
عبلة برقالحالمراقب العام :من إعداد وتقدٌم  

التحصٌل والمدٌرة الفرعٌة للمنازعات الجمركٌة 

الجمهورٌة الجزائرٌة الدٌمقراطٌة الشعبٌة

المدٌرٌة العامة للجمارك

المدٌرٌة الجهوٌة للجمارك بقسنطٌنة

المدٌرٌة الفرعٌة للمنازعات الجمركٌة والتحصٌل



 التً ؛ بالبضائع ٌتعلق به تقوم الذي النشاط جوهر بكون الجمارك إدارة تعرف 

 المقصود إلى  الجمارك قانون تطرق التً الرئٌسٌة النقاط أحد مفهومها ٌشكل

 األشٌاء و المنتجات كل " : ٌلً كما منه الخامسة المادة خالل من وذلك منها

 ” والتملك للتداول القابلة األشٌاء جمٌع عامة وبصفة ، التجارٌة وغٌر التجارٌة

 إلى ذلك وٌدفعها ، بأخرى أو بطرٌقة الجمارك إدارة تحوزها قد البضائع هذه إن

 ؛ والتنظٌمٌة القانونٌة النصوص حددتها التً الكٌفٌات حسب فٌها التصرف

     

تمهٌــــد



 رشىً اٌزٟ اٌدّؽو١خ ٚاٌؽقَٛ اٌسمٛق رسظ١ً ٟ٘ اٌزظؽف ٘ػا ِٓ اٌّؽخٛح اٌغب٠خ رىْٛ ز١ث

 ل١ّخ ئٌٝ ٌٍجؼبػخ اٌؼ١ٕ١خ اٌم١ّخ رس٠ًٛ ِٕٗ اٌمظع ٠ىْٛ أْ أٚ ٌٍدّبؼن، اٌؽئ١ك١خ اٌّٙبَ أزع

 اٌّطبؾْ ػٍٝ اٌؼتء رطف١ف ق١ّب ال أضؽٜ أ٘عاف ئٌٝ ئػبفخ ، اٌعٌٚخ ضؿ٠ٕخ ِٕٙب ركزف١ع ٔمع٠خ

 03 ئٌٝ اٌجؼبئغ فٟ اٌزظؽف ٠ٕٚمكُ . اٌدّؽوٟ إٌشبؽ فؼب١ٌخ فٟ اٌّكبّ٘خ ٚوػا رأ١ِٕٙب ٚ

: ؼئ١ك١خ ِسبٚؼ

     

   

تمهٌـــــد

البٌع بالمزاد العلنً 

التنازل الودي  

اإلتالف   



 فٟ اٌزظؽف فٟ اإلقؽاع أخً ِٓ اٌّزبزخ اٌمب١ٔٛٔخ اٌطؽق ِطزٍفرّثً اٌّسبٚؼ ٘برٗ ئْ

 اٌٛظٞ، اٌزٕبؾي اٌؼٍٕٟ، ثبٌّؿاظ اٌج١غ) اٌدّبؼن لجبع رظؽف رسذ اٌّٛػٛػخ اٌجؼبئغ

 ئظاؼح ضالٌٗ ِٓ رٙعف اٌػٞ اٌّكؼٝ ٚ٘ٛ اٌمب١ٔٛٔخ، ٚػؼ١زٙب فٟ اٌزعل١ك ِٓ الثع ٌػا(اإلرالف

 ٚرؽاوّٙب رىعقٙب ٚرفبظٞ ثبٌجؼبئغ اٌد١ع ٌٍزىفً اٌمب١ٔٛٔخ اإلخؽاءاد ارطبغ ئٌٝ اٌدّبؼن

 .ٚاٌزطؿ٠ٓ اٌسفع رىب١ٌف ِٓ اٌزطف١غ ٚوػا ثبٌّطبؾْ

 لجً ٌٍجؼبئغ اٌمب١ٔٛٔخ اٌٛػؼ١خ ِٓ اٌزأوع اٌدّبؼن لجبع ػٍٝ ٌؿاِب وبْ ٌٚٙػا         

  .اٌّدبي ٘ػا فٟ ثّٙب اٌّؼّٛي اٌزٕظ١ُ ٚ ٌٍزشؽ٠غ ٚفمب ٚغٌه ف١ٙب اٌزظؽف

تمهٌــــد



الوضعٌة القانونٌة للبضائع /1

الموضوعة تحت تصرف قابض 

الجمارك



البضائع المصادرة

 وإضافته مقابل بغٌر صاحبه عن جبًرا المال ملكٌة نزع " :بأنها المصادرة تعرف

 جرٌمة ارتكاب فً استعمل ما إذا ؛ لغٌره أو له ملكا المال كان سواء ، الدولة ملك إلى

 " جمركٌة

 " : ٌلً كما العقوبات قانون من (15 ) عشر الخامسة المادة عرفتها كما        

 ماٌعادل او معٌنة، أموال مجموعة أو لمال الدولة إلى النهائٌة األٌلولة هً المصادرة

 ." اإلقتضاء عند قٌمتها

 كون فً سٌما ال ، الجمركٌة الغرامة عن الجمركٌة المصادرة وتختلف        

. نقدٌة والثانٌة ، عٌنٌة األولى

 أنه كما الجمارك قانون من مواد عدة فً المصادرة حاالت المشرع نظم ولقد      

 هً المقصودة فالمصادرة الحاالت هذه كل وفً للمصادرة القابلة األشٌاء حدد

.العٌنٌة المصادرة

الطبٌعة القانونٌة للبضائع



حاالت المصادرة

 بعض من حذفها قد المشرع أن إال ، الجمركٌة للجرائم األنسب الجزاء المصادرة تعد   

. للقضاء باللجوء أثرها تحقق ربط أنه كما ، الجرائم

 بحٌث فٌه؛ المقضً الشًء قوة حاز قد ٌكون :الجزائً القاضً عن نهائً حكم بصدور ( 1

ا جزاء   فٌها وتكون الجمركٌة الجنح على المصادرة تطبق  ٌ .أساس

  .الوفاة حالة ،أو الطفٌف الغش أو مجهولٌن على الحجز حالة فً : المدنً القاضً من بأمر (2

 القضائٌة الجهة من تطلب أن الجمارك إلدارة ٌجوز” : فإنه ج ق 288 المادة فحسب       

 على المحجوزة لألشٌاء العٌنٌة المصادرة ، عرٌضة بمجرد المدنٌة القضاٌا فً تبث التً

. الغش محل البضائع قٌمة لقلة نظرا متابعة محل ٌكونوا لم أفراد على أو ، مجهولٌن

ا الطلب ٌكون أن وٌمكن    ًٌ  ، حدة على واحدة كل تمت عدٌدة حجز بعملٌات ومتعلًقا إجمال

. ’’واحد بأمر البت ٌتم الحالة هذه وفً

الطبٌعة القانونٌة 

للبضائع



البضائع المتخلى عنها

ا     إدارة تصرف لشروط المحدد 1999/09/17 فً المؤرخ الوزاري القرار إلى استناد 

  األولى مادته نصت مقبوال،حٌث عنها التخلً ٌكون التً أو المحتجزة لألشٌاء بالبٌع الجمارك

 كان التً وكذا ، المحتجزة األشٌاء فً بالبٌع تتصرف أن الجمارك إلدارة ٌخول ": أنه على

