هر سوم رقن  2.01.2690صادر فً  8ربٍع اَخر ٌ 20( 1423وًٍو  )2002ححدد بووجبه الشروط الوطلوبت للقٍام
بصفت اسخثٌائٍت بعولٍاث الوراقبت والوعالجت الصحٍت للٌباحاث خالل أٌام العطل وخارج أٌام وساعاث العول القاًوًٍت
إلدارة الجوارك
(ج ر رقن  5021بخارٌخ  ،2002/07/15ص )2044

الوزٌر األول،
بٕاء ػٍ ٝاٌظ١ٙغ اٌشغ٠ف اٌصاصع ف ِٓ 23 ٟعب١غ األٚي  20( 1436سبخّبغ  )1927بّثابت ٔظاَ اٌشغطت اٌصذ١ت ٌٍٕباحاث،
وّا ٚلغ حغ١١غٖ ٚحخّ ّٗ١؛
ٚبؼض صعاست اٌّشغٚع ف ٟاٌّجٍس اٌٛػاع ٞإٌّؼمض بخاع٠ز  10عب١غ األٚي ِ 23( 1423ا،)2002 ٞ

رسن ها ٌلً:

الوادة األولى ( حون ث بالورسوم رقن  2.09.598الصادر بخارٌخ  13هي هحرم  30 ( 1431دٌسوبر  - )2009ج ر رقن
ص )6181و (غٍرث بالورسوم رقن  2.14.728الصادر بخارٌخ  26هي ذي القعدة  11( 1436سبخوبر  - )2015ج ر رقن  6400بخارٌخ  ،2015/10/01ص: )92
ّ٠ىٓ أْ حخُ بصفت اسخثٕائ١ت ػٍِ ٝسخِ ٜٛغاوؼ اٌذضٚص ػٍّ١اث اٌّغالبت اٌصذ١ت ٚاٌسالِت اٌصذ١ت ٌٍٕباحاث ٚاٌّٛاص طاث
األصً إٌباح ٟاٌّسخٛعصة أ ٚاٌّصضعة سالي أ٠اَ اٌؼطً ٚساعج أ٠اَ  ٚساػاث اٌؼًّ اٌمأ١ٔٛت إلصاعة اٌجّاعن.
 5800بخارٌخ ،2009/12/31

ٌٙٚظا اٌغغض ،فئْ اٌّسخٛعصٚ ٓ٠اٌّصضعِ ٓ٠طاٌب ْٛبخمض ُ٠طٍب ساص ف ٟاٌّٛضٛع ٌّصاٌخ اٌجّاعن ف ٟظغف ال ٠مً
ػٓ سج (  )6ساػاث ِٓ أٚلاث اٌؼًّ اٌمأ١ٔٛت لبً صسٛي أ ٚسغٚج إٌباحاث أ ٚاٌّٛاص إٌباح١ت٠ٚ .خؼ ٓ١إْ ٠ذصً اٌطٍب لبً
طٌه ػٍ ٝاٌخأش١غة اٌّسبمت ٌّصاٌخ اٌّغالبت اٌخابؼت ٌٍّىخب اٌٛطٌٍٕ ٟسالِت اٌصذ١ت ٌٍّٕخجاث اٌغظائ١ت بّغوؼ اٌذضٚص اٌّؼٕ.ٟ
الوادة ( 2حووج بالورسوم رقن  2.09.599صادر بخارٌخ  13هي هحرم  30( 1431دٌسوبر  - )2009ج ر رقن  5800بخارٌخ  ،2009/12/31ص  )6181و

