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 القـسـم األول
 الئحة القواعد المنفذة ألحكام قانون اإلستيراد والتصدير 

 البـــاب األول  
 اإلستيـــــراد
 الفصـل األول

 تعاريؾ وأحكام عامة
 

والئحمة  1795لسمن   111ـ   فى تطبيق أحكام القانون رقمم 1مادة
القواعد المنفذة ل  يقصد باإللفما  والعبماراا التاليمة المعنمم المبمين 

 -قرين كل منها : 
 االستيراد :  (أ )

هو جلب السلع من الخارج الى داخل جمهورية مصر العربية 
وإدخالها الى الدائرة الجمركية وتسجيل البيان الجمركم لإلفراج 

 عنها برسم الوارد النهائم.
ممن األسمواق الحمرة بالمداخل ومن المناطق الحرة ويكون االستيراد 

ومممممن المعممممارق واألسممممواق الدوليممممة ومممممن المعممممارق األخممممر  
 طبقا للقواعد العامة لالستيراد من الخارج. المرخص باقامتها

 المستورد :  (ب )
الشخص الطبيعم أو االعتبار  المقيد باسمم  البيمان الجمركمم عمن 

م المموارد و والمسممئول السمملع المطلمموب اإلفممراج النهممائم عنهمما برسمم
 عن استيفاء القواعد اإلستيرادية .

 اإلستيراد لالتجار:  (ج )
كمممل مممما يسمممتوردل الشمممخص الطبيعمممم واالعتبمممار  المقيمممد بسمممجل 

فمى شمؤن  1712لسمن   121المستوردين وفقا ألحكام القانون رقم 
سجل المستوردين ممن سملع تحممل الصمفة التجاريمة لبيعهما بحالتهما 

بعممد تعبئتهمما أو تؽليفهمما دون إجممراء أ  عمليممة عنممد اإلسممتيراد أو 
 تحويلية أو تكميلية عليها .

 اإلستيراد لإلنتاج السلعم والخدمم :  (د )

 القـسـم األول
 الئحة القواعد المنفذة ألحكام قانون اإلستيراد والتصدير 

 البـــاب األول  
 اإلستيـــــراد
 الفصـل األول

 تعاريؾ وأحكام عامة
والئحمة  1795لسمن   111ـ   فى تطبيق أحكام القمانون رقمم 1مادة

القواعد المنفذة لم  يقصمد باإللفما  والعبماراا التاليمة المعنمم المبمين 
 -قرين كل منها :

 االستيراد :  (أ )
هممو جلممب السمملع مممن الخممارج الممى داخممل جمهوريممة مصممر العربيممة 
وإدخالهمما الممى الممدائرة الجمركيممة وتسممجيل البيممان الجمركممم لإلفممراج 

 عنها برسم الوارد النهائم.
ممن المنماطق االقتصمادية ذاا وكون االستيراد من المناطق الحرة وي

المعمممارق  ممممن األسمممواق الحمممرة بالمممداخل وممممنو الطبيعمممة الخاصمممة
واألسواق الدولية ومن المعمارق األخمر  الممرخص باقامتهما طبقما 

 للقواعد العامة لالستيراد من الخارج.
 المستورد :  (ب )

الشخص الطبيعم أو االعتبمار  المقيمد باسمم  البيمان الجمركمم عمن 
السلع المطلوب اإلفراج النهائم عنها برسم المواردو والمسمئول عمن 

 اإلستيرادية .استيفاء القواعد 
 اإلستيراد لالتجار:  (ج )

االعتبمممار  المقيمممد بسمممجل  أوكمممل مممما يسمممتوردل الشمممخص الطبيعمممم 
فمى شمؤن  1712لسمن   121المستوردين وفقا ألحكام القانون رقمم 

من سلع تحمل الصمفة التجاريمة لبيعهما وتعديالت  سجل المستوردين 
راء أ  بحالتهمما عنممد اإلسممتيراد أو بعممد تعبئتهمما أو تؽليفهمما دون إجمم

 عملية تحويلية أو تكميلية عليها .
 اإلستيراد لإلنتاج السلعم والخدمم :  (د )
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كل ما تستوردل المشروعاا اإلنتاجية لبيع  بعد تؽيير حالتم  و ومما  
تستوردل المشروعاا الخدميمة بمما يحقمق تؤديمة الخدممة فيمما تقموم 

ويشمممل ذلممت مستلممـإلماا اإلنتمماج بمم  أو يممـوكل إليهمما مممن أعمممـال و 
أوالتشممؽيل أو أداء الخدمممة بممما فممم ذلممت الخاممماا والمممواد األوليممة 

 والسلع الوسيطة وؼيرها من األجإلاء .
 )هـ( اإلستيراد لالستخدام الخاص :

كمل ممما يسممتورد ـ لؽيممر اإلتجممار أو اإلنتمماج ـ مممن أصممول رأسمممالية 
ستخدامها على نحمو وقطع ؼيار ومواد الدعاية واألعالن وؼيرها ال

تتحقممق بمم  منفعممة لنشمماط المسممتورد ولمميي لشخصمم ووما يسممتورد 
 للتؤجير التمويلم يعد أستخداماً خاصاً فيما عدا سياراا الركوب .

 )و( اإلستيراد لالستعمال الشخصى : 
كل ما يستوردل الشخص الطبيعى لتحقيمق منفعمة لم  أو لعائلتم  ممن 

ا ممع االسمتعمال الشخصمى سلع مناسبة من حيم  نوعيتهما وكمياتهم
 أو العائلى وعلى نحو ال يحمل صفة اإلتجار 

 )إل( اإلستيراد للحكومة : 
هو ماتستوردل الوإلاراا والمصالح والهيئاا العامة ووحداا 
 اإلدارة المحلية واألشخاص األعتبارية العامة لتحقيق أؼراضها .

 

كل ما تستوردل المشروعاا اإلنتاجيمة لبيعم  بعمد تؽييمر حالتم و ومما  
تستوردل المشروعاا الخدمية بما يحقق تؤدية الخدمة فيما تقوم بم  
أو يمممـوكل إليهممما ممممن أعممممـال و ويشممممل ذلمممت مستلمممـإلماا اإلنتممماج 

التشممؽيل أو أداء الخدمممة بممما فممم ذلممت الخاممماا والمممواد األوليممة أو
 والسلع الوسيطة وؼيرها من األجإلاء.
 )هـ( اإلستيراد لالستخدام الخاص :

كل ما يستورد ـ لؽير اإلتجار أو اإلنتاج ـ من أصول رأسمالية وقطع 
ؼيار ومواد الدعاية واألعالن وؼيرها الستخدامها على نحو تتحقق 

لنشمماط المسممتورد ولمميي لشخصمم و وممما يسممتورد للتممؤجير  بمم  منفعممة
 التمويلم يعد أستخداماً خاصاً فيما عدا سياراا الركوب.

 )و( اإلستيراد لالستعمال الشخصى :
كل ما يستوردل الشخص الطبيعمى لتحقيمق منفعمة لم  أو لعائلتم  ممن 

الشخصممى أو  وكمياتهمما لالسممتعمالسمملع مناسممبة مممن حيمم  نوعيتهمما 
 العائلى وعلى نحو ال يحمل صفة اإلتجار 

 :اإلستيراد للحكومة )إل( 
هو ما تستوردل الوإلاراا والمصالح والهيئاا العامة ووحداا 

األشخاص األعتبارية العامة  وما فم حكمها مناإلدارة المحلية 
 تنفيذ المهام المكلفة بها.ل

  اإلفراج) ( 
سداد الضريبة الجمركية وؼيرها من إستيفاء القواعد االستيرادية و

 .وإستالم اذن االفراج الجمركم الضرائب والرسوم
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ـ يكون استيراد احتياجاا البالد من السلع طبقاً ألحكام 2مادة
 القوانين وهذل الالئحة وبما ال يخالؾ الن ام العام واآلداب.

 

ـ يكون استيراد احتياجاا البالد من السلع طبقاً ألحكام 2مادة
وهذل الالئحة وما يرد ب  نص  1795لسن   111القانون  رقم 

وبما ال يخالؾ الن ام  خاص يتعلق بهذا الشؤن بقوانين أخر  و
 العام واآلداب.

 

ـ يجوإل بقرار من الوإلير المختص بالتجارة الخارجيمة أو ممن 3مادة
التعاممل ممع أ  ممورد أجنبمم يتعممد األضمرار بصمالح يفوض  ح مر 

 االقتصاد المصر .

ـ يجوإل بقرار من الوإلير المخمتص بالتجمارة الخارجيمة أو ممن 3مادة
األضمرار باالقتصماد يتعممد  أجنبميفوض  ح ر التعامل مع أ  مورد 

 المصر .

 
يجوإل بقمرار ممن الموإليرالمختص بالتجمارة الداخليمة او ممن يفوضم  

االقتصممماد باالضمممرار يتعممممد  خمممارجم ل ممممع ا  مممموردح مممر التعامممم
 .المصر 

 
 التعليق:

لتفمماد  وجممود مممورد مصممر  بالخممارج لممن يطبممق عليمم  هممذا الح ممر 
 بإستخدام لف  )اجنبم(

 

ـمم يكممون المقيممد باسممم  البيممان الجمركممم هممو المسممئول عممن 4مممادة
اسممممتيفاء القواعممممد اإلسممممتيرادية ويجمممموإل التنمممماإلل عممممن الرسممممائل 
المسممتوردة والتممم تممم تسممجيل البيممان الجمركممم لهمما إلممى أ  شممخص 
طبيعمم أو اعتبمار  قبممل اإلفمراج ويكممون المتنماإلل لمم  همو المسممئول 
عن استيفاء القواعد االستيرادية كما يجوإل تعديل ن ام اإلفمراج فمى 

مما عمدا الرسمائل التمم عرضما علمى أ  مرحلة قبل اإلفراج وذلت في
الجهمماا المختصممة بممإجراءاا الفحممص وتممم رفضممها لعممدم مطابقتهمما 

 . للمواصفاا الفنية
 
 
 
 
 

ـ يكون المقيد باسم  البيان الجمركم هو المسئول عن 4مادة
استيفاء القواعد اإلستيرادية ويجوإل التناإلل عن الرسائل 

ا إلى أ  شخص المستوردة والتم تم تسجيل البيان الجمركم له
موقوؾ وبشرط أال يكون الُمتناإلل طبيعم أو اعتبار  قبل اإلفراج 

التعامل مع  من جانب الهيئة العامة للرقابة على الصادراا 
ويكون المتناإلل ل  هو المسئول عن استيفاء القواعد و والوارداا

االستيرادية كما يجوإل تعديل ن ام اإلفراج فى أ  مرحلة قبل 
 اإلفراج.
فيمممما عمممدا الرسمممائل التمممم عرضممما علمممى الجهممماا المختصمممة  وذلمممت

أو  لعمممدم مطابقتهممما للمواصمممفاا بمممإجراءاا الفحمممص وتمممم رفضمممها
 .اإلشترطاا واللوائح الفنية

 قيمممودالوفمممم جميمممع األحممموال ال يمممإد  التنممماإلل إلمممى اإلعفممماء ممممن 
 .ستيراديةإلا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الضوابط اإلستيرادية
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 ـ ال تسر  أحكام هذل الالئحة على اآلتم : 5مادة
السلع التى يستوردها قطاع البترول والالإلمة لتحقيق أؼراض   -1

وفقاً لما يحددل وإلير البترول وذلت فيما عدا سياراا الركوب و و 
 ما ورد فى شؤن  نص خاص.  

إلي  استالمها ويتم  الطرود البريدية التى يرفق المرسل - 2
 إعادتها إلى المرسل من  .

أوراق النقد األجنبم واألوراق المالية التم يتم تداولها بين  -3
جمهورية مصر العربية والدول األجنبية عن طريق الجهاا 

 المرخص لها بهذا النشاط.
مستلإلماا اإلنتاج السابق اإلفراج عنها الواردة بن ام السماح  -4

% من الكمياا  5اا اإلنتاجية بما ال يتجاوإل المإقا للمشروع
التم تم استخدامها من هذل المستلإلماا فى منتجاا تم تصديرها 

 وتسويتها .
السلع المصرية الواردة من الخارج أو من المناطق الحرل  -5

برسم المصدرين السابق قيامهم بتصديرها وفق صحيح اإلجراءاا 
 الجمركية وفقا للشروط االتية 

تتحقق الجمارت من صحة المستنداا وعينية البضائع  )أ( أن
 تصديرها. السابق 

)ب( عرق السلع الإلراعية والؽذائية على الهيئة العامة للرقابة 
 على الصادراا والوارداا.

رسائل األسمات المصادة من بحيرة النوبة السودانية وكذا  -6
والتم  األسمات المصادة  بؤساطيل الصيد التم تحمل العلم المصر 

 تعمل فى أعالى البحار . 
األعضاء البشرية والدم ومشتقات  التم ترد للمستشفياا أو  -9

 بنوت العيون.
ما يإول إلى المصريين كميرا  شرعى من مورثين بالخارج  -1

سواء كان المور  مصرياً أم أجنبياً بما فى ذلت السياراا بشرط 
تصة بوإلارة تقديم وثيقة رسمية مصدق عليها من الجهة المخ

 : سر  أحكام هذل الالئحة على اآلتمـ ال ت5مادة
السلع التى يستوردها قطاع البتمرول والالإلممة لتحقيمق أؼراضم   -1

مما و ورول وذلت فيما عدا سمياراا الركموبوإلير البتوفقاً لما يحددل 
 ورد فى شؤن  نص خاص.

الطمممرود البريديمممة التمممى يمممرفق المرسمممل إليممم  اسمممتالمها ويمممتم  - 2
 إعادتها إلى المرسل من .

أوراق النقممد األجنبممم واألوراق الماليممة التممم يممتم تممداولها بممين  -3
الجهممماا جمهوريمممة مصمممر العربيمممة والمممدول األجنبيمممة عمممن طريمممق 

 المرخص لها بهذا النشاط.
مستلإلماا اإلنتاج السابق اإلفمراج عنهما المواردة بن مام السمماح  -4

% من الكمياا التم  5المإقا للمشروعاا اإلنتاجية بما ال يتجاوإل 
تمممم اسمممتخدامها ممممن همممذل المسمممتلإلماا فمممى منتجممماا تمممم تصمممديرها 

 وتسويتها .
أو  المنماطق الحممرل السملع المصممرية المواردة مممن الخمارج أو مممن -5

برسمم المصمدرين السمابق  المناطق االقتصادية ذاا الطبيعة الخاصة
وفقمماً ذلممت وقيممامهم بتصممديرها وفممق صممحيح اإلجممراءاا الجمركيممة 

 االتية  للشروط
ة البضائع السابق الجمارت من صحة المستنداا وعين تتحققأن )أ( 

 تصديرها.
الهيئممة العامممة للرقابممة )ب( عممرق السمملع الإلراعيممة والؽذائيممة علممى 

 على الصادراا والوارداا.
رسممائل األسمممات المصممادة مممن بحيممرة النوبممة السممودانية وكممذا  -6

األسمات المصادة  بؤساطيل الصيد التم تحمل العلمم المصمر  والتمم 
 تعمل فى أعالى البحار . 

األعضمماء البشممرية والممدم ومشممتقات  التممم تممرد للمستشممفياا أو -9
 بنوت العيون.

ما يمإول إلمى المصمريين كميمرا  شمرعى ممن ممورثين بالخمارج  -1
سواء كان الممور  مصمرياً أم أجنبيماً بمما فمى ذلمت السمياراا بشمرط 
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الخارجية تفيد ملكية المور  لألصناؾ محل اإلر  و وفى حالة 
تعـدد الورثة ال يفرج عن الوارد إال للورثة أوالوكيل عنهم بتوكيل 

 رسمم.

تقممديم وثيقممة رسمممية مصممدق عليهمما مممن الجهممة المختصممة بمموإلارة 
و وفى حالة تعـدد ملكية المور  لألصناؾ محل اإلر  الخارجية تفيد

لورثمممة أوالوكيمممل عمممنهم بتوكيمممل الورثمممة ال يفمممرج عمممن الممموارد إال ل
 رسمم.

 :ـ يشترط لإلفراج عن السلع المستوردة اآلتم 9مادة
أن تكون جديدة ومع ذلت يجموإل اسمتيراد السملع المسمتعملة فمى  (1)

( وما ورد بشؤن  نص خاص بهمذل 2األحوال الواردة بالملحق رقم )
الالئحممة والحمماالا التممى يوافممق عليهمما المموإلير المخممتص بالتجممارة 

 الخارجية.
أن تحمل عالماا الترقيم الدولم وفقا للقواعمد التمم يصمدر بهما  (2)

 قرار من الوإلير المختص بالتجارة الخارجية.
( الشمروط الموضمحة 3أن تستوفم السملع المدرجمة بمالملحق رقمم )

 قرين كل منها .
 
 
 

 :ـ يشترط لإلفراج عن السلع المستوردة اآلتم 9مادة
اسمتيراد السملع المسمتعملة فمى وممع ذلمت يجموإل أن تكون جديدة  (1)

( وما ورد بشؤن  نص خماص بهمذل 2األحوال الواردة بالملحق رقم )
الالئحمممة والحممماالا التمممى يوافمممق عليهممما الممموإلير المخمممتص بالتجمممارة 

 الخارجية.
)البمار كمود( علمى وحمداتها أو  أن تحمل عالماا التمرقيم المدولم (2)

ويمتم تفريؽهما عبواتها عمدا السملع التمم تمرد إلمى المموانم المصمرية 
عممن طريممق الصممب فيشممترط أن تحمممل الفمماتورة الخاصممة بهمما عالمممة 
الترقيم الدولم )كلما أمكمن ذلمت( أو يكتفمى بالبيانماا الواجمب ذكرهما 

 ( من هذل الالئحة.1بالفاتورة وفقاً ألحكام المادة )
( الشممروط الموضممحة 3أن تسممتوفم السمملع المدرجممة بممالملحق رقممم )

 قرين كل منها .
 

 
 
 
 

 
)البمار كمود( علمى وحمداتها أو  أن تحمل عالماا الترقيم الدولم (2)

عبواتها عدا السلع التم ترد إلى الموانم المصرية ويمتم تفريؽهما 
عن طريق الصب فيشترط أن تحمل الفاتورة الخاصمة بهما عالممة 
التممرقيم الممدولم )كلممما أمكممن ذلممت( أو يكتفممى بالبيانمماا الواجممب 

 ( من هذل الالئحة.1المادة ) ذكرها بالفاتورة وفقاً ألحكام
 تعليق

مد  إمكانية تطبيق ن ام الباركود علمى أرق إعادة الن ر ودراسة 
الواقممع وللتؤكممد مممن جممدو  إتاحممة وتمموافر كافممة العوامممل المطلوبممة 

 لتطبيق .

تكون مصحوبة ـ يشترط لإلفراج عن السلع المستوردة أن  1مادة
بفاتورة مدون بها اسم المنتج وعالمت  التجارية أن وجدا 

 وعنوان  ورقم التليفون/ الفاكي/البريد اإللكترونم .
 ويستثنى من أحكام هذل المادة:

 أجإلاء وقطع ؼيار األالا والمعداا.)أ(  (أ )
السلع المسموح باستيرادها مستعملة الواردة بالملحق رقم  (ب )
 ( من هذل الالئحة.2)
المنتجاا الإلراعية الطاإلجة والمبردة والمجففة و الحيواناا   (ج )

 والطيور الحية.
 

ـ يشترط لإلفمراج عمن السملع المسمتوردة أن تكمون مصمحوبة  1مادة
بهممما اسمممم المنمممتج وعالمتممم  التجاريمممة أن وجمممدا  بفممماتورة ممممدون

الفاكي أو البريد اإللكترونم وفم حالة أن و ورقم التليفونوعنوان  
بمما تكون الفاتورة شاملة لصنؾ من عمدة منتجمين بمناشمخ مختلفمة 

يرفممق بالفمماتورة قائمممة يسممتحيل معمم  تممدوين البيانمماا المشممار إليهمما ف
ومصمدقاً عليهما ممن معتممدة موضح بها هذل البياناا على أن تكمون 

 المصدر منها الرسالة.المصرية بالدول أو القنصلية السفارة 
ويجوإل قبول الفماتورة المعتممدة إلكترونيماً ممن الؽمرؾ التجاريمة ببلمد 
التصمممدير أو ممممن الجهمممة المخولمممة بإعتمممماد المسمممتنداا بعمممد قيمممام 

 الجمارت بالتحقق من صحتها إلكترونياً .
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 ويستثنى من أحكام هذل المادة:
 أجإلاء وقطع ؼيار األالا والمعداا.)أ(  (د )

باسممتيرادها مسممتعملة الممواردة بممالملحق رقممم  السمملع المسممموح (ل )
 ( من هذل الالئحة.2)
المنتجمماا الإلراعيممة الطاإلجممة والمبممردة والمجففممةو الحيوانمماا   (و )

 والطيور الحية.
 

ـ ال يجوإل لمصملحة الجممارت التصمرؾ فمى السملع المخالفمة 11مادة
اسمممتيراديا اال بعمممد صمممدور قمممرار ممممن الممموإلير المخمممتص بالتجمممارة 

ممن القمانون رقمم  15ممن يفوضم  وفقماً ألحكمام الممادة  الخارجية او
 المشار الي  . 1795لسنة  111
وإذا اقتضا ال روؾ بيع همذل السملع تعمين تجنيمب حصميلة البيمع   

لحممممين التصممممرؾ النهممممائى فممممى المخالفممممة دون االخممممالل بالقواعممممد 
 الجمركية.

 

ـ ال يجوإل لمصلحة الجمارت التصرؾ فى السلع المخالفة 11مادة
يراديا اال بعد صدور قرار من الوإلير المختص بالتجارة است

من القانون رقم  15الخارجية او من يفوض  وفقاً ألحكام المادة 
 المشار الي . 1795لسنة  111

وإذا اقتضا ال روؾ بيع هذل السلع تعين تجنيب حصيلة البيع 
النهائم فى المخالفة دون االخالل  التصرؾقرار بلحين صدور 

 بالقواعد الجمركية.

 

 الفصل الثانى
 االستيراد لالتجار

ـم مممع عمدم اإلخممالل باألحكمام المنصموص عليهمما فمى الفصممل 12ممادة
األول من الباب األول من هذل الالئحمة و يتعمين لإلفمراج عمن السملع 

المسمتوردينو أن يكمون المسمتورد مقيمداً بسمجل المستوردة لالتجار 
وأن تكون السملعة مدرجمة ضممن المجموعماا السملعية المقيمدة فمم 

 بطاقة قيد المستورد بهذا السجل.
وتلتمممإلم الهيئمممة العاممممة للرقابمممة علمممى الصمممادراا والممموارداا      

بموافاة مصلحة الجمارت إلكترونياً بالمقيدين بالسجل المشار إلي  و 
 ديالا تطرأ علي .والمجموعاا السلعية المقيدة لهم وأ  تع

 حكام هذل المادة على السلع التى تستورد بن ام األمانة .أوتسر  
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ـ ال تسر  أحكام هذا الفصل على السلع التالية ويفرج 13مادة
 عنها مباشرة من الجمارت بعد سداد المصاريؾ اإلدارية : 

أو  ( الكتب والصحؾ والمجالا الدورية سواء كانا مطبوعة1)
 مسجلة على أقراص مندمجة أو أسطواناا.

( مخلفاا السفن األجنبية المستعملة فى حدود ألفم جني  يومياً 2)
 لكل تاجر فيما عدا السلع االستهالكية المعمرة .

 ( مخلفاا السفن المصرية .3)
 ( نواتج تخريد السفن والطائراا داخل الدائرة الجمركية .4)
ط إال تإليد قيمة الطرد دون تكلفة ( طرود البريد السريع بشر5)

 النقل على ألفى دوالر.
( الطرود البريدية التى تحتو  على سلع وسيطة أو قطع ؼيار 6)

اآلالا والمعداا واألجهإلة أوالعيناا أو النماذج الصناعية بشرط 
 إال تإليد قيمة الطرد دون تكلفة النقل على ألفى دوالر.

لة فم الموانم البحرية ( مخلفاا الشركاا والهيئاا العام9)
 والجوية المصرية والتم توافق عليها هيئاا الموانم. 

( ما يباع فى مإلاد علنم من السفن الجانحة ومخلفاتها التم يتم 1)
 إنتشالها.

ـ ال تسر  أحكام هذا الفصل على السلع التالية ويفرج عنهما 13مادة
 مباشرة من الجمارت بعد سداد المصاريؾ اإلدارية : 

( الكتممب والصممحؾ والمجممالا الدوريممة سممواء كانمما مطبوعممة أو 1)
 برامج الكمبيوتر.و أو أسطواناا مدمجةمسجلة على أقراص 

( مخلفممماا السمممفن األجنبيمممة ممممن السممملع المسمممموح باسمممتيرادها 2)
( مممن هممذل الالئحممة فيممما عممدا 2مسممتعملة والممواردة بممالملحق رقممم )

قيمتم  ألفمم جنيمة يوميما ل يعادما وذلت ب السلع االستهالكية المعمرة
 لكل تاجر.