 أذن إدارٌة تسوٌة نطاق فً أو الجمارك، قانون من 107 المادة إطار فً مقبوال عنها التخلً

"... الجمارك قانون من 265 بالمادة عمال بها

: شكلٌن لها عنها التخلً ٌقبل التً فالبضائع إذا          

 ج ق 107 المادة أحكام إطار فً عنها ٌتخلى أن البضاعة لمالك ٌكون : اإلرادي التخلً -1

. العمومٌة للخزٌنة كله ٌحصل البٌع ناتج و عنها المتخلى األشٌاء ملكٌة تنتقل وبذلك

 األخرى هً والتً ،( الثانٌة الفقرة) ج ق 265 المادة ألحكام طبقا :المصالحة إطار فً -2

 للتصرف الجمارك إدارة ٌؤهل ما وهذا ، العمومٌة الخزٌنة إلى لملكٌتها نقل و تخل   عنها ٌنتج

. فٌها

الطبٌعة القانونٌة للبضائع



البضائع موضوع إٌداع منتهً

:توضع تلقائٌا قٌد اإلٌداع الجمركً•

بالتفصٌل فً األجل القانونً المحدد فً  بهاالبضائع المستوردة التً لم ٌتم التصرٌح  -•

من هذا القانون، 76المادة 

المصرح لعملٌة الفحص، والتً ٌتم بالتفصٌل التً لم ٌحضر بهاالمصرح البضائع  -•

وٌتم وضع . من هذا القانون 95فحصها عندئذ، ضمن الشروط المنصوص علٌها فً المادة 

هذه البضائع تلقائٌا قٌد اإلٌداع الجمركً ابتداء من تارٌخ نهاٌة الفحص، إذا لم ٌنتج عن 

.بهماالفحص اكتشاف أي مخالفة للتشرٌع والتنظٌم المعمول 

، بهاالتً لم ٌتم دفع أو ضمان أو إٌداع الحقوق والرسوم المتعلقة  بهاالبضائع المصرح  -•

من  106أٌام، ابتداء من تارٌخ استحقاقها، المنصوص علٌه فً المادة ( 5)فً أجل خمسة 

.هذا القانون

الطبٌعة القانونٌة 

للبضائع



البضائع موضوع إٌداع منتهً

توضع قٌد اإلٌداع البضائع التً تنقل من قبل المسافرٌن وفقا للشروط التً تحددها إدارة •

أو إعادة تصدٌرها أو  بهالجمارك، فً انتظار جمركتها حسب النظام الجمركً المرخص 

:إعطائها وجهة أخرى طبقا للتشرٌع الساري المفعول، فً الحاالت المنصوص علٌها أدناه

بناء على طلب من المسافر، -•

عندما ال ٌمكن الجمركة الفورٌة للبضائع المعنٌة، -•

أو •

طبقا  بهاعندما ال ٌمكن الترخٌص بقبولها فً اإلقلٌم الجمركً، بشرط أن ٌكون مصرحا  -•

.بهللقانون مع إظهار الحظر المحتمل أن تكون موصوفة 

عندما تكتسً البضائع التً ترافق المسافرٌن طابعا تجارٌا، فإنه ٌشترط لوضعها قٌد •

.اإلٌداع، تقدٌم الوثائق التً تبرر استٌرادها فً انتظار جمركتها

•.

الطبٌعة القانونٌة 

للبضائع



البضائع المحجوزة 

 العادي اإلجراء وهو ، العام القانون فً بالجرٌمة التلبس إجراء بمثابة الجمركً الحجز ٌعد   

. ج ق 241 المادة حسب وضبطها الجمركٌة الجرائم لمعاٌنة

 المنصوص وأعوانها القضائٌة الشرطة وضباط الجمارك ألعوان الحجز فً الحق وٌخول    

 الوطنٌة المصلحة وأعوان الضرائب مصلحة وأعوان ، الجزائٌة اإلجراءات قانون فً علٌهم

 والجودة واألسعار والمنافسة االقتصادٌة بالتحرٌات المكلفٌن األعوان وكذا ، الشواطئ لحراس

. الغش وقمع

 أن شرط ، كبٌرة ثبوتٌة بقوة ٌتمتع الذي الحجز محضر تحرٌر بواسطة الحجز وٌتم       

. قانون ا علٌها المنصوص واألشكال اإلجراءات وفق ٌحرر

 فً هً التً األخرى والبضائع ، للمصادرة القابلة البضائع جمٌع على الحجز وٌسري       

ا المستحقة الغرامات حدود فً ، كضمان   المخالف حوزة   البضائع هذه ترافق وثٌقة وكل ، قانون 

.

الطبٌعة القانونٌة 

للبضائع



إًذا فالحجز الجمركً هو إجراء ٌخول إلدارة الجمارك االحتفاظ بالبضائع إلى 

حٌن صدور حكم قضائً، وال ٌترتب عنه أي أثر فٌما ٌخص انتقال ملكٌة 

.البضائع المحجوزة إلى الخزٌنة العمومٌة 

القاضً ، وٌترتب عنه  بهعلى عكس المصادرة ، التً تعتبر كجزاء ٌحكم        

انتقال ملكٌة البضائع إلى الخزٌنة العمومٌة ، مما ٌؤهل إدارة الجمارك 

.فٌها للتصرف 

الطبٌعة القانونٌة 

للبضائع



البضائع المحجوزة القابلة للبٌع بترخٌص قضائً
  فبراٌر 16 فً المؤرخ 04-17 رقم القانون من 118 بالمادة ومتممة ومعدلة) ج ق 300 المادة حسب       

 بناء البضائع بعض ببٌع القٌام الجمارك إدارة بإمكان فإنه ،( 2022 م ق من 130 المادة كذا و 2017

. المحكمة رئٌس من ترخٌص على

       

: فً اإلجراء هذا علٌها ٌسري التً البضائع وتتمثل      

، المحجوزة النقل وسائل -

: المحجوزة البضائع-

للتلف، القابلة(أ         

األسعار، لتقلب عرضة هً التً(ب        

للحفظ، خاصة ظروفا تتطلب التً(ج        

العمومٌٌن الصحة أو األمن على خطرا تخزٌنها أماكن فً بقاؤها ٌشكل التً(د         

الطبٌعة القانونٌة للبضائع



الحٌوانات الحٌة المحجوزة،-

 المخالفون رفض التً قانونا، المستحقة الغرامات حدود فً كضمان الموقوفة النقل وسائل-    

  صرٌحا الرفض هذا كان سواء قٌمتها إٌداع أو للدفع قابلة كفالة مقابل عنها الٌد رفع عرض

