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الالٜخ٘ التيفٔرٓ٘ ليظاو البٔاىات التجازٓ٘
املادٗ ( :) 1

املادٗ (األّىل) :

البٔاىات التجازٓ٘ ٍٕ اإلٓطاحات اليت جيب أٌ تْضع عل ٙالبطاٜع أّ امليتجات بطسٓك٘ مباغسٗ أّ

تهٌْ للهلنات ّالعبازات اآلتٔ٘ املعاىٕ املبٔي٘ أمامَا ،مامل ٓكتض الطٔام خالف ذلو:

غري مباغسٗ للتعسٓف بَا أّ بصفاتَا املنٔصٗ.

اليظاو :ىظاو البٔاىات التجازٓ٘.
الالٜخ٘ :الالٜخ٘ التيفٔرٓ٘ لليظاو.
البٔاٌ التجازٖ :نل إٓطاح ٓتعلل بصف٘ مباغسٗ أّ غري مباغسٗ بالبطاٜع ّامليتجات ّٓهٌْ ذٖ عالق٘
بالبٔاىات املرنْزٗ يف املادٗ األّىل مً اليظاوّٓ ،ػنل ذلو البٔاىات التجازٓ٘ اإللصامٔ٘.
البٔاىات التجازٓ٘ االلصامٔ٘ ٍٕ :البٔاىات التجازٓ٘ الْازدٗ يف املادٗ (السابع٘) مً الالٜخ٘.
املادٗ (الجاىٔ٘) :
تطسٖ أحهاو ٍرِ الالٜخ٘ عل ٙمجٔع البٔاىات التجازٓ٘ املهتْب٘.

املادٗ ( :) 2
ٓلتصو امليتج أّ املطتْزد بهتاب٘ البٔاىات التجازٓ٘ اإللصامٔ٘ عل ٙنل ّحدٗ مً البطاٜع أّ امليتجات
اليت ٓيتجَا أّ ٓطتْزدٍا ّعل ٙعبْٗ تلو الْحدٗ ّعل ٙالْعا ٛالرٖ حيتْٖ عل ٙأنجس مً ّحدٗ
بطسٓك٘ ٓصعب إشالتَا.

املادٗ ( :) 3
تعد البٔاىات التالٔ٘ بٔاىات إلصامٔ٘:
أ  -عدد البطاٜع ،أّ مكدازٍا ،أّ مكاضَا ،أّ نٔلَا ،أّ طاقتَا ،أّ ّشىَا ،أّ تازٓذ اإلىتاج ،أّ تازٓذ
اىتَا ٛالصالحٔ٘.
ب  -اجلَ٘ ،أّ البالد اليت صيعت أّ أىتجت فَٔا.

املادٗ (الجالج٘) :
ٓلتصو امليتج أّ املطتْزد بهتاب٘ البٔاىات التجازٓ٘ اإللصامٔ٘ عل ٙنل ّحدٗ مً البطاٜع أّ امليتجات اليت
ٓيتجَا أّ ٓطتْزدٍا ّعل ٙعبْٗ تلو الْحدٗ ّعل ٙالْعا ٛالرٖ حيتْٖ عل ٙأنجس مً ّحدٗ بطسٓك٘
ٓصعب إشالتَا.

املادٗ (السابع٘) :
تعد البٔاىات التجازٓ٘ التالٔ٘ بٔاىات جتازٓ٘ إلصامٔ٘:
أ -عدد البطاٜع ،أّ مكدازٍا ،أّ مكاضَا ،أّ نٔلَا ،أّ طاقتَا ،أّ ّشىَا ،أّ تازٓذ اإلىتاج ،أّ تازٓذ اىتَاٛ
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ج  -العياصس الداخل٘ يف تسنٔبَا.

الصالحٔ٘.

د  -اضه امليتج أّ الصاىع.

ب -اجلَ٘ ،أّ البالد اليت صيعت أّ أىتجت فَٔا.
ج -العياصس الداخل٘ يف تسنٔبَا.
د -اضه امليتج أّ الصاىع.

املادٗ ( :) 4
إذا ناٌ للطلع٘ مطاع أّ (عالق٘) بصخ٘ اإلىطاٌ أّ احلْٔاٌ أّ البٔ ٘ٝفٔجب أٌ ٓتطنً البٔاٌ
اخلاص بالعياصس الداخل٘ يف تسنٔبَا ما ٓلٕ:
أ  -بٔاٌ ما إذا ناىت الطلع٘ (ذلْزٗ) معدل٘ ّزاثًٔا أّ حتتْٖ عل ٙغٕ ٛمً ذلو.
ب  -بٔاٌ ما إذا ناىت الطلع٘ حتتْٖ عل ٙمْاد خطسٗ ّمد ٚخطْزتَا.
ج  -بٔاٌ ما إذا ناىت الطلع٘ معاجل٘ باإلغعاع.