 ( مخلفاا السفن المصرية.3)
 .والطائراا داخل الدائرة الجمركية( نواتج تخريد السفن 4)
( طممرود البريممد السممريع بشممرط إال تإليممد قيمممة الطممرد دون تكلفممة 5)

 .فم السنة أربعة طرودبحد أقصى  النقل على ألفى دوالر
علمى سملع وسميطة أو قطمع ؼيمار ( الطرود البريدية التى تحتمو  6)

العينماا أو النمماذج الصمناعية بشمرط  اآلالا والمعداا واألجهمإلة أو
بحممد أقصممى  إال تإليمد قيمممة الطممرد دون تكلفممة النقمل علممى ألفممى دوالر

 .فم السنة أربعة طرود
( مخلفممماا الشمممركاا والهيئممماا العاملمممة فمممم المممموانم البحريمممة 9)

 هيئاا الموانم.  والجوية المصرية والتم توافق عليها
( ما يباع فى مإلاد علنم من السفن الجانحة ومخلفاتهما التمم يمتم 1)

بشممرط تحقممق الجهمماا المعنيممة مممن خلوهمما مممن المفرقعمماا  إنتشممالها
واإلشمممعاع وأال تكممممون مممممن السمممملع الموقمممموؾ اسممممتيرادها أو ؼيممممر 

 المسموح باستيرادها مستعملة.
المقاممممة بالمنممماطق ( نمممواتج التخريمممد الناتجمممة عمممن المشمممروعاا 7)

األصممممول المنمممماطق االقتصممممادية ذاا الطبيعممممة الخاصممممة والحممممرة و
الجهممة المشممرفة علممى الرأسممالية لهممذل المشممروعاا بشممرط موافقمة 

 
 
 
 
 

 2إلؽاء الفقرة رقم 
( مخلفممماا السمممفن األجنبيمممة ممممن السممملع المسمممموح باسمممتيرادها 2)

ئحممة فيممما عممدا ( مممن هممذل الال2مسممتعملة والممواردة بممالملحق رقممم )
قيمت  ألفم جنيمة يوميما يعادل ما وذلت ب السلع االستهالكية المعمرة

 لكل تاجر.
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 .المشروع

ـ يشترط لإلفراج عن السلع المستوردة أن تكمون مصمحوبة 14مادة
بشهادة منشؤ مصدق عليها ممن الجهماا المختصمة وذلمت فيمما عمدا 

 ما يلم 
 ( .2)السلع الواردة بالملحق رقم  .أ 

ما توافق علي  الجهماا المختصمة بموإلارتم الصمحة والإلراعمة  .ب 
الخامماا الدوائيمة والممواد التشخصمية  –من السلع اآلتي  )األدويمة 

األمصممال  –األجهممإلة والمسممتلإلماا الطبيممة  –األؼذيممة العالجيممة  –
مبيمممداا الفطريممماا  –واللقاحممماا البيطريمممة والمبيمممداا الحشمممرية 

موقفماا األنبماا ومن مماا  –قواضمم واألعشاب الضارة وسمموم ال
الكسمب ومكونماا األعمالؾ  –كتاكيا وبمط عممر يموم  –نمو النباا 

 التقاو (. –
السمملع المقممدم عنهمما فممواتير متضمممن  بلممد المنشممؤ متممم كانمما  .ج 

 صادرة من الشركاا المنتجة .
 الحاالا التم يوافق عليها الوإلير المختص بالتجارة الخارجية. .د 

وتقبل شهادة المنشؤ دون تصديق بالنسبة للسلع ذاا منشمؤ          
دول االتحمممماد األوروبمممممو أواتفاقيممممة السمممموق المشممممتركة للشممممرق 
والجنمموب األفريقم)الكوميسمما( أواتفاقيممة تيسممير التبممادل بممين الممدول 
العربيممة وكممذا الممدول التممم يطبممق معهمما مبممدأ المعاملممة بالمثممل فيممما 

 ق وفقا للقواعد المن مة فى هذا الشؤن . يخص االعفاء من التصدي
ويسمح باإلفراج عن الرسائل ؼير المستوفاة لشهادة المنشؤ بشرط 
تقممديم صمماحب الشممؤن خطمماب ضمممان ؼيممر مشممروط بقيمممة السمملع 
المفمممرج عنهممما حسمممب تثممممين مصممملحة الجممممارت وال يمممرد خطممماب 
 الضمان إال بعد استيفاء شهادة المنشمؤ و علمى أن يمتم اسمتيفاء همذل
الشهادة فم ميعاد أقصال ست  أشهر واال تم اسمتيفاء التعمويق ممن 

لسممن   111مممن القممانون  15خطمماب الضمممان وفقمما ألحكممام المممادة 
 المشار إلي . 1795

ويكممون المسممتورد مسممئوالً عممن البيانمماا المدونممة بشممهادة المنشممؤ 

ـ يشترط لإلفراج عن السملع المسمتوردة أن تكمون مصمحوبة 14مادة
  تصمة وذلمت فيمما عمدا بشهادة منشؤ مصمدق عليهما ممن الجهماا المخ

 :ما يلم
 ( .2السلع الواردة بالملحق رقم ) .أ 
ممما توافممق عليمم  الجهمماا المختصممة بمموإلارتم الصممحة والإلراعممة  .ب 

 –الخاماا الدوائية والمواد التشخصية  –من السلع اآلتي  )األدوية 
 األمصمممال –األجهمممإلة والمسمممتلإلماا الطبيمممة  –األؼذيمممة العالجيمممة 

مبيمممداا الفطريممماا واألعشممماب  –المبيمممداا الحشمممرية  -واللقاحممماا 
موقفاا األنباا ومن مماا نممو النبماا  – القوارقالضارة وسموم 

 التقاو (. –الكسب ومكوناا األعالؾ  –كتاكيا وبط عمر يوم  –
السلع المقدم عنها فواتير متضمن  بلد المنشؤ متم كانا صمادرة  .ج 

ممة التجاريمة بشمرط و الشمركاا صماحبة العالأ من الشركاا المنتجة
وذلت ممع  التصديرمن الجهاا المختصة ببلد  أن يتم التصديق عليها
 ( بشؤن قبول الفاتورة المعتمدة إلكترونياً.1مراعاة ما ورد بالمادة )

 الخارجية.الحاالا التم يوافق عليها الوإلير المختص بالتجارة  .د 
المدول وتقبل شهادة المنشمؤ دون تصمديق بالنسمبة للسملع ذاا منشمؤ 

المبرم بينها وبين جمهوريمة مصمر العربيمة اتفاقيماا تجاريمة ثنائيمة 
 أو إقليميممة أو متعممددة األطممراؾ تتمتممع بموجبهمما بمعممامالا تفضمميلية

يطبق معها مبدأ المعاملة بالمثل فيما يخمص االعفماء الدول التم وكذا 
 . هذا الشؤن فممن التصديق وفقا للقواعد المن مة 

المنشؤ المعتمدة إلكترونيماً ممن الؽمرؾ التجاريمة ويجوإل قبول شهادة 
ببلممد التصممدير أو مممن الجهممة المخولممة بإعتممماد المسممتنداا بعممد قيممام 

 الجمارت بالتحقق من صحتها إلكترونياً .
 

ويسمح باإلفراج عن الرسائل ؼير المستوفاة لشهادة المنشمؤ بشمرط 
تقمممديم صممماحب الشمممؤن خطممماب ضممممان ؼيمممر مشمممروط بقيممممة السممملع 

ان رج عنها حسب تثمين مصلحة الجمارت وال يرد خطاب الضممالمف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إعادة شرح وتوضيح لتلت الفقرة
 
 و الشركاا صاحبة العالمة التجارية بشرط أن يتم التصديق عليهماأ

وذلممت مممع مراعمماة ممما ورد  التصممديرمممن الجهمماا المختصممة ببلممد 
 ( بشؤن قبول الفاتورة المعتمدة إلكترونياً.1بالمادة )
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وعلممى سمملطاا الجمممارت إذا تبممين لهمما وجممود ادلممة كافيممة علممى أن 
منشؤ محل شت أن تتخذ اإلجمراءاا الالإلممة للتحقمق صحة شهادة ال

من صحة الشهادة و وذلت وفقما للقواعمد التمم يصمدر بهما قمرار ممن 
 الوإلير المختص بالتجارة الخارجية بعد أخذ رأ  وإلير المالية .

 
 

و على أن يتم استيفاء هذل الشهادة فم إال بعد استيفاء شهادة المنشؤ
ميعمماد أقصممال سممت  أشممهر واال تممم اسممتيفاء التعممويق وفقمما ألحكممام 

ممن خطماب  المشمار إليم  1795لسمن   111من القانون  15المادة 
 الضمان.

 . مسممئوالً عممن البيانمماا المدونممة بشممهادة المنشممؤويكممون المسممتورد 
وعلى سلطاا الجمارت إذا تبين لها وجود ادلة كافية على أن صمحة 
شممهادة المنشممؤ محممل شممت أن تتخممذ اإلجممراءاا الالإلمممة للتحقممق مممن 

وذلت وفقا للقواعد التم يصدر بها قرار ممن الموإلير الشهادةو صحة 
ومع مراعماة  وإلير الماليةالمختص بالتجارة الخارجية بعد أخذ رأ  

 .ما ورد بشؤن  نص خاص

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إعادة صياؼة لتلت الفقرة
وعلممى سمملطاا الجمممارت إذا تبممين لهمما وجممود ادلممة كافيممة علممى أن 
صحة شهادة المنشؤ محل شت أن تتخذ اإلجمراءاا الالإلممة للتحقمق 

وذلمت وفقما للقواعمد التمم يصمدر بهما قمرار ممن الشمهادةو من صحة 
ومع  الماليةالوإلير المختص بالتجارة الخارجية بعد أخذ رأ  وإلير 

 .مراعاة ما ورد بشؤن  نص خاص
 
 
 
 

يشترط لإلفراج عن السملع الؽذائيمة عمدا الحبموب  -مكرراً  14مادة 
والبقول أن تكون المدة المتبقية لفترة الصالحية لالستهالت اآلدممم 
مممن تممارير تحريممر شممهادة اإلجممراءاا الجمركيممة أو تممارير وصممول 

علمى النحمو  المسمبقوالمصمرية فمم حالمة اإلفمراج  للمموانخالشحنة 
  :اآلتم
  .شهور 6ألقل لمدة الصالحية أكثر من شهور على ا 3ـ 

 6شممهور وحتممى  3ـمم شممهر علممى األقممل لمممدة الصممالحية أكثممر مممن 
  .شهور

  .أشهر 3يوماً وحتى  16ـ أسبوع على األقل لمدة الصالحية 

يشمترط لإلفمراج عمن السملع الؽذائيمة عمدا الحبموب  -مكمرراً  14مادة 
والبقول أن تكون المدة المتبقية لفترة الصمالحية لالسمتهالت اآلدممم 
مممن تممارير تحريممر شممهادة اإلجممراءاا الجمركيممة أو تممارير وصممول 

علممى النحممو  المسممبقوالمصممرية فممم حالممة اإلفممراج  للممموانخالشممحنة 
  :اآلتم
  .شهور 6حية أكثر من شهور على األقل لمدة الصال 3ـ 

 6شممهور وحتممى  3ـمم شممهر علممى األقممل لمممدة الصممالحية أكثممر مممن 
 .شهور

  .أشهر 3يوماً وحتى  16ـ أسبوع على األقل لمدة الصالحية 
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يُماً فأقل.  51أيام على األقل لمدة الصالحيت   3 -
1
 2يوماً فؤقل.  15أيام على األقل لمدة الصالحية   3ـ  

 

المستوردة المدرجة بالملحق ـ يشترط لإلفراج عن السلع  15مادة 
واردة من المنتجين أو أصحاب أن تكون  المرفق بالالئحة( 7رقم )

العالماا التجارية أو فروعهما ومراكإل التوإليع المملوكة لهما 
بالسجل المعد لهذا الؽرق بالهيئة العامة للرقابة على ين مقيدال

 . الصادراا والوارداا
 ويقدم طلب القيد بهذا السجل من الممثل القانونم للمصنع أو

وفقاً للشروط و وكيل  أو من ينيب  مة التجارية أوصاحب العال
واإلجراءاا التم يصدر بها قرار من الوإلير المختص بالتجارة 

 الخارجية. 
وعلى الهيئة العامة للرقابة على الصادراا والوارداا 

بما تم قيدل أو إلؽاء قيدل فم الكترونياً إخطار مصلحة الجمارت 
 السجل المشار إلي  والنشر على الموقع االلكترونم للهيئة. 

ألحكمام البماب الرابمع ممن بهذا السمجل  المقيدينتخضع الوارداا من 
  هذل الالئحة.

 

 الفصل الخامي
 االستيراد لالستعمال الشخصى

 ـــ
األول من هذل استثناء من أحكام الفصل األول من الباب ـ 22مادة

الالئحة تفرج الجمارت مباشرة عن السلع واألمتعة التم لهـا صـفة 
االستعمال الشخصم سواء صحبة الراكـب أو عن طريق الشحن أو 
بالطرود البريدية أو مشتراة من األسواق الحرة ويسمح بهذل 
السلع واألمتعة ولو كانا مستعملةو ويستثنى من ذلت الدراجاا 

األشواط فيما عدا ما يرد برسم المرضـى  البخارية ثنائية
 .والمعوقين

 الفصل الخامي
 الشخصماالستيراد لالستعمال 

 ـــ
ـ استثناء من أحكمام الفصمل األول ممن البماب األول ممن همذل 22مادة

الالئحة تفرج الجمارت مباشرة عمن السملع واألمتعمة التمم لهما صمفة 
 االستعمال الشخصى سواء صحبة الراكـب أوعمن طمـريق الشمحن أو
بالطممـرود البريممـدية أومشممترال مممن األسممواق الحممرة ويسمممح بهممذل 
السمملع واألمتعممة ولممو كانمما مسممتعملةو ويسممتثنم مممن ذلممت الممدراجاا 

برسممم ذو  االحتياجمماا البخاريممة ثنائيممة األشممواط فيممما عممدا ممما يممرد 
 .الخاصة
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ويشترط بالنسبة لسياراا الركوب أن تكون مستوفاة لشرط العمر 
( بهذل الالئحة فم تارير الشراء أو 3وفقاً ألحكام الملحق رقم )

التملت أو الشحنو ويثبا الشراء بفاتورة موثقة فم تارير معاصر 
ة أشهرو كما يثبا التملت بتقديم لتارير الشراء بما ال يجاوإل ثالث

رخصة تسيير باسم المستورد أو شهادة معتمدة وموثقة صادرة 
من إدارة المرور بالدولة التم كان يعمل بهاو ويستثنى من ذلت 
سياراا الركوب المجهإلة تجهيإلاً طبياً خاصاً والواردة برسم 
 المرضى أو المعوقين المستوفين للقواعد المن مة ألحكام قانون
تن يم اإلعفاءاا الجمركيةو على أن يتم إخطار المرور المختص 
بعدم ترخيص السيارة لؽير المفرج باسم  قبل مضم ثال  سنواا 

 3". .على األقل
ويسمح لكمل مسمتثمر باسمتيراد سميارت  الخاصمة دون التقيمد بشمرط 
العممممر علمممى أن يقمممدم ممممـوافقة رئممميي الهيئمممة العاممممة لالسمممتثمار 

 أومن يفوض والمناطـق الحرة 
 
 

ويشترط بالنسبة لسياراا الركموب أن تكمون مسمتوفاة لشمرط العممر 
تمممارير بهمممذل الالئحمممة فمممى المرفمممق ( 3رقمممم ) وفقممما ألحكمممام الملحمممق

و ويسممتثنم مممن ذلممت سممياراا الركمموب الشممراء أو التملممت أو الشممحن
ذو   المرضممى مممنخاصمماً والممواردة برسممـم المجهممإلة تجهيممإلا طبيمماً 
إلعفمماءاا المممن م لقممانون ال المسممتوفين ألحكممام االحتياجمماا الخاصممة

واا علممى نوال يجموإل التصممرؾ فيهما قبممل مضمم ثممال  سمو الجمركيمة
وعلى أن يتم إخطار المرور المختص بعدم  واألقل من تارير اإلفراج

قبل مضم ثال  سمنواا  باسم ترخيص السيارة لؽير المفرج  تعديل
 4".من تارير الترخيصعلى األقل 

كما يح ر التصمرؾ بمالبيع أو نقمل ملكيمة المدراجاا الناريمة المواردة 

لالستعمال الشخصم قبل مضم ثال  سمنواا علمى األقمل ممن تمارير 

 اإلفراج.  

 

ممن أجهمإلة  المنإللممبؽرق التؤسميي  التم تستوردوبالنسبة للسلع 
فمممال يجممموإل أو تجهيمممإلاا أو مسمممتلإلماا  منإللممممكهربائيمممة أو أثممما  
األصمناؾ إال بعمد ممرور ثمال  سمنواا علمى األقمل اإلفراج عن نفي 

من تارير اإلفراج عن نفي األصناؾو وإذا ما تبين أن  قام باإلفراج 
عممن نفممي األصممناؾ خممالل المممدة المشممار إليهمما يكممون ملإلممماً بسممداد 

 التعويق اإلستيراد  المقرر قانوناً .
ويسمممح لكممل مسممتثمر باسممتيراد سمميارت  الخاصممة دون التقيممد بشممرط 

ممممع مراعممماة أن يكمممون تمممارير التملمممت بالخمممارج خمممالل سمممنة عممممر ال
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  الموديل.
 إضافة فم أخر المادة

 " فم حالة ان يكون هو المالت للسيارة بالخارج "

 السابعالفصل 
 السلع الواردة برسم العرق

 ــــــ
ـ يجوإل لرئيي مجلي إدارة الهيئة العامة لشئون 25مادة

المعارق واألسواق الدولية السماح للعارضين بالمعارق 
واألسواق الدولية والمعارق التى يصدر ترخيص بإقامتها فى 
مصر و بيبع السلع المستوردة برسم العرق واإلعادة  مباشرة فى 

البيع التى تحددها إدارة المعرق أو السوق فى حدود  أماكن
النفقاا المحلية الجنحة المعرقو ويتم البيع فى هذل الحالة تحا 
أشراؾ الهيئة المذكورة ومصلحة الجمارتو على أن تستوفم 
القواعـد االستيرادية سواء كان الشراء لالتجـار أو االنتـاج أو 

م ويستثنم من ذلت االستخدام الخاص أو االستعمال الشخص
 إستيفاء شهادة المنشؤ والشحن من بلد المنشؤ.

 

 الفصل السابع
 السلع الواردة برسم العرق 

 ــــــ
المصرية العاممة لشمئون ـ يجوإل لرئيي مجلي إدارة الهيئة 25مادة

المعممارق والمممإتمراا السممماح للعارضممين بالمعممارق واألسممواق 
 ببيمعو مصمر فمميصمدر تمرخيص بإقامتهما  التمالدولية والمإتمراا 

أمماكن البيمع  فممالسلع المستوردة برسمم العمرق واإلعمادة مباشمرة 
حممدود  فمممالمممإتمراا  تحممددها إدارة المعممرق أو السمموق أو التممم

همذل الحالمة تحما  فممالعمرقو ويمتم البيمع  ألجنحمةالنفقاا المحليمة 
 الهيئمممة الممممذكورة علمممى أن تسمممتوفمو مصممملحة الجممممارتأشمممراؾ 

القواعممـد االسممتيرادية سمممواء كممان الشمممراء لالتجممـار أو االنتمممـاج أو 
االسمتخدام الخماص أو االسممتعمال الشخصمم )عممدا مطبوعماا ومممواد 

االعممال رجمال تن مها جمعيماا  التمالدعاية المستوردة للمإتمراا 
والهيئمممماا الرسمممممية(و والؽممممرؾ التجاريممممة والصممممناعية والخدميممممة 

  ادة المنشؤ والشحن من بلد المنشؤ.شه استيفاء ذلتمن ويستثنم 

 

 الفصل الثامن
 الوارداا بدون قيمة ) بدون عوق (

 ـــ
ـ استثناء من أحكام الفصل األول من الباب األول من هذل 26مادة

الالئحة تفرج الجمارت مباشرة عن السلع  الواردة هباا او 
 مساعداا أو متناإلل عنها بدون قيمة إلى الجهاا اآلتي  : 

الوإلاراا والمصـالح الحكومية والهيئاا العامـة ووحداا  -1
اإلدارة المحلية واألشخاص األعتبارية العامة واالتحاداا والنقاباا 
العامة واألندية الرياضية واللجنة األولمبية والمراكإل البحثية 
 والجامعااو وذلت بشرط موافقة الجهاا المشرفة على النشاط .

 الفصل الثامن 
 الوارداا بدون قيمة ) بدون عوق (

 ـــ
ـ استثناء من أحكمام الفصمل األول ممن البماب األول ممن همذل 26مادة

و أ هبممماا السممملع المممواردةالالئحمممة تفمممرج الجممممارت مباشمممرة عمممن 
جهمإلة الكمبيمموتر ـ عمدا المسممتعمل ممن أمسماعداا أو متنماإلل عنهما 

 : اآلتيةبدون قيمة إلى الجهاا  وأجإلائ  واألجهإلة المساعدة ل  ـ
الممموإلاراا والمصمممـالح الحكوميمممة والهيئممماا العاممممـة ووحمممداا  -1

العامة واالتحماداا والنقابماا  االعتباريةاإلدارة المحلية واألشخاص 
العاممممة واألنديمممة الرياضمممية واللجنمممة األولمبيمممة والمراكمممإل البحثيمممة 
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ساجد والكنائي بشرط  موافقة الجهة الجمعياا األهلية والم -2
 اإلدارية المختصة .

 .وافقة الجهاا المشرفة على النشاطالجامعااو وذلت بشرط مو
والمساجد  االجتماعيةالمشهرة بالشئون الجمعياا األهلية  -2

 موافقة الجهة اإلدارية المختصة.والكنائي بشرط 
وذلمممت فيمممما عمممدا الرسمممائل التمممم عرضممما علمممى الجهممماا المختصمممة 

أو  لعمممدم مطابقتهممما للمواصمممفاا بمممإجراءاا الفحمممص وتمممم رفضمممها
 .اإلشترطاا واللوائح الفنية

 الفصل التاسع

 اإلجراءاا الحدودية للحماية من إستيراد 
 السلع المتعدية على حقوق الملكية الفكرية 

 ـــــ
ـ يحق لمالت حقموق الملكيمة الفكريمة أو ممثلمة القمانونم أن 29مادة

يتقممدم بشممكو  إلممى الجمممرت المخممتص لوقممؾ اإلفممراج عممن الرسممائل 
التم لم يفرج عنها أو فى طريقهما للوصمول إلمى المموانم المصمرية 
من سلع أومنتجاا أو عبواا مستوردل تحمل الصفة التجارية متم 

يمممة الفكريمممة )حقممموق المإلمممؾ أدعمممم بتعمممديها علمممى حقممموق الملك
والحقموق المجماورة ـ العالمماا التجاريمة ـ المإشمراا الجؽرافيمة ـ 
التصمميماا والنمماذج الصممناعية ـ بممراءاا اإلختمراع والتصممميماا 

 التخطيطية للدوائر المتكاملة( 
وعلى الشاكم والجمرت المخمتص إخطمار قطماع االتفاقماا  

 رة الشكو  .بوإلارة التجارة الخارجية والصناعة بصو
يجب أن تشتمل الشكو  على اإلدلة الكافية إلثباا التعد  ـ 21مادة

 على أن تتضمن البياناا والمستنداا التالية : 
 اسم مقدم الشكو  ومهنت  وو يفت  واسم من يمثل  .  -1
تقديم وصؾ تفصيلم للرسالة أو الرسائل محل الشمكو  ممن حيم    -2

الدولممة المصممدرة ورقممم وتممارير البوليصممة و مينمماء الوصممول و اسممم 
 المستورد ووصؾ السلع .

علممى حقمموق األدلممة والمسممتنداا التممم تكشممؾ عممن وجممود تعممد    -3
 . الملكية الفكرية
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  لمم مستند يثبا حق الملكية الفكرية موضوع الشمكو  وتعهمد بؤنم  -4
 ينقل ملكيتها أو حق االنتفاع بها .

تعهد من صاحب حق الملكية الفكرية بؤن  لم يطلمب استصمدار أممر   -5
علممى عريضمم  مممن رئمميي المحكمممة المختصممة بممإجراء أو أكثممر مممن 
اإلجممراءاا التحف يممة أو لممم يصممدر قممرار بممرفق اإلجممراء التحف ممم  

 فم حالة تقديم  العريضة .
يجممب علممى الشمماكم عنممد تقممديم الشممكو  إلممى الجمممرت ـمم 27مممادة

المختص بؤن يودع لديها تؤمينا نقدياً  أو خطماب ضممان يعمادل ربمع 
قيمة الرسمالة محمل الشمكو  وفقما لتثممين مصملحة الجممارت و وإذا 
كان التؤمين خطاب ضمان وجـب أن يصدر من أحمد البنموت العاملمة 

أو شمرط وأن يتعهمد  فى جمهورية مصر العربية واليقترن بمؤ  قيمد
في  البنت بؤن يدفع للجهمة اإلداريمة مبلؽماً يمواإل  التمؤمين المطلموب 
وأن  مستعد إلدائ  بؤكمل  عند أول طلب منها أو تجديد مدة سريان  

 دون االلتفاا إلى اي  معارض  من الشاكم .
علممى الجمممـرت المختممـص قبممـول الشكممـو  إذا استوفممـا ـمم 33مممادة

( ولممم  إتممممام اإلجمممراءاا التمممم تسمممبق 27و21و29أحكمممام الممممواد )
 اإلفراج النهائم مع وقؾ هذا اإلفراج .

