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 24/30/1325:التاريخ
 أسس البت و الترسية واالستبعاد

 :أسس البت و الترسيــة . أ
 .أن يكون الصنف مسجلا  .1
 :سجة  مملةوة   ي اامة  الطلا  يم  اتمااهاا م املغري ألصناف ا .2

 ,Austria: ماي( اجملةس)م  اجملةس القومي لألدمي  مالسُّةوم الدمل ذات النظام الراايب املطمةد( أ) 

Australia, Belgium, Canada, Denmark, Finland, Japan, 

Luxembourg, Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Sweden, 

Switzerland, UK, USA, France, Germany, Ireland,. 

 .األصناف ذات األاةا  املسبق  م  منظة  الصح  الطاملا  (ب) 
املنمجات امللوهة جانااا ماألصناف ذات املدى الطلجي الضاق ماألصناف احلساس  يم  اسمرياداا م   .3

 (.أ) 2لاها  ي البند إمصادهاا األصاة  أم م  الدمل ذات النظام الراايب القوي املشاه 
الدمل ذات النظام الراايب املطمةد لألصناف غري املسجة ، يم    ي حال ال يوجد عرض مقدم م  .4

أكثر م  ثلث  مرات م  نفس املصده  االتمااه م  مصده ممدامل ساةقاا حباث يكون الصنف اسموهد
، عةى أن ماليسموهد إال ةطد موافق  اجملةسلةةواصفات اا مجد ملاةقمت فحصه ةاملطةل  ي مجاع املرات م م 

 .لصنف ةإيداع مةف تسجال مكمةل  ي فرتة أاصااا ثلث  شهوه لةةجةسيقوم مكال اذا ا
اهتفاع سطر الصنف : منها  اتمااه صنف غري مسجل ةالرغ  م  مجود ةدامل مسجة  ملربهات اوي  .5

املخماهة األصناف اذه حتصر  ي اذه احلال   ،أدا  مكال اذا الصنف ةالسودان و سأم  مصدهه ،املسجل
عةى أن يقوم مكل  اذه األصناف ةإيداع  تمجامز اإلسبوع ةوافق  عةاها ىف فرتة المتطرض عةى اجملةس لة

 .مةف تسجال مكمةل  ي فرتة أاصااا ثلث  شهوه لةةجةس
 ي حال اتمااه أصناف ةأسطاه أعةى م  سطر المسجال حتصر األصناف متطرض عةى اجملةس لةبت  .6

 .تمجامز اإلسبوع فاها ىف فرتة ال
 (.أيهةا أال)عام  إذا كان سطره أال م  سطر المسجال أم م  سطره  ي السوق  يقبل السطر ةصوهة .7
م  اانون الشرا  مالمطااد مالمخةص  22البند  14 ي حال  األصناف املنمج  حمةااا، تلبق عةاها املادة  .8

 جيوز شرا  املنمجات مالصناعات الوطنا  إذا كانت أسطاهاا تزيد"ماليت تقرأ  2212م  الفامض لسن  
 ."كحد أاصى ع  غرياا مما يصنع ةاخلاهج مىت ما اسموفت املواصفات امللةوة % 12ةنسب  

 .حس  أدا  املوهد .9
 .الفنا  الواهدة ةكراس  الطلا   االلمزام مبملةبات اجلودة .12
 .اسمافا  الكةاات امللرمح  ةكراس  الطلــــــــــــــا  .11

 
 

املركزي  اهلائ  الطام  لإلمدادات اللبا   
شرا  مالمطااداإلداهة الطام  لة  
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علامها ملوهد ماحد اد يسبب فجوة غري ممواط ، اتقده الةجن  إن   ي حال األصناف احلساس  مالىت .12
تطلى كل الكةا  لةفامز ةالطلا  محتدد كةا  إضافا  مبوافق  الةجن  زيادة عةى كةا  الطلا  حباث ال 

م  كةا  الطلا  متطلى لةفامز الثاين ةشرط أن يوافق عةى سطر الفامز األمل ةكل %  25-22تمطدى
 .الكةا  

ل م  الكةا  امللةوة  تقبل الكةا  امللةوة  ميم  تكةة  الكةا  املمبقا  م   ي حال الكةا  املقدم  أا .13
م  جمةوع  الدمل الىت ينمةي إلاها الفامز االمل  كان الصنف مصاده أترى ةنفس سطر الكةا  الفامزة إذا  

 .م2212كةا جا  ىف المح  تسطري األدمي  املسجة  لسن  
 :القواناني مالةوامح املرجطا  املطمةدة .14

 .لمح  الصادهة مبوجبه لم ما2212اانون الشرا  مالمطااد مالمخةص م  الفامض لسن   .أ 
 .م مالةوامح الصادهة مبوجبه2229اانون األدمي  مالسةوم لسن   .ب 
 .ماللمح  الصادهة مبوجبه 2227اانون اإلجرا ات املالا  ماحملاسبا  لسن   .ج 

 :معايير االستبعـــــــــــــاد . ب
 .تر سنمنيآط  اليت مل تةمزم ةمطويض األصناف املرفوض   ي تسمبطد الشركات املصن .1
 .إذا كان غري ملاةق ملرتني ةشهادة م  املطةل القومي لةرااة  مالبحوث الدماما  لذات املصنع يسمبطد املنمج .2
 .يسمبطد املنمج  ي حال خمالفمه ألي م  مطايري اجلودة اجلواري  امللةوة   ي شرمط الطلا  .3
 .ليت فشةت  ي تنفاذ الطلا  الساةق لةهائ  دمن مربهات مقنط تسمبطد الشركات ا .4
يم  االسمبطاد  ي حال عدم اسمافا  الشرمط الطام  امللةوة   ي إعلن الطلا  حسب ماتراه جلن  البت  .5

 .مالرتسا 
 .يم  االسمبطاد ةنا ا عةى اراه الةجن   ي حانه .6

 
 
 

 

 