 برسالة المرسل الجمارك إدارة إلستدعاء اإلستجابة بعدم أو الحجز محضر فً مثبتا و

إستالمه تارٌخ من أٌام 10 أجل فً علٌها موصى

 محل للبٌع المعدة البضائع تكون الحكم، صدور قبل و بالبٌع ترخٌص على الحصول بعد و 

 والتنظٌم التشرٌع علٌها ٌنص أخرى مراقبة أي ،أو صحٌة أو نباتٌة أو بٌطرٌة مراقبة

.بٌعها قبل ،بهما المعمول

الطبٌعة القانونٌة 

للبضائع



المحجوزات القابلة للبٌع بترخٌص قضائً

أٌام، (3)ٌبلغ قابض الجمارك الطرف المعنً األمر المتضمن رخصة البٌع فً ظرف ثالثة •

.مع إعالمه بأن البٌع سٌباشر فورا، وذلك سواء بحضوره أم فً غٌابه

عندما ٌتم حجز األشٌاء على مجهول،ٌعلق األمر على الباب الخارجً لمكتب الجمارك •

.  المعنً

.  ٌعتبر أمر رئٌس المحكمة نافذا بالرغم من المعارضة أو االستئناف•

ٌودع حاصل البٌع فً صندوق قابض الجمارك المعنً، لٌتصرف فٌه وفقا للحكم الذي •

."تصدره المحكمة المكلفة بالبت فً دعوى الحجز

    

الطبٌعة القانونٌة 

للبضائع



التصرف  ألٌات/2

بالبضائع



البٌع بالمزاد العلنً /2-1

العمومً أو المحصور



 ٚ٘ػا ، اٌج١غ ؽؽ٠ك ػٓ اٌجؼبئغ فٟ رزظؽف أْ ٌإلظاؼح ٠ّىٓ أٔٗ ئٌٝ اٌدّبؼن لبْٔٛ أشبؼ

 . ٚغ١ؽ٘ب 301 ، 300،288 ،210 اٌّٛاظزكت

 ٌٍّؽقَٛ ؽجمًب ، اٌّؿا٠عح ؽؽ٠ك ػٓ ٠ىْٛ اٌج١غ ٘ػا أْ اٌزٕظ١ُ ثّٛخت رمؽؼ ٌٚمع     

 ؼ٘ٓ اٌّٛػٛػخ اٌجؼبئغ ث١غ ٌى١ف١بد اٌّسعظ 1999/08/16 فٟ اٌّإؼش 196/99اٌزٕف١ػٞ

  ثزبؼ٠ص اٌّب١ٌخ ٚؾ٠ؽ ػٓ اٌظبظؼ اٌٛؾاؼٞ اٌمؽاؼ ٚوػا ( ج ق 210 اٌّبظح ) اٌدّؽوٟ اإل٠عاع

. ج ق 301 اٌّبظح رطج١ك ٌى١ف١بد اٌّسعظ 1999/02/23

 اٌجؼبئغ فٟ ٌٍزظؽف اٌٛز١عح اٌى١ف١خ ١ٌف أٔٗ غ١ؽ ، األقبـ ٘ٛ اٌؼٍٕٟ اٌّؿاظ ػجؽ فبٌج١غ     

 ِزؽٚوخ ) ِؼزجؽح ل١ّخ رشىً اٌجؼبئغ ِٓ و١ّخ اٌدّبؼن ئظاؼح رسٛؾ أْ ثؼع رٕظ١ّٗػ١ٍّخ ،ٚرزُ

.( ٌإلظاؼحاٌزمع٠ؽ٠خ ٌٍكٍطخ

 ٌسكبة اٌدّبؼن ئظاؼح ف١ٙب ٚرزظؽف ٔٙبئ١خ ٍِى١زٙب أطجسذ ئِب اٌزٟ  اٌجؼبئغ ٟٚ٘      

 رُ اٌزٟ أٚ ؛ (ِٕزٟٙ ئ٠عاع ِٛػٛع ػٕٙب، اٌّظبظؼح،اٌّزطٍٟ اٌجؼبئغ ) اٌؼ١ِّٛخ اٌطؿ٠ٕخ

 ٍِى١زٙب رظجر ٌُ) ئل١ّ١ٍب اٌّطزظخ اٌّسىّخ ؼئ١ف ؽؽف ِٓ ثشأٔٙب ثبٌج١غ ؼضض ئقزظعاؼ

(ٔٙبئ١خ

البٌع بالمزاد العلنً



 رىْٛ أضؽٜ ئخؽاءاد ػٓ فًؼال ، ئخؽاء٘ب ركجك ِؽازً ثؼعح اٌّؿا٠عح ػ١ٍّخ رّؽ

 ِفزش١خ ؼئ١ف ِغ ثبٌزٕك١ك اٌدّبؼن لبثغ ؽؽف ِٓ ٌٙب اٌزسؼ١ؽ ٠زُ ثؼع٘ب،

.ٌٗ اٌزبثؼخ اٌّظبٌر ِطزٍف ٚ األلكبَ

 ػٍٝ - وزبث١ًب - ٠مزؽذ أْ ٚلجً ، اٌدّبؼن لبثغ ػٍٝ ٠زٛخت فأٗ اإلؽبؼ ٘ػا ٚفٟ

: ِٓ ٠زأوع أْ ، ث١غ ػ١ٍّخ ئخؽاء األلكبَ ِفزش١خ ؼئ١ف

 لع ، ف١ٙب اٌزظؽف ٠ٕٛٞ اٌزٟ ثبٌجؼبئغ اٌّزؼٍمخ اٌمؼبئ١خ اٌمؽاؼاد وً - 1

. ف١ٗ اٌّمؼٟ اٌشٟء زد١خ اوزكجذ

 ٚلبثٍخ ٔٙبئ١خ أطجسذ لع ، اٌجؼبئغ ٘ػٖ زٛي ِٕبؾػخ ئغػبْ أٚ ِظبٌسخ وً - 2

. ٌٍزٕف١ػ

 رٍه الق١ّب ، اٌمبْٔٛ ٠فؽػٙب اٌزٟ اٌمؼبئ١خ اٌزؽاض١ض وً ٚخٛظ - 3

.ج ق 300 ٚ 288 اٌّٛاظ فٟ ػ١ٍٙب إٌّظٛص

اإلجراءات األولٌة

للبٌع



 ، للبٌع المقترحة للبضائع ( جدول) بٌان بإعداد مكلف فالقابض ، ذلك إلى وإضافة

 ، الملف وتارٌخ رقم ، الحصة رقم : بها الخاصة المعلومات أهم ٌتضمن والذي

 طبٌعة ، المودعٌن أو علٌهم للمحجوز االجتماعً المقر أو ألقاب و أسماء

... حالتها ، وكمٌتها ، البضاعة

 على للموافقة األقسام مفتشٌة رئٌس إلى مقدم طلب مع ، البضائع جدول ٌرفق

 بموجب المحدد ) البٌع إشعار من بنموذج أٌضا مرفق ا وٌكون ، البٌع عملٌة تنظٌم

. باإلشهار ٌتكفل الذي للممون طلب وسند ، ( 196 /99 التنفٌذي المرسوم

 البٌانات صحة من تأكده بعد الذي األقسام مفتشٌة رئٌس دور ذلك بعد لٌأتً

 بالموافقة رأٌه األقسام مفتشٌة رئٌس ٌعطً بالبٌع، اإلشهار حول السٌما ، الواردة

 مرحلة إلى اإلنتقال بعدها ٌتم حٌث ،الجهوٌة المدٌرٌة إلى الملفات بإرسال وٌقوم ،

وتقٌٌمها الحصص وإعداد اإلشهار

اإلجراءات األولٌة

للبٌع



اإلشهار
 أ٠بَ ػشؽح اٌدّٙٛؼ ئٌٝ اٌّؿا٠عح رؼٍٓ أْ 196/99 اٌزٕف١ػٞ اٌّؽقَٛ ِٓ اٌؽاثؼخ اٌّبظح رٍؿَ     