املادٗ (اخلامط٘):
إذا ناٌ للطلع٘ مطاع أّ عالق٘ بصخ٘ اإلىطاٌ أّ احلْٔاٌ أّ البٔ ٘ٝفٔجب أٌ ٓتطنً البٔاٌ التجازٖ
اخلاص بالعياصس الداخل٘ يف تسنٔبَا ما ٓلٕ:
أ -بٔاٌ ما إذا ناىت الطلع٘ (ذلْزٗ) معدل٘ ّزاثٔاً أّ حتتْٖ عل ٙغٕ ٛمً ذلو.
ب -بٔاٌ ما إذا ناىت الطلع٘ حتتْٖ عل ٙمْاد خطسٗ ّمد ٚخطْزتَا.
ج -بٔاٌ ما إذا ناىت الطلع٘ معاجل٘ باإلغعاع.

املادٗ ( :) 5
جيب أٌ تهتب مجٔع البٔاىات التجازٓ٘ اإللصامٔ٘ ّاالختٔازٓ٘ باللػ٘ العسبٔ٘ ّبػهل ّاضح ّأٌ تهٌْ
مطابك٘ للخكٔك٘ مً مجٔع الْجِْ ّجيْش نتابتَا بلػ٘ أخس ٚإضاف٘ إىل اللػ٘ العسبٔ٘ ّتهٌْ العربٗ
مبا دٌّ باللػ٘ العسبٔ٘.

املادٗ (الطابع٘) :
جيب أٌ تهٌْ مجٔع البٔاىات التجازٓ٘ مهتْب٘ باللػ٘ العسبٔ٘ عل ٙاألقلّ ،تهٌْ ال ِعبّسٗ مبا دٌُّّ باللُػِ٘
العَسبّٔ٘.

املادٗ (الجامي٘) :
جيب أٌ تهٌْ البٔاىات التجازٓ٘ ّاضخ٘ ّنامل٘ ّصخٔخّ٘ ،أال تتطنً ما قد ٓؤدٖ إىل التطلٔل أّ الػؼ
أّ اخلداعّ ،حيدد ذلو ّفكاً لطبٔع٘ الف ٘ٝاملطتَدف٘ بالبٔاٌ التجازٖ.
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املادٗ ( :) 6
ّفكاً ألحهاو املادٗ الطادض٘ مً ىظاو البٔاىات التجازٓ٘ حيظس اضترياد أّ بٔع امليتجات اليت ال حتنل
أٖ مً البٔاىات اإللصامٔ٘ امليصْص علَٔا يف املادتني الجالج٘ ّالسابع٘ مً ٍرِ الالٜخ٘.

املادٗ ( :) 7
ال جيْش ّضع أٖ بٔاٌ عل ٙميتج مبا يف ذلو العالمات التجازٓ٘ ْٓحٕ بأٌ امليتج ىػأ يف ميطك٘
جػسافٔ٘ غري امليػأ احلكٔكٕ لُ.

املادٗ ( :) 8
إذا ناٌ للصاىع أنجس مً مصيع يف أنجس مً بلد ّجب علُٔ ّعل ٙاملطتْزد إٓطاح اضه البلد الرٖ
أىتجت فُٔ الطلع٘ ّإذا ناىت مساحل اإلىتاج تته يف أنجس مً بلد ّجب إٓطاح ذلو تفصٔال ببٔاٌ
مساحل اإلىتاج يف نل بلد ّعدو االنتفا ٛبرنس اضه اجلَ٘ اليت ْٓجد بَا املصيع السٜٔظ.

املادٗ (الطادض٘):
حيظس اضترياد امليتجات أّ بٔعَا أّ عسضَا للبٔع مامل حتنل البٔاىات التجازٓ٘ االلصامٔ٘.

املادٗ (التاضع٘) :
ال جيْش ّضع أٖ بٔاٌ جتازٖ عل ٙميتج مبا يف ذلو العالمات التجازٓ٘ ْٓحٕ بأٌ امليتج ىػأ يف ميطك٘
جػسافٔ٘ غري امليػأ احلكٔكٕ لُ.

