الرقم 23432/22/2/3
التاريخ 2222/8/22

قرار رقم (  ) 44لسنة 2222م
خا

استنادا ألحكام المااد  )3ما ااان

طاااااا اتساتد اد

التراادد

حددد التسلدح على النح التالي -:

اتساتد اد الترادد

اام  )22لسان 2222م المااد  )23ما نااام

اام  )224تعددالتا لساان 2224م اا ا تحدداد يلدا ررادا

ماد  :)2اعتطا اَ م تا دخ نفاذ احكام هذا الق ا دسمح طاساتد اد حدداد التسالدح اا
اتخ ى ذلك ققاً للش ا اتج اءاا ال ا د قي هذا الق ا .

ماد  :)2دقدم الب خر استد اد حددد تسلدح لدى دد ا
المخز

ماد  : ) 3تت لى ك م مدد د التجا

از الرناع

خا

 )22متا ققاا د

اسااتد اد

اتاا ا

التجا .

مدد دا التنمدا الراناعد د اسا الالاب ت قاة نتدجا الد اسا

متضمن تنسدطهم طالم اققا و الا قل لالماد العاام د قاة الالاب للا زد مشاف عا طتنسادب األماد العاام

تتخاذ الق ا .

ماد  : )4دت لى اسم اتستد اد التردد قي مدد د التجا
استد اد حددد تسلدح

المخز

تنفدذ ا ا اا ال زد المتعلق طالطااا خرا

دت لى رعالم المست د طق ا الم اقق و ال قل .

ماد  : )3على االاب ال خرا رطا از كتااب خااي ما الجماا ك ات دندا حا
ال خرا

ضاة خرا اتساتد اد دطاد قدا

تااا دخ رراادا ها اساام المساات د و اااام تا ا دخ الطداناااا الجم كدا للكمداااا التااي تاام التخلااد

علدها كمداتها اسم الم كز الجم كي الذي تم م خالل التخلد

 .2تم استنفاذ الكمد ال ا د على خر اتستد اد طالكام

على الكمد

اام

قدما رذا:

اط انتهاء رالحد ال خر .

 .2طقي جزء م الكمد ال ا د على خر اتستد اد غد مستنفذ لك رالحد ال خر اد انتها.
 .3رذا انتها رالحد ال خر
ماد  : )6تقدم جمدة الطاا خ

لم دتم التخلد

اتساتد اد خاال و

على الكمد ال ا د علدها .
و طاة وداام عما

سامي ما طدادا كا شاه

طأد الطاا تقدم طعد هذه الفت .
ماد  : )2ترد

خر اتستد اد خال مد سطع ودام عم م تا دخ تقددم الالب .

ت داتم الناا

ماااد  : ) 8تك ا

قت ا رااالحد ال خر ا المنام ا طم جااب هااذا الق ا ا يالي ا وشااه م ا تااا دخ رراادا ها علااى و ت

تتجا ز الكمد الشه د الممن ح قي ال خر ال احد ع

الممن ح لكاق المست دد ع

 ) 3222ا

 )3222ا طأي حا م األح ا .

و ت تتجاا ز الكمدا الشاه د

ماد  : )9قي حا الب المست د خادااً تعادد طدانااا خرا اتساتد اد الساا د المفعا
خاي م الجما ك األ دند دطد قد الكمداا المستنفذ م ال خر

دت جاب علدا رطا از كتااب

ال ردد المتطقي علدها .

ماد  )22دت لى اسم اتستد اد التردد رج اء ود تعددالا علاى خرا اتساتد اد الرااد طم جاب هاذا القا ا طنااء
على الب المست د على ان تدج ز طأي حا م األح ا رجا اء وي تعادد علاى اسام المسات د و الكمدا

ال ا د على ال خر .
مااااد  :)22ت دجااا ز ررااادا

خرااا اساااتد اد جدداااد للمسااات د رت طعاااد التخلاااد

رالحدتها و استنفاذ ما ت دق ع
خر جدداد

ماد  )22قي حا رردا

على ال خر الساطق .

علاااى كامااا كمدتهاااا و انتهااااء

 )%23م الكمد ال ا د على ال خر .

ققاا للمااد  )22ت داتم تاد د ال رادد غدا المساتنفذ ما الكمدا الا ا د

ماد  : )23دخضة جمدة الحددد المست د م مختلف المناشئ الى يلد استد اد حددد التسلدح المذك

وعاله.

ماد  )24ت قة وي حال لم تتم معالجتها طم جب هذا الق ا لل زد تتخاذ الق ا المناسب طشأنها.
ماد  )23دس ي مفع

هذا الق ا اعتطا ا م تا دخ .

زد الرناع

التجا

د .هاني الملقي
م اة)
نسخة /مساعد األمين العام لشؤون التجارة الداخلية
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