ب ٚثالث١ٓ األلً ػٍٝ ًِ . اٌّؿا٠عح ربؼ٠ص لجً األوثؽ ػٍٝ ٠ٛ

 ِىبرت فٟ ٠ٍظك ٚأْ ، ٚؽ١ٕز١ٓ" ١ِٛ٠ز١ٓ " طس١فز١ٓ فٟ األلً ػٍٝ ٠ٕشؽ أْ أٚخجذ وّب

. اٌجٍع٠خ اٌشؼج١خ اٌّدبٌف ِٚمبؼ اٌدّبؼن

 اٌدّبؼن لبْٔٛ ِٓ 301 اٌّبظح رطج١ك و١ف١بد ٠سعظ ،23/02/1999 فٟ اٌّإؼش ٌٍمؽاؼ ئػبفخ

.ِٕٗ 03 اٌّبظح

 اػزّبظ ف١زُ ف١ٙب اٌزظؽف فٟ اٌكؽػخ رزطٍت اٌزٟ أٚ اٌزٍف قؽ٠ؼخ ثؼبئغ ث١غ زبٌخ فٟ ٚ     

.اٌؼٍٕٟ ثبٌّؿاظ ثبٌج١غ اإلػالْ ٔشؽ أٚ رؼ١ٍك ٠َٛ ِٓ أ٠بَ 10 ٟ٘ ٚ األظٔٝ اٌمب١ٔٛٔخ اٌّعح

 فٟ اٌٛاؼظ ثبٌّٕٛغج اٌزم١ع ػؽٚؼح ٠طض ف١ّب اٌك١ٍّخ اٌكٍطخ ِٓ رػو١ؽاد ػعح ٚؼظد ٚلع

 ع 2252َ/ ؼلُ اٌزؼ١ٍّخ ٚضبطخ 15 إٌّشٛؼ ٚوػا اٌػوؽ اٌكبٌف اٌزٕف١ػٞ اٌّؽقَٛ

.2015/09/14فٟ اٌّإؼضخ  023/1/15َ/ج

اإلجراءات األولٌة

للبٌع



إعداد الحصص

  اٌّىبْ فٟ ٚٚػؼٙب ، اٌسب٠ٚبد ِٓ اٌجؼبئغ ئضؽاج فٟ ٠زّثً ٚاٌػٞ     

 –ِظبظؼح) اٌمب١ٔٛٔخ اٌٛػؼ١خ زكت اٌسظض رمك١ُ ٠زُ ز١ث ، ٌٍج١غ اٌّطظض

 ، رؽلُ أٔٙب وّب ( ... أغػ٠خ ، ِالثف ) ٔٛػٙب زكت رمكُ ثُ ، ( ... ػٕٙب ِزطٍٝ

 ٚرفسض ثؿ٠بؼح اٌّشبؼوخ فٟ اٌؽاغج١ٓ ٠ٚكّر . اٌزؽل١ُ ٘ػا ٚفك ٌٍج١غ ٚرؼؽع

. اٌّؿا٠عح لجً قبػخ 48 اٌسظض

 ٌدؽظ ِٛظف ثزؼ١١ٓ ٠مَٛ األلكبَ ِفزش١خ ؼئ١ف أْ ، اإلشبؼح ٚردعؼ

 ِٓ ٠زُ اٌغؽع ٌٙػا ِسؼؽ رسؽ٠ؽ ئثؽٖ ػٍٝ ٠زُ"recollement" اٌسظض

 رٍه ِغ ٌٍج١غ ٌؼ١ٍّخ اٌّمزؽزخ اٌجؼبئغ لبئّخ ِطبثمخ ِعٜ ِٓ اٌزأوع ضالٌٗ

.ا١ٌّعاْ فٟ فؼ١ٍب اٌّزٛاخعح

اإلجراءات األولٌة

للبٌع



تقٌٌم الحصص

ٚاٌزٟ 1996/12/31 فٟ اٌّإؼضخ 483 اٌزؼ١ٍّخ أزىبَ ػٍٝ ثٕبء اٌؼ١ٍّخ ٘ػٖ ٚرزُ     

 اٌدٙٛٞ اٌّع٠ؽ ٠زؽأقٙب ، ِسٍٟ اضزظبص غاد رىْٛ ، ٌٍزم١١ُ ضبطخ ٌدٕخ ئٔشبء رؼّٕذ

  فٟ اٌّإؼش 023َ/ج ع َ/102 ؼلُ اٌزؼ١ٍّخ ٔظذ اإلؽبؼ ٘ػا فٟ ز١ث ػٕٗ ِّثال أٚ ٌٍدّبؼن

 اٌمبثغ ؽؽف ِٓ اٌّمعِخ اٌٛثبئك ػٍٝ ثٕبءا رزُ اٌجؼبئغ رم١١ُ ػ١ٍّخ أْ ػٍٝ 2010/01/17

 ٠دت اٌجؼبئغ ٌٙػٖ اٌسم١م١خ اٌم١ّخ رسع٠ع أخً ِٚٓ اٌغؽع، ٌٙػا ِؼع خعٚي فٟ ػبظح ٚاٌّزؼّٕخ

: ػٍٝ اٌٛلذ ٔفف فٟ اإلػزّبظ ٠زُ أْ

 رزؼٍك أضؽٜ ٚث١مخ ٚوً إٌّبؾػخ ٍِف اٌدّؽوٟ، اٌزظؽ٠ر ػٍٝ ثٕبءا ٚثبئم١خ ِؽالجخ-

.ثبٌجؼبئغ

visite) ٌٍجؼبئغ ػ١ٕ١خ ِؽالجخ - sur site).  

اإلجراءات األولٌة

للبٌع



  اإلظاؼ٠خ اٌزعاث١ؽ ٚ اإلخؽاءاد ِٓ ِدّٛػخ ٠زطٍت اٌؼٍٕٟ ثبٌّؿاظ اٌج١غ ٌؼ١ٍّخ اٌسكٓ اٌك١ؽ إن

 ِغ اٌزٕك١ك ئٌٝ ثبإلػبفخ ٌٙب اٌزبثؼخ اٌّظبٌر ثّطزٍف اٌدّبؼن ئظاؼح رزطػ٘ب اٌزٟ األ١ِٕخ ٚ

 اإلظاؼ٠خ وػا ٚ (...اٌّع١ٔخ اٌسّب٠خ اٌٛؽٕٟ، اٌعؼن اٌٛؽٕٟ، األِٓ) األ١ِٕخ األضؽٜ اٌّظبٌر

.(...اٌمؼبئ١خ ٚ اٌجٍع٠خ ٚ اٌٛالئ١خ اٌّظبٌر)

 ٚ اٌّبظ٠خ اإلِىب١ٔبد ٌىً اٌزكط١ؽ ثّعٜ ٠ؽرجؾ اٌؼٍٕٟ ثبٌّؿاظ اٌج١غ ػ١ٍّخ رٕظ١ُ فاْ ٌػا     

 اٌزٟ اٌّدٙٛظاد ئٌٝ ثبإلػبفخ اٌؼ١ِّٛخ ا١ٌٙئبد ٚ اٌّظبٌر ِطزٍف ِغ اٌد١ع اٌزٕك١ك ٚ اٌجشؽ٠خ