املادٗ (العاغسٗ) :
إذا ناٌ للصاىع أنجس مً مصيع يف أنجس مً بلد ّجب علُٔ ّعل ٙاملطتْزد إٓطاح اضه البلد الرٖ
أىتجت فُٔ الطلع٘ ّإذا ناىت مساحل اإلىتاج تته يف أنجس مً بلد ّجب إٓطاح ذلو ببٔاٌ مساحل
اإلىتاج يف نل بلد ّعدو االنتفا ٛبرنس اضه اجلَ٘ اليت ْٓجد بَا املصيع السٜٔظ.

املادٗ (احلادٓ٘ عػسٗ) :
ال ٓهٌْ البٔاٌ التجازٖ مطابكاً للخكٔك٘ مً مجٔع الْجِْ إذا ناىت الظسّف احملٔط٘ بُ أّ املؤثسات
املطتددم٘ يف عسضُ قد تؤدٖ إىل ّضع تصْز غري حكٔكٕ لد ٚاملتلكٕ.

املادٗ (الجاىٔ٘ عػسٗ) :
ال تهٌْ مكازى٘ بٔاىات جتازٓ٘ لطلع٘ ببٔاىات جتازٓ٘ لطلع٘ أخس ٚمطابك٘ للخكٔك٘ مً مجٔع الْجِْ إال إذا
مت إجسا ٛاملكازى٘ بْاضط٘ رلترب معتند لد ٚالْشازٗ.
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املادٗ (الجالج٘ عػسٗ) :
إذا ناىت صخ٘ بٔاٌ جتازٖ معتندٗ عل ٙبٔاٌ جتازٖ آخس ،فٔجب ذنس البٔاٌ التجازٖ اآلخس.

املادٗ (السابع٘ عػسٗ) :
تطسٖ البٔاىات التجازٓ٘ الْازدٗ يف ّضٔل٘ عسض عام٘ عل ٙمجٔع فٝات الطلع الْازدٗ مامل ُٓيَص صساح٘
ّبْضْح عل ٙاضتجيا ٛفٝات معٔي٘ أّ قصْز البٔاٌ التجازٖ عل ٙفٝات معٔي٘.

املادٗ (اخلامط٘ عػسٗ) :
مع مساعاٗ حل املطتَلو يف التفاّض عل ٙضعس الطلع ،جيب أال ٓصٓد ضعس غسا ٛالطلع عل ٙما ٍْ ّازد يف
البٔاٌ التجازٖ.

املادٗ (الطادض٘ عػسٗ):
جيب أٌ ٓتطنً البٔاٌ التجازٖ االلتصامات األضاضٔ٘ للخصْل عل ٙالطلع٘ بالطعس ّاملْاصفات الْازدٗ يف
البٔاٌ التجازٖ.
املادٗ (الطابع٘ عػسٗ) :
إذا تطنيت ّضٔل٘ عسض البٔاٌ التجازٖ صْزاً للطلع٘ ،فٔجب أٌ ٓهٌْ ذلو البٔاٌ مطابكاً خلصاٜص
الطلع٘ املعسّض٘.
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املادٗ ( الجامي٘ عػسٗ) :
إذا تطنً البٔاٌ التجازٖ أٌ ضعس الطلع٘ مؤجل أّ مْشع عل ٙمدد ،فال ٓعترب البٔاٌ مطابكاً للخكٔك٘ مً
مجٔع الْجِْ إال إذا اغتنل عل ٙاإلٓطاحات التالٔ٘ بػهل نامل ّصخٔح:
 - 1الهلف٘ اإلمجالٔ٘ اليت ضتدفع للخصْل عل ٙالطلع٘.
 - 2املدفْعات األخسّٓ ( ٚػنل ذلو السضْو أّ األتعاب أّ التهالٔف أّ غريٍنا)ّ ،قٔنَا.
 - 3املدٗ اإلمجالٔ٘.
 - 4مدد ّعدد الدفعات ّقٔنَا.
املادٗ ( :) 9
ٓهٌْ الباٜع ّمً ٓته تصسٓف البطاع٘ حلطابُ ّمدٓسّ الػسنات ّاجلنعٔات ّاملؤضطات ّاحملالت
مطْٝلني مع امليتج أّ املطتْزد عً نل ما ٓكع حتت أٓدَٓه مً رلالفات ألحهاو ٍرا اليظاو ّتْقع
عل ٙنل ميَه العكْبات املكسزٗ ملستهب املدالف٘ ّٓفرتض عله نل ميَه باملدالف٘ ّلُ أٌ ٓيفٕ ذلو
بهاف٘ ّضاٜل اإلثبات.
املادٗ ( :) 11
تتْىل اإلدازٗ العام٘ ملهافخ٘ الػؼ التجازٖ ّفسّع الْشازٗ تلكٕ الػهاّّ ٚالبالغات عً رلالفات
أحهاو ٍرا اليظاو.

