
 وزارة التجارة الخارجية والصناعة 

  5772لسنة  777قرار رقم 

 1772لسنة  111بإصدار الئحة القواعد المنفذة ألحكام القانون رقم 

 في شأن االستيراد والتصدير ونظام إجراءات فحص ورقابة

 السلع المستوردة والمصدرة

 

 

 وزير التجارة الخارجية والصناعة

في شأن تنظيم المعارض واألسواق  1721لسنة  353رقم بعد اإلطالع على القانون 

 الدولية واالشتراك فيها ؛

 تعديالته ؛بإصدار قانون الجمارك و 1713لسنة  11رقم وعلى القانون 

في شأن بعض األحكام الخاصة باالستيراد  1771لسنة  137رقم وعلى القانون 

 والتصدير والنقد ؛

 في شأن االستيراد والتصدير؛ 1772لسنة  111رقم وعلى القانون 

 في شأن سجل المستوردين ؛ 1715لسنة  151رقم وعلى القانون 

 ات وحوافز االستثمار ؛بإصدار قانون ضمان 1777لسنة  1رقم وعلى القانون 

 بإصدار قانون حماية الملكية الفكرية ؛ 5775لسنة  15رقم وعلى القانون 

 بشأن تنمية الصادرات ؛ 5775لسنة  122رقم وعلى القانون 

 ىبإنشاء الهيئة العامة للرقابة عل 1771لسنة  1777رقم وعلى قرار رئيس الجمهورية 

 ؛الصادرات والواردات وتحديد اختصاصاتها 

بالموافقة على انضمام جمهورية  1772لسنة  75رقم وعلى قرار رئيس الجمهورية 

مصر العربية لمنظمة التجارة العالمية واالتفاقات التي تضمنتها الوثيقة الختامية 

للمفاوضات التجارية متعددة األطراف والملحق   المتضمنة لنتائج جولة أو رجواي



لتجارة من حقوق الملكية الفكرية المتضمنة في الخاص باتفاقية الجوانب المتصلة با

 الجزء الثالث منها المتطلبات الخاصة بالتدابير الحدودية ؛

  

في شأن تيسير إجراءات الفحص  5777لسنة  171رقم وعلى قرار رئيس الجمهورية 

 والرقابة على السلع المصدرة والمستوردة ؛

 نظيم وزارة التجارة الخارجيةبت 5771لسنة  511رقم وعلى قرار رئيس الجمهورية 

 والصناعة ؛

في شأن إجراءات الفحص  5773لسنة  1111رقم وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء 

 والرقابة على الصادرات والواردات ؛ 

في شأن الالئحة التنفيذية  5773لسنة  1311رقم وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء 

للكتب األول والثاني والرابع من قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون 

  5775لسنة  15رقم 

 لسنة 151رقم بالالئحة التنفيذية للقانون  1715لسنة  313رقم وعلى القرار الوزاري 

 المشار إليه ؛ 1715

بإصدار الئحة القواعد المنفذة ألحكام  1771لسنة  572رقم وعلى القرار الوزاري 

 قانون االستيراد والتصدير وتعديالته ؛

في شأن نظام إجراءات الفحص ورقابة  5773لسنة  212رقم وعلى القرار الوزاري 

 السلع المستوردة والمصدرة ؛

 قــــــــــــــــرر

 ) المادة األولى ( 

في شأن االستيراد  1772لسنة  111رقم يعمل بالئحة القواعد المنفذة ألحكام القانون 

والتصدير المشار إلية المرفقة ، وذلك مع عدم اإلخالل باألحكام المنظمة الستيراد 

وتصدير بعض السلع طبقاً لقوانين أو معاهدات أو اتفاقيات دولية تكون جمهورية مصر 

 العربية طرفاً فيها .

 ) المادة الثانية (



راءات فحص ورقابة جميع السلع المستوردة أو يعمل بنظام المرفق في شأن إج

 المشار إليه . 5775لسنة  122رقم المصدرة وفقاً ألحكام القانون 

 ) المادة الثالثة ( 

يلتزم المقيدون بسجل المصدرين وقت العمل بهذا القرار بتوفيق أوضاعهم وفقاً ألحكام 

صدير كام قانون االستيراد والتالفصل الثالث من الباب الثاني بالئحة القواعد المنفذة ألح

 المشار إليها خالل سنة من تاريخ العمل بهذا القرار .

ويستثنى من شرط تقديم شهادة مزاولة التصدير المصدرون الذين يتجاوز متوسط 

خالل الثالث سنوات السابقة على  خمسة ماليين دوالرصادراتهم السنوية ما يعادل 

 تاريخ العمل بهذا القرار .

 دة الرابعة () الما

المشار إلية والقرارات المعدلة لة ، كم  1771لسنة  572رقم يلغى القرار الوزاري 

المشار إلية ،ويلغى كل حكم يخالف أحكام  5773لسنة  212رقم يلغى القرار الوزاري 

 هذا القرار .

 ) المادة الخامسة (

  

 تالي لتاريخ نشره .ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم ال

        5772/  17/  13صدر في 

  

  

التجارة  يروز                                                                                     

 والصناعة

 رشــــــــيد محمد رشـــــــــيد  م /