: فٟ ضبطخ اٌّزّثٍخ ٚ اٌؼ١ٍّخ ٘ػٖ ئٔدبذ أخً ِٓ اٌدّبؼن أػٛاْ ٠معِٙب

 .اٌج١غ ِٛلغ ئٌٝ اٌّزؿا٠ع٠ٓ ظضٛي ػ١ٍّخ رٕظ١ُ *

 أخً ِٓ اٌدّبؼن أػٛاْ ثزعضالد ِؽفٛلخ اٌكىبٔبؼ آٌخ ثبقزؼّبي اٌدكّبٟٔ اٌزفز١ش *

.اٌعضٛي ػٕع اٌّزؿا٠ع٠ٓ ٠ٛ٘خ ِٓ اٌزسمك ٚوػا اٌزدبؼ٠خ، ٚاٌكدالد اٌٛثبئك ػٍٝ اٌزؽو١ؿ

 أزكٓ فٟ ِٙبُِٙ ٌّّبؼقخ اٌّّىٕخ ٚاٌجشؽ٠خ اٌّبظ٠خ اٌٛقبئً ثىً اٌدّبؼن لجبع ِع *

.اٌظؽٚف

سٌر عملٌة البٌع



 أػٛاْ فٟ ٚاٌّزّثٍخ األ١ِٕخ اٌكٍطبد ِطزٍف ِغ ثبٌزٕك١ك اٌالؾِخ األ١ِٕخ اإلخؽاءاد ئرطبغ *

 ػٕع اٌزعضً أخً ِٓ ئقؼبف ثك١بؼح ِؽفٛل١ٓ اٌّع١ٔخ اٌسّب٠خ ٚأػٛاْ اٌٛؽٕٟ ٚاٌعؼن األِٓ

. اٌج١غ ٌؼ١ٍّخ اٌسكٓ اٌك١ؽ ػّبْ أخً ِٓ اٌسبخخ

 اٌزعضً ػؽٚؼح ِغ اٌّؿا٠عح فزؽح ؽ١ٍخ اٌج١غ ػ١ٍّخ ٌّدؽ٠بد اٌكٍف اٌك١ؽ ػٍٝ اٌّسبفظخ *

.اٌج١غ ػ١ٍّخ ػؽلٍخ شأٔٙب ِٓ رظؽفبد أ٠خ أٚ ئشزجبن أٞ ٌفغ ٌػٌه اٌؼؽٚؼح الزؼذ وٍّب

 ٚ اإلخزّبػٟ ثبٌزجبػع  ضبطخ  اٌّزؼٍمخ  ٚاٌظس١خ اٌٛلبئ١خ اإلخؽاءاد ئززؽاَ ئخجبؼ٠خ *

.اٌّؼمّبد ئقزؼّبي ٚ اٌٛال١خ اٌىّبِبد ئؼرعاء ف١ٙب ثّب اٌّؿا٠ع٠ٓ، ث١ٓ  اٌدكعٞ

 ٌُٙ اٌكّبذ ٚػعَ اٌعضٛي، ػٕع اٌّزطٍف١ٓ ثبٌّؿا٠ع٠ٓ اٌطبص اٌّس١ٓ اٌكدً ِكه *

.اٌؼٍٕٟ ثبٌّؿاظ اٌج١غ ػٍّخ فٟ ثبٌّشبؼوخ

سٌر عملٌة البٌع



 ثؼغ ٠طض ف١ّب ٚغٌه ، ِسظٛؼح رىْٛ لع اٌّؿا٠عح ػ١ٍّخ أْ ئٌٝ ٕ٘ب اإلشبؼح ٚردعؼ

  .اإلظاؼح رسعظ٘ب شؽٚؽ ف١ُٙ رزٛفؽ اٌػ٠ٓ اٌّؿا٠ع٠ٓ ٌظبٌر اٌطبطخ اٌجؼبئغ

 ٌٍّٕٛغج ؽجمًب ، اٌدّبؼن لبثغ ؽؽف ِٓ اٌج١غ ِسؼؽ ئػعاظ ٠زُ ، اٌؼ١ٍّخ اضززبَ ثؼع 

 فٟ اٌّسؼؽ ٠ٚؼُ ، 13/01/2007 فٟ اٌّإؼش/230َ/ج ع َ/15 ؼلُ إٌّشٛؼ زعظٖ اٌػٞ

 ، اٌّجبػخ اٌسظض زٛي ِؼٍِٛبد ٠زؼّٓ وّب ، اٌؼ١ٍّخ ٚفمٙب خؽد اٌزٟ ثبٌشؽٚؽ ِدٍّٗ

 ٚزمٛق اٌج١غ ٔبرح ، اٌجؼبػخ رؼ١١ٓ ، اٌؼٕٛاْ ، ٚاٌٍمت االقُ : اٌّكزف١ع زٛي ِؼٍِٛبد ٚوػٌه

.اٌٛطً ٚؼلُ اٌزكد١ً

 ػٍٝ 2018/09/10 فٟ اٌّإؼضخ 023َ/ج ع َ/510 اٌزؼ١ٍّخ ٔظذ فمع اإلؽبؼ ٘ػا ٚفٟ

 اٌّطبٌجخ ٠ّىٓ ؼق١ّخ ٚث١مخ ثاػزجبؼٖ اٌؼؽث١خ ثبٌٍغخ اٌؼٍٕٟ ثبٌّؿاظ اٌج١غ ِسؼؽ رسؽ٠ؽ ئٌؿا١ِخ

 ِٓ 263 اٌّبظح ألزىبَ ؽجمب ظ٠ٓ قٕع ٠ّثً أٔٗ ٚ ضبطخ اٌمؼبئ١خ، اٌدٙبد أِبَ رمع٠ّٙب أٚ  ثٙب