املادٗ ( :) 11
ٓتْىل مفتػْ الطبط الرًٓ ٓعٔيَه ّشٓس التجازٗ دلتنعني أّ ميفسدًٓ ضبط ما ٓكع مً رلالفات
ألحهاو اليظاو ّالكسازات الصادزٗ تيفٔرًا لُ ّالتخفظ عل ٙالطلع مْضْع املدالف٘ ّاملطتيدات املتعلك٘
بَا ّأخر العٔيات ّحجص األصياف اليت تْجد غبَ٘ قْٓ٘ عل ٙرلالفتَا لليظاو ّالتخكٔل مع

املادٗ (التاضع٘ عػسٗ) :
ٓهٌْ الباٜع ّمً ٓته تصسٓف البطاع٘ حلطابُ ّمدٓسّ الػسنات ّاجلنعٔات ّاملؤضطات ّاحملالت
مطْٝلني مع امليتج أّ املطتْزد عً نل ما ٓكع حتت أٓدَٓه مً رلالفات ألحهاو ٍرا اليظاو ّتْقع
عل ٙنل ميَه العكْبات املكسزٗ ملستهب املدالف٘.

املادٗ (العػسٌّ) :
تتْىل اإلدازٗ العام٘ ملهافخ٘ الػؼ التجازٖ ّفسّع الْشازٗ تلكٕ الػهاّّ ٚالبالغات عً رلالفات أحهاو
ٍرا اليظاو.

املادٗ (احلادٓ٘ ّ العػسٌّ) :
ٓتْىل مفتػْ الطبط الرًٓ ٓعٔيَه ّشٓس التجازٗ ّالصياع٘ دلتنعني أّ ميفسدًٓ ضبط ما ٓكع مً
رلالفات ألحهاو اليظاو ّالكسازات الصادزٗ تيفٔراً لُ ّالتخفظ عل ٙالطلع مْضْع املدالف٘ ّاملطتيدات

5

الالٜخ٘ التيفٔرٓ٘ ليظاو البٔاىات التجازٓ٘
املدالفني ّهله يف ضبٔل ذلو دخْل احملالت ّاملداشٌ ّاملطتْدعات املْجْدٗ فَٔا الطلع اخلاضع٘

املتعلك٘ بَا ّأخر العٔيات ّحجص األصياف اليت تْجد غبَ٘ قْٓ٘ عل ٙرلالفتَا لليظاو ّالتخكٔل مع

ألحهاو ٍرا اليظاو ّما ٓلخل بَا مً مطتْدعات ّّضاٜل اليكل ضْا ٛناىت ٍرِ األمانً رلصص٘

املدالفني ّهله يف ضبٔل ذلو دخْل احملالت ّاملداشٌ ّاملطتْدعات املْجْد فَٔا الطلع اخلاضع٘ ألحهاو

نلٔا أّ جصٜٔاً لتلو الطلع.

ٍرا اليظاو ّما ٓلخل بَا مً مطتْدعات ّّضاٜل اليكل ضْا ٛناىت ٍرِ األمانً رلصص٘ نلٔا أّ
جصٜٔاً لتلو الطلع.

املادٗ ( :) 12
ٓهٌْ للنْظفني الصادز بتعٔٔيَه قساز مً ّشٓس التجازٗ صف٘ مأمْزٖ الطبط الكطا ٕٜيف ما ٓتعلل
بتطبٔل أحهاو ٍرا اليظاو ّهله االضتعاى٘ بأقطاو الػسط٘ ّالتيطٔل مع البلدٓات ّاجلَات ذات
العالق٘.

