذرمهدؼدماظضرؼؾيمأومعـعمصوحىماظشلنمتـػقذماإلذنماٌشورم اٌشور إظقفو بوٌودتني م( 2م 81،م)ممعـ ػذا اظؼوغقن أو االعؿـوع سـ تؼدميفو  ،صنذا تعذر هدؼد اظضرؼؾي مأوعـع صوحى
إظقفمبوٌودةماٌذطقرةمصرضًمشراعفمعؼدارػوم111111مجـقفوًمسـدمطؾمإعؿـوع

اظشلن تـػقذ اإلذن اٌشور إظقف بوٌودة اٌذطقرة صرضًمشراعي عؼدارػوم(مثالثيممآالفمجـقفوً( سـد طؾ أعؿـوع .م
ذؼليق

اٌطؾقبمإسودةماظـظرمسيماٌودةمبصػيمسوعيموخبوصيماظغراعيماٌؼرتحيمحبقٌمالمتزؼدماظغراعيمسـم6111مجـقفو
الثاب الثاًي  -الرهزية
هادج ٧٦

ؼؼصدمبوظؿفرؼىمإدخول اظؾضوئع إدي أراضك اىؿفقرؼي أو إخراجفو عـفو بطرق شري عشروسي بدون أداء اظضرؼؾي
اىؿرطقي طؾفومأو بعضفو أومبوٌكوظػيمظؾـظؿماٌعؿقلمبفو سي ذلن اظؾضوئعماٌؿـقسيم .م
ومؼعدمتفرؼؾوًمعومؼلتلم -4م
- ١إخػوء اٌلوصرؼـ داخؾ اظدائرة اىؿرطقي ٌو صك حقوزتفؿمعـ بضوئع وووز حدود اإلسػوءات اىؿرطقي اٌؼررة
وسدم اإلضرار سـفوم .م
-8متػرؼغ اظؾضوئع صك شري اٌقاغل اٌعدة ظذظؽ دون عقاصؼي اٌصؾقي أو إظؼوئفو عـ اظلػـ أو عو سي حؽؿفو صك

ىـيتماإلدؿريادمواىؿوركم،مواظؿصدؼرمم–مذيعقيمرجولماألسؿولماٌصرؼني(م51مأطؿقبرم8152م)م ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم9