. ج ق

سٌر عملٌة البٌع



التنازل الودي- 2/2



٠ؼزجؽ اٌّؿاظ اٌؼٍٕٟ ثّٛخت اٌزٕظ١ُ اٌّجعأ ؛ أٚ األقبـ ػٕع اٌزظؽف فٟ ثؼبػخ 

ِب ، غ١ؽ أٔٗ ٌُ ٠ىٓ اٌى١ف١خ اٌٛز١عح ، ئغ ٠زُ أ٠ؼب اٌزظؽف فٟ اٌجؼبػخ 

٘ػا ٠زّثً  ٚثطؽق أضؽٜ ، ثؼؼٙب ٠شزؽن ِغ اٌّؿاظ فٟ وٛٔٗ غا ٔبرح ِبٌٟ ، 

٘ػا ٠زدكع فٟ  ٚأضؽٜ غ١ؽ غاد ٔبرح ِبٌٟ ،  ٚفٟ اٌزٕبؾي اٌٛظٞ ثؼٛع، 

.اٌزٕبؾي اٌٛظٞ ثعْٚ ػٛع 

التنازل الودي





  فأٗ 1999/02/23 فٟ اٌّإؼش اٌٛؾاؼٞ اٌمؽاؼ ِٓ اٌثب١ٔخ اٌّبظح زكت

 اػزجبؼاد أخً ِٓ اٌزؽاػٟ ؽؽ٠ك ػٓ ثبٌزٕبؾي رأغْ أْ اٌدّبؼن إلظاؼح ٠ّىٓ

. فؽطخ اغزٕبَ أٚ اٌؼبِخ اٌّظٍسخ

 ثّٛخت رسعظ اٌزٕبؾالد ٌٙػٖ اٌؼ١ٍّخ اٌى١ف١بد أْ األض١ؽح فمؽرٙب فٟ خبء وّب

 230 َ/اٌع٠ٛاْ/ج ع َ/ 24 ؼلُ اٌّمؽؼ ٚ٘ٛ ٌٍدّبؼن، اٌؼبَ اٌّع٠ؽ ِٓ ِمؽؼ

 اٌّؽوؿٞ ثؼٛع اٌٛظٞ ٌٍزٕبؾي اٌؼ١ٍّخ ٌٍطؽق اٌّسعظ 1999/09/19 فٟ اٌّإؼش

 رٍه ٚ ، اإل٠عاع ؼ٘ٓ ، اٌّظبظؼح ، ػٕٙب اٌّزطٍٝ اٌجؼبئغ ػٓ اٌالِؽوؿٞ ٚ ،

 فٟ اٌّإؼش 230َ/ش ا/ج ع َ/1338 ؼلُ إٌّشٛؼ ٚوػا ثج١ؼٙب، اٌّؽضض

.اٌٛظٞ ثبٌزٕبؾي اٌّزؼٍك 2008/09/16

التنازل الودي بعوض 



العملٌة للتنازل الودي بعوض الكٌفٌات

 و المعنوٌة األشخاص لصالح التنازل ٌكون ، الذكر السالف المنشور حسب

: تعدادهم اآلتً المستفٌدٌن

المحلٌة الجماعات و الدولة -

اإلداري الطابع ذات العمومٌة المؤسسات -

الوطنً التمثٌل ذات الثقافٌة و االجتماعٌة الجمعٌات-

الوطنٌة االتحادات و المنظمات و الفٌدرالٌات-

 ، الشرطة الدرك، ، الوطنً الشعبً للجٌش التابعة ) االستهالكٌة التعاونٌات-

.( العدالة ، المدنٌة الحماٌة ، الجمارك

.الزاوٌة -

التنازل الودي بعوض 



 ؽؽف ِٓ اٌّمعِخ اٌطٍجبد أِب ، ٌػٌه اٌّإٍ٘خ ا١ٌٙئخ أٚ اٌشطض ِٓ ؽٍت رمع٠ُ ٠ٚشزؽؽ

 ؽؽف ِٓ رؽقً ٚ رإشؽ ؛ اٌؿا٠ٚخ ٚ االرسبظاد ، إٌّظّبد ،اٌف١عؼا١ٌبد، اٌدّؼ١بد فؽٚع

:اٌزب١ٌخ ثبٌٛثبئك ِؽفمخ ا١ٌٙئبد ٘ػٖ ؼؤقبء

اٌطبٌجخ، ١ٌٍٙئخ اٌعاضٍٟ اٌزٕظ١ُ ٚ األقبقٟ اٌمبْٔٛ ،اإلػزّبظ-

. ا١ٌٙئخ ؼئ١ف رٕظ١ت ِسؼؽ -

 غٌه ٚ ، ٌٍدّبؼن اٌؼبَ اٌّع٠ؽ ؽؽف ِٓ ئ٠دبث١ًب أٚ قٍج١ًب اٌطٍت ٘ػا ػٍٝ اٌؽظ ٠ىْٛ ٚ

 ِٓ اٌّٛافمخ رزُ ِٕفؽظح ثاؼاظح ئظاؼٞ وؼمع ٠ؼزجؽ ٘ٛ ٚ ، اٌٛظٞ اٌزٕبؾي ِمؽؼ طعٚؼ ثٛاقطخ

. اٌٛظٞ اٌزٕبؾي ػٍٝ ضالٌٗ

 ئل١ّ١ًٍب اٌّطزض ٌٍدّبؼن اٌدٙٛٞ اٌّع٠ؽ ػٓ ٠ظعؼ أْ ٠ّىٓ اٌٛظٞ اٌزٕبؾي ِمؽؼ أْ غ١ؽ

 ٚ٘ػا غ١ؽ٘ب ٚ اٌغعائ١خ وبٌّٛاظ اٌزٍف قؽ٠ؼخ ٌزٍه ثبٌٕكجخ ضبطخ اٌجؼبئغ ؽج١ؼخ زكت غٌه ٚ ،

.1338 إٌّشٛؼ فٟ ٚاٌّج١ٕخ اٌزٕبؾي ػ١ٍّخ ِٓ اٌّكزف١عح ا١ٌٙئبد ٌظبٌر

التنازل الودي بعوض 



 اٌدٙٛٞ اٌّع٠ؽ ػٓ أٚ ٌٍدّبؼن اٌؼبَ اٌّع٠ؽ ػٓ اٌظبظؼ اٌٛظٞ اٌزٕبؾي ِمؽؼ ضالي ِٓ

 اٌجؼبئغ ػٓ ، اٌطٍت طبزت ٌظبٌر ثؼٛع ثبٌزٕبؾي اٌدّبؼن ٌمبثغ ٠ؽضض ؛ اٌّطزض

 اٌدّبؼن لجبػخ ئٌٝ ئؼقبٌٗ ٠زُ ز١ث. اٌّمؽؼ فٟ ػعظ٘ب رسع٠ع ٚ رؼ١١ٕٙب ٚ رسع٠ع٘ب ِغ اٌّؼ١ٕخ

. اٌزٕبؾي ػ١ٍّخ ِٓ اٌّكزف١ع ئٌٝ أ٠ؼب ٠جٍغ وّب ، ثزٕف١ػٖ اٌّىٍفخ

 ثبٌٕكجخ  ٠ِٛب 25 ٚ رٛل١ؼٗ، ربؼ٠ص ِٓ ئثزعاءا (02) شٙؽ٠ٓ ٌّعح طبًٌسب اٌّمؽؼ ٠ٚؼزجؽ

.اٌزٍف قؽ٠ؼخ ٌٍجؼبئغ

 اٌّظعؼح اٌّؼ١ٕخ اٌدٙخ ئٌٝ ٚئؼقبٌٗ رٕف١ػ ِسؼؽ ثاػعاظ اٌّؼٕٟ اٌدّبؼن لبثغ ٠ٚىٍف

 ِغ ػٕٛأٙب ٚ اٌّكزف١عح ا١ٌٙئخ ٚ اٌزٕبؾي ربؼ٠ص اٌزٕف١ػ ِسؼؽ ٠زؼّٓ ز١ث ، اٌزٕبؾي ٌّمؽؼ

... اٌم١ّخ ، اٌؼعظ ، ثبٌزعل١ك ػٕٙب اٌّزٕبؾي اٌجؼبئغ ؽج١ؼخ ، اٌزٕبؾي ِمؽؼ ؼلُ ٚ ربؼ٠ص : رج١بْ

