
( 1997 أكتىبر 31 )1418 هي جوبدي اآلخرة 28 صبدر في 2730.97لرار لىزير الفالحت والتجهيس والبيئت رلن 

.  يتعلك ببستيراد وإطالق العنبصر األجنبيت للوحبربت البيىلىجيت

 

وزير الفالحت والتجهيس والبيئت، 

شالجخ انظسٛخ نهُجبربد  (1927 عجزًجش 20 )1346 يٍ سثٛغ األٔل 23ثُبء ػهٗ انظٓٛش انششٚف انظبدس ٙف  ثزُظٛى اًن

 يُّ ؛ 3ٔالعًٛب انفظم 

٘ انسدخ 14 انظبدس ٙف 1.73.439ٔػهٗ انظٓٛش انششٚف سلى  ثُشش االرفبلٛخ انذٔنٛخ  (1974 ُٚبٚش 8 )1393 يٍ ر

جشيخ ثشٔيب ٙف  جبربد اًن  ؛ 1951 دٚغًجش 6نسًبٚخ اُن

( 1986 دٚغًجش 22 )1407 يٍ سثٛغ اٜخش 19 انظبدس ٙف 1306.85ٔػهٗ لشاس ٔصٚش انفالزخ ٔاإلطالذ انضساػٙ سلى 

جبرٛخ ػُذ االعزٛشاد ؛  ٕاد اُن شالجخ انظسٛخ نهُجبربد أٔ اًن ٙف شأٌ اًن

ٖ األٔٗن 2 انظبدس ٙف 1502.97ٔػهٗ لشاس ٔصٚش انفالزخ ٔانزدٓٛض ٔانجٛئخ سلى  ( 1997عجزًجش  5)  1418 خًبد

كهف ثبالعزثًبس انفالزٙ ؛  ثزفٕٚغ اإليؼبء إٗن كبرت انذٔنخ نذٖ ٔصٚش انفالزخ ٔانزدٓٛض ٔانجٛئخ اًن

شالجخ انزمُٛخ ٔصخش انغش،  جبربد ٔاًن ٔثبلزشاذ يٍ يذٚش زًبٚخ اُن

 

 : لرر هب يلي

 

ٓب ٙف : الوبدة األولً شبس إٛن ـبساد اًن ٕاَئ ٔيشاكض انسذٔد ٔاًن ٚغًر ثأٌ رغزٕسد ثسكى خًٛغ األَظًخ اندًشكٛخ، ػجش اًن

ّ أػالِ سلى  شبس إٛن بدح األٔٗن يٍ انمشاس اًن ، ثبعزثُبء (1986 دٚغًجش 22 )1407 يٍ سثٛغ اٜخش 19 ثزبسٚخ 1306.85اًن

ٌ إفشاؽ انسًٕنخ ٙف انزشاة اندًشكٙ، ػُبطش أخُجٛخ نهًسبسثخ انجٕٛنٕخٛخ يخظظخ  انؼجٕس يٍ زذٔد إٗن زذٔد دٔ

هسك  جُٛخ ٙف اًن ٌ زبيالد َجبرٛخ أٔ زٕٛاَٛخ زٛخ)، يٕػجخ (1)نؼًهٛبد اإلؿالق اًن  .ٔٚزى رغٕٚمٓب ػهٗ انظؼٛذ انذٔٙن( دٔ

بدح األٔٗن يٍ ْزا انمشاس،  1-  :2 الوبدة ُظٕص ػهٛٓب ٙف اًن ٚخؼغ نهششٔؽ انزبنٛخ اعزٛشاد األطُبف غٛش األطُبف اًن

جبرٛخ ُزدبد اُن جبربد ٔاًن   : إرا كبَذ راد فبئذح يًٓخ ٙف يسبسثخ أػذاء اُن

شالجخ انزمُٛخ ٔصخش انغش  (أ جبربد ٔاًن يظهسخ زًبٚخ )انسظٕل ػهٗ رشخٛض عبثك نالعزٛشاد رغهًّ يذٚشٚخ زًبٚخ اُن

جبربد ؛  (اُن

زكٕسح يشفٕػب ثًهف رمُٙ كبيم ٚزؼهك  (ة ذٚشٚخ اًن ٔخٕة رٕخّٛ ؿهت انزشخٛض لجم ربسٚخ االعزٛشاد ثغزٍٛ ٕٚيب إٗن اًن

هسك  جُٛخ ػُبطشِ ٙف اًن ضيغ إدخبنّ ٔاًن  .يٍ ْزا انمشاس (2)ثبنظُف اًن

ٛئبد نهجسث ، رمجم ٔفك َفظ 2 - ظبنر رمُٛخ سعًٛخ أٔ ٓن خظظخ ًن ٌ انؼُبطش اندذٚذح نهًسبسثخ انجٕٛنٕخٛخ اًن غٛش أ