املادٗ ( :) 13
ٓتعني أٌ ٓهٌْ ضبط املدالفات ّضخب العٔيات ّحجص البطاع٘ ّتطلٔنَا ّفو احلجص ّالتخفظ
عل ٙاملطتيدات مبْجب ذلاضس زمسٔ٘ ّفكاً لليناذج اليت تعدٍا اإلدازٗ العام٘ ملهافخ٘ الػؼ التجازٖ
عل ٙأٌ تتطنً مهاٌ الطبط ّتازخيُ ّاضه املدالف ّىْع املدالف٘ ّبٔاٌ املطبْطات ّّصفَا ّجيب
تْقٔع احملاضس مً قبل نل مً الكاٜه بالطبط ّصاحب احملل أّ املدٓس أّ املطْٝل يف مهاٌ الطبط
فإذا زفض التْقٔع ٓػاز إىل ذلو يف احملطس.
املادٗ ( :) 14
عل ٙاإلدازٗ العام٘ ملهافخ٘ الػؼ التجازٖ ّفسع الْشازٗ املدتص خالل ْٓمني مً تازٓذ ضبط املدالف٘
إزضال العٔي٘ املساد حتلٔلَا إىل اجلَ٘ املدتص٘ ّاالحتفاظ بعٔيتني أخسٓني مماثلتني للعٔي٘ املسضل٘.

املادٗ (الجاىٔ٘ ّالعػسٌّ) :
ٓهٌْ للنْظفني الصادز بتعٔٔيَه قساز مً ّشٓس التجازٗ ّالصياع٘ صف٘ مأمْزٖ الطبط الكطا ٕٜيف ما
ٓتعلل بتطبٔل أحهاو ٍرا اليظاو ّهله االضتعاى٘ بأقطاو الػسط٘ ّالتيطٔل مع البلدٓات ّاجلَات ذات
العالق٘.

املادٗ (الجالج٘ ّالعػسٌّ) :
ٓتعني أٌ ٓهٌْ ضبط املدالفات ّضخب العٔيات ّحجص البطاع٘ ّتطلٔنَا ّفو احلجص ّالتخفظ علٙ
املطتيدات مبْجب ذلاضس زمسٔ٘ ّفكاً لليناذج اليت تعدٍا اإلدازٗ العام٘ ملهافخ٘ الػؼ التجازٖ عل ٙأٌ
تتطنً مهاٌ الطبط ّتازخيُ ّاضه املدالف ّىْع املدالف٘ ّبٔاٌ املطبْطات ّّصفَا ّجيب تْقٔع
احملاضس مً قبل نل مً الكاٜه بالطبط ّصاحب احملل أّ املدٓس أّ املطْٝل يف مهاٌ الطبط فإذا زفض
التْقٔع ٓػاز إىل ذلو يف احملطس.
املادٗ (السابع٘ ّالعػسٌّ) :
عل ٙاإلدازٗ العام٘ ملهافخ٘ الػؼ التجازٖ ّفسع الْشازٗ املدتص خالل ْٓمني مً تازٓذ ضبط املدالف٘
إزضال العٔي٘ املساد حتلٔلَا إىل اجلَ٘ املدتص٘ ّاالحتفاظ بعٔيتني أخسٓني مماثلتني للعٔي٘ املسضل٘.

6

الالٜخ٘ التيفٔرٓ٘ ليظاو البٔاىات التجازٓ٘

املادٗ (اخلامط٘ ّالعػسٌّ):
إذا تبني لْشازٗ التجازٗ ّالصياع٘ أٌ البٔاٌ التجازٖ رلالف ألحهاو ٍرِ الالٜخ٘ أّ اليظاو ،فلَا أٌ تطلب
تعدٓلُ حبٔح ٓصبح متْافكًا مع أحهاو اليظاو أّ ٍرِ الالٜخ٘.
املادٗ ( :) 15
ٓته التصسف يف البطاٜع أّ امليتجات احملجْشٗ مبْجب ٍرا اليظاو ّفكا ملا ٓلٕ:
أ  -إذا ناىت املدالف٘ ال متظ ذاتَٔا ّال تؤثس عل ٙصخ٘ ّضالم٘ اإلىطاٌ أّ احلْٔاٌ أّ البّٔ ٘ٝال
ٓتعازض التصخٔح مع املْاصف٘ الكٔاضٔ٘ الطعْدٓ٘ للطلع٘ تصخح بإشال٘ أضباب املدالف٘ برنس
البٔاٌ الياقص أّ تصْٓب البٔاٌ اخلاط ٞبصْزٗ ّاضخ٘ ّمبا ال ٓطنح بتػٔريٍا أّ التالعب فَٔا ضْاٛ
ّزدت ٍرِ البٔاىات يف بطاقتَا أّ يف ّصفَا أّ طسم اإلعالٌ عيَا أّ الدعآ٘ هلا أّ غري ذلو.
ب  -إذا ناىت املدالف٘ متظ صخ٘ ّضالم٘ اإلىطاٌ أّ احلْٔاٌ أّ البٔ ٘ٝأّ ٓتعازض التصخٔح مع
املْاصف٘ الكٔاضٔ٘ للطلع٘ فٔته التصسف فُٔ ّفل ما ٓصدزِ دْٓاٌ املظامل.
ج  -ال مييع اضتهنال البٔاىات أّ تصخٔخَا مً إٓكاع العكْبات اليظامٔ٘ يف حال٘ ثبْت املدالف٘.