علممى كافممة الجهمماا التممم يتمموفر لممديها أدلممة  مماهرة علممى ـمم 31مممادة
حممدو  تعممد  علممى حقمموق الملكيممة الفكريممة تخممص رسممائل لممم يممتم 
اإلفراج النهائم عنها و أن تخطر مصلحة الجمارت بهذل المعلومماا 

 . 
أن تتخمممذ إجمممراءاا وقمممؾ اإلفمممراج النهمممائم عمممن وعلمممى المصممملحة 

 الرسائل محل التعد  بعد تؤكدها من صحة هذل المعلوماا .
تخطر مصلحة الجمارت بكتاب موصم علي  بعلم الوصمول ـ 32مادة

أو با  وسميلة أخمر  الشماكم والمشمكو فمى حقم  وقطماع االتفاقماا 
تها بممموإلارة التجمممارة الخارجيمممة والصمممناعة بممماإلجراءاا التمممم اتخمممذ

 لوقؾ اإلفراج . 
عممن اإلفممراج النهممائم لمممدة عشممرة أيممام عمممل و وتكممون مممدة الوقممؾ 
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ويجوإل تمديدها لممدة عشمرة أيمام أخمر  بموافقمة الموإلير المخمتص 
 بالتجارة الخارجية بناء على عرق من قطاع االتفاقاا 

ـمم لمالممت حقمموق الملكيممة الفكريممة أو مممن يمثلمم  أن يتقممدم 33مممادة
وممماا الكافيممة إلممى قطمماع االتفاقمماا بمموإلارة بشممكو  مإيممدل بالمعل

 التجارة الخارجية والصناعة من التعد  على هذل الحقوق .
وعلى قطاع االتفاقاا جمع االستدالالا حول صمحة همذل الشمكاو و 
فممإذا ممما تبممين وجممود أدلممة  مماهرة علممى التعممد  يممتم التنسمميق مممع 

حممل مصملحة الجممارت لتطبيمق اإلجممراءاا الحدوديمة ضمد الرسمالة م
 االعتداء.

 

للمستورد أو من يمثل  أن يمت لم إلمى قطماع االتفاقماا ممن ـ 34مادة
عدم اإلفراج عن الرسالة محل التعد  على حقموق الملكيمة الفكريمة 
خمالل ثالثممة أيمام عمممل ممن تممارير وصمول اإلخطممار إليم  وإال أصممبح 

 القرار نهائياً.
 

الخارجيمة والصمناعة ـ على قطاع االتفاقاا بوإلارة التجمارة 35مادة
ثالثممة أيممام عمممل مممن تممارير  البمما فممى الممت لم خممالل فتممرة ال تجمماوإل

و وعليمم  فممى حالممة قبممول الممت لم إخطممار الجمممرت المخممتص تقديممم 
لإلفممراج عممن الرسممالة موضمموع الشممكو  ممما لممم يكممن قممد صممدر أمممر 

 قضائم بإجراء تحف م . 
 وفمى حالممة رفممق الممت لم يخطممر الجمممرت المخممتص باسممتمرار وقممؾ
اإلفممراج عممن الرسممالة محممل الممت لم مممع رد الضممماناا المقدمممة مممن 

 الشاكموإال إذا صدر أمر قضائم بمنع ردها .
ـ يجب على الشاكم أن يطلمب استصمدار أممر علمى عريضمة 36مادة

مممن رئمميي المحكمممة المختصممة بؤصممل النممإلاع بممإجراء أو أكثممر مممن 
اج اإلجمممراءاا التحف يمممة المناسمممبة وذلمممت خمممالل ممممدة وقمممؾ اإلفمممر

 ( من هذل الالئحة .32المحددة بالمادة )
فإذا لم يقم الشاكم بابالغ الجمارت وقطاع االتفاقاا بوإلارة التجارة 
الخارجية والصناعة بما يفيد عرق األمر على المحكمة خمالل ممدة 
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وقؾ اإلفراج أو ما يفيد إصداراألمرعلى العريضة خالل مدة ثالثمين 
مارت السير فى إجراءاا اإلفراج يوما من تارير تقديمها و على الج

النهمائم عممن همذل الرسممالة بعمد إسممتيفاء القواعمد االسممتيرادية و مممع 
خصممم األعبمماء التممم تحملتهمما السمملع  نتيجممة احتجاإلهمما والتممم تقمموم 
بتحصممميلها الجهممماا المعنيمممة بالمممدائرة الجمركيمممة ممممن التمممؤمين أو 

 الضمان المقدم من الشاكم .
اية المعلومماا السمرية علمى الجممرت مع عدم اإلخالل بحم ـ39مادة

المختص بؤن يمنح الشاكم والمشكو فى حق  فرصمة كافيمة وعادلم  
لمعاينممة الرسممال  التممم تممم وقممؾ اإلفممـراج عنهمما بؽيممة إثبمماا أو نفممم 

 اإلدعاء.
على الجمرت المختص رد التمؤمين أو الضممان المقمدم ممن  ـ31مادة

 الشاكم فى الحاالا اآلتي  : 
المشممكو فممى حقهممم أو المممدعم علمميهم بممالت لم مممن قممرار إذا لممم يقممم  -أ 

 ( .34وقؾ اإلفراج خالل الميعاد المنصوص علي  فى المادة )
 . إذا صدر أمر قضائم يوقؾ اإلفراج عن الرسالة محل الشكو 

 

  
 
 

 الباب الثانم
 التصدير

 الفصل األول 
 تعاريؾ وأحكــام عــامـة

 مادة 
تممماج األسمممواق الخارجيممة ممممن اإلن التصممدير : همممو توريممد سممملع إلممى

 أو السابق إستيرادها بقصد اإلتجار. المحلم
 

 

  ـ  37مادة  الباب الثانم
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 التصدير
 الفصل األول
 أحكــام عــامـة

أومما ـ ال يجوإل مإلاولة التصدير سواء من اإلنتاج المحلم 37مادة
سبق استيرادل بقصد االتجار إال لمن يكون اسم  مقيداً بسجل 

 وال يعتبر مإلاولة للتصدير الحاالا اآلتية : المصدرين و 
 صادراا األشخاص االعتبارية العامة . -1
 العيناا ومواد الدعاية .  -2
 السلع المصدرة بؽرق العرق فم الخارج . -3
الطـرود التـم تحتـو  على مستنـداا أو أشرطة أوديسكاا  -4

 الكمبيوتر المحمل عليها بياناا أو معلوماا .
بيان جمركم لإلفراج النهائم ويطلب إعادة السلع التى حرر عنها  -5

 تصديرها .
السلـع السابق اإلفراج النهائم عنها والمصدرة بؽرق استبدالها  -6

 أو إعادتها .
السـلع التى تصـدر بصفة مإقتـ  ألؼراق التصنيع أواالستعمال أو  -9

التشؽيل أو إجراء عملياا تكميـلية عليها أوإلصالحها أو تنفيذ 
ؼير ذلت من األؼراق ثم يعاد إدخالها إلى عملياا بالخارج و

 البالد 
المتعلقاا الشخصية أو الهدايا بصحبة المسافر أو عن طريق  -1

 الشحن.
مشترياا األجانب والمصريين المؽادرين ومشترياا السياح  -7

 المتروكة لد  تجار العادياا وشركاا السياحة .
 التبرعاا والمعوناا العينية . -13
حكـومية لسفـاراا أوقنصلياا السلـع المصـدرة من جهة  -11

جمهورية مصر العربية والمكاتب التجارية والفنية الملحقة بهذل 
 البعثاا.

الكتب والدورياا العلمية التم تصدرها الجهاا الحكومية ومعاهد  -12

أن يكمممون الشمممخص الطبيعمممى أو  شممماط التصمممديريشمممترط لمإلاولمممة ن
موافقممة الهيئممة أو حاصممل علممى  قيممد بسممجل المصممدريناإلعتبممار  م

االقتصادية ذاا الطبيعمة  العامة لالستثمار أو موافقة رئيي المنطقة
 التالية من القيد بسجل المصدرين: الحاالا و وتعفى الخاصة

 العامة.األشخاص االعتبارية  صادراا  -14
  الدعاية.ومواد  العيناا -15
 الخارج.السلع المصدرة بؽرق العرق فم  -16
أو وسممائط نقممل التممـم تحتممـو  علممى مستنممـداا أو أشممرطة  الطممـرود -19

)ديسمممكاا أو أقمممراص مدمجمممة  اإللكترونيمممةالبيانممماا أو معلومممماا 
 ....إلر(.

حرر عنها بيمان جمركمم لإلفمراج النهمائم ويطلمب إعمادة  التم السلع -11
 تصديرها.

عنها والمصدرة بؽرق استبدالها أو  النهائمالسلـع السابق اإلفراج  -17
 إعادتها.

تصمـدر بصمفة مإقتمـ  ألؼمراق التصمنيع أو االسمتعمال  التممالسـلع  -23
إجراء عملياا تكميـلية عليهما أو إلصمالحها أو تنفيمذ أو التشؽيل أو 

عمليمماا بالخممارج وؼيممر ذلممت مممن األؼممراق ثممم يعمماد إدخالهمما إلممى 
 .البالد

الشخصمممية أو الهمممدايا بصمممحبة المسمممافر أو عمممن طريمممق  المتعلقممماا -21
 الشحن.

األجانممممب والمصممممريين المؽممممادرين ومشممممترياا السممممياح  مشممممترياا -22
 السياحة.المتروكة لد  تجار العادياا وشركاا 

 العينية.التبرعاا والمعوناا  -1
السلممـع المصممـدرة مممن جهممة حكممـومية لسفممـاراا أو قنصمملياا  -2

جمهوريممة مصممر العربيممة والمكاتممب التجاريممة والفنيممة الملحقممة 
 بهذل البعثاا.

العلميممة التممم تصممدرها الجهمماا الحكوميممة الكتممب والممدورياا  -3
ومعاهد البحـو  والمراكإل العلمية المتخصصة بؽرق اإلهمداء 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إضافة
السلممـع المصممـدرة مممن جهممة حكممـومية لسفممـاراا أو قنصمملياا  -2

جمهورية مصر العربية والمكاتب التجارية والفنية الملحقة بهذل 
 بشرط ان تكون مصنع  محليا البعثاا.
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البحـو  والمراكإل العلمية المتخصصة بؽرق اإلهداء أوالتبادل 
 العلمم .

لؾ فى حدود نسختين الكتب المصدرة عن طريق الناشر أو المإ -13
 من كل كتاب لكل عميل .

 احتياجاا المشروعاا المقامة بالمناطق الحرة من السوق المحلى.

 أو التبادل العلمم.
حمممدود  فممممالكتمممب المصمممدرة عمممن طريمممق الناشمممر أو المإلمممؾ  -4

 نسختين من كل كتاب لكل عميل.
والمنممماطق احتياجممماا المشمممروعاا المقاممممة بالمنممماطق الحمممرة  -5

 .من السوق المحلىة الخاصة االقتصادية ذاا الطبيع

 ـ  43مادة
تصدر المنتجاا المصـرية عن طريـق الجمـارت مباشرة دون   -1 

 حاجـة لموافقة تصديرية.
ال يجوإل تصدير المنتجاا الصناعية إال إذا كانا من إنتاج منشآا  -2

صناعية صادر لها ترخيص بإقامتها ومإلاولة نشاطهاو  ولذلت فيما 
 السياحية .عدا المصنوعاا اليدوية والحرفية والعادياا 

ال يجوإل تصدير منتجاا المشروعاا اإلنتاجية المصرية أو  -3
عبواتها المدون عليها أسماء أوعالماا هذل المشروعاا إال 
بواسطتها أو من تنيب  أو بناء على موافقة أو ترخيص موثق منها 

. 
 ويقصر تصدير االسمنا على الشركاا المنتجة لألسمنا ".

 ـ   43مادة 
عن  السابق استيرادهاالسلع أو تصدر المنتجاا المصـرية   -1 

 طريـق الجمـارت مباشرة دون حاجـة لموافقة تصديرية.
إال إذا كانا من  المصريةال يجوإل تصدير المنتجاا الصناعية  -2

إنتاج منشآا صناعية صادر لها ترخيص بإقامتها ومإلاولة 
فيما عدا المصنوعاا اليدوية والحرفية  نشاطهاو وذلت

 السياحية.والعادياا 
ال يجُز حصدير مىخجاث المشرَعاث اإلوخاجيت المصريت أَ  -3

ٌذي المشرَعاث إال  ثأَ عالماعبُاحٍا المدَن عليٍا أسماء 

بُاسطخٍا أَ مه حىيبً أَ بىاء على مُافقت أَ حرخيص مُثق 

عه طريق الشركاث  عدا صىف األسمىج الذي يخعيه حصديريمىٍا 

 المىخجت فقط.

 
تصدر المنتجاا المصـرية عن طريـق الجمـارت مباشرة دون   -1

 حاجـة لموافقة تصديرية.
 

 -البنإلين –ـ يكون تصدير المنتجاا البترولية " البوتاجاإل 41مادة
 –السوالر  –الكيروسين  -إليوا التإلييا -وقود النفاثاا –النافتا 
األسفلا " بموافقة الهيئة المصرية العامة  –الماإلوا  –الديإلل 
 للبترول.

ويسمح بتصدير )المذيباا والراتنجاا والبوياا والدهاناا( بعد 
( عيناا قانونية من مشمول الرسالة 3قيام الجمارت بسحب عدد )

المصدرة لتحليلهاو مع أخذ تعهد على المصدر بؤن  إذا تبين من 
ن المنتج المصدر يدخل فى محتويات  بنإلين أو نتائج التحليل أ

تقررل الهيئة  كيروسين أو سوالر يلتإلم بسداد فرق الدعم الذ 
السداد للجمارت أو تقديم  المصرية العامة للبترول وتقديم مستند

خطاب من الهيئة المصرية العامة للبترول يفيد بؤن  حصل عليها 

 -البنإلين –البوتاجاإل ـ يكون تصدير المنتجاا البترولية " 41مادة
 –السوالر  –الكيروسين  -إليوا التإلييا -وقود النفاثاا –النافتا 
األسفلا " بموافقة الهيئة المصرية العامة  –الماإلوا  –الديإلل 
 للبترول.

ويسمح بتصدير )المذيباا والراتنجاا والبوياا والدهاناا( بعد 
الرسالة  ( عيناا قانونية من مشمول3قيام الجمارت بسحب عدد )

المصدرة لتحليلهاو مع أخذ تعهد على المصدر بؤن  إذا تبين من 
نتائج التحليل أن المنتج المصدر يدخل فى محتويات  بنإلين أو 

تقررل الهيئة  كيروسين أو سوالر يلتإلم بسداد فرق الدعم الذ 
السداد للجمارت أو تقديم  المصرية العامة للبترول وتقديم مستند

المصرية العامة للبترول يفيد بؤن  حصل عليها خطاب من الهيئة 
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وذلت خالل مدة ال  والستخدامها فى الصناعة بالسعر ؼير المدعم
 تجاوإل شهرا من تارير إخطارل.

على أن  فمى حالمة عمدم وفماء المصمدر بهمذا التعهمد و علمى      -23
الجمارت إخطار قطاع التجارة الخارجية التخاذ اإلجراءاا القانونية 

 واستصدار قرار وإلار  لوقؾ المصدر عن التصدير. 
 
 

وذلت خالل مدة ال  الستخدامها فى الصناعة بالسعر ؼير المدعمو
 تجاوإل شهرا من تارير إخطارل.

علممى أنمم  فممى حالممة عممدم وفمماء المصممدر بهممذا التعهممدو علممى      -24
الجمارت إخطار قطاع التجارة الخارجية التخاذ اإلجمراءاا القانونيمة 

 ار وإلار  لوقؾ المصدر عن التصدير. واستصدار قر

ـ يتم تصدير السلع التى سبق اإلفراج عنها برسم الوارد 42مادة
 عن طريق الجمارت مباشرة

ـ يتم تصدير السلع التى سبق اإلفراج عنها برسم الوارد 24مادة -4
  عن طريق الجمارت مباشرة

5-  

 

الخارجية لجان ـ تشكل بقرار من الوإلير المختص بالتجارة 43مادة
أو مجالي تصديرية لإلشراؾ على تصدير بعق السلع وين م 
القرار اختصاصاتها وقواعد ون ام العمل بها وذلت بناء على 

 اقتراح قطاع التجارة الخارجية
ويصدر رئيي قطاع التجارة الخارجية القراراا الالإلمة لتشكيل 

 صاتها .األماناا الفنية لهذل اللجان أوالمجالي وتحديد اختصا

ـ تشكل بقرار من الوإلير المختص بالتجارة الخارجية  43مادة 
 لإلشراؾ على تصدير بعق السلع لجان أو مجالي تصديرية

وين م القرار اختصاصاتها وقواعد ون ام العمل بها وذلت بناء على 
 قطاع التجارة الخارجيةما يعرض  قتراح ا

ويصدر رئيي قطاع التجارة الخارجية القراراا الالإلمة لتشكيل 
 اختصاصاتها.وتحديد  يأو المجالاألماناا الفنية لهذل اللجان 

 
 تعديل

 لجان أو هيئاا أو مجالي تصديرية

ـ يكون تصدير السلع الخاضعة للجان أو المجالي 44مادة
التصديرية المنصوص عليها فى المادة السابقة وفقاً للسياسة 
والقواعد التى يعتمدها الوإلير المختص بالتجارة الخارجية بناء 

 على اقتراح قطاع التجارة الخارجية .
مدة وفقاً ويتولى هذا القطاع إخطار الجهاا المعنية بالقواعد المعت

 .ألحكام الفقرة السابقةو وتكون ملإلمة للمصدرين

ـ يكون تصدير السلع الخاضعة للجان أو المجالي  44مادة 
المادة السابقة وفقاً للسياسة  فمالتصديرية المنصوص عليها 

يعتمدها الوإلير المختص بالتجارة الخارجية بناء  التموالقواعد 
 الخارجية.قطاع التجارة  قتراحاما يعرض  على 

ويتولى هذا القطاع إخطار الجهاا المعنية بالقواعد المعتمدة وفقاً 
 للمصدرين.وتكون ملإلمة  السابقةوألحكام الفقرة 

 

يلتإلم المصدر عند التصدير إلى الدول المبرم بينها وبين ـ  46مادة
جمهورية مصر العربية اتفاق تفضيلم وتتمتع بمقتضال الصادراا 

ويطلب التمتع بهذا اإلعفاء ان يصاحب المصرية بإعفاء جمركمو 
الرسالة المصدرة شهادة منشؤ وفقا للشروط واألوضاع التم 

 يتضمنها االتفاق .
ويكون المصدر مسئوالً عن استيفاء السلع المصدرة لمعيار المنشؤ 

ـ  يلتإلم المصدر عند التصدير إلى الدول المبرم بينها  64مادة 
وبين جمهورية مصر العربية اتفاق تفضيلم وتتمتع بمقتضال 
الصادراا المصرية بإعفاء جمركمو ويطلب التمتع بهذا اإلعفاء ان 
يصاحب الرسالة المصدرة شهادة منشؤ وفقا للشروط واألوضاع 

 التم يتضمنها االتفاق .
سئوالً عن استيفاء السلع المصدرة لمعيار المنشؤ ويكون المصدر م
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 وما تضمنت  شهادة المنشؤ من بياناا .
 

 بياناا.وما تضمنت  شهادة المنشؤ من 

 الفصل الثانم
 إصدار شهاداا المنشؤ لصادراا جمهورية مصر العربية

 ـــ
ـ تصدر الهيئة العامة للرقابة على الصادراا والوارداا 49مادة

السلع دون ؼيرها شهاداا المنشؤ أو المرور للصادراا من 
المصرية المنشؤ أو المكتسبة المنشؤ المصر  المصدرة إلى الدول 
المبرم بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقاا تجارية ثنائية 
أو إقليمية أو متعددة األطراؾ تتمتع جمهورية مصر العربية 
بموجبها بمعامالا تفضيليةو وذلت فيما عدا ما ورد بشؤن  نص 

 تفاقاا  .خاص فى ا  من هذل اإل
وال تصدر شهادة المنشؤ طبقاً لشروط اتفاقياا تفضيلية لؽير دول 

 االتفاق التفضيلم .

 الفصل الثانم
 إصدار شهاداا المنشؤ لصادراا جمهورية مصر العربية

 ـــ
ـ تصدر الهيئة العامة للرقابة على الصادراا والوارداا  49مادة 

دون ؼيرها شهاداا المنشؤ أو المرور للصادراا من السلع 
المصرية المنشؤ أو المكتسبة المنشؤ المصر  المصدرة إلى الدول 
المبرم بينها وبين جمهورية مصر العربية اتفاقاا تجارية ثنائية أو 

تع جمهورية مصر العربية بموجبها إقليمية أو متعددة األطراؾ تتم
 فمنص خاص  بمعامالا تفضيليةو وذلت فيما عدا ما ورد بشؤن 

 .االتفاقاامن هذل  أ 
وال تصدر شهادة المنشؤ طبقاً لشروط اتفاقياا تفضيلية لؽير دول 

 التفضيلم.االتفاق 
ويكون المصدر مسئوالً عن استيفاء السلع المصدرة لمعيار المنشؤ 

 بياناا.شهادة المنشؤ من وما تضمنت  

 

موافاة الهيئة العامة تحاد الصناعاا المصرية اعلى ـ 47مادة
للرقابة على الصادراا والوارداا ببيان سنو  بالمشروعاا 
اإلنتاجية األعضاء فى الؽرؾ الصناعية موضحاً ب  المنتجاا 
المرخص لهذل المشروعاا بإنتاجهاو وعلى الهيئة العامة للرقابة 

الصادراا والوارداا التؤكد عند إصدار شهادة المنشؤ ال  من على 
ادة تتفق مع البيان المشار هذل المشروعاا بؤن محتوياا الشه

 .إلي 

ـ على أتحاد الصناعاا المصرية موافاة الهيئة العامة  47مادة 
للرقابة على الصادراا والوارداا ببيان سنو  بالمشروعاا 
اإلنتاجية األعضاء فى الؽرؾ الصناعية موضحاً ب  المنتجاا 
المرخص لهذل المشروعاا بإنتاجهاو وعلى الهيئة العامة للرقابة 

ر شهادة المنشؤ ال  من على الصادراا والوارداا التؤكد عند إصدا
هذل المشروعاا بؤن محتوياا الشهادة تتفق مع البيان المشار 

 (إلؽاء حي  أنها مادة مععلة) إلي .
 

 

ـ يلتإلم المصدر بؤن يتيح للهيئة العامة للرقابة على 53مادة
الصادراا والوارداا كافة البياناا والمعلوماا الخاصة بشهاداا 
المنشؤ التم تصدرها الهيئة بما يمكنها من التحقق من صحة 

ا الرسالة التحقق من صحة المنشؤ إذا ما طلبا الدولة المصدر إليه

ـ يلتإلم المصدر بؤن يتيح للهيئة العامة للرقابة على  53مادة 
 بإصدار الصادراا والوارداا كافة البياناا والمعلوماا الخاصة

من التحقق من  بما يمكنها التم تصدرها الهيئةشهاداا المنشؤ 
صحة المنشؤ إذا ما طلبا الدولة المصدر إليها الرسالة التحقق من 
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 المنشؤ" 
باإلحتفا  بالسجالا والمستنداا التم تثبا بيان ويلتإلم المصدر 

 المنشؤ لمدة خمي سنواا من تارير إصدار شهادة المنشؤ .

 ."المنشؤصحة 
بالسجالا والمستنداا التم تثبا بيان  باالحتفا ويلتإلم المصدر 

 المنشؤ لمدة خمي سنواا من تارير إصدار شهادة المنشؤ .