ٓب ٙف انفمشح األٔٗن أػالِ شبس إٛن غشة ٔثؼذ . انششٔؽ اًن ٌ ٚزى إال ثؼذ رمذٚى َزبئح ردشٚجٓب ٙف اًن ٌ إؿاللٓب ال ًٚكٍ أ ثٛذ أ

شالجخ انزمُٛخ ٔصخش انغش  جبربد ٔاًن جبربد)اعزـالع سأ٘ يذٚشٚخ زًبٚخ اُن  .(يظهسخ زًبٚخ اُن

( 7ص  ، 01/01/1999 بتبريخ   4548  رلن   ج ر)



شٔد أٔ انهفبئف أٔ األٔػٛخ انزٙ رسزٕ٘ ػهٗ انؼُبطش األخُجٛخ نهًسبسثخ انجٕٛنٕخٛخ، يزُٛخ : 3الوبدة  ٌ ركٌٕ اـن ٚدت أ

ٌ رغشة يسزٕاْب شعم ٔػُٕاَّ . ثشكم كبف ٔيظُٕػخ يٍ يبدح خبيذح ثسٛث ًٚكٍ رفزٛشٓب دٔ ٌ رسًم اعى اًن كًب ٚدت أ

 .ٔطفزّ ٔكزا ؿجٛؼخ انظُف يٕػٕع اإلسعبنٛخ ٔاعًّ ٔػُذ االلزؼبء يشادّف

شالجخ ٚمٕو ثٓب يٕظفٕ يظهسخ زًبٚخ : 4الوبدة  ب ًن رخؼغ إسعبنٛبد انؼُبطش األخُجٛخ نهًسبسثخ انجٕٛنٕخٛخ ػُذ ٔطٕٓن

ُظٕص ػهٛٓب ٙف انفظهٍٛ  جبربد ٔفك اإلخشاءاد ٔانششٔؽ اًن ّ أػالِ ثزبسٚخ 9 7ٔاُن شبس إٛن  23 يٍ انظٓٛش انششٚف اًن

جبربد (1927عجزًجش 20)  1346يٍ سثٛغ األٔل زـهجبد عاليخ اُن  .لظذ انزأكذ يٍ يـبثمزٓب ًن

ك ػهٛٓب ٌ رخؼغ ْزِ اإلسعبنٛبد ثكبيهٓب أٔ ثأخز ػُٛخ كبفٛخ يُٓب إلخشاء فسض دٛل  .ًٔٚكٍ أ

ّ أٔ ٔكٛهّ  شعم إٛن سذدح ٙف ْزا انمشاس ٚدت إسخبػٓب أٔ إرالفٓب يٍ لجم اًن ٔكم يدًٕػخ ال رزٕفش فٛٓب ششٔؽ االعزٛشاد اًن

ّ شعم إٛن  .ٔإال رى رذيٛشْب رهمبئٛب ػهٗ َفمخ اًن

زكٕسح ٙف انفمشرٍٛ : 5الوبدة  هف انزمُٙ، إسعبنٛبد انؼُبطش األخُجٛخ نهًسبسثخ انجٕٛنٕخٛخ اًن  2 1ٔرؼفٗ يٍ إٚذاع اًن

بدح  ْب يٍ لجم2ٔاًن شخض ٙف اعزٛشاد ُشأ ٔاًن اسدح يٍ َفظ اًن ُزًٛخ نُفظ انظُف إن  .، اًن

شالجخ انزمُٛخ ٔصخش انغش رُفٛز ْزا انمشاس انز٘ ُٚشش ٙف اندشٚذح انشعًٛخ: 6الوبدة  جبربد ٔاًن  .ٚغُذ إٗن يذٚش زًبٚخ اُن
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 .(1998فبرر ُٚبٚش ) 1418 سيؼبٌ 2 ثزبسٚخ 4548فٙ َششح انزشخًخ انشعًٛخ نهدشٚذح انشعًٛخ ػذد  I اَظش انًهسك (1)

* 

** 

 II الولحك

استوبرة لتحديد هضوىى الولف التمني الالزم إرفبله بطلب ترخيص االستيراد بغرض تميين العنبصر الوسهع إدخبلهب 