م

جذول املالحظاخ ػلً هشزوع قاًىى اجلوارك اجلذيذ أكرىتز 810٨

ً
الٌض وفقا ملشزوع القاًىى اجلذيذ أكرىتز 810٨

املالحظاخ

غطوقماظرضوبي اظؾقري أو سي ضـوة اظلقؼسمأومحبرياتفومأومممراتفومأومسيمعصيبماظـقؾ م
- ٣تػرؼغ اظؾضوئع عـ اظطوئرات صك شري اٌطو رات اٌعدة ظذظؽ دونمعقاصؼي اٌصؾقي ،أو إظؼوئفو عـفو أثـوء اظـؼؾ
اىقى .م م
-٤جؾى اظؾضوئع اٌؿـقسي واحملظقر جؾؾفو مبؼؿض اظؼقاغني اٌـظؿي هلو .م
- ٥اظػؼد او اظـؼص شري اٌربر أو اظؿؾدؼؾ صك اظؾضوئع اظعوبرة أو اٌقدسيمبوظدوائرماىؿرطقيمأومبوٌلؿقدسوت أو
اٌكوزن اٌمضؿي أو األدقاق ايرة أومبوٌـورؼمايرةمأومبوٌـورؼماإلضؿصودؼيمذات اظطؾقعي اًوصي .م
- ٦إخػوء اظؾضوئعماومربووظيمإخراجفومعـماظدائرةماىؿرطقيمأوماٌـورؼمايرةمدونمإدبوذماإلجراءاتماٌؼررةمسؾقفو .م
- ٧تؼدؼؿ علؿـدات أو صقاتري عزورة أو عصطـعي .م
-2مإخػوء أو رؿس أو غزع أو ربق اظعالعوت اٌؿقزة ظؾؾضوئع أو وضع سالعوت طوذبي سؾقفو أو سؾل أشؾػؿفو م
-3محقوزة اظؾضوئع األجـؾقي بؼصد ا الوور عع اظعؾؿمبلغفومعفربي  ،أومبوٌكوظػي ظؾـظؿ اٌعؿقلمبفومصك ذلن اظؾضوئع
اٌؿـقسي .م
 - ١١اظؿصرف اظـوضؾ ظؾؿؾؽقي صك اظؾضوئع اٌػرج سـفو وصؼ أحد األغظؿي اىؿرطقي اًوصيم،مأو اٌػرج سـفو ععػوة
طؾقوً أو جزئقوً وربظقر اظؿصرف صقفو وصؼوً ظؾؼقاغني اظـوصذةم،مدون عقاصؼيماٌصؾقي ودداد اظضرائى واظردقم اٌلؿقؼي
وادؿقػوء اظشروط ا الدؿريادؼي م
-55ماظؿصرف صك اظؾضوئع اٌرصقضي رضوبقومبوٌكوظػي ظؾـظؿ اٌعؿقل بفومصك ذلن اظؾضوئع اٌؿـقسي .م
 - ١٢حقوزة اظلفوئر واظلقفور واظدخون واٌشروبوتماظروحقي اٌعػوة عـ اظضرؼؾي اىؿرطقي وسرضفو ظؾؾقعمبوؼيمودقؾي
أو تقاجدػو صك احملول اظعوعي  .م
56م-ماظؿصدؼر اظصقري ظؾؾضوئع بؼصد ادرتداد اظضرؼؾي اىؿرطقي وشريػو عـ اظضرائى أوماظضؿوغوت اٌؼدعي سـفو .م
-51ماظؿالسى صك سقـوت اظؾضوئع احملرزة مبعرصي اىؿورك بؼصد ادرتداد اظضرؼؾيماىؿرطقي أو شريػو عـ اظضرائى
أوماظضؿوغوتماظلوبؼمتؼدميفوم .م
طؿو ؼعؿرب صك حؽؿ اظؿفرؼى ارتؽوب أى صعؾ اخر ؼؽقن اظغرض عـف اظؿكؾص عـ اظضرائى اىؿرطقيماٌلؿقؼي طؾفو
أو بعضفومأومبوٌكوظػيمظؾـظؿماٌعؿقلمصك ذلن اظؾضوئع اٌؿـقسي.م م
والمميـع عـ إثؾوت اظؿفرؼى سدم ضؾط اظؾضوئعم.

الرؼليق

غؼرتح حذف اظعؾورة االخرية عـ اٌودة وصؼوً ٌو ػقمعقضح برأى االهود حقٌ ان سؾورة "ماى صعؾ أخرم"
سؾورة عؾفؿي وشري ربددة ٌعومل ػذا اظػعؾ ممو ضدمؼمدى ادي اسؿؾور اى صعؾ هؿفو ظف سالضيمبوظؿفرؼى .م

ىـيتماإلدؿريادمواىؿوركم،مواظؿصدؼرمم–مذيعقيمرجولماألسؿولماٌصرؼني(م51مأطؿقبرم8152م)م ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم11

م

جذول املالحظاخ ػلً هشزوع قاًىى اجلوارك اجلذيذ أكرىتز 810٨

ً
الٌض وفقا ملشزوع القاًىى اجلذيذ أكرىتز 810٨

املالحظاخ

حذفم4م م
طؿو ؼعؿرب صك حؽؿ اظؿفرؼى ارتؽوب أى صعؾ اخر ؼؽقن اظغرض عـف اظؿكؾص عـ اظضرائى اىؿرطقيماٌلؿقؼي طؾفو أو
بعضفومأومبوٌكوظػيمظؾـظؿماٌعؿقلمصك ذلن اظؾضوئع اٌؿـقسي.م م
والمميـع عـ إثؾوت اظؿفرؼى سدم ضؾط اظؾضوئعم.
هادج ٧٧