ـ تصدر الؽرؾ التجارية وفقا للتخصص المكانم شهادة 51مادة
المنشؤ للصادراا من السلع المصرية إلى الدول ؼير المنصوص 

 ( .49عليها فى المادة )
وتصدر شهادة المنشؤ عن صادراا المناطق الحرة بمراعال اآلتم 

: 
بالنسبة لمنتجاا المشروعاا اإلنتاجية يتم التؤشير من رئاسة  -1

 المنطقة الحرل بؤن هذل المنتجاا مصنعة داخل المنطقة الحرل .
بالنسبة للسلع المخإلنة داخل مشروعاا المناطق الحرل  تصدر 
شهاداا المنشؤ للسلع المصدرة إلى داخل البالد أو إلى خارجها 
موضحاً بها منشؤ الرسالة األصلية وذلت بموجب تؤشيرة من 
رئاسة المنطقة الحرل بصحة البياناا الموضحة بشهادة المنشؤ 

تنداا المصاحبة لها عند مسووفقاً للبياناا المسجلة على ضوء ال
 .التخإلين

ـ تصدر الؽرؾ التجارية وفقا للتخصص المكانم شهادة  51مادة 
المنشؤ للصادراا من السلع المصرية إلى الدول ؼير المنصوص 

 ( .49المادة ) فمعليها 
والمناطق تصدر شهادة المنشؤ عن صادراا المناطق الحرة  كما  

 اآلتم: بمراعاةاالقتصادية ذاا الطبيعة الخاصة 
بالنسبة لمنتجاا المشروعاا اإلنتاجية يتم التؤشير من رئاسة  -1

بؤن أو المناطق االقتصادية ذاا الطبيعة الخاصة المنطقة الحرل 
 .المنطقة مصنعة داخلهذل المنتجاا 

تصدر  الحرلالمناطق  تلتبالنسبة للسلع المخإلنة داخل مشروعاا 
شهاداا المنشؤ للسلع المصدرة إلى داخل البالد أو إلى خارجها 
موضحاً بها منشؤ الرسالة األصلية وذلت بموجب تؤشيرة من رئاسة 

بصحة  أو المناطق االقتصادية ذاا الطبيعة الخاصةالمنطقة الحرل 
للبياناا المسجلة نشؤ ووفقاً البياناا الموضحة بشهادة الم

 ة لها عند التخإلين.المستنداا المصاحبو

 

 الفصل الثال 
 سجـــل المصـدريـن
 أحكام عامة 

 ـــ
ـم تتمولم الهيئمة العاممة للرقابمة علمى الصمادراا والموارداا 52مادة

 111إمسممات سممجل المصممدرين المنصمموص عليمم  فممى القممانون رقممم
 المشار إلي  على النحو اآلتم : 1795لسنة 
التم تصدر إنتاجها فقمط (  للمشروعاا اإلنتاجية سجل )حرؾ أ -1

 يقيد في  المشروعاا اإلنتاجية سواء الصناعية أو الإلراعية .
( يقيد في  الجهاا األخـر  ؼير الواردة فى سجـل )حرؾ ب -2

 ( .1البند )

 الفصل الثال 
 سجـــل المصـدريـن
 أحكام عامة 

 ـــ
ـ تتولم الهيئمة العاممة للرقابمة علمى الصمادراا والموارداا  52مادة 

 111القممانون رقممم  فمممإمسممات سممجل المصممدرين المنصمموص عليمم  
 اآلتم:المشار إلي  على النحو  1795لسنة 
اإلنتاجية التمم تصمدر إنتاجهما فقمط  أ( للمشروعااسجل )حرؾ  -1

 الإلراعية.يقيد في  المشروعاا اإلنتاجية سواء الصناعية أو 
 فمؼير الواردة  األخر يقيد في  الجهاا  ب(سجـل )حرؾ  -2

 (.1البند )
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 الشروط الواجب توافرها فى المصدر
 ــــ

 ـ يشترط فيمن يقيد بسجل المصدرين 53مادة
 أوالً ـ بالنسبة لألفراد :

 ) أ ( أن يكون مقيدا فى السجل التجار  . 
التجمار  عمن عشمرة ) ب ( إال يقل رأي الممال المثبما فمى السمجل 

آالؾ جنيمم  للمشممروعاا اإلنتاجيممة و خمسممة وعشممرين ألممؾ جنيمم  
 لؽيرها من المشروعاا .

) ج ( إال يكون قد سبق الحكم علي  بعقوبة جناية أو عقوبمة مقيمدة 
للحرية فى جريمة مخلمة بالشمرؾ أو االمانمة أو فمى احمد  الجمرائم 

جمرائم النقممد المنصموص عليهما فمى قمموانين االسمتيراد والتصمدير أو 
المنصـوص عليها بقانون البنت المركمإل  المصمر  او الجممارت او 

 الضرائب او التموين او التجارة ما لم يكن قد رد إلي  اعتبارل.
 ) د ( إال يكون قد اشهر إفالس  ما لم يكن قد رد إلي  اعتبارل 

 ) هـ ( إال يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع العام .
ن طالب القيمد أو المسمئول عمن التصمدير حاصمالً علمى ) و ( أن يكو

شهادة مإلاولة التصدير من مركإل تدريب التجارة الخارجيمة بموإلارة 
التجممممـارة الخارجيمممممة والصمممممناعة أو مممممن المراكمممممإل المعتممممممدة  أو 
الحاصلين على مإهل عمال مناسمب يمإهلهم لهمذا العممل وذلمت وفقما 

تص بالتجمممارة للقواعمممد التمممم يصمممدر بهممما قمممرار ممممن الممموإلير المخممم
 الخارجية.

) إل ( اال يكون قد سبق إلؽاء قيد أو شطب طالب القيمد أو المسمئول 
عن التصديـر من سجل المصدرين ما لم يكن قد مضم على إاللؽماء 

 أو الشطب ثال  سنواا .
 

 ثانيا ـ بالنسبة للشركاا :
)أ( أن يتوافر فى الشركاء المتضامنين فى شركاا التضامن  

والتوصية البسيطة وفيمن ل  حق اإلدارة فى ؼير ذلت من 

 المصدر فمالشروط الواجب توافرها 
 ــــ

 فيمن يقيد بسجل المصدرين  ـ يشترط 53مادة 
 لألفراد:أوالً ـ بالنسبة 

 ولدي  بطاقة ضريبيةالسجل التجار   فمأن يكون مقيدا  ( أ ) 
عشمرين السمجل التجمار  عمن  فممإال يقل رأي المال المثبا  ( ب ) 

لؽيرهمما مممن  خمسممين ألممؾ جنيمم وللمشممروعاا اإلنتاجيممة  آلممؾ جنيمم 
 المشروعاا.

إال يكممون قممد سممبق الحكممم عليمم  بعقوبممة جنايممة أو عقوبممة  ( ج ) 
احممد   فمممجريمممة مخلممة بالشممرؾ أو االمانممة أو  فممممقيممدة للحريممة 

قوانين االستيراد والتصمدير أو جمرائم  فمالجرائم المنصوص عليها 
النقممممد المنصممممـوص عليهمممما بقممممانون البنممممت المركممممإل  المصممممر  او 
الجمارت او الضرائب او التموين او التجمارة مما لمم يكمن قمد رد إليم  

 اعتبارل.
 إفالس  ما لم يكن قد رد إلي  اعتبارل  أشهرإال يكون قد  ( د ) 
 العام.إال يكون من العاملين بالحكومة أو القطاع  ( ل ) 
أن يكون طالب القيمد أو المسمئول عمن التصمدير حاصمالً علمى  ( و ) 

التمابع شهادة مإلاولة التصمدير ممن مركمإل تمدريب التجمارة الخارجيمة 
 أوالمعتمممدة أو مممن المراكممإل  للمموإلارة المختصممة بالتجممـارة الخارجيممة

 .العملذا الحاصلين على مإهل عال مناسب يإهلهم له
اال يكمممون قمممد سمممبق إلؽممماء قيمممد أو شمممطب طالمممب القيمممد أو  ( إل ) 

المسئول عمن التصديمـر ممن سمجل المصمدرين مما لمم يكمن قمد مضمم 
 سنواا.أو الشطب ثال   اإللؽاءعلى 
 عام. 21لب القيد عن اأال يقل سن ط ( ح ) 
 

 للشركاا:ثانيا ـ بالنسبة 
شركاا التضامن  فمالشركاء المتضامنين  فم)أ( أن يتوافر  

ؼير ذلت من الشركاا  فموالتوصية البسيطة وفيمن ل  حق اإلدارة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إعادة صياؼة للنقطة )و(
 

أن يكون طالب القيد أو المسمئول عمن التصمدير حاصمالً علمى  ( و ) 
التمابع شهادة مإلاولة التصدير من مركإل تدريب التجمارة الخارجيمة 

 أوالمعتممدة أو ممن المراكمإل  للوإلارة المختصة بالتجـارة الخارجية
 .العملالحاصلين على مإهل عال مناسب يإهلهم لهذا 
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الشركاا الشروط الواردة بالبنود )جو د وهـ و إل( من الفقرة )أوالً( 
 من هذل المادة .

 )ب( أن تكون الشركة مقيدل بالسجل التجار  .
 لتصدير.)ج( ان يكون من إؼراق الشركة ا

)د( إال يقممل رأي المممال المثبمما فممى السممجل التجممار  عممن عشممرين 
آلؾ جني  للمشروعاا اإلنتاجية وخمسين ألؾ جنيم  عمن اإلنشمطة 

 األخر . 
)هممممـ( أن يتمممموافر فممممى المسممممئول عممممن التصممممدير الشممممرط المممموارد 

 بالبندين)ووإل( من الفقرة )أوالً( من هذل المادة .
 األجنبية :ثالثا ـ بالنسبة لفروع الشركاا 

 )أ( أن يكون فرع الشركة مقيدا بالسجل التجار  .
 )ب( أن يكون من أؼراق الشركة التصدير .

)ج( أن يتوافر فى ممدير الفمرع أو المسمئول عمن التصمدير الشمروط 
 الواردة بالبندين )ووإل( من الفقرة )أوالً( من هذل المادة . 

 رابعاً ـ بالنسبة لالشخاص االعتبارية العامة :
 )أ( أن يكون من أنشطتها التصدير.

)ب( أن يتوافر فى المسئول عن التصديرالشروط الواردة بالبند 
 )و( من الفقرة )أوالً( من هذل المادة . 

الشروط الواردة بالبنود )ج و د و هـ و إل( من الفقرة )أوالً( من هذل 
 المادة .

ولممممديها بطاقممممة )ب( أن تكمممون الشممممركة مقيممممدل بالسمممجل التجممممار  
 .ضريبية

 الشركة التصدير. من إؼراقالتصدير ضمن نشاط )ج( ان يكون 
آلمؾ  أربعمينعن  التجار السجل  فم)د( إال يقل رأي المال المثبا 
 . األخر  األنشطةألؾ جني  عن  ومائةجني  للمشروعاا اإلنتاجية 

المسممممئول عممممن التصممممدير الشممممرط المممموارد  فممممم)هممممـ( أن يتمممموافر 
 بالبندين)ووإل( من الفقرة )أوالً( من هذل المادة .

 األجنبية:الشركاا  ثالثا ـ بالنسبة لفروع
ولدي  بطاقة )أ( أن يكون فرع الشركة مقيدا بالسجل التجار و 

 .ضريبية
 الشركة التصدير. من إؼراقالتصدير ضمن نشاط )ب( ان يكون 
ممدير الفمرع أو المسمئول عمن التصمدير الشمروط  فمم)ج( أن يتوافر 

 الواردة بالبندين ) و و إل ( من الفقرة )أوالً( من هذل المادة . 
 العامة:االعتبارية  لألشخاصرابعاً ـ بالنسبة 

 )أ( أن يكون من أنشطتها التصدير.
الواردة بالبند  طالتصدير الشروالمسئول عن  فم)ب( أن يتوافر  -2

 المادة.من الفقرة )أوالً( من هذل  )و(

 إجراءاا القيد فى سجل المصدرين وتجديدل
 ــــــ

ـمم يقممدم طلممب القيممد فممى سممجل المصممدرين موقعمماً عليمم  مممن 54مممادة
الطالب أو من وكيل  أو الممثمل القانمـونى للشمخص االعتبمـار  إلمى 
الهيئممة العامممة للرقابممة علممى الصممادراا والمموارداا أو أحممد فروعهمما 

 متضمناً البياناا اآلتية :من أصل وصورة 
 )أ( أسم طالب القيد واألسم التجار  والسمة التجارية إن وجدا .

 )ب( عنوان محل النشاط .
 )ج(  نوع النشاط أو التجارة .

 سجل المصدرين وتجديدل فمإجراءاا القيد 
 ــــــ

سمجل المصمدرين موقعماً عليم  ممن  فممـ يقمدم طلمب القيمد  54ممادة 
إلممى  االعتبممار للشممخص  القممانونمالطالممب أو مممن وكيلمم  أو الممثممل 

وعها من الهيئة العامة للرقابة على الصادراا والوارداا أو أحد فر
 اآلتية:أصل وصورة متضمناً البياناا 

 .والسمة التجارية إن وجدا التجار  واالسم)أ( أسم طالب القيد 
 النشاط.)ب( عنوان محل 

 التجارة.النشاط أو  ج( نوع)
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 .ؼب طالب القيد فى مباشرة تصديرها)د( األصناؾ التى ير
 )هـ( العالمة التجارية إن وجدا .

ا متفقممة مممع البيانمماا الثابتممة ويلممإلم أن تكممون البيانمماا المشممار إليهمم
 بالسجل التجار 

 .مباشرة تصديرها فمؼب طالب القيد ير التم السلع/)د( األصناؾ
 وجدا.)هـ( العالمة التجارية إن 

مممع البيانمماا متوافقممة  متفقممةويلممإلم أن تكممون البيانمماا المشممار إليهمما 
 .التجار الثابتة بالسجل 

ـ  يرفق بطلب القيد فى سمجل المصمدرين المسمتنداا اآلتيم  55مادة
 : 

 -أوالً : بالنسبة لقيد األفراد :
 )أ( صورة مستند إثباا الشخصية .

مبينماً بم  نموع )ب( مستخرج من صحيفة القيد فى السجل التجمار  
 النشاطو ورأي المال .

)ج( إقممرار مممن طالممب القيممد بعممدم سممبق الحكممم عليمم  بعقوبممة جنايممة 
أوبعقوبة مقيدة للحريمة فمى جريممة مخلمة بالشمرؾ أواألمانمة أوفمى 
أحد  الجرائم المنصوص عليها فى قوانين االسمتيراد والتصمدير أو 

مممممارت النقممممد الممممواردة بقممممانون البنممممت المركممممإل  المصممممر  أوالج
أوالضرائب أوالتموين أوالتجارة أوأن  سبق الحكمم عليم  فمى أحمد  

 الجرائم المذكورة ورد إلي  أعتبارل . 
 )د( شهادة مإلاولة التصدير .

)هـ( إقرار بعدم سبق شطب أوإلؽاء قيد طالب القيد أوالمسئول عمن 
 التصدير خالل الثال  سنواا السابق  على طلب القيد .

ًً : بالنسبة   -لقيد الشركاا :ثانياً
)أ( مسممتخرج مممن صممحيفة القيممد بالسممجل التجممار  مبينمماً بمم  نمموع  

النشاط و ورأي المال و ومن ل  حق اإلدارة والتوقيمع عمن الشمركة 
. 

)ب( بيمممان بتحديمممد المسمممئول عمممن التصمممدير وممممن لممم  حمممق اإلدارة 
 والتوقيع عن الشخص األعتبار  .

إلدارة عن الشركة )ج( صورة مستند إثباا الشخصية لمن ل  حق ا
رئميي مجلمي اإلدارة أو  –المدير المسمئول  –)الشريت المتضامن 
 العضو المنتدب(.

  اآلتية:سجل المصدرين المستنداا  فمبطلب القيد  ـ يرفق 55مادة 
 -األفراد: بالنسبة لقيد  أوالً:

 الشخصية.)أ( صورة مستند إثباا 
السمجل التجمار  مبينماً بم  نموع  فمم)ب( مستخرج من صحيفة القيد 

 المالوالنشاطو ورأي 
 .صورة البطاقة الضريبة )ب( 

أو )ج( إقرار من طالب القيد بعمدم سمبق الحكمم عليم  بعقوبمة جنايمة 
أوفممى  ةأو األمانممجريمممة مخلممة بالشممرؾ  فممممقيممدة للحريممة  ةبعقوبمم

قموانين االسمتيراد والتصمدير أو  فمأحد  الجرائم المنصوص عليها 
أو  تأو الجممممارالنقمممد المممواردة بقمممانون البنمممت المركمممإل  المصمممر  

سمبق الحكمم عليم   أنم  يكمون قمد أو ةالتجارأو  نأو التموي بالضرائ
  اعتبارل.أحد  الجرائم المذكورة ورد إلي   فم

 التصدير.)د( شهادة مإلاولة 
 لأو المسمئوقيمد طالمب القيمد  ءأو إلؽما)هـ( إقمرار بعمدم سمبق شمطب 

 القيد.على طلب  السابقةسنواا  الخمي الثال عن التصدير خالل 
 -الشركاا: بالنسبة لقيد  ثانياً:

)أ( مسممتخرج مممن صممحيفة القيممد بالسممجل التجممار  مبينمماً بمم  نمموع  
 و ومن ل  حق اإلدارة والتوقيع عن الشركة المالوورأي  النشاطو
 .صورة البطاقة الضريبة)ب( 

)ب( بيمممان بتحديمممد المسمممئول عمممن التصمممدير وممممن لممم  حمممق اإلدارة 
 االعتبار .والتوقيع عن الشخص 

ل  حق اإلدارة عن الشمركة  )ج( صورة مستند إثباا الشخصية لمن
رئميي مجلمي اإلدارة أو  –الممدير المسمئول  –)الشريت المتضامن 
 العضو المنتدب(.
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 )د( شهادة مإلاولة التصـدير للمسئول عن التصدير .
)همممـ( إقممممرار ممممن الشممممركاء المتضممممامنين فمممى شممممركاا التضممممامن 
والتوصية البسيطة ومن ل  حق اإلدارة فى ؼير ذلمت ممن الشمركاا 

كم عليهم بعقوبة جناية و أو بعقوبة مقيدة للحرية فى بعدم سبق الح
جريمة مخلة بالشرؾ أو األمانة و أو فى أحد  الجرائم المنصوص 
عليها فى قوانين االستيراد والتصدير أو النقد الواردة بقانون البنمت 
المركممممإل  المصممممر  و أو الجمممممارت أو الضممممرائب أو التممممموين أو 

اء قيمدهم خمالل المثال  سمنواا التجارة أو عمدم سمبق شمطبهم أوإلؽم
السابقة من طلب القيد أوأن  سبق الحكمم علميهم فمى أحمد  الجمرائم 

 المذكورة ورد إليهم أعتبارهم .
 -ثالثاً : بالنسبة لفروع الشركاا األجنبية :

 )أ(مستخرج من صحيفة القيد بالسجل التجار  .
  )ب( إقرار بعدم سبق شطب أو إلؽاء القيد خالل الثال  سنواا

 السابقة على طلب القيد .     
 )ج( شهادة مإلاولة التصدير للمسئول عن التصدير .
 -رابعاً : بالنسبة إلى األشخاص األعتبارية العامة :

)أ(المسمممتند المممدال علمممى وجمممود نشممماط التصمممدير ضممممن اإلنشمممطة 
 المرخص ل  بها .

 )ب( شهادة مإلاولة التصدير للمسئول عن التصدير .

 التصدير.)د( شهادة مإلاولة التصـدير للمسئول عن 
شممممركاا التضممممامن  فممممم)هممممـ( إقممممرار مممممن الشممممركاء المتضممممامنين 
ؼيمر ذلمت ممن الشمركاا  فمموالتوصية البسيطة ومن ل  حق اإلدارة 

 فممأو بعقوبة مقيمدة للحريمة  جنايةوسبق الحكم عليهم بعقوبة بعدم 
أحمد  الجمرائم المنصموص  فممأو  األمانةوجريمة مخلة بالشرؾ أو 

قوانين االستيراد والتصدير أو النقد الواردة بقمانون البنمت  فمعليها 
أو الجمارت أو الضرائب أو التموين أو التجمارة  المصر والمركإل  

قيمدهم خمالل المثال  سمنواا السمابقة  ءو إلؽماأأو عدم سبق شمطبهم 
أحممد  الجممرائم  فمممسممبق الحكممم علمميهم  يكممون قممد مممن طلممب القيممد أو

 اعتبارهم.المذكورة ورد إليهم 
 -األجنبية: بالنسبة لفروع الشركاا  ثالثاً:

صممورة البطاقممة  التجممار و)أ( مسممتخرج مممن صممحيفة القيممد بالسممجل 
 .الضريبة

 سممنوااالخمممي  خممالل)ب( إقممرار بعممدم سممبق شممطب أو إلؽمماء القيممد 
 .السابقة على طلب القيد

 .اولة التصدير للمسئول عن التصدير)ج( شهادة مإل
 العامة االعتباريةبالنسبة إلى األشخاص  رابعاً:

 األنشمممطة)أ(المسمممتند المممدال علمممى وجمممود نشممماط التصمممدير ضممممن 
 بها.المرخص ل  

 التصدير.)ب( شهادة مإلاولة التصدير للمسئول عن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ـ يتولم رئيي مجلي ادارة الهيئة العامة للرقابة على 56مادة
الصادراا والوارداا أو من يفوض  البا فى طلب القيد خالل 

 مستوفياً للشروط والمستنداا .يومين من تارير تقديم  

رئميي مجلمي ادارة الهيئممة العاممة للرقابمة علممى  يتممولىـ  56ممادة 
طلممب القيممد خممالل  فمممالصممادراا والمموارداا أو مممن يفوضمم  البمما 

 .ديم  مستوفياً للشروط والمستنداامن تارير تق عمليومين 

 

ـ يلتإلم كل من تم قيدل فى سمجل المصمدرين بإخطمار الهيئمة 59مادة
العاممممة للرقابمممة علمممى الصمممادراا والممموارداا أو الفمممرع المقيمممد بممم  
بحسب االحوال بما يطرأ من تؽيير أو تعديل فى البياناا المقيدة فى 
سممجل المصممدرين خممالل سممتين يوممماً مممن تممارير حممدو  التؽييممر أو 

 التعديل .

سجل المصدرين بإخطمار الهيئمة  فمـ يلتإلم كل من تم قيدل  59مادة 
بة على الصادراا والوارداا أو الفرع المقيد ب  بحسمب العامة للرقا

سمجل  فممالبيانماا المقيمدة  فمماالحوال بما يطرأ من تؽيير أو تعديل 
 التعديل.يوماً من تارير حدو  التؽيير أو  ثالثينالمصدرين خالل 
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ـ يجدد القيد كل خمي سنواا من تارير القيد أو من تارير 51مادة
أخر تجديد على أن يقدم طلب التجديد من الطالب أو ممثل  القانونى 
و ويجوإل قبول هذا الطلب حتى نهاية السنة التالية إلنتهاء صالحية 

 القيد أو تجديدل 
 ويرفق بطلب التجديد المستنداا اآلتية :  

 من صحيفة القيد فى السجل التجار  .)أ( مستخرج حدي  
)ب( إقرار بؤن حالت  ومستنداا القيد األخر  لم يطرأ عليها أ  

 تؽيير.
 )ج( أصل إيصال سداد الرسم المقرر للتجديد .

سنواا من تارير القيد أو من تارير  ثال ـ يجدد القيد كل  51مادة 
أو وكيلمم  أو أخممر تجديممد علممى أن يقممدم طلممب التجديممد مممن الطالممب 

ويجوإل قبول هذا الطلب حتى  واالعتباريةالممثل القانونم للشخصية 
 نهاية السنة التالية إلنتهاء صالحية القيد أو تجديدل 

  اآلتية:ويرفق بطلب التجديد المستنداا 
 التجار .السجل  فم)أ( مستخرج حدي  من صحيفة القيد 

 أ يطرأ عليها  )ب( إقرار بؤن حالت  ومستنداا القيد األخر  لم
 تؽيير.

 للتجديد.)ج( أصل إيصال سداد الرسم المقرر 

سمنواا ممن تمارير القيمد أو ممن  خمميـ يجمدد القيمد كمل  51ممادة 
أو وكيلم  تارير أخر تجديد على أن يقمدم طلمب التجديمد ممن الطالمب 

 .االعتباريةأو الممثل القانونم للشخصية 
 
 

  اآلتية:ويرفق بطلب التجديد المستنداا 
 التجار .السجل  فم)أ( مستخرج حدي  من صحيفة القيد 

 أ )ب( إقرار بؤن حالت  ومستنداا القيد األخر  لم يطرأ عليها 
 تؽيير.

 للتجديد.)ج( أصل إيصال سداد الرسم المقرر 

ـمم ال يممتم القيممد فممى سممجل المصممدرين أو التجديممد او تعممديل 57مممادة
صممورة مممن هممذا السممجل إال بعممد أداء الرسمموم البيانمماا أواسممتخراج 

لسممن   111( مممن القممانون رقممم 5المنصمموص عليهمما فممى المممادة )
 المشار إلي  . 1795

سممجل المصممدرين أو التجديممد او تعممديل  فمممـ ال يممتم القيممد  57مممادة 
صممورة مممن هممذا السممجل إال بعممد أداء الرسمموم  جأو اسممتخراالبيانمماا 

لسمممن   111( ممممن القمممانون رقمممم 5الممممادة ) فممممالمنصممموص عليهممما 
 إلي .المشار  1795

 

 ـ يشطب قيد المصدر من السجل فى الحاالا اآلتية :63مادة
 )أ( وفاة الشخص الطبيعى .