غزٕسد-1   : اًن

غزٕسد ٔػُٕاَّ *  .اعى اًن

ضيغ اعزٛشاد2ِ -  : انؼُظش اًن

ٌ الزؼٗ انسبل يشادفبرّ ؛  * رغًٛزّ انؼهًٛخ ٔإ

؛  (ثٕٚؼبد ، دػًٕص ، ٚشلبد كبيهخ ، ثٕغٛبد أٔ غٛشْب)ؿجٛؼخ انؼُبطش  *

ًؾ انجٕٛنٕخٙ)ْٕٚزّ  * ٓب ، اندُظ ، األطم ، اُن جمخ انزٙ ُٚزًٙ إٛن ؛  (اـن

ٌ انزجبط ؛  * ْٕٚخ انؼُظش ثزذلٛك نهزؼشف ػهّٛ دٔ

ؿجٛؼخ انهفبئف ؛  *

انغزاء ؛ /ؿجٛؼخ انسبيالد *

ضيغ اعزٛشادِ  * ؛  (ششكخ أٔ يخزجش أٔ غٛشًْب)رغًٛخ يشعم انؼُظش اًن

َمـخ دخٕل انؼُظش ؛  *

كًٛزّ ؛  *

ب ؛ : انزٕصٚغ اندغشاٙف  * ضيغ إدخبٓن ُبؿك انزٙ ُٚسذس يُٓب انظُف أٔ األطُبف اًن ُـمخ أٔ اًن اًن

فزشعخ نّ  * غزمجهخ نهؼُظش أٔ اًن زؼهمخ ثّ)ؿٛف انكبئُبد اًن ؛  (ثٛبٌ األدثٛبد اًن

ضيغ إؿاللٓب  * ُبخٛخ نهؼُظش أٔ انؼُبطش اًن زـهجبد اًن زؼهمخ ثٓب)اًن ؛  (ثٛبٌ األدثٛبد اًن

انسشاسح ؛  *

سؿٕثخ اندٕ ؛  *

ؼُٙ ٙف  * دسخخ يبئٕٚخ ؛ .................................. يذح ثمبء خٛم يٍ انؼُظش اًن

ًَؾ االعجبد ؛  *

إيكبَٛبد انزشزذ أٔ انزٕعغ ؛  *



 .انخظبئض *

 : يؼشفخ يب إرا كبٌ األيش ٚزؼهك

ثؼُظش يؼذ ألغشاع انجسث ؛  *

جٛؼخ)ثأطم ثش٘  * ؛  (يأخٕر يٍ اـن

كٛفخ * خزجش أٔ ٙف انجٕٛد اًن  .ثأطم رًذ رشثٛزّ ٙف اًن

دبػخ انجٕٛنٕخٛخ ٔيدبالد انزـجٛك -3  : اُن

زجُٛخ يٍ انزدبسة  * دبػخ اًن كٛفخ)يؼـٛبد يزؼهمخ ثُغجخ اُن هك أٔ ٙف انجٕٛد اًن ٕاء اـن ُدضح ٙف ظشٔف صساػٛخ  (ٙف آن اًن

غشة ؛  يشبثٓخ نهظشٔف انغبئذح ٙف اًن

غزٓذفخ)يدبل انزـجٛك  * ؛  (انضساػبد ، انؼُظش أٔ انؼُبطش اًن

ٌ الزؼٗ انسبل ؛  * غبػذ ثًجٛذاد اٜفبد انضساػٛخ إ رأثش انؼبيم اًن

أعهٕة انزـجٛك ؛  *

غشة * ضيغ اعزؼًبنّ ٙف اًن  .ثشٔرٕكٕل انزدبسة اًن

 : رٕافك انؼُظش يغ انجٛئخ4 -

 : اٜثبس ػهٗ انجٛئخ -

إيكبَٛخ َمم األيشاع ؛  *

غزٓذفخ  * ًكُخ يٍ غٛش انؼُبطش اًن فزشعخ اًن غزمجهخ أٔ اًن زؼهمخ ثٓب)انكبئُبد اًن  : (ثٛبٌ األدثٛبد اًن

ُشأ ؛  (أ ٙف ثهذ اًن

غشة (ة  .ٙف اًن

إيكبَٛخ انزضأج يغ أطُبف أٔ أًَبؽ ثٕٛنٕخٛخ يسهٛخ ؛  *

ضسٔػخ  * جبربد اًن ؼشٔفخ ػهٗ اُن ًكُخ أٔ اًن جبرٙ)األػشاس اًن  .(انغهٕن اُن

 : اإلخشاءاد االززٛبؿٛخ5 -

مزشذ ؛  * اخت ارخبرْب نزدُت إدخبل كبئُبد يؼبدٚخ نهؼُظش اًن االززٛبؿبد إن

ب  * ضيغ إدخبٓن ؛  (....يخزجش ، ثٕٛد يكٛفخ ، زمٕل)انششٔؽ انزٙ عززى فٛٓب يُبٔنخ انؼُبطش اًن

خزجش ٔثبإلَزبج  * سبسثخ انجٕٛنٕخٛخ ٙف انظشٔف انخبطخ ثبًن ٌ ٚزُبٔنٕا ػُبطش اًن ًكٍ أ يؤْالد ٔػذد األشخبص اًن

 .ٔثبنسمم