عع سدم ا الخاللمبويمسؼقبي أذد ؼـص سؾقفو أى ضوغقن أخر ؼعوضى طؾ عـ ضوممبوظؿفرؼىمأوماظشروعمصقفمبويؾسم
وبغراعي التؼؾ سـ .........م جـقف و الوووز  .........جـقفماومبلحدىمػوتنيماظعؼقبؿنيم .م
صنذا طون اظؿفرؼى بؼصد ا الوور طوغً اظعؼقبي ايؾس عدةمالتؼؾ سـ ثالثمدـقات و الوووز زيس دـقات وبغراعي
التؼؾ سـ ........م جـقفمو ال وووز  .......جـقفمأومبوحدىمػوتني اظعؼقبؿني م
وصكمذيقعماالحقالمحيؽؿمسؾكماظػوسؾنيمواظشرطوءمواالذكوصماالسؿؾورؼيماظؿكممتمارتؽوبماىرمييمظصويفومعؿضوعـنيم
بؿعقؼضمؼعودلم...........ماظضرؼؾيماىؿرطقيماٌؿفربمعـفوم،مصنذامطوغًماظؾضوئعمعقضقعماىرمييمعـماالصـوفم
اٌؿـقسيمطوغًماظعؼقبيمايؾسمعدةمالمتؼؾمسـمدـؿنيمومالموووزمزيسمدـقاتموبؿعقؼضمؼعودلمعـؾكمضقؿؿفوماومعـؾكم
اظضرؼؾيماٌلؿقؼيمأؼفؿومأطربم،موصكمػذهمايوظيمحيؽؿممبصودرةماظؾضوئعمعقضقعماظؿفرؼىمصوذامملمتضؾطمحؽؿممبوم
ؼعودلمضقؿؿفوم .م
وجيقزمظؾؿقؽؿيمايؽؿممبصودرةماظؾضوئعماٌضؾقريمإذامملمتؽـمعـماظؾضوئعماٌؿـقسيمأوماٌرصقضيمعـماىفيماٌكؿصيم،موطذام
ودوئؾماظـؼؾمواألدواتمواٌقادماظؿكمادؿعؿؾًمصكماظؿفرؼىموذظؽمصقؿومسداماظلػـمواظطوئراتمعومملمتؽـماسدتمأومأجرتممبعرصيم
عوظؽقفومهلذاماظغرضم .م

ًزي ضزورج حذف كلوح (أو الشزوع فيه)

عع سدم اإلخالل بلى سؼقبي أذد ؼـص سؾقفو أى ضوغقن أخر ؼعوضى طؾمعـ ضوم بوظؿفرؼى او اظشروع صقف بويؾس
وبغراعي التؼؾ سـ اظػون جـقفموالوووز سشرة االظػ جـقف أو بلحدى ػوتني اظعؼقبؿني.م م
صنذا طون اظؿفرؼى بؼصد االوور طوغً اظعؼقبي بوظلفـ عدة ال تؼؾ سـمثالث دـقات وال وووز زيس دـقات وبغراعي
التؼؾ سـ اظػون أظػمجـقف وال وووز سشرة أالف جـقف أو بنحدى ػوتني اظعؼقبؿني .م
بوظـلؾيمظؾػؼرةماظـوظـيماٌظؾؾيمعـماٌودةم4مم م
ذؼليق

بوظـلؾيمٌوػقيماظشكصماإلسؿؾوريماٌذطقرةم4مغرىمسدممإدخولماظقطقؾمأوموطقؾماظشقـمأوماٌلؿكؾص م
م
م
م
م

وؼضوسػ اظؿعقؼض صك ايو الت اظلوبؼي  ،إذا دؾؼ ظؾؿؿفؿ ارتؽوب جرمييمتفرؼىمأخرى خالل اًؿس دـقات اظلوبؼي صدر صقفو

م

حؽؿمبوتمبوالداغيم،مأوممتماظؿصوحلمصقفوم .م

م

وال حيقل دون ايؽؿمظؿعقؼض واٌصودرة ايؽؿ بعؼقبي اىرميي األذد صك حو الت ا الرتؾوطم،مومتـظرمضضوؼوماظؿفرؼى اعوم
احملوطؿ سؾك وجف ا الدؿعفولم .م
وصك ذيقع األحقال تعؿرب جرميي اظؿفرؼى اىؿرطل جرمييمزبؾيمبوظشرفمواألعوغي.