 )ب( إنقضاء الشخص االعتبار  المرخص ل  بالتصدير .
 )ج( بناء على طلب المصدر .

لمدة )د( فى حالة عدم تقديم المصدر طلب التجديد خالل ا
 ( من هذل الالئحة .51المنصوص عليها فى المادة )

 الحاالا اآلتية : فمـ يشطب قيد المصدر من السجل  63مادة 
 الطبيعم.)أ( وفاة الشخص 

 بالتصدير.الشخص االعتبار  المرخص ل   انقضاء)ب( 
 المصدر.)ج( بناء على طلب 

)د( فممممى حالممممة عممممدم تقممممديم المصممممدر طلممممب التجديممممد خممممالل المممممدة 
   الالئحة.من هذل  (63)المنصوص عليها فى المادة 

 

العقوباا الخاصة بالمخالفاا المإثرة على القيد فى سجل 
 المصدرين

ـ يوقع جإلاء اإلنذار على المصدرين المخالفين فى األحوال 61مادة
 اآلتية :

لشروط التعاقد أو مخالفة لشروط الدولة )أ( تصدير رسائل مخالفة 
 المصدر إليها .

)ب( قيام  بتصدير أحد  الرسائل وتم رفضها ألسباب صحية 
 أولمخالفتها شروط الحجر الإلراعم.

سجل  فمالعقوباا الخاصة بالمخالفاا المإثرة على القيد 
 المصدرين

ى ـ يوقممع جممإلاء اإلنممذار علممى المصممدرين المخممالفين فمم 61مممادة 
 األحوال اآلتية:

)أ( تصدير رسائل مخالفة لشروط التعاقد أو مخالفمة لشمروط الدولمة 
 إليها.المصدر 

 شممروط ألسممباب)ب( قياممم  بتصممدير أحممد  الرسممائل وتممم رفضممها 
  أو البيطر . أو لمخالفتها شروط الحجر الإلراعمصحية 
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)ج( مخالفة القواعد واإلجراءاا المن مة للتصدير والرقابة على 
 السلع المصدرة.

لع )د( وضع بياناا ؼير صحيحة عن كمياا أو أسعار الس
 المصدرة.

)هـ( وضع بياناا ؼير صحيحة عن السلع المصدرة المقدم عنها 
طلب للحصول على شهادة منشؤ من الهيئة العامة للرقابة على 

 الصادراا والوارداا .

)ج( مخالفممة القواعممد واإلجممراءاا المن مممة للتصممدير والرقابممة علممى 
 السلع المصدرة.

 تقديم بيانماا ؼيمر صمحيحة بمؤ  ممن مسمتنداا السملع المصمدرة)د( 
وذلمت مما لمم يتقمدم المصمدر بطلممب تصمويب الخطمؤ ؼيمر العممد  مممن 

 .تلقاء نفس 
)هـ( وضع بيانماا ؼيمر صمحيحة عمن السملع المصمدرة المقمدم عنهما 

 منشؤ.طلب للحصول على شهادة 
التعاقد عليها والحصول على قيمة )و( عدم اتمام التصدير لسلعة تم 

   الرسالة أو جإلء من .

ال تجمماوإل سممن  فممى  ـمم يوقممؾ المصممدر عممن التصممدير لمممدة62مممادة
 :األحوال اآلتية

 .حاالا الموضحة فى المادة السابقة)أ( تكرار المخالفة فى ال
)ب( تصدير سلعة ؼير مطابقة للمواصفاا وترتب عليها اإلساءة 

 .الصادراا فى السوق المصدر إليها إلى سمعة

 فممم سممن ـ يوقممؾ المصممدر عممن التصممدير لمممدة ال تجمماوإل  62مممادة 
 اآلتية:األحوال 

 السابقة.المادة  فمالحاالا المحددة  فمالعودة للمخالفة )أ( 
)ب( تصدير سلعة ؼير مطابقة للمواصفاا وترتب عليها اإلساءة 

 إليها.السوق المصدر  فم المصريةإلى سمعة الصادراا 
 

 فمم تانسمنـ يوقؾ المصمدر عمن التصمدير لممدة ال تجماوإل  62مادة 
 اآلتية:األحوال 

 السابقة.المادة  فمالحاالا المحددة  فمالعودة للمخالفة )أ( 
)ب( تصدير سلعة ؼير مطابقة للمواصفاا وترتب عليها اإلساءة 

 إليها.السوق المصدر  فم المصريةإلى سمعة الصادراا 
 

ـ يلؽم قيد المصدر من سجل المصدرين فى األحوال اآلتية 63مادة
: 

 )أ( تكرار أرتكاب المخالفاا الموضحة فى المادة السابقة  .
)ب( تقديم بياناا ؼير صحيحة عن رسائل مصدرة للحصول على 

 حوافإل للتصدير.
 )ح( التالعب فى شهادة المنشؤ المصاحبة للصادراا .

األحمموال  فمممـ يلؽممم قيممد المصممدر مممن سممجل المصممدرين  63مممادة 
 اآلتية:
 .السابقةالمادة  فمالمخالفاا المحددة  ارتكابالعودة فم )أ( 

)ب( تقديم بياناا ؼير صمحيحة عمن رسمائل مصمدرة للحصمول علمى 
 حوافإل للتصدير.

 للصادراا.شهادة المنشؤ المصاحبة  فم( التالعب ج)
  أو مفروق عليها رسم صادر.)د( تصدير سلع مح ور تصديرها 

 

 

 و64يصدر بالجإلاءاا المنصوص عليهما بمالمواد أرقمام ) ـ 66مادة 
( من هذل الالئحة قرار من الوإلير المخمتص بالتجمارة الخارجيمة 65

توصية اللجنة التم تشكل بقمرار منم  على بناء وذلت أو من يفوض  
تضم فم عضويتها االتحاد العام للؽرؾ التجاريمة واتحماد الصمناعاا 

المخالفمماا  فمممتخممتص بتحديممد مممد  مسممئولي  المصممدر  المصممريةو
 المنسوبة إلي .
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ـ ال يصدر قرار اإليقاؾ أو إاللؽاء وفقا ألحكام المواد أرقمام 64مادة
( إال بعد إعالن المصدر بخطاب موصم عليم  مصمحوب 63و  62)

بعلم الوصول علمى عنوانم  المثبما فمى السمجل لتقمديم اوجم  دفاعم  
كتابة خالل خمسة عشر يوما من تارير وصول اإلعالن إلي  و على 

لوإلير المختص بالتجمارة الخارجيمة تمثمل أن تشكل لجنة بقرار من ا
فممم عضممويتها االتحمماد العممام للؽممرؾ التجاريممة واتحمماد الصممناعاا 
المصممرية و تخممتص بتحديممد مممد  مسممئولي  المصممدر فممى المخالفمماا 

 المنسوبة إلي  .

وفقمما ألحكممام المممواد  اإللؽمماءـ ال يصممدر قممرار اإليقمماؾ أو  64مممادة 
إال بعمممد إعمممالن المصممدر بخطممماب موصمممم عليممم   (63و  26)أرقممام 

 .المصدرينسجل  فممصحوب بعلم الوصول على عنوان  المثبا 
لتقديم اوج  دفاع  كتابة خالل خمسمة عشمر  ومنح المصدر الفرصة

الخطاب لعمدم  ارتدادوفم حالة  إلي ويوما من تارير وصول اإلعالن 
االسممتدالل علممى العنمموان المثبمما بالسممجل يصممدر قممرار اإليقمماؾ او 

 اإللؽاء.

 

ـ ال يجوإل الن ر فى طلمب إعمادة القيمد فمى سمجل المصمدرين 65مادة
لمن إلؽم قيدل اال بعد مضمى ثمال  سمنواا ممن تمارير صمدور قمرار 

 اإللؽاء .

سجل المصدرين  فمطلب إعادة القيد  فمـ ال يجوإل الن ر  65مادة 
قيدل اال بعد مضى ثال  سنواا من تارير صدور قرار  الؽملمن 

 اإللؽاء.
 
 

 

 

 الباب الثال  
 لحماية لحدودية ااإلجراءاا 

 حقوق الملكية الفكرية 
 ـــــ

 مادة 
 ) تعاريؾ (

يقصد بالتعريفاا اآلتية  الفصلألؼراق تطبيق أحكام هذا     
 -منها:المعانم المبين قرين كل 

 -: التدابير الحدودية
هم إجراءاا تمكن مالت حقوق الملكية الفكرية الذ  لدي  اسباب 
مشروعة لالرتياب من أن  يمكن أن يحد  تعد  على حقوق  من 
سلع مستوردة أو مصدرة من التقدم بطلب مكتوب إلم السلطاا 
المختصة التخاذ إجراءاا وقائية مإقتة تتخذها السلطاا 

هذا القرار بوقؾ اإلفراج عن الرسالة  فمالمنصوص عليها 
المتعديةو وذلت لحين اتخاذ اإلجراءاا القضائية المنصوص عليها 
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لسن   12فم هذا القرار وقانون حماية حقوق الملكية الفكرية رقم 
 من جانب مالت حقوق الملكية الفكرية أو ممثل  القانونم. 2332

  -حقوق الملكية الفكرية محل التدابير الحدودية: 
ين مها القانون  التمتشمل كافة حقوق الملكية الفكرية  

)حقوق المإلؾ والحقوق المجاورة ـ  2332لسنة  12رقم 
العالماا التجارية ـ المإشراا الجؽرافية ـ التصميماا والنماذج 

براءاا االختراع والتصميماا التخطيطية للدوائر  -الصناعية 
فم هذا القرار بكلمة حقوق أو والتم يشار إليها  الر(المتكاملة.... 

 الحقوق.
 
 -الحق: صاحب  

هو الشخص الطبيعم أو االعتبار  أو الكيان القانونم المالت        
لحق الملكية الفكرية أو خلف  العام أو الخاص أو المرخص لهم 

 قانوناً بالحقوق المشار إليها وفقاً ألحكام قانون الملكية الفكرية. 
  -المتعدية:السلع 

على تعدياا على حقوق  تنطو  التمهم كافة السلع  
الملكية الفكرية المسجلة بصورة مشروعة و وعلى وج  الخصوص 

 التمتحمل عالماا تجارية مقلدة بما فم ذلت العبواا  التمالسلع 
تحمل دون اذن عالمة تجارية مطابقة للعالمة التجارية المسجلة 

 فمال يمكن تميإلها  تموالبصورة مشروعة فيما يتصل بهذل السلعة 
تعتد  بذلت على  والتمجوانبها االساسية عن تلت العالمة التجارية 

حقوق صاحب العالمة التجارية وفقاً لقانون الملكية الفكرية المشار 
تكون منسوبة  والتمتمثل حقوق طبع منتحلة  التمالي   وكذا السلع 

البلد  فمدون اذن من صاحب الحق او الشخص المفوق من قبل  
تصنع بصورة مباشرة او ؼير مباشرة من مواد بشكل  والتمالمنتج 

يشكل صنع السلع المنسوخة منها تعد  على حقوق الطبع أو حق 
 القانون المشار الي . ألحكاممتصل بذلت وفقاً 
 وقؾ الرسالة
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احتجاإل الرسالة المستوردة أو المصدرة داخل الدائرة الجمركية      
 ائم عنها أو األذن بتصديرها.ووقؾ اإلفراج النه

 قرار قضائم 
هيئة قضائية يختص بحالة من  أ قرار يصدر من  أ هو      

 على حق من حقوق الملكية الفكرية. التعد حاالا 
 

 مادة 
  الحدودية()نطاق سريان التدابير 

تسر  اجراءاا التدابير الحدودية على السلع المدعم بتعديها      
 النهائمو وكذاعلى حقوق الملكية الفكرية المستوردة برسم الوارد 

 السلع المصدرة من داخل البالد.
وال تسر  هذل التدابير على الكمياا الضئيلة من السلع ذاا      

ترسل  الصفة ؼير التجارية ضمن امتعة المسافرين الشخصية او
 جني . 1333حدود مبلػ  فمطرد صؽير وكذا العيناا  فم

 مادة 
 

 )حاالا طلب التدابير الحدودية(
وفقاً ألحكام هذا  يجوإل طلب اتخاذ إجراءاا التدابير الحدودية     

 -اآلتية:القرار على أ  من الحاالا 
أن تكون هنات رسالة او رسائل محددة يتوافر لد  صاحب   -1

الحق معلوماا كافية بما يسهل تعرؾ السلطة الجمركية 
عليهاو وعلى صاحب الحق ان يتقدم مباشرة الى السلطاا 
الجمركية بطلب عن رسالة أو رسائل محددة بشرط تقديم 

 ( المرفق. 1المعلوماا الكافية وذلت وفقاً للنموذج رقم )
يكون صاحب الحق لدي  معلوماا عن م اهر تعد  على  أن  -2

حقوق  ال تتعلق برسائل محددةو ويتقدم بطلب إلى قطاع 
التجارة الخارجية التخاذ اإلجراءاا لتطبيق التدابير الحدودية 
على أ  من الرسائل التم تتعد  على حقوق  وذلت وفقاً 
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 ( المرفق مإيداً بالمستنداا.2للنموذج رقم )
شخص لدي  معلوماا عن م اهر التعد  على  أ م أن يتقد  -3

حقوق الملكية الفكرية الى قطاع التجارة الخارجية التخاذ 
اإلجراءاا الالإلمة لتطبيق التدابير الحدودية بما يحقق منع هذا 

 التعد .
أن يكون الجمرت المختص لدي  دالئل كافية عن وجود تعد    -4

ة أن يتخذ على حقوق الملكية الفكرية تخص رسالة محدد
 إجراءاا التدابير الحدودية وفقا ألحكام هذا القرار.

 مادة 
 )شروط اتخاذ اإلجراءاا الحدودية(

يشترط التخاذ إجراءاا تطبيق التدابير الحدودية استيفاء  
  -اآلتية: الشروط 

أوالً: بالنسبة لحالة تقديم صاحب الحق طلب يخص رسالة أو 
 محددة: ـرسائل 

يشممترط لقبممول الطلممب أن تكممون المعلوممماا الموضممحة بالطلممب   -1
 كافية لالستدالل على الرسائل المطلوب اتخاذ التدابير حيالها.

عند ورود الرسالة يودع لد  الجمرت المختص تؤميناً نقمديا أو   -2
% من قيمة الرسائل محمل الطلمب وفقما 13خطاب ضمان يعادل 

وإذا كمان التمؤمين  خمالل يمومين عمملولتثمين مصلحة الجممارت 
خطمماب ضمممان يجممـب أن يصممدر مممن أحممد البنمموت العاملممة فممم 
جمهورية مصر العربية وال يقترن بؤ  قيد أو شمرط وأن يتعهمد 
فيممم  البنمممت بمممؤن يمممدفع للجهمممة اإلداريمممة مبلؽممماً يمممواإل  التمممؤمين 
المطلمموب وأنمم  مسممتعد ألدائمم  بؤكملمم  عنممد أول طلممب منهمما أو 

 اا إلى أية معارضة.تجديد مدة سريان  دون االلتف
 

 للحاالا األخر   ثانيا: بالنسبة
يتعممممين تقممممديم البيانمممماا والمسممممتنداا الكافيممممة إلثبمممماا الحممممق   -1

 والم اهر الكافية إلثباا التعد  على هذا الحق.



 مالحظات مجعية رجال االعمال املصزيني حول
 وانتصديز االسترياد قانون ألحكام املنفذة انقواعد الئحة تعديم مشزوع

 انالئحة انصادرة بانقزار رقم 
 اننص املقرتح 5772نسنة  777

 

 مالحظات مجعية رجال االعمال املصزيني

 

 32 

يحق لقطاع التجمارة الخارجيمة طلمب أ  ممن معلومماا إضمافية   -2
 فم أ  وقا الحق خالل مدة سريان الحماية.

  مادة
 اتخاذ إجراءاا التدابير()خطواا 

أوالً: بالنسبة للطلباا المقدمة من صاحب الحق للرسالة أو الرسائل 
  -:باالتمالمحددة والمستوفاة للشروط و يقوم الجمرت المختص 

 تتخذ إجراءاا وقؾ هذل الرسائل وفقاً ألحكام هذا القرار.
 بالنسبة للطلباا المقدمة إلى قطاع التجارة الخارجية ثانياً:
على القطاع جمع االستدالالا حول صحة الطلب فإذا ما تبين      

وجود أدلة  اهرة على التعد  يتم التنسيق مع مصلحة الجمارت 
لوقؾ الرسالة محل االعتداء واتخاذ االجراءاا الالإلمة وفقاً ألحكام 

 هذا القرار.
لد  الجمرت المختص دالئل كافية  التمبالنسبة للرسائل  ثالثاً:

 -تعد  على الحقوق :بحدو  
تتخذ إجراءاا وقؾ الرسالة وفقاً ألحكام هذا القرار بعد        

 موافقة رئيي قطاع الجمارت المختص.
جميع األحوال يتعين اخطار قطاع التجارة الخارجيةو  فم رابعاً:

وصاحب الحق والمستورد أو المصدر باإلجراءاا التم 
اتخذا لوقؾ الرسالة وذلت بكتاب موصم بعلم الوصول 

 أخر  تقبلها هذل األطراؾ. بؤ  وسيلةأو 
 

 مادة 
 مدة وقؾ الرسالة 

 اةوالمستوفبالنسبة للرسائل المدعى بتعديها على الحقوق  
ألحكام المادتين الثالثة والرابعة من هذا القرار تكون مدة وقؾ 
الرسالة عشرة أيام عملو ويجوإل مدها بموافقة رئيي قطاع 
التجارة الخارجية بناًء على طلب من صاحب الحق متضمناً اسباب 

يوم متصلة أيهما  31يوم عمل او  23طلب المد وذلت لتكون 
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هذا الشؤن حي   فمر قضائم أطولو وذلت مالم يكن قد صدر قرا
 يتعين االلتإلام بما تضمن  هذا القرار.

بالنسبة للرسائل المصدرة ال يجموإل السمماح بخروجهما ممن  
 الدوائر الجمركية خالل هذل الفترة.

 35مادة 
 )الت لم من وقؾ الرسائل المدعى تعديها على الملكية الفكرية(

للمستورد أو المصدر أو من يمثل  أن يت لم إلى قطاع التجمارة   -1
وقمؾ الرسمالة محمل التعمد  علمى حقموق الملكيمة  الخارجية من

الفكرية خالل ثالثة أيام عمل من تارير التؤشير بوقمؾ الرسمالة 
 وإال أصبح القرار نهائياً.

على قطاع التجارة الخارجيمة بموإلارة التجمارة والصمناعة البما   -2
الممت لم خممالل فتممرة ال تجمماوإل ثالثممة أيممام عمممل مممن تممارير  فممم

حالة قبمول المت لم إخطمار الجممرت المخمتص  فمتقديم و وعلي  
لمم  بالتصمدير ممالإلفراج عن الرسالة موضموع الطلمب أو اإلذن 

همذا الشمؤن حيم  يتعمين االلتمإلام  فمميكن قد صدر قرار قضمائم 
 بما تضمن  هذا القرار.

م يخطر الجمرت المختص باستمرار وفى حالة رفق الت ل  
من صاحب وقؾ الرسالة محل الت لم مع رد الضماناا المقدمة 

 و إال إذا صدر أمر قضائم بمنع ردها.الحق
 

 مادة 
 )التإلاماا صاحب الحق(

على صاحب الحق عند إخطارل بوقؾ الرسالة التم  
تنطو  على تعد  على حق  أن يتخذ اجراءاا اصدار قرار قضائم 

على أن ( من هذا القرارو 6وذلت خالل مدة الوقؾ المحددة بالمادة )
يتم إبالغ الجمرت المختص وقطاع التجارة الخارجية بوإلارة 

خالل مدة وقؾ  التجارة والصناعة بما يفيد صدور قرار قضائم
الجمارت بما يفيد اصدار  بؤخطارالرسالةو فإذا لم يقم صاحب الحق 
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قرار قضائم على الجمارت إلؽاء قرار وقؾ الرسالة بعد استيفاء 
مع خصم األعباء التم  القواعد المن مة لالستيراد أو التصديرو

تقوم بتحصيلها الجهاا  والتمنتيجة احتجاإلها  الرسالةتحملتها 
المعنية بالدائرة الجمركية من التؤمين أو الضمان المقدم من صاحب 

 الحق.
 

 39مادة 
 )أحكام عامة(

على الجمرت المختص فم جميع األحوال إتمام اإلجراءاا   -1
التم تسبق اإلفراج النهائم أو اإلذن بالتصدير عن الرسائل 

 محل التعد .
علوماا السرية على الجمرت مع عدم اإلخالل بحماية الم  -2

المختص أن يمنح صاحب الحق والمستورد أو المصدر فرصة 
كافية وعادلة لمعاينة الرسالة التم تم وقفها بؽية إثباا أو نفى 

 االدعاء والحصول على عينة.
على الجمرت المختص رد التؤمين أو الضمان المقدم من   -3

   -الحاالا اآلتية: فمصاحب الحق 
)أ( إذا لم يقم المدعم عليهم بالت لم من قرار وقؾ اإلفراج 

( من هذا 9المادة ) فمخالل الميعاد المنصوص علي  
 القرار.

 )ب( إذا صدر قرار قضائم بوقؾ الرسالة محل الشكو .
صالح  فمحالة صدور حكم ايجابم  فمعلى الجمرت المختص   -4

وعنوان المرسل والمستورد أو  بؤسماءصاحب الحق ابالؼ  
 المصدر للسلع المعنية وكيانها.

 مادة 
 المتعدية(السلع  فم)التصرؾ 

بالنسبة للرسائل محل طلب اتخاذ تدابير ضدها و لم يتقدم  -1
عنها يتم اتالفها او اعدامها على نفقة  المستورد لإلفراج
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 الحق.صاحب 
يجوإل للجمرت المختص بعد موافقة صاحب الحق والمستورد  -2

أو المصدر ان يتم اتالؾ الرسالة او اعدامها على نفقة 
 المستور او المصدر. 

حالة صدور حكم نهائم لصالح صاحب الحق دون اشارة  فم -3
السلع المتعديةو على الجمرت  فمالى اسلوب التصرؾ 

 ة المستورد.المختص اتالؾ أو اعدام هذل السلع على نفق
حالة اتخاذ اجراءاا قضائية حيال  فمال يجوإل لصاحب الحق   -4

رسالة مدعى بتعديها على حق و ان يطلب من الجمرت 
المختص االفراج أو اإلذن بالتصدير عن هذل الرسالة ما لم 

 يكن قد قدم مستنداً موثقاً يفيد تناإلل  عن الدعو . 
يجوإل بموافقة رئيي قطاع التجارة الخارجية بناء على طلب   -5

اجراءاا االفراج النهائم أو اإلذن  فمصاحب الحق السير 
و وبعد تقديم ما يفيد التعد ما تم اإلالة م اهر  إذابالتصدير 

 فمالتناإلل عن الدعو  أو اقرار بعدم طلب دعو  قضائية 
 هذل الحالة.

 

 مادة 
الفكرية المقدم بشؤنها طلب  يتم تسجيل حقوق الملكية

حماية وفقا للفقرة الثانية من المادة الثالثة من هذا القرار فم قاعدة 
بياناا يتم إنشاءها بالتنسيق بين مصلحة الجمارت وقطاع التجارة 

 الخارجية والجهاا المختصة بتسجيل حقوق الملكية الفكرية.
خاصة بتسجيل على أن يتم ربط قاعدة البياناا بقواعد البياناا ال

حقوق الملكية الفكرية بالجهاا المختصة بتسجيلها وفقاً للقانون 
الخاص بإصدار قانون حماية حقوق الملكية  2332لسن   12رقم 
 ية.الفكر

 الباب الثال  
 الصفقاا المتكافئة

 ـــ

  الرابعالباب 
 صفقاا التبادل التجار  المتكافخ
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ـمم يجمموإل عقممد صممفقاا متكافئممة لتبممادل سمملع أو خممدماا و 66مممادة
من ؼير موقعين علمى عقمد الصمفقة و ويجوإل تنفيذ هذل العقود ولو 

علمى أن يممتم تنفيممذ عقممد الصممفقة ممن خممالل احممد البنمموت العاملممة فممى 
 جمهورية مصر العربية .

يجوإل عقد صفقاا تبادل تجار  متكافخ لتبمادل السملع أو ـ  66مادة 
و ويجوإل تنفيذ هذل العقود ولو من ؼير موقعين علمى عقمد  الخدماا

الصممفقة و علممى أن يممتم تنفيممذ عقممد الصممفقة مممن خممالل احممد البنمموت 
 العاملة فى جمهورية مصر العربية .

ـ ال يجوإل تنفيذ عقد الصفقاا المتكافئة للسلع المن ورة إال 69مادة
األحوال للمقيدين فى سجل المصدرين وسجل المستوردين بحسب 

و وذلت مع عدم اإلخالل بؤحكام القوانين واللوائح التم تجيإل 
 التصدير أو االستيراد دون القيد فى هذين السجلين.