(غٍرث بالورسوم رقن  2.14.728الصادر بخارٌخ  26هي ذي القعدة  11 ( 1436سبخوبر  - )2015ج ر رقن  6400بخارٌخ  ،2015/10/01ص : )92إْ
اٌؼٍّ١اث إٌّصٛص ػٍٙ١ا ف ٟاٌّاصة األ ٌٝٚأػالٖ حخُ ِمابً أصاء ٚاجب ِاٌ٠ ٟخذٍّٗ اٌّسخٛعص أ ٚاٌّصضع ٠ٚؤص ٜإٌ ٝاٌشس١غ
اٌخابغ ٌٍّىخب اٌٛطٌٍٕ ٟسالِت اٌصذ١ت ٌٍّٕخجاث اٌغظائ١ت ٚطٌه دسب اٌّباٌغ اٌّذضصة بمغاع ٌٍسٍطت اٌذى١ِٛت اٌّىٍفت باٌفالدت
ِؤشغ ػٍ ِٓ ٗ١طغف اٌسٍطت اٌذى١ِٛت اٌّىٍفت باٌّاٌ١ت .
٠ؤص ٜاٌٛاجب اٌّاٌ ٟػٓ وً ساػت ِٓ اٌؼًّٚ ،وً ػٍّ١ت حض َٚألً ِٓ ساػت ٠ؤص ٜػٕٙا وّا ٌ ٛصاِج ساػت.
ٚبإٌسبت ٌٍؼٍّ١ت اٌخ ٟحض َٚأوثغ ِٓ ساػت٠ ،ؤص ٜاٌجؼء اٌؼائض ػٓ اٌساػت وّا ٌ ٛواْ ساػت أسغ.ٜ
ٚف ٟجّ١غ األدٛاي ،فئْ اٌّبٍغ اإلجّاٌٌ ٟىً ػٍّ١ت ال ٠جب أْ ٠فٛق ِا ٠ؼاصي اٌٛاجب اٌّاٌ ٟاٌّطابك ٌثالد ساػاث.
الوادة 3
(غٍرث بالورسوم رقن  2.14.728الصادر بخارٌخ  26هي ذي القعدة  11 ( 1436سبخوبر  - )2015ج ر رقن  6400بخارٌخ  ،2015/10/01ص٠ : )92خُ وً
سخت شٛٙع حٛػ٠غ اٌّباٌغ اٌّسخشٍصت ػٍِ ٝسخشضِ ٟاٌّىخب اٌٛطٌٍٕ ٟسالِت اٌصذ١ت ٌٍّٕخجاث اٌغظائ١ت اٌّىٍف ٓ١بؼٍّ١اث
اٌّغالبت إٌّصٛص ػٍٙ١ا ف ٟاٌّاصة األ ٌٝٚأػالٖ اٌّؼ ٓ١ٕ١ػٍِ ٝسخِ ٜٛغاوؼ اٌذضٚص اٌخابغ ٌٍّىخب.

(غٍرث بالورسوم رقن  2.09.599صادر بخارٌخ  13هي هحرم  30( 1431دٌسوبر  - )2009ج ر رقن  5800بخارٌخ  ،2009/12/31ص  )6181و

الوادة  :4حٕسز بّٛجب ٘ظا اٌّغسِ َٛمخض١اث اٌمغاع اٌٛػ٠غ ٞاٌّؤعر ف ِٓ 28 ٟشٛاي  23 ( 1368أغسطس )1949
اٌّذضص ٌٍشغٚط اٌخ٠ ٟخُ فٙ١ا بى١ف١ت اسخثٕائ١ت إجغاء ػٍّ١اث اٌّغالبت اٌصذ١ت ِٓ طغف ِفخش ٟدّا٠ت إٌباحاث اٌؼآٍِ١
بّغاوؼ اٌذضٚص ساعج أ٠اَ ٚساػاث االسخمباي اٌّذضصة ٌىً ِىخب ِٓ ِىاحب اٌجّاعن.

الوادة ٠ :5سٕض حٕف١ظ ٘ظا اٌّغس َٛاٌظ٠ ٞؼًّ بٗ ابخضاء ِٓ حاع٠ز ٔشغٖ باٌجغ٠ضة اٌغسّ١ت إٌٚ ٝػ٠غ اٌفالدت ٚاٌخّٕ١ت اٌمغ٠ٚت
ٚاٌّ١اٖ ٚاٌغاباث ٚٚػ٠غ االلخصاص ٚاٌّاٌ١ت ٚاٌشٛصصت ٚاٌس١ادت ٚٚػ٠غ اٌٛظ١فت اٌؼّ١ِٛت ٚاإلصالح اإلصاع ٞوً ٚادض ُِٕٙ
فّ١ا ٠شصٗ.

وحرر بالرباط فً  8هي ربٍع اَخر ٌ 20( 1423وًٍو )2002
اإلهضاء :عبد الرحواى ٌوسفً

