
 

    

 

 

انخاضعة نهرقابة   يضبظ شروط توريذ وتصذير أدوات انقيس2001 ماي 22 مؤرخ في 2001 نسىة 1205أمر عذد 

 انمترونوجية انقاوووية

 

إٌ عئٍس انجًٕٓعٌح، 

يٍ ٔػٌغ انرجاعج،  تالرغاح

ترُمٍخ ٔذضٌٍٔ انرشغٌغ انضٌٕاًَ ٔجًٍغ انُظٕص انرً   انًرؼهك1955 صٌسًثغ 29تؼض اإلطالع ػهى األيغ انًؤعر فً 

َمذرّ أٔ ذًًرّ، 

انشاعجٍح،   انًرؼهك تانرجاعج1994 ياعس 7 انًؤعر فً 1994 نسُح 41انمإٌَ ػضص  ٔػهى

 22 21ٔتانًرغٔنٕجٍا انمإٍََح ٔساطح انفظهٍٍ   انًرؼهك1999 ياي 10 انًؤعر فً 1999 نسُح 40ٔػهى انمإٌَ ػضص 

يُّ، 

 انًرؼهك ترٕعٌض ٔذظضٌغ أصٔاخ انمٍاس، 1988 جٕاٌ 29انًؤعر فً  1988  نسُح1299ٔػهى األيغ ػضص 

انرجاعج انشاعجٍح،   انًرؼهك تضثظ طغق انمٍاو تؼًهٍاخ1994 أٔخ 29 انًؤعر فً 1994 نسُح 1743األيغ ػضص  ٔػهى

ٔػهى عأي ٔػٌغ انًانٍح، 

اإلصاعٌح،  ٔػهى عأي انًذكًح

 : ٌظضع األيغ اَذً َظّ

ٌُٔشغ . ذٕعٌض ٔذظضٌغ أصٔاخ انمٍس انشاضؼح نهغلاتح انًرغٔنٕجٍح انمإٍََح  ـ ٌضثظ ْظا األيغ شغٔط انفصم األول

ْظِ األصٔاخ يثُضج  انغسًً نهجًٕٓعٌح انرَٕسٍح كهًا الرضد انذاجح لغاع يٍ ٔػٌغ انرجاعج ذضثظ فٍّ لائًح تانغائض

 .دسة أعلاو انرؼغٌفح انضٌٕاٍَح

 

األول  انعىوان

توريذ أدوات انقيس 

 

إنٍٓا تانفظم األٔل أػالِ إال إطا كاَد يطاتمح نًُٕطج يظاصق ػهٍّ يٍ   ـ ال ًٌكٍ ذٕعٌض أصٔاخ انمٍس انًشاع2انفصم 

 .انًرغٔنٕجٍا انمإٍََح انراتؼح نٕػاعج انرجاعج طغف يظهذح

نذاجٍاذٓا  انطثٍؼٍٍٍ أٔ انظٔاخ انًؼٌُٕح انرً ذمٕو ترٕعٌض األصٔاخ انًشاع إنٍٓا أػالِ إيا  ـ كم األششاص3 انفصم 

ذٕعٌض أٌ ذٕجّ إنى يظهذح انًرغٔنٕجٍا  انشاطح أٔ لظض تٍؼٓا أٔ انرُاػل ػُٓا ٔنٕ يجاَا، ٌجة ػهٍٓا لثم كم ػًهٍح

 : فٍّ ساطح انمإٍََح انراتؼح نٕػاعج انرجاعج ذظغٌذا ذظكغ

 .االسى ٔانذغفح ٔانؼُٕاٌ .1

 .ذٕعٌضْا ٔطفاذٓا انًرغٔنٕجٍح ػضص أصٔاخ انمٍس انرً سٍمغ .2

 .انًُشأ شٓاصج انًظاصلح ػهى انًُٕطج فً انثهض .3

 .على سُض انرجاعج انشاعجٍح .4

 .َٓائٍح فاذٕعج ذمضٌغٌح أٔ .5

 .نهثٍغ انًكاٌ انظي ذٕضغ فٍّ األصٔاخ لظض اسرؼًانٓا أٔ ػغضٓا .6

فٍٓا انشغٔط انًمغعج تانفظم انثاًَ يٍ ْظا   ـ إطا ذثٍٍ أٌ األصٔاخ انرً ًْ يٕضٕع انرظغٌخ تانرٕعٌض ذرٕفغ4 انفصم 

 .انراتؼح نٕػاعج انرجاعج ذسهى نهًٕعص شٓاصج يطاتمح األيغ فئٌ يظهذح انًرغٔنٕجٍا انمإٍََح