للسلع  صفقاا تبادل تجار  متكافخـ  ال يجوإل تنفيذ عقد  69مادة 
المن ورة إال للمقيدين فى سجل المصدرين وسجل المستوردين 

خالل بؤحكام القوانين واللوائح بحسب األحوال و وذلت مع عدم اإل
 التم تجيإل التصدير أو االستيراد دون القيد فى هذين السجلين.

 

ـ تلتإلم الجهماا المتعاقمدة علمى صمفقاا متكافئمة بمؤن تمودع 61مادة
قطاع التجارة الخارجية نسخة ممن التعاقمد وأيمة تعمديالا تمرد عليم  

  وبإخطمار همذا فور توقيع  واسمم البنمت المذ  يمتم التنفيمذ ممن خاللم
القطاع بما نفذ منها استيراداً وتصديراً خالل شهرين من نهاية مدة 

 العقد .

صممفقاا تبممادل تجممار  ـ  تلتممإلم الجهمماا المتعاقممدة علممى  61مممادة 
بؤن تمودع قطماع التجمارة الخارجيمة نسمخة ممن التعاقمد وأيمة  متكافخ

مممن واسممم البنممت الممذ  يممتم التنفيممذ  فممور توقيعمم تعممديالا تممرد عليمم  
خالل  وإخطار القطاع بما نفذ منها استيراداً وتصديراً خالل شمهرين 

 من نهاية مدة العقد .

 

ـ يتعين علمى المصمدر قبمل تصمدير السملع الخاضمعة للرقابمة 93مادة
 –الثممموم الطممماإلج  –النوعيممة علمممى الصمممادراا )المممموالح الطاإلجمممة 

( الفمول السمودانم الطمماإلج –البطماطي الطاإلجمة  –البصمل الطماإلج 
الحصمممول علمممى موافقمممة الهيئمممة العاممممة للرقابمممة علمممى الصمممادراا 
والوارداا وفقاً لقواعد وإجمراءاا فحمص ورقابمة السملع المصمدرة 

 المنصوص عليها فم القسم الثانم وذلت فيما عدا :  
)أ( السمملع الممموردة لتممموين السممفن الرأسممية فممى الممموانم المصممرية 

وردة للطمممائراا فمممى والسمممفن العمممابرة لقنممماة السمممويي والسممملع المممم
 المطاراا المصرية .

 )ب( السلع المصدرة بؽير قصد االتجار .
)ج( مستلإلماا اإلنتاج المصدرة إلى المشروعاا المقامة بن ام 

 المناطق الحرة فى جمهورية مصر العربية .

ـ  يتعين على المصدر قبل تصدير السلع الخاضمعة للرقابمة  93مادة 
 –الثممموم الطممماإلج  –النوعيمممة علمممى الصمممادراا )المممموالح الطاإلجمممة 

الفممول السممودانم الطمماإلج(  –البطمماطي الطاإلجممة  –البصممل الطمماإلج 
الحصمممول علمممى موافقمممة الهيئمممة العاممممة للرقابمممة علمممى الصمممادراا 

ابمة السملع المصمدرة والوارداا وفقماً لقواعمد وإجمراءاا فحمص ورق
 المنصوص عليها فم القسم الثانم وذلت فيما عدا :  

المصممرية  الممموانخ فممم)أ( السمملع الممموردة لتممموين السممفن الرأسممية 
والسمممفن العمممابرة لقنممماة السمممويي والسممملع المممموردة للطمممائراا فمممى 

 المطاراا المصرية .
 )ب( السلع المصدرة بؽير قصد االتجار .

المصدرة إلى المشروعاا المقامة بن ام )ج( مستلإلماا اإلنتاج 
 المناطق الحرة فى جمهورية مصر العربية .

 

 الباب الخامي

 أحكام ختامية 
 ــ

 الساديالباب 

 أحكام ختامية 
 ــ
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ـمم تقمموم الجهمماا المنمموط بهمما إصممدار الموافقمماا التصممديرية 91مممادة
واالستيرادية بموافاة قطماع التجمـارة الخارجيمة ببيمان شمهر  بهمذل 

 بالكمية والقيمة.الموافقـاا على أساي سلع/ بالد 

ـ تقموم الجهماا المنموط بهما إصمدار الموافقماا التصمديرية  91ممادة 
بهممذل  شمهر واالسمتيرادية بموافماة قطمماع التجمـارة الخارجيمة ببيممان 
 الموافقـاا على أساي سلع / بالد بالكمية والقيمة.

الصفقاا المتكافئة ممن خاللهما ـ تلتإلم البنوت التى يتم تنفيذ 93مادة
بإخطار قطاع التجمارة الخارجيمة بموقمؾ تنفيمذ كمل صمفقة اسمتيرادا 

 وتصديرا فى نهاية كل ربع سنة ميالدية
 

 صفقاا تبادل تجار  متكمافخيتم تنفيذ  التمـ تلتإلم البنوت  96مادة 
من خاللها بإخطار قطاع التجارة الخارجية بموقمؾ تنفيمذ كمل صمفقة 

 نهاية كل ربع سنة ميالدية فمصديرا استيرادا وت

 

 القسـم الثـانم
 ن ام وإجراءاا فحص ورقابة السلع المستوردل والمصدرل

 الفصل األول
 أحكام عامة

 ــــ
ـمم يممتم فحممص ورقابممة السمملع المسممتوردة والمصممدرة وفقمما 94مممادة

و وقرار رئميي الجمهوريمة  2332لسن   155ألحكام القانون رقم 
 1116وقرار رئيي مجلي الوإلراء رقم   2333لسن   136رقم 
 المشار إليهم على النحو المبين بالمواد التالية : 2333لسن  

 القسـم الثـانم
 والمصدرة المستوردةن ام وإجراءاا فحص ورقابة السلع 
 الفصل األول
 أحكام عامة

 ــــ
ـ يمتم فحمص ورقابمة السملع المسمتوردة والمصمدرة وفقمما  94 ممادة

وقمرار رئميي الجمهوريمة  و2332لسمن   155ألحكام القمانون رقمم 
 1116رقمم وقرار رئميي مجلمي الموإلراء  2333لسن   136رقم 
  التالية:المشار إليهم على النحو المبين بالمواد  2333لسن  

 

القسم : الهيئة العامة ـ يقصد بالهيئة أينما وردا فى هذا 95مادة
 للرقابة على الصادراا والوارداا.

هذا القسم : الهيئة العامة  فمـ يقصد بالهيئة أينما وردا  95مادة 
 للرقابة على الصادراا والوارداا.

 

 ـ تختص الهيئة بما يلم:96مادة
حممممص جميممممع السمممملع المسممممتوردة الخاضممممعة ألحكممممام قمممموانين فأ(

اإلشمممعاعاا المإينمممة والوقايمممة ممممن مخاطرهممما ومراقبمممة األؼذيمممة 
 والإلراعة واالستيراد والتصدير المشار إليها 

وبالنسبة لما يستورد من هذل السلع بن ام السماح المإقا     
ا يقتصر الفحص على اجتياإل االختباراا الميكروبيولوجية واآلفا

 المحجرية والحشرية .
ب( فحممممص جميممممع السمممملع المصممممدرة الخاضممممعة ألحكممممام قمممموانين 
االشعاعاا المإينة والوقاية ومخاطرها ومراقبة األؼذية والإلراعمة 

 واالستيراد والتصدير المشار إليها.

العامة للرقابة علمى الصمادراا والموارداا تختص الهيئة ـ  96مادة 
علمـى مرحلمة  بالفحص والرقابة على السملع المسمتوردة والمصمدرةو

تحممما إشمممراؾ الهيئمممة بالجهممماا المنممموط بهممما  السمممتعانةباو وواحمممدة
 والخبممراء الجهمماا بتمموفير الفنيممينان تلتممإلم هممذل  علممىو )المعامممل(
 . وللهيئة فم سبيل ذلت:الالإلمين

الخاضممعة ألحكممام  المصممدرةو أوفحممص جميممع السمملع المسممتوردة  أ(
قوانين اإلشعاعاا المإينة والوقاية من مخاطرهما ومراقبمة األؼذيمة 

المممواردة بالممممادة الخامسمممة ممممن والإلراعمممة واالسمممتيراد والتصمممدير 
 .بشؤن تنمية التصدير 2332لسن   155القانون رقم 

وبالنسبة لما يستورد من هذل السلع بن ام السماح المإقا     
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اإلشراؾ على فحص ورقابة السلع المصدرة والمستوردة  ( ج)
لفنية  وقمع الخاضعة ألحكام قواعد الرقابة على المصنفاا ا

التدليي والؽش ومإلاولة مهنة الصيدلة والمواد السامة وؼير 
السامة التم تستخدم فى الصناعة والرقابة على المعادن الثمينة 

 وحماية اآلثار والوإلن والقياي والكيل .
التؤكممد مممن االلتممإلام بن ممام التتبممع بالنسممبة للسمملعة الخاضممعة لهممذا  ( د)

الن ممام وفقمما للقواعممد التممم يصممدر بهمما قممرار مممن المموإلير المخممتص 
 بالتجارة الخارجية.

 )هـ( فحص السلع التم يطلب أصحاب الشؤن فحصها اختيارياً .

 )و( إجراء التحاليل التم تطلبها أ  من الجهاا أو األشخاص .

يقتصر الفحص على اجتياإل االختباراا الميكروبيولوجية واآلفاا 
 المحجرية والحشرية .

اإلشمممراؾ علمممى فحمممص ورقابمممة السممملع المصمممدرة والمسمممتوردة  ب(
الخاضعة ألحكام قواعد الرقابة على المصنفاا الفنية وقمع التدليي 

إلاولة مهنة الصيدلة والمواد السمامة وؼيمر السمامة التمم والؽش وم
الصناعة والرقابة علمى المعمادن الثمينمة وحمايمة اآلثمار  فمتستخدم 

 والكيل.والوإلن والقياي 
بن مممام التتبممع بالنسمممبة  التؤكممد ممممن االلتممإلام التؤكممد علممى تطبيمممق( ج

للسلعة الخاضعة لهذا الن ام وفقا للقواعد التم يصدر بهما قمرار ممن 
 الوإلير المختص بالتجارة الخارجية.

المصمدرة ؼيمر و أود ( فحص أو إجراء التحاليل للسلع المسمتوردة  
لتحليل والتمم يطلمب أصمحاب الشمؤن فحصمها أو اوالخاضعة للفحص 
 تحليلها اختيارياً.

ـمم تممتم إجممراءاا الفحممص والرقابممة علممى السمملع الموضممحة 99مممادة
بالمادة السابقة علـى مرحلة واحدة باإلستعانة بالجهاا المنوط بهما 
ذلممت طبقمما للقمموانين والقممراراا المن مممة الختصاصمماتها و علممم ان 

 تلتإلم هذل الجهاا بتوفير الفنيين الالإلمين .

ـ تممتم إجممراءاا الفحممص والرقابممة علممى السمملع الموضممحة  99ممادة 
بالجهماا المنموط بهما  باالستعانةبالمادة السابقة علـى مرحلة واحدة 

ذلممت طبقمما للقمموانين والقممراراا المن مممة الختصاصمماتها و علممم ان 
 .الالإلمين والخبراءالجهاا بتوفير الفنيين  تلتإلم هذل

 

بهمما إجممراءاا الفحممص  ـمم  يلحممق منممدوبو الجهمماا المنمموط13مممادة
والرقابة التم تشرؾ عليها الهيئة بفرع الهيئة المختص بنماء علمى 

 ترشيح من الوإلارة أو الجهة التابعين لها وموافقة الهيئة .
ويعتبممر هممإالء المنممدوبون خممالل فتممرة إلحمماقهم بالهيئممة خاضممعين 

 لإلشراؾ اإلدار  والتعليماا الصادرة من الهيئة .

مندوبو الجهاا المنوط بها إجراءاا الفحص  ـ يلحق 13مادة 
بفرع الهيئة المختص بناء على  ووالرقابة التم تشرؾ عليها الهيئة

 الهيئة.ترشيح من الوإلارة أو الجهة التابعين لها وموافقة 
يعتبمممر همممإالء المنمممدوبون خمممالل فتمممرة إلحممماقهم بالهيئمممة خاضمممعين 

 .ر  والتعليماا الصادرة من الهيئةلإلشراؾ اإلدا

 

 الفصل الثانم
 فحص السلع المستوردة

 ـــــ
ـمم تممتم إجممراءاا الفحممص ال مماهر  وسممحب العينمماا للسمملع 11مممادة

( بقممرار رئمميي 2المسممتوردة وفقمما للن ممام الموضممح بممالملحق رقممم )
المشمار إليم  ومما يطممرأ  2333لسممن   1116مجلمي الموإلراء رقمم 

 الفصل الثانم
 فحص السلع المستوردة

 ـــــ
ـ تمتم إجمراءاا الفحمص ال ماهر  وسمحب العينماا للسملع  11ممادة 

( بقممرار رئمميي 2المسممتوردة وفقمما للن ممام الموضممح بممالملحق رقممم )
المشممار إليمم  وممما يطممرأ  2333لسممن   1116مجلممي المموإلراء رقممم 
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الممواد علي  ممن تعمديالا والقواعمد المنفمذة المنصموص عليهما فمى 
 التالية .

 

المممواد  فممممنصمموص عليهمما عليمم  مممن تعممديالا والقواعممد المنفممذة ال
 التالية.

ـ يجوإل بناء على طلمب المسمتورد للسملع الؽذائيمة أن يطلمب 13مادة
من الهيئة إجراء الفحص فى مناطق إنتاج هذل السملع خمارج المبالد 
وفى هذل الحالة يتحمل المستورد كافة النفقاا وكذا مقابل الخدماا 

المموإلير المخممتص وذلممت وفقمما للقواعممد التممم يصممدر بهمما قممرار مممن  
 بالتجارة الخارجية.

على أن هذا الفحص ال يحل بالضرورة محمل إجمراءاا الفحمص فمى 
 موانم الوصول .

الؽذائيممة أن يطلممب مممن الهيئممة  يجمموإل لمسممتورد السمملعـ  13مممادة 
مناطق إنتماج همذل السملع خمارج المبالد وفمى همذل  فمإجراء الفحص 

قابممل الخممدماا وذلممت الحالممة يتحمممل المسممتورد كافممة النفقمماا وكممذا م
وفقمما للقواعممد التممم يصممدر بهمما قممرار مممن المموإلير المخممتص بالتجممارة 

 الخارجية.
 فممعلى أن هذا الفحص ال يحل بالضمرورة محمل إجمراءاا الفحمص 

 الوصول.خ موان
 

 

يشترط فى الرسالة المطلموب فحصمها أن يكمون محتويماا ـ 14مادة
 والرتب  والعبوة .كل لوط أوطرد متطابقة فى النوع والصنؾ 

الرسالة المطلوب فحصها أن يكون محتويماا  فمـ يشترط  14مادة 
 والعبوة. والرتبةالنوع والصنؾ  فمكل لوط أو طرد متطابقة 

 

ـ يتم التصرؾ فى الرسائل التم خضعا إلجمراءاا الفحمص 15مادة
 ال اهر  طبقا للقواعد اآلتية :

ال اهر  تصدر شهادة بالنسبة للسلع التى يكتفى بالفحص  -1
 المطابقة بمجرد اجتياإل هذا الفحص بنجاح .

بالنسبة للسلع التم اجتاإلا الفحص ال اهر  ويلإلم  -2
 فحصها معملياً يراعم األتم:

وأشراؾ الجهاا أ( أن يتم نقل وتخإلين هذل السلع تحا تحف  
و على أال يتم التصرؾ فيها إال  ساعة 41الرقابية المختصة خالل 

 تيجة الفحص النهائم وإ هار شهادة المطابقة .بعد  هور ن
ويجوإل لصاحب الشؤن االبقاء على الرسالة داخل الدائرة الجمركية 

 لحين  هور نتيجة الفحص النهائم وإصدار شهادة المطابقة .
ب ( يتعين إصدار النتائج النهائية للفحص فى مدة أقصاها سبعة 

عيناا المعلباا  أيام من تارير سحب أخر عينة و ذلت فيما عدا
الؽذائية وعبواا الميال و والسلع الخاضعة الختبار الدايوكسين 
يتعين  إصدار النتائج النهائية فى مدة اقصاها خمسة عشر يوماً 

 ( 15المادة )
بالنسبة للفحص ال ماهر  يمتم وفقماً ألحكمام قمرار مجلمي الموإلراء  -

 بند ثالثا. 2رقم بالملحق  2333لسن   1116رقم 
السمملع الخاضممعة للفحممص ال مماهر  فقممط هممم السمملع ؼيممر الممواردة 

( أو ؼيممر الخاضممعة للفحممص وفقمماً لقمموانين جهمماا 1بممالملحق رقممم )
معنية أخر  مثل هيئة الطاقمة الذريمة والصمحة والإلراعمة والبتمرول 
 .والداخلية ...... إلرو وكذا ما ورد بشؤن  نص خاص بهذل الالئحة

 
الرسممائل التممم خضممعا إلجممراءاا  فممميممتم التصممرؾ  ـ 11مممادة 

 الفحص ال اهر  طبقا للقواعد اآلتية :
ال يلإلم فحصها يكتفى بالفحص ال اهر  و التمبالنسبة للسلع  -1

 تصدر شهادة المطابقة بمجرد اجتياإل هذا الفحص بنجاح. معمليا
بالنسبة للسلع التم اجتاإلا الفحص ال اهر  ويلإلم فحصها معملياً  -2

 :االتميراعم 
يجوإل نقل وتخإلين هذل السلع خارج الدائرة الجمركية تحا تحف  ) أ ( 
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من تارير سحب أخر عينة و وبالنسبة للمصنفاا الفنية الواردة 
ألول مرة تصدر النتائج النهائية للفحص لها خالل شهر من تارير 

 عينة.أخذ ال
يتعممين إصممدار النتممائج النهائيممة لفحممص السمملع ؼيممر  الؽذائيممة خممالل 
المممدة المحممددة فممى االختبمماراا التممم تضمممنتها المواصممفة القياسممية 

 أوالتشريعاا المن مة لهذا الشؤن .

على أال يتم التصرؾ فيها إال  وأشراؾ الجهاا الرقابية المختصة و
 بعد  هور نتيجة الفحص النهائم وإ هار شهادة المطابقة.
سماعة  24) ب ( يتعين إصدار النتائج النهائية لفحص السملع خمالل 

مممن انتهمماء المممدة المحممددة لالختبمماراا التممم تتضمممنها المواصممفة 
 المن مة لهذا الشؤن . اأو التشريعاالقياسية 

 
 
 

ـ يشممترط للنقممل والتخممإلين تحمما تحفمم  واشممراؾ الجهمماا  16مممادة
 الرقابية المختصة ما يلم :

تقديم صـورة من عقد ملكية أو استئجار المخإلن المطلوب  -1
التخإلين ب و وبالنسبة للمصانع تقديم ما يثبا وجود مخإلن 
مخصص لهذا الؽرق وعلى أن يقوم فرع الهيئة بفتح سجل يقيد 
في  هذل العقود ويعفى المقيدين فى هذا السجل من تقديم صور 

 العقود 
إال يكون سبق للجهة المستوردة أن أخلا بالتإلاماتها إإلاء أ   -2

وذلت) خالل رسالة أخر  لها سبق نقلها وتخإلينها تحا التحف  
شهر السابقة لوصول الرسالة المطلوب نقلها تحا التحف   12

 (وأو تم إحالتها إلى القضاء وماإلالا القضية من ورة .
سائل من نفي نوعي  أال يكون بالمخإلن المطلوب التخإلين في  ر -3

 األصناؾ المطلوب تخإلينها .
 ويكتفم بؤخذ تعهد على المستورد بالنسبة للسلع الصناعية .

بمسئوليت  الكاملة عن الرسالة خالل  ان يقدم المستورد تعهداً  -4
وأن المخإلن المنقول  نقلها وتخإلينها وحتى إصدار النتائج النهائية

المنقولة إلي  وعدم التصرؾ إلي  الرسالة كاؾ الستيعاب الكمية 
 ها .فيها لحين صدور القرار فى شؤن

 استيفاء قواعد الحجر البيطر  عن رسائل الحيواناا الحية . -5
على فرع الهيئة فى الميناء المنقول من  الرسالة أتخاذ اإلجراءاا  -6

ـ يشممترط للنقممل والتخممإلين تحمما تحفمم  واشممراؾ الجهمماا  16مممادة 
 يلم:الرقابية المختصة ما 

لعقار  ملكية المخإلن )مسجل بالشهر اتقديم صـورة من عقد  -1
 أو صدر ل  حكم بصحة توقيع( أو عقد ايجار مصدق علي  من

وبالنسبة للمصانع تقديم ما  ب والشهر العقار  المطلوب التخإلين 
على أن يقوم فرع  الؽرقويثبا وجود مخإلن مخصص لهذا 

هذا  فمالهيئة بفتح سجل يقيد في  هذل العقود ويعفى المقيدين 
 العقود.السجل من تقديم صور 

إال يكون سبق للجهة المستوردة أن أخلا بالتإلاماتها إإلاء أ   -2
وذلت )خالل رسالة أخر  لها سبق نقلها وتخإلينها تحا التحف  

السابقة لوصول الرسالة المطلوب نقلها تحا  الثال  سنواا
 من ورة.التحف (و أو تم إحالتها إلى القضاء وماإلالا القضية 

في  رسائل من نفي أال يكون بالمخإلن المطلوب التخإلين  -3
 تخإلينها.نوعي  األصناؾ المطلوب 

ان يقدم المستورد تعهداً بمسئوليت  الكاملة عن الرسالة خالل  -4
 شؤنها فمنقلها وتخإلينها وعدم التصرؾ فيها لحين صدور القرار 

  .إصدار النتائج النهائيةو
أن المخإلن المنقول إلي  الرسالة كاؾ الستيعاب الكمية   -5

 .المنقولة إلي 
 الحية.استيفاء قواعد الحجر البيطر  عن رسائل الحيواناا  -6

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  2بالنسبة للفقرة رقم 
لمردع المسممتورد شممهراً كونهما كافيمة  12االبقماء علمم فتمرة الح مر 

 المخالؾ و عدم تعديل المادة
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 األتية :
إخطار الجمرت المختص بعدم اإلفراج النهائم عن الرسالة إال بعد  (أ )

نتائج الفحص النهائم أ هرا مطابقة الرسالةوواتخاذ إخطارل بؤن 
 إجراءاا إعادة التصدير أو إعدام الرسالة فى حالة عدم المطابقة .

إخطار مباح  التموين وفرع الهيئة الذ  يقع فى دائرت  المخإلن  (ب )
إلتخاذ إجراءاا معاينة الرسالة لحين صدور قرار التصرؾ فيها 

 .على ضوء النتائج النهائية للفحص 
 ويضاؾ إلى هذل الشروط بالنسبة للسلع الؽذائية ما يلم :

  تقديم صورة فوتوؼرافية من رخصة المخإلن التم توضح السماح
 بتخإلين المواد الؽذائية .

على أن يفتح سجل بفرع الهيئة يسجل ب  المخاإلن المسموح لها 
بتخإلين المواد الؽذائية داخل نطاق الفرع وذلت من واقع رخص 

 المخاإلن التم يتقدم بها المستوردون للسلع الؽذائية .هذل 

  يتم إخطار الوحدة الصحية التم يقع بدائرتها المخإلن وكذا مديرية
الشئون الصحية التابع لها بكافة بياناا الرسالة برقياً أوكتابياً 
أوبالفاكي و التخاذ اإلجراءاا الصحية الخاصة بمعاينة المخإلن 

اإلجراءاا الصحية حيالهاو لحين صدور  واستقبال الرسالة وإنجاإل
النتائج النهائية للفحص و كما يتم أخطار اإلدارة العامة لمراقبة 
األؼذيةو ومديرية الصحة الواقعة فى دائرتها الميناء الوارد إلي  

 الرسالة .

 : بالنسبة لرسائل المواد الؽذائية المجمدة يراعم األتم 
( 11-ـة ذاا تجميـد عميق)تنقل الرسائل بواسطـة سيـاراا ثالج (أ )

وتشمع السيارة بالشمع األحمر وتختم بختم مفتش األؼذية 
 بالجمرت مع أخذ أرقام السيارا وأسماء السائقين.

على الجهة الصحية )التم توجد بها الثالجة المنقول إليها الرسالة(  (ب )
 معاينة الثالجة مكان تخإلين الرسالة .

ية والنوع ومطابقتها يتم استقبال الرسالة والتحقق من الكم (ج )
لألوراق المرفقة بها والتؤكد من سالمة األختام قبل فضها بمعرفة 

اإلجراءاا  اتخاذالميناء المنقول من  الرسالة  فمعلى فرع الهيئة  -9
 األتية:

إخطار الجمرت المختص بعدم اإلفراج النهائم عن الرسالة  (أ )
الرسالة إال بعد إخطارل بؤن نتائج الفحص النهائم أ هرا مطابقة 

حالة عدم  فمإجراءاا إعادة التصدير أو إعدام الرسالة  واتخاذ
 المطابقة.