 القزالَ اٌّكزف١ع رمعَ وؼعَ ، ٢ضؽ أٚ ٌكجت اٌزٕبؾي ِمؽؼ رٕف١ػ ٠زُ أال ٠ّىٓ وّب ٚ

 ثاػعاظ اٌّؼٕٟ اٌدّبؼن لبثغ ٠ىٍف اٌسبٌخ ٘ػٖ فٟ اٌّمؽؼ؛ طالز١خ ِعح ضالي اٌجؼبػخ

 ِظعؼح اٌدٙخ ئٌٝ ٠ؽقٍٗ ٚ اٌزٕبؾي ِمؽؼ رٕف١ػ ػعَ أقجبة ضالٌٗ ِٓ ٠ج١ٓ ، ٚخٛظ ػعَ ِسؼؽ

. اٌّمؽؼ

التنازل الودي بعوض 





 ٠ّىٓ فأٗ اٌثب١ٔخ ٌّبظرٗ ٚؽجمب 1999/02/23 فٟ اٌّإؼش اٌٛؾاؼٞ اٌمؽاؼ زكت

 ٚ اٌط١ؽ٠خ اٌدّؼ١بد ٚ اٌّالخئ ٚ اٌّكزشف١بد ئٌٝ ِدبًٔب ركٍُ أْ اٌدّبؼن إلظاؼح

 ٚ اٌغػائ١خ اٌّٛاظ ِثً اٌجؼبئغ ثؼغ اإلٔكبٟٔ اٌطبثغ غاد اٌّإقكبد ِٓ غ١ؽ٘ب

. خؿائؽٞ ظ٠ٕبؼ أٌف ػشؽ٠ٓ اٌكٛق فٟ ل١ّزٙب رزدبٚؾ ال اٌزٟ األظ٠ٚخ

 ل١ّخ ٌٙب اٌزٟ األش١بء اٌٛؽ١ٕخ اٌّزبزف ٚ اٌّىزجبد ئٌٝ ِدبًٔب ركٍُ أْ ٠ّىٓ وّب

.اٌؼبِخ األِالن ػّٓ رظٕف أْ ٚاٌمبثٍخ ٚثبئم١خ أٚ ف١ٕخ أٚ ربؼ٠ط١خ

 ٚلبئّخ   ػٛع ثعْٚ اٌٛظٞ اٌزٕبؾي ئخؽاءاد ٚ ؽؽق 1338 إٌّشٛؼ زعظ ٚلع

.ٌػٌه اٌؼ١ٍّخ اٌطؽق ٚ ، ػٕٙب ٌٍزٕبؾي اٌمبثٍخ اٌجؼبئغ ٚ اٌّكزف١ع٠ٓ

التنازل الودي بغٌر  

عوض



الطرق العملٌة للتنازل الودي بغٌر عوض واإلجراءات 

:٠ٍؿَ اٌّكزف١ع ِٓ ػ١ٍّخ اٌزٕبؾي اٌٛظٞ ثعْٚ ػٛع، ثزى٠ٛٓ ٍِف ٠سزٛٞ اٌٛثبئك اٌزب١ٌخ 

.ٔكطخ ِٓ لؽاؼ االػزّبظ * 

وّب ٠ج١ٓ ..( ِمؽ٘ب ، ٔشبؽٙب ،) ثطبلخ ِؼٍِٛبد ٠ج١ٓ ِٓ ضالٌٙب ِؼٍِٛبد ا١ٌٙئخ اٌّكزف١عح * 

.ِؼٍِٛبد زٛي اٌؽئ١ف األٚي ١ٌٍٙئخ أٚ ِّثٍٙب اٌمبٟٔٛٔ 

اٌزؿاَ اٌّكزف١ع ِٓ ػ١ٍّخ اٌزٕبؾي اٌٛظٞ ظْٚ ػٛع ثزٛخ١ٗ اٌجؼبئغ اٌّزٕبؾي ػٕٙب * 

.ٌالقزؼّبي اٌطبٌض ٌألشطبص اٌّزىفً ثُٙ 

 وّب ، اٌّؼٍِٛبد ثجطبلخ ٠ؽفمٙب رٕبؾي ػ١ٍّخ وً ػٓ ِسؼؽ ئػعاظ فٟ ظٚؼح ف١زّثً اٌمبثغ أِب     

 أٔٗ ئٌٝ اإلشبؼح ردعؼ ٚ ٌٍدّبؼن، اٌؼبِخ اٌّع٠ؽ٠خ ئٌٝ اٌّسؼؽ ِٓ ٔكطخ ثاؼقبي اٌمبثغ ٠ٍؿَ

 ، ٍِف ٌىً اٌعاض١ٍخ اٌكٛق فٟ ج ظ 20.000 ثّمعاؼ ػٛع ظْٚ اٌٛظٞ ٌٍزٕبؾي ل١ّخ ألظٝ رمعؼ

 أٌف ػشؽ٠ٓ ِجٍغ ل١ّزٗ رفٛق ٍِف ثزدؿئخ ػٛع ثعْٚ اٌزٕبؾي اٌدّبؼن ٌمبثغ ٠ّىٓ ال ز١ث

. خؿائؽٞ ظ٠ٕبؼ

التنازل الودي بغٌر  

عوض



اإلتالف-3/2



حاالت اإلتالف
ػٍٝ أٔٗ ظْٚ اإلضالي ثبألزىبَ  2022ِىؽؼ اٌّسعثخ ثّٛخت لبْٔٛ اٌّب١ٌخ  301ٔظذ اٌّبظح 

 ٚاٌزشؽ٠ؼ١خ ٚ اٌزٕظ١ّ١خ اٌكبؼ٠خ اٌّفؼٛي، رمَٛ ئظاؼح اٌدّبؼن ثارالف اٌجؼبئغ اٌّسدٛؾح 

:رٍه اٌزٟ رّذ ِظبظؼرٙب ٔٙبئ١ب أٚ اٌّزطٍٝ ػٕٙب

، ٌإلقزٙالنغ١ؽ اٌظبٌسخ -

اٌزٟ رّف ثبٌظسخ اٌؼبِخ أٚ األضالق اٌؼبِخ أٚ األِٓ اٌؼِّٟٛ أٚ إٌظبَ اٌؼِّٟٛ،-

ئػطبؤ٘ب ٚخٙخ أضؽٜ غ١ؽ اإلرالف وّب ٘ٛ ِٕظٛص ػ١ٍٗ فٟ  ال٠ّىٓاٌزٟ  ٚاٌّمٍعح -

اٌّفؼٛي، اٌكبؼ٠ٟاٌزٕظ١ُ  ٚاٌزشؽ٠غ 

اٌزٟ ال ٠ّىٓ ث١ؼٙب أٚ اٌزٕبؾي ػٕٙب ٌٛخٛظ ِٛأغ لب١ٔٛٔخ-

اإلتالف 



حاالت اإلتالف
ئرالفٙب ئال  ال٠زُغ١ؽ أٔٗ ثبٌٕكجخ ٌٍجؼبئغ اٌّسدٛؾح اٌزٟ ٌُ ٠ظعؼ ثشأٔٙب زىُ ٔٙبئٟ، 