هادج ٧٨

ععمسدمماالخاللمبليمسؼقبي أذد ؼـص سؾقفو أى ضوغقن أخر تلرى احؽوم اظػؼرات اظـوغقي واظـوظـي واظرابعي واًوعلي
واظلوددي واظلوبعيمعـ اٌودة  16عـ ػذا اظؼوغقن سؾك طؾ عـ ادرتدمأو ذرع صك االدرتداد بطرؼؼ اظغش او اظؿزوؼر

م
اظؿعؾقؼ م
غؼرتح حذف سؾورة " أو ذرع " غظراً ألغفومطؾؿيمصضػوضيم.

ىـيتماإلدؿريادمواىؿوركم،مواظؿصدؼرمم–مذيعقيمرجولماألسؿولماٌصرؼني(م51مأطؿقبرم8152م)م ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم11

م

جذول املالحظاخ ػلً هشزوع قاًىى اجلوارك اجلذيذ أكرىتز 810٨

ً
الٌض وفقا ملشزوع القاًىى اجلذيذ أكرىتز 810٨

املالحظاخ

اظضرؼؾيم اىؿرطقي او اظضرائىمالخرى او اٌؾوظغ اٌدصقسي يلوبفوماوماظضؿوغوتماٌؼدعف سـفو طؾفو او بعضفو  ،وؼؽقنم
اظؿعقؼض ععود ال عـؾكماٌؾؾغ عقضقع اىرميي
هادج ٨0

هصؾ اظغراعوت واظؿعقؼضوت ظصوحل اٌصؾقي وتؽقن اظؾضوئع -ربؾ اىرمييموودوئؾ اظـؼؾ واألدوات واٌقاد
اٌلؿكدعي سي اظؿفرؼى ضوعـيمالدؿقػوء اظغراعوت واظؿعقؼضوت حول وضقعماىرميي عـ عوظؽفو أو ممـؾف .م
وجيقز اإلصراج سـ األذقوء اظقاردة سي اظػؼرة اظلوبؼي بعد دداد ضقؿي اظضرؼؾي اىؿرطقي وطوصي اظضرائى واظردقممم
األخرى،موتلدد اظغراعوت واظؿعقؼضوت اٌلؿقؼيمبصػيم أعوغف ،عو مل تؽـ ربؾ عصودرةمأو عطؾقبي طدظقؾ سؾك
اىرميي.

املطلىب ذؼذيل الٌض ػلً الٌحى الرايل

هصؾ اظغراعوت واظؿعقؼضوت ظصوحلماٌصؾقيم اًزاغي اظعوعي ظؾدوظي وتؽقنماظؾضوئع -ربؾ اىرميي -وودوئؾ اظـؼؾ واألدواتم
واٌقاد اٌلؿكدعي سيماظؿفرؼى ضوعـي الدؿقػوء اظغراعوت واظؿعقؼضوت حول وضقعماىرميي عـمعوظؽفو أو ممـؾف.
وجيقز اإلصراج سـ األذقوء اظقاردة سي اظػؼرة اظلوبؼي بعد دداد ضقؿيماظضرؼؾي اىؿرطقي وشريػو عـ اظضرائى واظردقم  ،وتلدد
اظغراعوتمواظؿعقؼضوت اٌلؿقؼيبصػي أعوغف ،عومل تؽـ ربؾ عصودرة أو عطؾقبي
طدظقؾمسؾك اىرميي .م