دائرت   فميقع  الذ إخطار مباح  التموين وفرع الهيئة  (ب )
إجراءاا معاينة الرسالة لحين صدور قرار التصرؾ  التخاذالمخإلن 

 للفحص.فيها على ضوء النتائج النهائية 
 يلم:ويضاؾ إلى هذل الشروط بالنسبة للسلع الؽذائية ما 

  تقديم صورة من رخصة المخإلن التم توضح السماح بتخإلين
 المواد الؽذائية بعد االطالع على االصل.

على أن يفتح سجل بفرع الهيئة يسجل ب  المخاإلن المسموح لها 
بتخإلين المواد الؽذائية داخل نطاق الفرع وذلت من واقع رخص 

 الؽذائية.هذل المخاإلن التم يتقدم بها المستوردون للسلع 

  يتم إخطار الوحدة الصحية التم يقع بدائرتها المخإلن وكذا مديرية
الشئون الصحية التابع لها بكافة بياناا الرسالة برقياً أو كتابياً أو 

التخاذ اإلجراءاا الصحية الخاصة بمعاينة  وتخإلينهاقبل بالفاكي 
و وإنجاإل اإلجراءاا الصحية حيالهاالمخإلن واستقبال الرسالة 
كما يتم أخطار اإلدارة العامة  للفحصولحين صدور النتائج النهائية 

دائرتها الميناء الوارد  فم ة األؼذيةو ومديرية الصحة الواقعلمراقب
 الرسالة.إلي  

  االتم:بالنسبة لرسائل المواد الؽذائية المجمدة يراعم 
 أو حاوياا مبردةتنقل الرسائل بواسطـة سيـاراا ثالجـة  (أ )

 ويتم التشميع بالشمع(  درجة مئوية 11-د عميق )ذاا تجميـ
كما يتم وضع ختم األحمر وتختم بختم مفتش األؼذية بالجمرت 

 وأسماء السائقين. السيارةالسيل الجمركم مع أخذ أرقام 
على الجهة الصحية )التم توجد بها الثالجة المنقول إليها الرسالة(  (ب )
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لجنة تشكل لهذا الؽرق ممثل فيها مراقب األؼذية ومفتش األؼذية 
المختص ويتم إثباا ذلت فى محضر إثباا حالة ويحرر محضر 
للتحف  الصحم على الرسالة لحين ورود إخطار من الهيئة 

 سالة بالمطابقة للر
على الجهة المنقول منها الرسالة إبالغ الجهة المنقول إليها  (د )

الرسالة برقياً أو بالفاكي ويإيد ذلت بخطاب لشرح اإلجراءاا مع 
إيضاح الكمياا الواردة والبياناا مستوفاة وعلى اإلدارة العامة 

 لمراقبة األؼذية متابعة كافة اإلجراءاا .
والمرسمل إليهما متابعمة وصمول على كل من الجهتين المرسمل منهما 

الرسالة وجميع اإلجراءاا المتخذة حيالها واتخماذ كافمة اإلجمراءاا 
 القانونية فى حالة حدو  أ  مشكلة أو مخالفاا.

 معاينة الثالجة مكان تخإلين الرسالة.
يتم استقبال الرسالة والتحقق من الكمية والنوع ومطابقتها لألوراق  (ج )

قبل فضها  األختام والسيل الجمركمالمرفقة بها والتؤكد من سالمة 
بمعرفة لجنة تشكل لهذا الؽرق ممثل فيها مراقب األؼذية ومفتش 

محضر إثباا حالة ويحرر  فماألؼذية المختص ويتم إثباا ذلت 
لى الرسالة لحين ورود إخطار من الهيئة محضر للتحف  الصحم ع

  .بالمطابقة للرسالة
على الجهة المنقول منها الرسالة إبالغ الجهة المنقول إليها  (د )

الرسالة برقياً أو بالفاكي ويإيد ذلت بخطاب لشرح اإلجراءاا مع 
إيضاح أن الكمياا الواردة والبياناا مستوفاة وعلى اإلدارة العامة 

 اإلجراءاا.بعة كافة لمراقبة األؼذية متا
على كل ممن الجهتمين المرسمل منهما والمرسمل إليهما متابعمة وصمول 
الرسالة وجميع اإلجراءاا المتخمذة حيالهما واتخماذ كافمة اإلجمراءاا 

 حالة حدو  أ  مشكلة أو مخالفاا. فمالقانونية 

ـمم تلتممإلم الهيئممة والمعامممل ووحممداا الفحممص المحممال إليهمما 19مممادة
عيناا السلع الؽذائيمة المسمتوردة بمالفحوص والتحاليمل  الموضمحة 

لسن   1116( من قرار رئيي مجلي الوإلراء رقم 1بالملحق رقم)
المشممار إليمم  وممما يطممرأ عليهمما مممن تعممديالا و وذلممت مممع  2333

 . مراعاة المواصفاا القياسية المعتمدة
كما تلتإلم الهيئة بالنسبة لالختباراا والتحاليل الخاصة بالسلع ؼيمر 
الؽذائيممة بالمواصممفاا القياسممية الصممادرة أو المعتمممدة مممن الهيئممة 

 المصرية العامة للمواصفاا والجودة .

ـ تلتممإلم الهيئممة والمعامممل ووحممداا الفحممص المحممال إليهمما  19ممادة 
 والتحاليممل الموضممحةص عينمماا السمملع الؽذائيممة المسممتوردة بممالفحو

 1116( مممن قممرار رئمميي مجلممي المموإلراء رقممم 1) بممالملحق رقممم
وذلمت ممع  تعمديالاوالمشار إلي  ومما يطمرأ عليهما ممن  2333لسن  

وفقممماً للضممموابط الممواردة فمممم الممممادة مراعمماة المواصمممفاا القياسممية 
 .التالية

يمر كما تلتإلم الهيئة بالنسبة لالختباراا والتحاليل الخاصة بالسملع ؼ
وفقمماً للضمموابط الممواردة فممم المممادة الؽذائيممة بالمواصممفاا القياسممية 

 .التالية.
 

 

ـم بالنسمبة للسملع التمم صمدر لهما مواصمفة قياسمية مصمرية 11ممادة
إلإلاميممة تلتممإلم الهيئممة بممإجراء التحاليممل واالختبمماراا المحممددة بهممذل 
المواصممفة و وال تسممر  أ  تعممديالا علممى المواصممفة إال بعممد شممهر 

 تارير نشرها .من 

ـ بالنسبة للسملع التمم صمدر لهما مواصمفة قياسمية مصمرية  11مادة 
إلإلاميممة تلتممإلم الهيئممة بممإجراء التحاليممل واالختبمماراا المحممددة بهممذل 

وال تسر  أ  تعديالا على المواصفة إال بعد شمهر ممن  المواصفةو
 نشرها.تارير 
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وبالنسبة للسلع التم لم يصدر لها مواصفة قياسية مصرية إلإلاميمة 
يحمدد المسمتورد المواصمفة القياسمية التمم يطلمب الفحمص والتحليمل 

 على أساسها.
فإذا لم يطلب المستورد الفحص على مواصفة قياسمية محمددة يحمق 

طبقماً للمعمل المحال إلي  عينة السلع المستوردة أن يجر  الفحمص 
 آلي  مواصفة قياسية معتمدة .

مواصفة قياسية مصمرية إلإلاميمة وبالنسبة للسلع التم لم يصدر لها 
يحممدد المسممتورد المواصممفة القياسممية التممم يطلممب الفحممص والتحليممل 

 على أساسها.
فإذا لم يطلب المستورد الفحص على مواصفة قياسية محددة يحق  (ل )

للمعمل المحال إلي  عينة السلع المستوردة أن يجر  الفحص طبقاً 
 معتمدة.مواصفة قياسية  آلية

المعامل المحال إليها عيناا السلع للفحمص وإجمراء  ـ تلتإلم17مادة
االختباراا عليها بإجراء ما تضممنت  المواصمفة القياسمية المعتممدة 
الواحدة وال يجوإل أن يختار اختباراا من أكثر من مواصفة قياسية 

. 

ـ تلتممإلم المعامممل المحممال إليهمما عينمماا السمملع للفحممص  17مممادة 
ممما تضمممنت  المواصممفة القياسممية وإجمراء االختبمماراا عليهمما بممإجراء 

المعتممممدة الواحمممدة وال يجممموإل أن يختمممار اختبممماراا ممممن أكثمممر ممممن 
 قياسية.مواصفة 

 

ـمم تلتممإلم فممروع الهيئممة كممل فممى اختصاصمم  بإتمممام اجممراءاا 73مممادة
الفحص والتحليل فى المعامل ووحداا الفحمص المبينمة فمى القائممة 

الموإلراء رقمم  ( بقمرار رئميي مجلمي3التم تضممنها الملحمق رقمم )
المشار إلي  والتم يصدر بها قرار من الوإلير  2333لسن   1116

 المختص بالتجارة الخارجيةو وما يطرأ علي  من تعديالا .
ويجمممموإل لفممممروع الهيئممممة إجممممراء الفحمممموص الصممممحية والبيطريممممة 
والمحجريمممة بممما  ممممن المعاممممل المإهلمممة لمممذلت والمممواردة بالقائممممة 

لعينممماا المطلممموب فحصمممها علمممى المشمممار إليهممما و علمممى أن تحمممال ا
النموذج المعد لهذا الشؤن والذ  يحدد في  تحديداً دقيقماً االختبماراا 

 والفحوص المطلوب إجراإها.
ويجمموإل لفممروع الهيئممة إجممراء الفحمموص واالختبمماراا علممى عينمماا 
الرسالة الواحدة فى أكثر من معمل من المعامل الواردة فمى القائممة 

( مممن قممرار رئمميي مجلممي المموإلراء 3)التمم يتضمممنها الملحممق رقممم 
 المشار إلي  . 2333لسن   1116رقم 

وتلتإلم المعامل التابعة لوإلارة التجارة الخارجية والصناعة ووإلارة 
الإلراعممة واستصممالح األراضممم ووإلارة الصممحة والسممكان ووإلارة 

( بقمممرار 3الكهمممـرباء والطاقمممة الموضمممحة بمممالملحق المرفمممق رقمممم )
ار إليم  بمإجراء االختبمار علمى العينماا رئيي مجلي الموإلراء المشم

اختصاصم  بإتممام اجمراءاا  فممـ تلتمإلم فمروع الهيئمة كمل  73ممادة 
القائممة  فممالمعامل ووحمداا الفحمص المبينمة  فمالفحص والتحليل 

( بقممرار رئمميي مجلممي المموإلراء رقممم 3التممم تضمممنها الملحممق رقممم )
المشار إلي  والتم يصدر بها قرار من الموإلير  2333لسن   1116

 تعديالا.المختص بالتجارة الخارجيةو وما يطرأ علي  من 
ويجمممموإل لفممممروع الهيئممممة إجممممراء الفحمممموص الصممممحية والبيطريممممة 

ذلت والواردة بالقائمة المشار والمحجرية با  من المعامل المإهلة ل
على أن تحال العينماا المطلموب فحصمها علمى النمموذج المعمد  إليهاو

يحممدد فيمم  تحديممداً دقيقمماً االختبمماراا والفحمموص  والممذ لهممذا الشممؤن 
 المطلوب إجراإها.

ويجمموإل لفممروع الهيئممة إجممراء الفحمموص واالختبمماراا علممى عينمماا 
القائممة  فمممعامل المواردة أكثر من معمل من ال فمالرسالة الواحدة 

( من قرار رئيي مجلي الوإلراء رقم 3التم يتضمنها الملحق رقم )
 إلي .المشار  2333لسن   1116

تلتإلم المعامل التابعمة لموإلارة التجمارة الخارجيمة والصمناعة ووإلارة 
الإلراعمممة واستصمممالح األراضمممم ووإلارة الصمممحة والسمممكان ووإلارة 

( بقرار رئميي 3لحق المرفق رقم )الكهـرباء والطاقة الموضحة بالم
مجلممي المموإلراء المشممار إليمم  بممإجراء االختبممار علممى العينمماا التممم 
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 التحاليل.تحيلها فـروع الهيئةو وإخطارها بنتائج هذل  التم تحيلها فـروع الهيئةووإخطارها بنتائج هذل التحاليل .

ـمم فيمما عممدا رسممائل السملع الؽذائيممة التممم يثبما مممن السممحب 71ممادة
 نتيجمة وجمود إصماباا ميكروبيمةاالول تؤثيرها على الصمحة العاممة 

ال يجممموإل رفمممق الرسمممائل المممواردة لعمممدم   أو طفيليممماا أو سمممموم
مطابقتها للشروط والمواصمفاا إال بعمد إعمادة سمحب عينماا ممثلمة 
للرسائل وفقا لما تضممن  ن مام الفحمص ال مـاهر  وسمحب العينماا 
واتخمـاذ إجمراءاا الفحمـص والرقمـابة عليهما و ويمتم إخطمار صماحب 

يلتممإلم بتمكممين فممرع الهيئممة  علممى أنالسممحب الثممانم الشممؤن بميعمماد 
وإال اعتمدا  نتيجة فحمص السمحب األول السحب الثانم بإجراءاا 

. 
 
 
 

عمدا رسمائل السملع الؽذائيمة التمم يثبما ممن السمحب  ـ فيما 71مادة 
االول تؤثيرها على الصحة العامة نتيجة وجود إصاباا ميكروبية أو 

يجمموإل لصمماحب الشممؤن فممم حالممة عممدم المطابقممة  سممموموطفيليمماا أو 
بالسمحب األول أن يطلمب إعمادة الفحمص ممرة للشروط والمواصمفاا 

ممن همذل الالئحمة ـ  119ثانية ـ وذلت وفقاً للقواعمد المواردة بالممادة 
تم سممحب عينمماا ممثلممة ويممو ذلممتعلممى أن يوضممح بالطلممب مبممرراا 

وسمحب العينماا للرسالة وفقما لمما تضممن  ن مام الفحمص ال مـاهر  
 واتخـاذ إجراءاا الفحـص والرقـابة عليها.

ويممتم إخطممار صمماحب الشممؤن بميعمماد السممحب الثممانم علممى أن يلتممإلم 
فحص  اعتمدا نتيجةبتمكين فرع الهيئة بإجراء السحب الثانم وإال 

 األول.السحب 

 

ـممم بالنسمممبة للسممملع المسمممتوردة ؼيمممر الخاضمممعة لقممموانين 72ممممادة
اإلشمممعاعاا المإينمممة والوقايمممة ممممن مخاطرهممما ومراقبمممة األؼذيمممة 
والإلراعممة تلتممإلم الهيئممة باالعتممداد بشممهاداا الفحممص الصممادرة مممن 
الجهمماا الحكوميممة أو أحممد المعامممل المعتمممدة مممن جهمماا االعتممماد 
األعضممماء بمممالمجلي المممدولى لالعتمممماد ويكتفمممم فمممى همممذل الحالمممة 

 بالفحص ال اهر  
داا الموثقممة الدالممة علممى االعتمممادو علممى أن ويشممترط تقممديم المسممتن

تقوم الهيئة بفتح سمجل تقيمد بم  المعاممل التمى اسمتوفا المسمتنداا 
 الدالة على اعتمادها .

ويشمممممترط أن تتضممممممن شمممممهاداا الفحمممممص االلتمممممإلام بمممممالفحوص 
واالختبمممماراا التممممم تضمممممنتها المواصممممفة القياسممممية الصممممادرة أو 

 لمواصفاا والجودة .المعتمدة من الهيئة المصرية العامة ل
ويضممع رئمميي الهيئممة قواعممد وبممرامج الفحممص العشمموائم للرسممائل 
الصادر لها شهادة فحص من الجهاا المشار إليها فى هذل المادة و 
وفممى حالممة ثبمموا عممدم مطابقممة أ  مممن الرسممائل يممتم توجيمم  إنممذار 

ـ بالنسمممبة للسممملع المسمممتوردة ؼيمممر الخاضمممعة لقممموانين  72ممممادة 
اإلشممممعاعاا المإينممممة والوقايممممة مممممن مخاطرهمممما ومراقبممممة األؼذيممممة 
والإلراعممة تلتممإلم الهيئممة باالعتممداد بشممهاداا الفحممص الصممادرة مممن 

عتمممدة مممن جهمماا االعتممماد الجهمماا الحكوميممة أو أحممد المعامممل الم
هذل الحالة بالفحص  فملالعتماد ويكتفم  الدولماألعضاء بالمجلي 

 ال اهر  
ويشممترط تقممديم المسممتنداا الموثقممة الدالممة علممى االعتمممادو علممى أن 

اسمتوفا المسمتنداا  الشمركاا التممتقوم الهيئة بفتح سجل تقيمد بم  
 اعتمادها.الدالة على 

يشترط أن تتضمن شهاداا الفحص االلتإلام بالفحوص واالختبماراا 
التممم تضمممنتها المواصممفة القياسممية المعتمممدة مممن الهيئممة المصممرية 

(  16وفقمماً للقواعممد المحممددة بالمممادة )العامممة للمواصممفاا والجممودة 
 .من هذل الالئحة

ويضممع رئمميي الهيئممة قواعممد وبممرامج الفحممص العشمموائم للرسممائل 
 الممادةوهمذل  فممشهادة فحص من الجهاا المشار إليها الصادر لها 
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 للجهة المصدرة للشهادة فى المخالفة األولم .
در قرار وإلار  بعدم قبمول الشمهاداا وفى حالة تكرار المخالفة يص
 الصادرة من هذا المعمل .

يممتم إلؽمماء تسممجل وفممى حالممة ثبمموا عممدم مطابقممة أ  مممن الرسممائل 
 .االعتمادالشركة بالسجل المشار إلي  وإخطار جهاا 

ـ يكتفم بالفحص ال اهر  للسلع الخاضعة لعالماا الجمودة 73مادة
الموإلير المخممتص العالميمة وفقما للقواعممد التمم يصممدر بهما قمرار مممن 

 بالتجارة الخارجية.

ـ يكتفمم بمالفحص ال ماهر  للسملع الحاصملة عمل شمهاداا  73مادة 
الصحة والسمالمة وفقماً للمواصمفاا  الشتراطاافحص تفيد مطابقها 

 ( من هذل الالئحة.19راعاة القواعد الواردة بالمادة )القياسية وبم

 

البيانماا المدونمة علمى ـ يكتفى بالفحص ال اهر  ومطابقـة 74مادة
الرسممالة لممما هممو ثابمما بمسممتنداتها و وذلممت بالنسممبة لرسممائل السمملع 
الصناعية ؼير الؽذائية المستوردة من المنتجين المسمجلين بالهيئمة 

 والمستوفيين للقواعد اآلتية :
الوكيل التجار  للمنتج أوممثل   يقدم طلب التسجيل من -1

ية واألصناؾ التم يتم أوالمستورد محدداً ب  العالماا التجار
 إنتاجها ومناطق إنتاجها فى الدول المختلفة.

أن يكون المنتج لدي  ن ام للرقابة على الجودة على ما يقوم  -2
بإنتاج  أوعلى ما ينتج  بترخيص من  وتقدم المستنداا الدالة 

 على ذلت مع طلب التسجيل .
الهيئة  أن يتم اإلنتاج وفقا ألحد المواصفاا القياسية المعتمدة من -3

 المصرية العامة للمواصفاا والجودة  .
ويتم تسجيل المنتجين المستوفيين للقواعمد المشمار إليهما فمى سمجل 
ينشؤ لهذا الؽرق بالهيئة ويصدر بالقيد فى هذا السجل أو بالشمطب 
من  قرار من الوإلير المختص بالتجارة الخارجية يمتم نشمرل شمهرياً 

 بالوقائع المصرية.
السممابق تسممجيلهم بمقتضممم القممرار المموإلار  رقممم  ويعتبممر المنتجممين

 مستوفيين ألحكام هذل المادة . 1779لسن   531
ولرئيي مجلي إدارة الهيئة أن يمؤمر بمؤجراء فحمص عشموائم أل  
من رسائل المنتجمين المقيمدين فمى السمجل المشمار إليم  و فمإذا ثبما 
عدم  مطابقة الرسالة أو الرسمائل التمى خضمعا للفحمص العشموائم 

لمواصفاا ينذر الشـركة المنتجة بالشطب من السجل ويشمطب فمى ل

الصمناعية ؼيمر الؽذائيمة  ال اهر  للسملعـ يكتفى بالفحص  74مادة 
المنتجممين المسممجلين بالهيئممة والمسممتوفيين للقواعممد  المسممتوردة مممن

 اآلتية:
أو   أو ممثليقدم طلب التسجيل من الوكيل التجار  للمنتج  -1

محدداً ب  العالماا التجارية واألصناؾ التم يتم إنتاجها  دالمستور
 الدول المختلفة. فمومناطق إنتاجها 

شروط الصحة أن يكون المنتج لدي  ن ام إلدارة الجودة بما يحقق  -2
من  وفقا  ينتج بترخيصعلى ما  والسالمة على ما يقوم بإنتاج  أو

( من 19للمواصفاا القياسية وفم إطار القواعد الواردة بالمادة )
 التسجيل.وتقدم المستنداا الدالة على ذلت مع طلب  الالئحةوهذل 

أن يتم اإلنتاج وفقا ألحد المواصفاا القياسية المعتمدة من الهيئة  -3
 مصرية العامة للمواصفاا والجودة  .ال

سمجل  فممويتم تسجيل المنتجين المسمتوفيين للقواعمد المشمار إليهما 
هذا السمجل أو بالشمطب  فمينشؤ لهذا الؽرق بالهيئة ويصدر بالقيد 

من  قرار من الوإلير المختص بالتجارة الخارجيمة يمتم نشمرل شمهرياً 
 بالوقائع المصرية.

جيلهم بمقتضممم القممرار المموإلار  رقممم ويعتبممر المنتجممين السممابق تسمم
 المادة.مستوفيين ألحكام هذل  1779لسن   531

ولرئيي مجلي إدارة الهيئمة أن يمؤمر بمؤجراء فحمص عشموائم أل  
عدم فإذا ثبا  إلي والسجل المشار  فممن رسائل المنتجين المقيدين 

خضمممعا للفحمممص العشممموائم  التممممالرسمممالة أو الرسمممائل  مطابقمممة
إعادة قيدل ممرة أخمر  إال  من السجلو وال يجوإل يشطبللمواصفاا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 إستفسار
 لماذا تم الؽاء تلت الفقرة المهم  ؟

أن يتم اإلنتاج وفقا ألحد المواصفاا القياسمية المعتممدة ممن الهيئمة 
  . المصرية العامة للمواصفاا والجودة 
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حالممة التكممرارووال يجمموإل إعممادة قيممدل مممرة أخممر  إال بعممد سممن  مممن 
تارير الشطب واستيفائ  الضوابط التى تضمنتها الفقرة األولمى ممن 

 هذل المادة .

 تضممنتها همذل التممبعد سن  من تارير الشطب واستيفائ  الضموابط 
 المادة.

ـمم يجمموإل للمسممتورد فممى حالممة رفممق رسممالة خاصممة بمم  بعممد 75مممادة
للعينماا و التقمدم بطلمب إلعمـادة الفحمص علمى السحب الثانم إجراء 

ذلممت خممالل أسممبوع مممن تممارير علممم  أن يوضممح بالطلممب مبممرراا 
 بنتيجة الفحص .

ول  أن يطلب إعادة الفحص فى معممل أخمر ممن المعاممل الموضمحة 
لسمن   1116( بقرار رئميي مجلمي الموإلراء رقمم 3بالملحق رقم )

تختمممارل الهيئمممة وفمممى حالمممة عمممدم وجمممود معمممـمل أخمممـر تمممتم  2333
السمابقة إجراءاا الفحص بفنيين لم يشاركوا فى إجراءاا الفحمص 

و ويسمـح للمستـورد أو وكيل  أو ممن يفوضم  وكمذا ممثمل الشمركة 
المنتجممة بحضممور إجممراءاا إعممادة الفحممص علممى أن يوقعمموا علممى 
نتائج الفحصوعلى أن يتحمل المستورد تكاليؾ ومصمروفاا إعمادة 

 الفحص .

ـ يجموإل للمسمتورد فمى حالمة رفمق رسمالة خاصمة بم  بعمد  75مادة 
عينماا و التقمدم بطلمب إلعمـادة الفحمص علمى إجراء السحب الثمانم لل

أن يوضح بالطلب مبرراا ذلت خالل أسبوع من تارير علم  بنتيجة 
 الفحص .

ول  أن يطلب إعادة الفحص فمى معممل أخمر ممن المعاممل الموضمحة 
لسمن   1116( بقمرار رئميي مجلمي الموإلراء رقمم 3بالملحق رقمم )

أخمممـر تمممتم تختمممارل الهيئمممة وفمممى حالمممة عمممدم وجمممود معمممـمل  2333
إجراءاا الفحص بفنيين لم يشاركوا فمى إجمراءاا الفحمص السمابقة 
و ويسمـح للمستمـورد أو وكيلم  أو ممن يفوضم  وكمذا ممثمل الشمركة 
المنتجة بحضور إجراءاا إعادة الفحص على أن يوقعوا على نتائج 
الفحصوعلممممى أن يتحمممممل المسممممتورد تكمممماليؾ ومصممممروفاا إعممممادة 

 الفحص .