.ثزؽض١ض طبظؼ ػٓ ؼئ١ف اٌّسىّخ اٌّطزض ئل١ّ١ٍب ثٕبء ػٍٝ ؽٍت ِٓ ئظاؼح اٌدّبؼن

 ٠ّٚىٓ ٌؽئ١ف اٌّسىّخ اٌػٞ ؼضض ثبإلرالف ئطعاؼ أِؽ ثأضػ ػ١ٕبد ػّٓ األشىبي اٌمب١ٔٛٔخ 

لبثغ اٌدّبؼن اٌّؼٕٟ،ٌٍّعح اٌّسعظح  ثٙباٌزٕظ١ّ١خ أٚ أضػ طٛؼ ٚطف١خ ٌٍجؼبئغ ٠سزفظ 

فٟ األِؽ

أ٠بَ ِٓ ربؼ٠ص طعٚؼٖ،  ٠3زُ رج١ٍغ اٌطؽف اٌّؼٕٟ ثبألِؽ اٌّزؼّٓ اٌزؽض١ض ثبإلرالف ضالي 

.ِغ اٌزظؽ٠ر أٔٗ قززُ ػ١ٍّخ اإلرالف فٛؼا قٛاء ثسؼٛؼٖ أٚ فٟ غ١بثٗ

ػٕعِب ٠دؽٞ اٌسدؿ ػٍٝ ِدٙٛي، ٠ؼٍك اٌزؽض١ض ػٍٝ اٌجبة اٌطبؼخٟ ٌّىزت اٌدّبؼن 

.اٌّؼٕٟ

اإلتالف 



رزُ ِؼب٠ٕخ ػ١ٍّخ اإلرالف ثزسؽ٠ؽ ِسؼؽ 

ػٓ اٌجؼبئغ زكت ِفَٙٛ  اٌّكإ١ٌٚٓرمغ ِظبؼ٠ف ئرالف اٌجؼبئغ ػٍٝ ػبرك األشطبص 

فٟ اٌّدبي اٌدّؽوٟ، غ١ؽ أُٔٙ ئغا وبٔٛا  ث٠ٗزُ رسظ١ٍٙب وّب ٘ٛ ِؼّٛي  ٚلبْٔٛ اٌدّبؼن 

رزسًّ اٌطؿ٠ٕخ اٌؼ١ِّٛخ ِظبؼ٠ف اإلرالف ِد١١ٌٛٙٓ

اٌّبظح ػٓ ؽؽ٠ك اٌزٕظ١ُ ٘برٗرطج١ك  و١ف١بدرسعظ 

اإلتالف 



إجراءات وطرق اإلتالف
 ٚ شؽٚؽ 1994/05/08    فٟ اٌّإؼش 230 َ/ج ع َ/ 70 ؼلُ اٌّمؽؼ زعظ ٌمع

. اٌدّبؼن لبثغ ثسٛؾح اٌّٛخٛظح اٌجؼبئغ ئرالف و١ف١بد

 اٌدٙٛٞ اٌّع٠ؽ ِٓ ِكجك رؽض١ض ؽٍت اٌّؼٕٟ اٌمبثغ ػٍٝ ٠زؼ١ٓ ز١ث

: اٌزب١ٌخ ثبٌٛثبئك ِؽفمًب ٚ وزبث١ًب ٠ىْٛ أْ ٠دت ٚ ، اٌّطزض ٌٍدّبؼن

 ؽج١ؼخ رؼ١١ٓ ٚ ، اٌٍّف ربؼ٠ص ٚ ؼلُ رج١بْ ِغ ئرالفٙب اٌّمؽؼ اٌجؼبئغ لبئّخ -

ػ١ٍُٙ، اٌّسدٛؾ أقّبء ٚ ، ثعلخ اٌجؼبئغ

 لع اٌزٟ أٚ ، ِسعظ ثزبؼ٠ص طالز١زٙب اٌّؽرجطخ ٌٍجؼبئغ ثبٌٕكجخ ضجؽح ِسؼؽ -

ِؼ١ٕخ، ثزسب١ًٌ ٌٍم١بَ رسزبج

اإلتالف 



 ِظبٌر ؽؽف ِٓ اإلرالف ؽؽ٠مخ ٚ ِىبْ رؼ١١ٓ ثؼع ٚ ، اٌزؽض١ض ػٍٝ اٌسظٛي ثؼع ٚ

 ِؼ١ٓ، قبئً فٟ اٌغّف اٌسؽق، : اٌزب١ٌخ اٌطؽق ئزعٜ ػجؽ اإلرالف ػ١ٍّخ رٕفػ اٌّع١ٔخ اٌسّب٠خ

. ٌالقزؼّبي لبثٍخ غ١ؽ اٌجؼبػخ ٌدؼً رإظٞ أضؽٜ ؽؽ٠مخ ٚوً اٌزّؿ٠ك

 ز١ث ، ثبإلرالف اٌّىٍفخ اٌٍدٕخ أػؼبء ؽؽف ِٓ ِٛلغ ، ثّسؼؽ اإلرالف ػ١ٍّخ ٚرشفغ

. اٌّطزظخ اٌد٠ٛٙخ ٌٍّع٠ؽ٠خ رؽقً أضؽٜ ٚ ، اٌٍّف ػّٓ ٔكطخ رعؼج

. إٌّبؾػبد ٍِفبد ٚ اٌكدالد ػٍٝ اإلرالف ػ١ٍّخ ئٌٝ ثبإلشبؼح أ٠ًؼب اٌمبثغ ٠ىٍف وّب

 اإلرالف ِسبػؽ ئػعاظ ػٕع ِؽاػبح ػؽٚؼح ػٍٝ اٌك١ٍّخ اٌكٍطخ أوعد فمع اٌظعظ ٘ػا ٚفٟ 

: اٌزب١ٌخ إٌمبؽ

 ١ٌٚف اإلرالف ِسؼــؽ طٍت ػّٓ ٠ىْٛ اْ ٠دت اإلرالف ِٛػٛع اٌجؼبػــخ رسع٠ــع - 

.(غ١ؽٖ أٚ خعٚي) ِؽفمخ ٚث١مخ ػّٓ

.اإلرالف ػ١ٍّخ رعػُ اٌزٝ اٌٛثبئك ِٚؽاخغ اإلرالف أقجبة غوؽ ػؽٚؼح - 

اإلتالف 



 كٌفٌاتأمثلة عن -3

التصرف فً بعض 

البضائع



:اٌسكبـ اٌؼزبظ/1

  2021 اٌّب١ٌخ لبْٔٛ ِٓ 147 اٌّبظح ألزىبَ ٚفمب اٌٛؽٕٟ اٌعفبع ٚؾاؼح ٌّظبٌر رك١ٍّٙب ٠زُ

:ٌٍزك١ٍخ األضؽٜ إٌبؼ٠خ اٌّٛاظ ٚ اٌّفؽلؼبد/2

11/07/2011 فً المؤرخة المشتركة الوزارٌة التعلٌمة بموجب اإلتالف

 اٌّإثؽاد ٚ اٌّطعؼاد ِٓ اٌٛلب٠خ ئؽبؼ فٟ اٌّظبظؼح أٚ اٌّسدٛؾح اٌّٛاظ ٚ إٌجبربد/3

:ثٙب اٌّشؽٚػ١ٓ غ١ؽ اإلردبؼ ٚ اإلقزؼّبي لّغ ٚ اٌؼم١ٍخ

. 30/07/2007 فٟ اٌّإؼش 07/230 ؼلُ اٌزٕف١ػٞ اٌّؽقَٛ ألزىبَ ٚفمب ثٙب اٌزىفً ٠زُ

التصرف فً بعض البضائع كٌفٌاتأمثلة عن  



شكرا لحسن اإلصغاء 

و المتابعة
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