املادٗ (الطادض٘ ّ العػسٌّ) :
ٓته التصسف يف البطاٜع أّ امليتجات احملجْشٗ مبْجب ٍرا اليظاو ّفكا ملا ٓلٕ:
أ -إذا ناىت املدالف٘ ال متظ ذاتٔ٘ امليتج ّال تؤثس عل ٙصخ٘ ّضالم٘ اإلىطاٌ أّ احلْٔاٌ أّ البّٔ ٘ٝال
ٓتعازض التصخٔح مع املْاصف٘ الكٔاضٔ٘ الطعْدٓ٘ للطلع٘ٓ ،ته تصخٔخَا بإشال٘ أضباب املدالف٘ ّذلو
برنس البٔاٌ التجازٖ الياقص أّ تصْٓب البٔاٌ التجازٖ اخلاط ٞبصْزٗ ّاضخ٘ ّمبا ال ٓطنح بتػٔريٍا
أّ التالعب فَٔا ضْاّ ٛزدت ٍرِ البٔاىات التجازٓ٘ يف بطاقتَا أّ يف ّصفَا أّ طسم اإلعالٌ عيَا أّ
الدعآ٘ هلا أّ غري ذلو.
ب -إذا ناىت املدالف٘ متظ صخ٘ ّضالم٘ اإلىطاٌ أّ احلْٔاٌ أّ البٔ ٘ٝأّ ٓتعازض التصخٔح مع
املْاصف٘ الكٔاضٔ٘ للطلع٘ فٔته التصسف فَٔا ّفل ما ٓصدزِ دْٓاٌ املظامل.
ج -ال مييع اضتهنال البٔاىات التجازٓ٘ أّ تصخٔخَا مً إٓكاع العكْبات اليظامٔ٘ يف حال٘ ثبْت
املدالف٘.

املادٗ ( :) 16
عل ٙاإلدازٗ العام٘ ملهافخ٘ الػؼ التجازٖ ّفسع الْشازٗ املدتص خالل أضبْعني مً تازٓذ ضبط
املدالف٘ إىَا ٛالتخكٔل فَٔا ّإعداد مرنسٗ بْقاٜع املْضْع ّفو احلجص إذا اضتيفر أغساضُ أّ
التأنٔد عل ٙاضتنسازِ مع حتدٓد املدالف٘ ّمطتيدات اإلداى٘ ّحتدٓد مْاد اليظاو اليت خالفَا ّمً
ثه إحال٘ أّزام املدالف٘ مع عٔي٘ مً امليتج مْضْع املدالف٘ إىل ٍٔ ٘ٝالتخكٔل ّاالدعا ٛالعاو أّ فسعَا
املدتص لتتْىل التخكٔل ّاالدعا ٛالعاو فَٔا أماو دْٓاٌ املظامل.

املادٗ (الطابع٘ ّ العػسٌّ) :
عل ٙاإلدازٗ العام٘ ملهافخ٘ الػؼ التجازٖ ّفسع الْشازٗ املدتص خالل أضبْعني مً تازٓذ ضبط املدالف٘
إىَا ٛإجساٛات الطبط الالشم٘ ّإعداد مرنسٗ بْقاٜع املْضْع ّفو احلجص إذا اضتيفر أغساضُ أّ
التأنٔد عل ٙاضتنسازِ مع حتدٓد املدالف٘ ّمطتيدات اإلداى٘ ّحتدٓد مْاد اليظاو اليت خالفَا ّمً ثه
إحال٘ أّزام املدالف٘ مع عٔي٘ مً امليتج مْضْع املدالف٘ إىل ٍٔ ٘ٝالتخكٔل ّاالدعا ٛالعاو أّ فسعَا
املدتص لتتْىل التخكٔل ّاالدعا ٛالعاو فَٔا أماو دْٓاٌ املظامل.
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