 

 .انًٕعص تغسانح يضًَٕح انٕطٕل تؼضو انًٕافمح ػهى انرٕعٌض  ٔتشالف طنك ٌمغ إػالو

ػُض إٌضاػّ تًكرة  ٔجٕتا شٓاصج انًطاتمح انًشاع إنٍٓا تانفظم انغاتغ يٍ ْظا األيغ، تانرظغٌخ انضٌٕاًَ  ـ ذغفك5انفصم 

 .األٔل انضٌٕاَح انضاسهح يُّ أصٔاخ انمٍس انًشاع إنٍٓا تانفظم

 .انًطاتمح انًظكٕعج أػالِ  ٔال ذسهى يظانخ انضٌٕاَح أصٔاخ انمٍس انًٕعصج إال تؼض إٌضاع شٓاصج

إنٍٓا أػالِ ػهى ذاعٌز ٔإسى يكرة انضٌٕاَح انظي صسهد يُّ أصٔاخ   ٌُٔض عئٍس يكرة انضٌٕاَح تشٓاصج انًطاتمح انًشاع

 .انرَٕسٍح ٔطنك ٔفما نهشغٔط انًشاع إنٍٓا أػالِ انمٍس انى انثالص

ذثهٍغٓا انى  انشٓائض انى يظهذح انًرغٔنٕجٍا انمإٍََح انراتؼح نٕػاعج انرجاعج انرً ذرٕنى  ٌٔغسم ػُض َٓاٌح كم شٓغ ْظِ

 .يكاذة انرذمك انرً ًٌٓٓا األيغ

 انًشاع إنٍٓا تانفظم األٔل انًٕعصج ذذد انُظاو انضٌٕاًَ نهمثٕل انًؤلد يٍ االجغاءاخ  ـ ذؼفى أصٔاخ انمٍس6 انفصم 

نرمضًٌٓا فً انًؼاعع  انًذضصج سهفا إطا كاَد ْظِ األصٔاخ يشظظح إلجغاء انرجاعب لظض انًظاصلح ػهى ًَٕطج أٔ

 .ٔلاػاخ انؼغع ٔانًرادف

 سٕاء كاَد دايهح أو ال نؼاليح انرذمك األٔنً نهثهض انًُشأ، ٌجة ذمضًٌٓا تًجغص يا  ـ أصٔاخ انمٍس انًٕعصج7 انفصم 

إجغاء ػًهٍح انرذمك األٔنً، ٔطنك  ٌرسهًٓا انًٕجٓح إنٍّ إنى يظهذح انًرغٔنٕجٍا انمإٍََح انراتؼح نٕػاعج انرجاعج لظض

 .ػُٓا لثم اسرؼًانٓا أٔ ػغضٓا نهثٍغ أٔ انرُاػل

انرجاعج أذأج طثما نًمرضٍاخ األيغ   ٌٔجة ػهى انًٕعص أٌ ٌضفغ نًظهذح انًرغٔنٕجٍا انمإٍََح انراتؼح نٕػاعج

 انًرؼهك تانًرغٔنٕجٍا 1999 ياي 10انًؤعر فً  1999  نسُح40 يٍ انمإٌَ ػضص 14انًُظٕص ػهٍّ تانفظم 

 .انمإٍََح

 

انثاوي  انعىوان

تصذير أدوات انقيس 

 

 يٍ 22نهرظضٌغ يٍ ػًهٍاخ انغلاتح انًرغٔنٕجٍح انمإٍََح ٔطنك طثما نهفظم   ـ ًٌكٍ إػفاء أصٔاخ انمٍس انًؼضج8انفصم 

  .انًرغٔنٕجٍا انمإٍََح لإٌَ

 

انعىوان انثانث 

أحكاو عامة 

 

 29انًؤعر فً  1988 نسُح 1299أنغٍد جًٍغ األدكاو انساتمح انًشانفح نٓظا األيغ، ٔساطح األيغ ػضص   ـ9انفصم 

 . انًرؼهك ترٕعٌض ٔذظضٌغ أصٔاخ انمٍاس1988جٕاٌ 

تانغائض انغسًً نهجًٕٓعٌح  ٔػٌغ انرجاعج ٔٔػٌغ انًانٍح يكهفاٌ كم فًٍا ٌشظّ ترُفٍظ ْظا األيغ انظي ٌُشغ  ـ10 انفصم 

 .انرَٕسٍح

 

 

 2001 ياي 22ذَٕس فً 

 انعابذيه به عهي يه

 