الرؼليق

غؼرتح ادؿؾدال سؾورة "مظصوحل اٌصؾقيم"مم بوظعؾورةمم"مظصوحل اًزاغي اظعوعي ظؾدوظي"مم غظراً ألن اظغراعوتمواظؿعقؼضوت عقرد عـ عقارد
اظدوظي وظقلًماٌصؾقي وحؿك ال ؼؿؿ اظؿعؿد صقفو ععماٌؿعوعؾنيم ععماٌصؾقي ظزؼودة ايصقؾي داخؾماٌصؾقي ظصرصفو طؿؽوصلت
ظؾعوعؾني.

هادج ٨٦

ذؼليق

دبضع اظؾضوئع اٌؿعوضد سؾقفو بـظوم اظؿفورة اإلظؽرتوغقي ظؾؼقاسدمواظشروط واألحؽوم اظقاردةمبفذاماظؼوغقن و الئقؿف

ملمتذطرمتؾؽماظؼقاسدمواظشروطمبفذاماظؼوغقنم،ظذامجيىمتقضققفومبوظالئقيماظؿـػقذؼيم،طؿومغرىمأنمدبضعماظؾضوئعم

اظؿـػقذؼي

اٌؿعوضد سؾقفو بـظوم اظؿفورة اإلظؽرتوغقيموصؼوًمٌومتـصمسؾقفمإتػوضقيماىوت .م
هادج ٨٩

ذؼليق

ؼصدر اظقزؼر أو عـ ؼػقضف ضرارمبنغشوءمصـدوق ظؾرسوؼي اظصققي ظؾعوعؾنيمبوٌصؾقي ،بعدمأخذمرأيمػقؽيماظرضوبيماٌوظقيم

غرىمإظغوءمػذهماٌودةمحقٌمأغفمالمداسلمظقجقدػوم سيمػذاماظؼوغقنم،حقٌمأغفومخوصيمبؿـظقؿماظعؿؾماظداخؾلمظؾؿصؾقيم

وحيدد غظوعف ا الدودك وعقارده وأشراضف وطقػقي إدارتف  ،وؼؽقن هلذا اظصـدوق ذكصقي إسؿؾورؼي علؿؼؾي

أوموزارةماٌوظقي

م
م
م

** هالحظاخ ػاهح

 -5اظؿشدؼدمواٌغوالةمعـماىفوتمذاتماظصؾيمسيمتطؾقؼماظـلؾيماًوصيمبوهلوظؽمواظػوضدمممومجيعؾفومالمتؿـودىمععماظـلىماظعؾؿقيمواظعوٌقيمأعرمشريمسؿؾلموبدورهمؼضعماٌصدرماٌصريمهًم
روئؾيماظؿفرؼؿمدونموجفمحؼمسيمذظؽ .م
 -8إنمذبؿؿعماألسؿولمواٌصدرؼـماٌصرؼنيمؼمطدونمسؾكمضرورةمضقوممعؿكذيماظؼرارممبشورطيماظؼطوعماًوصماظذيمميـؾمضوررةماظؿـؿقيموحبصيمضدرػومؼزؼدمسـم%11معـمحفؿمإضؿصودم
عصرم،محقٌمجيىماظؿعرفمسؾكمرؤؼؿفؿمضؾؾمإدبوذمأؼيمضراراتمأومتشرؼعوتمإضؿصودؼيممعمثرةمسيماٌـوخماظعوممظإلضؿصودماٌصري .م
 -6نرىمعراجعيمطوصيماظردقمماظقاردةممبشروعماظؼوغقنمظؿصؾحمسشرةمأضعوفماظـلىماظلوبؼيمواظقاردةمبوظؼوغقنمرضؿم66ممظلـيم66م،إلخؿالفمضقؿيماىـقفماٌصري.

ىـيتماإلدؿريادمواىؿوركم،مواظؿصدؼرمم–مذيعقيمرجولماألسؿولماٌصرؼني(م51مأطؿقبرم8152م)م ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم12
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