 

ة للرسائل التم يتم نقلها تحا التحف  خارج الدائرة ـ بالنسب76مادة
الجمركيمممةووت هر نتمممائج الفحمممص النهائيمممة عمممدم مطابقتهممما يلتمممإلم 
المسممتورد بنقلهمما إلممى الممدائرة الجمركيممةو بصممحبة منممدوب الجهممة 
الرقابية المختصةووذلت خالل مدة ال تجماوإل أسمبوعين ممن إخطمارل 

حمما رقابممة الجهممة الرقابيممة بالنتممائج النهائيممةو ممما لممم يممتم إعممدامها ت
 ومندوب مصلحة الجمارت .

وال يجمموإل االفمممراج تحمما المممتحف  أو اإلخطممار بنتمممائج فحممص اليمممة 
رسائل تمرد للمسمتورد إذا لمم يقمم بإعمادة تصمدير أو إعمدام الرسمالة 

 ؼير المطابقة خالل المهلة المحددة ل  .

ـ بالنسممبة للرسممائل التممم يممتم نقلهمما تحمما الممتحف  خممارج  76مممادة 
 ونتممائج الفحممص النهائيممة عممدم مطابقتهمما الجمركيممة وت هممرالممدائرة 

 ممنيلتإلم المسمتورد بنقلهما إلمى المدائرة الجمركيمةو بصمحبة منمدوب 
خممالل مممدة ال تجماوإل أسممبوعين مممن  المختصممة وذلمتالجهمة الرقابيممة 

يممتم إعممدامها تحمما رقابممة الجهممة إخطممارل بالنتممائج النهائيممةو ممما لممم 
 الجمارت.الرقابية ومندوب مصلحة 

رسائل  أليةوال يجوإل االفراج تحا التحف  أو اإلخطار بنتائج فحص 
تممرد للمسممتورد إذا لممم يقممم بإعممادة تصممدير أو إعممدام الرسممالة ؼيممر 

 ل .المطابقة خالل المهلة المحددة 

 

التصممرؾ فمممى ـمم يخطممر قطمماع التجمممارة الخارجيممة بحمماالا 71مممادة
الرسممائل المخإلنممة تحمما الممتحف  أو جممإلء منهمما قبممل إصممدار شممهادة 

 مطابقة لها  التخاذ اإلجراءاا القانونية حيال المستورد .

 فمممـ يخطممر قطمماع التجممارة الخارجيممة بحمماالا التصممرؾ  71مممادة 
الرسممائل المخإلنممة تحمما الممتحف  أو جممإلء منهمما قبممل إصممدار شممهادة 

 .ا القانونية حيال المستوردجراءامطابقة لها  التخاذ اإل
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ـ تلتإلم فروع الهيئة بتسليم المستورد بواقم العيناا التم 77مادة
تم فحصها وفى حالة عـدم تقدم المستورد أو من ينيب  الستالمها 

يوماً للسلع ؼير  15خـالل يومين بالنسبة للسلع الؽذائية و 
للفحص يتم الؽذائية وذلت من تارير علم  بالنتائج النهائية 

التصرؾ فيها وفقا للقواعد التم يصدر بها قرار من الوإلير 
 المتخص بالتجارة الخارجية .

ـ تلتإلم فروع الهيئة بتسليم المستورد بواقم العيناا التم  77مادة  (أ )
تم فحصها وفى حالة عـدم تقدم المستورد أو من ينيب  الستالمها 

للسلع ؼير الؽذائية  يوماً  15وخـالل يومين بالنسبة للسلع الؽذائية 
وذلت من تارير علم  بالنتائج النهائية للفحص يتم التصرؾ فيها 

ص بالتجارة تخلتم يصدر بها قرار من الوإلير الموفقا للقواعد ا
 الخارجية.

  (ب )

ـ تصدر الهيئة أو فروعها المختصة بناًء علمى طلمب ذو  133مادة
منهما أو بمدل الشؤن شهادة بنتيجمة الفحمص أو المراجعمة أو صمورة 

 فاقد وذلت بعد أداء رسم قدرل جنيها واحداً .

ـ تصممدر الهيئممة أو فروعهمما المختصممة بنمماًء علممى طلممب  133مممادة 
ذو  الشؤن شهادة بنتيجة الفحمص أو المراجعمة أو صمورة منهما أو 

 بدل فاقد وذلت بعد أداء رسم قدرل جنيها واحدا.
 

 

المرتمدة إلمى المبالد يقتصمر ـ بالنسبة للصادراا المصمرية 131مادة
الفحص على استيفاء القواعد الصحية والحجر الإلراعم والبيطمر  

. 

ـ بالنسبة للصادراا المصرية المرتدة إلمى المبالد يقتصمر  131مادة 
 الصحية والحجر الإلراعم والبيطر الفحص على استيفاء القواعد 

  

 

النوعيممة ـمم يجممب أن يتمموافر فممى السمملع الخاضممعة للرقابممة 132مممادة
 على الوارداا ما يلى:

أوالً : بالنسمممبة لألجهمممإلة واآلالا والمعمممداا يشمممترط ان يكتمممب بلمممد 
المنشممؤ علممى الجسممم و العبمموة بطريقممة ثابتممة وذلممت باللؽممة العربيممة 

 أواإلنجليإلية أوالفرنسية .
 23365لسن   32ثانياً : ملؽال بالقرار الوإلار  

 المذبوحة واللحوم :ثالثاً : بالنسبة للطيور والدواجن 
 أن يتم الشحن مباشرة من بلد المنشؤ الى مصر. (1)
أن يكون المنتج معبؤ فى أكياي محكمة الؽلق مستوفاة  (2)

للقواعد الصحية وان توضع داخل كل كيي بطاقة مكتوباً 
 6عليها باللؽة العربية البياناا اآلتية 

السملع الخاضمعة للرقابمة النوعيمة  فممـ يجمب أن يتموافر  132ممادة 
 :يلمعلى الوارداا ما 

بالنسمممبة لألجهمممإلة واآلالا والمعمممداا يشمممترط ان يكتمممب بلمممد  أوالً:
أو ثابتممة وذلممت باللؽممة العربيممة  والعبمموة بطريقممةالمنشممؤ علممى الجسممم 

 أو الفرنسية. ةاإلنجليإلي
 واللحوم:للطيور والدواجن المذبوحة  ثانياً: بالنسبة

 ن مباشرة من بلد المنشؤ الى مصر.أن يتم الشح (1)
أكيمماي محكمممة الؽلممق مسممتوفاة  فمممأن يكممون المنممتج معبممؤ  (2)

للقواعممد الصممحية وان توضممع داخممل كممل كمميي بطاقممة مكتوبمماً عليهمما 
 9بمادة ثابتة باللؽة العربية البياناا اآلتية 

 المنشؤ.)أ( بلد 
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 )أ( بلد المنشؤ .
 )ب( اسم المنتج .
 )ج( أسم المجإلر .

 تارير الذبح .)د( 
 )هـ( أسم المستورد وعنوان  .

)و( الجهة التى أشرفا على الذبح طبقاً للشريعة اإلسمالمية و علمى 
 91أن تكون هذل الجهة معتمدة من المكتب التجار  فى بلد المنشؤ .

 

رابعمممماً : بالنسممممبة للمالبممممي الجمممماهإلة والمفروشمممماا و والسممممجاد 
ومما يسمتورد لالؼمراق الطبيمة  عمدا الجمواربوالموكيا واألكلمة )

 واألمن الصناعم( يشترط ما يلى:
أن يكون قد تم تثبيما بطاقمة بيانماا منسموجة بطريقمة الحياكمة بكمل 
قطعممة اثنمماء التصممنيع ومممدون فيهمما باللؽممة العربيممة واالنجليإليممة أو 
الفرنسمممية بالطباعممم  الثانيمممة علمممى قطعممم  المالبمممي أو علمممى بطاقممم  

 التالية:مخيطة أو ملصقة البياناا 
a. . نوع النسيج المستخدم 
b. . بلد المنشؤ 
c. . اسم المستورد 

وبالنسممبة للمنتجممـاا التممم تحمممل سمممة تجاريممة أو عالمممة تجممـارية 
يتعين تقديـم ما يثبا تملت المصمنع المنمتج لهمذل السممة أو العالممة 

 التجارية أومرخص ل  باستخدامها.

 .وعالمت  التجارية إن وجدا)ب( اسم المنتج 
 المجإلر.)ج( أسم 
 الذبح.)د( تارير 

 وعنوان .)هـ( أسم المستورد 
علمى  اإلسمالميةوأشرفا علمى المذبح طبقماً للشمريعة  التم)و( الجهة 

بلممممد  فممممم التجممممار أن تكممممون هممممذل الجهممممة معتمممممدة مممممن المكتممممب 
 1011المنشؤ.

وذلت عدا اللحوم المبردة أو اللحوم المجمدة فم عبمواا حتمى واحمد 
ا علمى الكميي الخمارجم بطريقمة كيلو جرام فيكتفى أن تمدون البيانما

 ؼير قابلة للمحو.

رابعمممماً : بالنسمممممبة للمالبمممممي الجمممماهإلة والمفروشممممماا و والسمممممجاد 
والموكيما واألكلممة )عمدا الجمموارب ومما يسمتورد لالؼمراق الطبيممة 

 واألمن الصناعم( يشترط ما يلى:
أن يكممون مممدون علممى كممل قطعممة أثنمماء التصممنيع باللؽممة العربيممة أو 

الفرنسمممية بالطباعمممة الثابتمممة أو علمممى بطاقمممة مثبتمممة  االنجليإليمممة  أو
 بطريقة الحياكة أو ملصقة البياناا التالية:

d. . نوع النسيج المستخدم 
e. . بلد المنشؤ 
f. . اسم المستورد 

وبالنسممبة للمنتجممـاا التممم تحمممل سمممة تجاريممة أو عالمممة تجممـارية 
 يتعين تقديـم ما يثبما تملمت المصمنع المنمتج لهمذل السممة أو العالممة
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 التجارية أو مرخص ل  باستخدامها.

ـ يجـوإل لرئيي مجـلي إدارة الهيئة أو من يفوض  وبناء 133مادة
 على طلب المستورد أو وكيلم  أو ممن يفوضم  السمماح بإعمادة فمرإل
الرسالة المستوردة التمم تمم رفضمها نهائيماً داخمل أو خمارج المدائرة 

 الجمركية.
فممرإل باعتبارهمما رسممالة علممى أن يممتم إعممادة فحممص الرسممالة بعممد ال

 .جديدة
 
 

 التقمدمـ  يجـوإل لصاحب الشؤن أو وكيلم  أو ممن يفوضم   133مادة 
لسممماح بفممرإل الرسممالة وتجنيممب المرفمموق الممى فممرع الهيئممة ل طلممبب

على طلبم  يمتم يتم تشكيل موافقة المنها بمكان تخإلينها و وفم حالة 
 تشممكيل لجنممة لهممذا الؽممرق مممن الهيئممة والجهمماا المعنيممة بفحممص

 الرسالة محل الرفق.
على أن يتم إعادة فحص الرسالة بعد الفرإل باعتبارها رسالة 

 جديدة.

 

ـمم يكتفممى بممالفحص ال مماهر  للسمملع المصممدرة المسممتوفاة 135مممادة
 للقواعد التالية

أن يكمممون لمممد  المصمممدر ن امممماً للرقابمممة علمممى الجمممودة معتممممد ممممن 
و وأن يقبمل الجهماا المختصمة ويكتفمم بمإقرار المصمدر كتابمة بمذلت 

 المصدر قيام الهيئة  بالتفتيش على هذا الن ام.
أن تتؤكد الهيئة من قيام نفي المصدر بتصمدير السملعة لممدة ال تقمل 
عممن سممن  وبحممد أدنممى عشممر رسممائلو وأنمم  لممم يسممبق رفممق هممذل 

 الرسائل أوجإلء منها .
ويممتم تسممجيل المصممـدرين المسممتوفيين للقواعممـد المشممار إليهمما فممى 

ذا الؽمـرق بالهيئمةو ويصمدر بالقيمد فمى همذا السممجل سجمـل ينشمؤ لهم
أوبالشطب منم  قمرار ممن الموإلير المخمتص بالتجمارة الخارجيمة يمتم 

 نشرل شهرياً بالوقائع المصرية .
ولرئيي مجلي إدارة الهيئة أن يؤمر بإجراء فحص عشوائم أل  
من رسائل المصدرين المقيدين فى السجل المشار إلي  فإذا ثبا 

الرسالة أو الرسائل التى خضعا للفحص العشوائم عدم مطابقة 
للمواصفاا ينذر المصدر بالشطب من السجل ويشطب فى حالة 
التكرارو ويعاد قيدل مرة أخر  فى حالة استيفائ  القواعد التى 

 تضمنتها الفقرة األولى من هذل المادة .

ـ يكتفمى بمالفحص ال ماهر  للسملع المصمدرة المسمتوفاة  135ممادة 
 التالية للقواعد

أن يكمممون لمممد  المصمممدر ن مممام إلدارة الجمممودة معتممممد ممممن الجهممماا 
يحقممق متطلبمماا المواصممفاا القياسممية المطلمموب التصممدير المختصممة 

ويكتفمممم بمممإقرار المصمممدر كتابمممة بمممذلت و وأن يقبمممل   علمممى اساسمممها
 المصدر قيام الهيئة  بالتفتيش على هذا الن ام.

بتصمدير السملعة لممدة ال تقمل أن تتؤكد الهيئة من قيام نفي المصمدر 
عممن سممن  وبحممد أدنممى عشممر رسممائلو وأنمم  لممم يسممبق رفممق هممذل 

 الرسائل أو جإلء منها .
ويممتم تسممجيل المصممـدرين المسممتوفيين للقواعممـد المشممار إليهمما فممى 
سجممـل ينشممؤ لهممذا الؽممـرق بالهيئممةو ويصممدر بالقيممد فممى هممذا السممجل 

لخارجيممة يممتم أوبالشممطب منمم  قممرار مممن المموإلير المخممتص بالتجممارة ا
 نشرل شهرياً بالوقائع المصرية .

ولرئيي مجلي إدارة الهيئة أن يؤمر بإجراء فحص عشوائم أل  
من رسائل المصدرين المقيدين فى السجل المشار إلي  فإذا ثبا 
عدم مطابقة الرسالة أو الرسائل التى خضعا للفحص العشوائم 

حالة  للمواصفاا ينذر المصدر بالشطب من السجل ويشطب فى
التكرارو ويعاد قيدل مرة أخر  فى حالة استيفائ  القواعد التى 

 تضمنتها الفقرة األولى من هذل المادة .
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ـ يلتإلم المصـدر بتجهيإل الرسائل المطلوب فحصمها داخمـل 136مادة
الدائرة الجمركيةو ويجوإل للمصدر أن يطلب إجمراء فحمص الرسمالة 
المصمممدرة فمممى مكمممان إعمممدادها بمنممماطق اإلنتممماج أو خمممارج المممدائرة 
الجمركيةو على أن يقوم بسداد مقابل الخمدماا التمم تإديهما الهيئمة 

ا قمرار ممن الموإلير المخمتص بالتجمارة وفقا للقواعمد التمم يصمدر بهم
 الخارجية.

وللمصدر أن يطلب فحص الجإلء الذ  أعد من الرسالة المطلوب 
 تصديرها إذا لم تكن قد أعدا بالكامل .

ـ يلتممإلم المصممـدر بتجهيممإل الرسممائل المطلمموب فحصممها  136مممادة 
داخممـل الممدائرة الجمركيممةو ويجمموإل للمصممدر أن يطلممب إجممراء فحممص 

رة فمممى مكمممان إعمممدادها بمنممماطق اإلنتممماج أو خمممارج الرسمممالة المصمممد
الدائرة الجمركيةو على أن يقوم بسداد مقابمل الخمدماا التمم تإديهما 
الهيئممة وفقمما للقواعممد التممم يصممدر بهمما قممرار مممن المموإلير المخممتص 

 بالتجارة الخارجية.
وللمصدر أن يطلب فحص الجإلء الذ  أعد من الرسالة المطلوب 

 أعدا بالكامل .تصديرها إذا لم تكن قد 
 

 

ـممم يشمممترط فمممى الرسمممائل المصمممدرة المطلممموب فحصمممها 139ممممادة
والمشتملة على عدة لوطماا أو طمرود أن يكمون كمل منهما متطابقمة 

 فى النوع والصنؾ والرتبة والعبوة .

ـ يشترط فى الرسائل المصدرة المطلوب فحصها  139مادة 
والمشتملة على عدة لوطاا أو طرود أن يكون كل منها متطابقة 

 فى النوع والصنؾ والرتبة والعبوة.

 

ـم تلتمإلم الهيئمة بمؤن تعتمد بالشمهاداا الصمادرة ممن الجهمة 131مادة
المختصممة بمموإلارة الإلراعممة واستصممالح األراضممم ووإلارة الصممحة 

ووإلارة الكهربماء والطاقمة والتمم يمتم تحريرهما بنماًء علمى والسكان 
إجممراءاا الرقابممة التممم تقمموم بهمما هممذل الجهمماا فممى مواقممع اإلنتمماج 
واإلعممداد والخاصممة بالمطابقممة للقواعممد الصممحية والحجممر الإلراعممم 
والبيطممر  واإلشممعاعم ويعتممد بهممذل الشممهاداا للصممالحية للتصممدير 

 لشحن.وويكتفم بفحصها  اهرياً فى موانم ا
 

ـ تلتإلم الهيئمة بمؤن تعتمد بالشمهاداا الصمادرة ممن الجهمة  131مادة 
المختصممة بمموإلارة الإلراعممة واستصممالح األراضممم ووإلارة الصممحة 
والسممكان ووإلارة الكهربمماء والطاقممة والتممم يممتم تحريرهمما بنمماًء علممى 
إجممراءاا الرقابممة التممم تقمموم بهمما هممذل الجهمماا فممى مواقممع اإلنتمماج 

المطابقممة للقواعممد الصممحية والحجممر الإلراعممم واإلعممداد والخاصممة ب
 وبهممذل الشممهاداا للصممالحية للتصممدير والبيطممر  واإلشممعاعم ويعتممد

 ويكتفم بفحصها  اهرياً فى موانم الشحن.

 

ـمم يقمموم فممرع الهيئممة المخممتص بفحممص ومراجعممة عينممة 137مممادة
عشموائية ممثلمة للرسمالة المصمدرة  وال يجموإل لفمرع الهيئمة رفممق 

المصممدرة لعممدم مطابقتهمما للشممروط والمواصممفاا إال بعمممد الرسممالة 
 فحص ثال  عيناا عشوائية ممثلة للرسالة المصدرة .

ويجوإل بناء على رؼبمة المصمدر إتممام إجمراءاا فحمص الصمادراا 
 وإصدار شهادة األذن بالتصدير على البيان الجمركم.

ويتعممين علممى فممرع الهيئممة المخممتص بممؤن يصممدر لصمماحب الرسممالة 
شهادة اإلذن بالتصدير للكمية المطابقة و وتصدر الشهادة  المصدرة

ـ يقمموم فممرع الهيئممة المخممتص بفحممص ومراجعممة عينممة  137مممادة 
عشمموائية ممثلممة للرسممالة المصممدرة وال يجمموإل لفممرع الهيئممة رفممق 

لعمممدم مطابقتهممما للشمممروط والمواصمممفاا إال بعمممد الرسمممالة المصمممدرة 
 فحص ثال  عيناا عشوائية ممثلة للرسالة المصدرة.

ويجوإل بناء علمى رؼبمة المصمدر إتممام إجمراءاا فحمص الصمادراا 
 وإصدار شهادة األذن بالتصدير على البيان الجمركم.

ويتعممين علممى فممرع الهيئممة المخممتص بممؤن يصممدر لصمماحب الرسممالة 
اإلذن بالتصدير للكميمة المطابقمةو وتصمدر الشمهادة المصدرة شهادة 
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 فور إنهاء الفحص والمراجعة.
 ويجوإل للمصدر طلب تدوين الشهادة على البيان الجمركم .

 فور إنهاء الفحص والمراجعة.
 ويجوإل للمصدر طلب تدوين الشهادة على البيان الجمركم .

 

ـ  إذا انتهما نتيجمة الفحمص إلمى عمـدم مطابقتهما للشمروط 113مادة
والمواصفاا المقررةو يلتإلم فرع الهيئة بإخطمار المصمدر أو وكيلم  

ساعة من تمارير الفحمص  24يفوض  بؤسباب الرفق خالل أو من 
. 
 

ـ  إذا انتها نتيجة الفحص إلمى عمـدم مطابقتهما للشمروط  113مادة 
والمواصفاا المقررةو يلتإلم فرع الهيئمة بإخطمار المصمدر أو وكيلم  

   .ساعة من تارير الفحص 24فق خالل أو من يفوض  بؤسباب الر

 

الرسمالة خمالل الممدة المحمددة فمى ـ يلتإلم المصمدر بشمحن 111مادة
 شهادة اإلذن بالتصدير.

ـ يلتإلم المصدر بشحن الرسالة خمالل الممدة المحمددة فمى  111مادة 
 شهادة اإلذن بالتصدير.

 

 

ـ يشترط للسماح بتصدير الرسالة التم تم فحصها أن 112مادة
ت ل مطابقة للشروط والمواصفاا حتى وقا شحنهاو ولفرع 
الهيئة التؤكد من ذلت و فإذا ثبا أن الرسالة أصبحا ؼير مطابقة 
للشروط والمواصفاا المقررة وجب علي  إذا كانا الرسالة خارج 

لتصدير وفق أختامها وإذا الدائرة الجمركية سحب شهادة اإلذن با
 كانا داخل الدائرة الجمركية فتمنع من التصدير .  

ـ يشمترط للسمماح بتصمدير الرسمالة التمم تمم فحصمها أن  112ممادة 
ت ل مطابقة للشروط والمواصفاا حتى وقا شحنهاو ولفرع الهيئمة 
التؤكد من ذلت و فإذا ثبا أن الرسالة أصبحا ؼير مطابقمة للشمروط 

المقممررة وجمب عليمم  إذا كانمما الرسمالة خممارج الممدائرة والمواصمفاا 
الجمركيممة سممحب شممهادة اإلذن بالتصممدير وفممق أختامهمما وإذا كانمما 

 داخل الدائرة الجمركية فتمنع من التصدير .  

 

ـ إذا عدل المصدر عن التصدير أو انتها المهلة المحمددة 113مادة
المخممتص فممق فممى شممهادة اإلذن بالتصممدير تعممين علممى فممرع الهيئممة 

 أختام الرسالة .

ـ إذا عمممدل المصمممدر عمممن التصمممدير أو انتهممما المهلمممة  113ممممادة 
المحددة فى شهادة اإلذن بالتصدير تعين على فمرع الهيئمة المخمتص 

 فق أختام الرسالة .

 

ـمم تصممدر الهيئممة أو فروعهمما المختصممة بنمماء علممى طلممب 114مممادة
الفحمص أو صمورة المصدر أو وكيل  أو من يفوض  شمهادة بنتيجمة 
 منها أو بدل فاقد وذلت بعد أداء الرسم المقرر .

ـ تصممدر الهيئممة أو فروعهمما المختصممة بنمماء علممى طلممب  114مممادة 
المصدر أو وكيل  أو من يفوضم  شمهادة بنتيجمة الفحمص أو صمورة 

 منها أو بدل فاقد وذلت بعد أداء الرسم المقرر .
 

 

علم  بنتيجمة فحمص ساعة من  41ـ يجوإل للمصدر خالل 115مادة
الرسالة المصدرة أن يتقمدم إلمى فمرع الهيئمة بطلمب إلعمادة الفحمص 

 موضحاً مبرراا ذلت .
وفى حالة قبول الطلب يتعين إعمادة فحمص الرسمالة بواسمطة فنيمين 

لرسمممالة لـ يجممموإل للمصمممدر أن يطلمممب إعمممادة الفحمممص  115ممممادة 
مممن هممذل  119المصممدرة ـ وذلممت وفقمماً للقواعممد الممواردة بالمممادة 

 الالئحة ـ على أن يوضح بالطلب مبرراا ذلت.
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لم يسبق لهمم االشمترات فمى فحمص همذل الرسمالة ويمتم الفحمص فمى 
 حضور المصدر أو وكيل  أو من يفوض  .

ـ يجوإل لرئيي مجلي إدارة الهيئة أو ممن يفوضم  وبنماء 116مادة
على طلب من الجهمة المسمتوردة إعفماء أ  ممن الرسمائل المصمدرة 

 ى الخارج من أ  من الفحوص أو االختباراا.إل
ويجمممموإل للمصممممدر التقممممدم بطلممممب فحممممص السمممملع المصممممدرة طبقمممما 
للمواصفاا التى يطلبهما المسمتورد علمى ان تحمدد همذل المواصمفاا 

 فى طلب المصدر.

ـ يجوإل لرئيي مجلي إدارة الهيئة أو من يفوض  وبنماء  116مادة 
على طلمب ممن الجهمة المسمتوردة إعفماء أ  ممن الرسمائل المصمدرة 

 إلى الخارج من أ  من الفحوص أو االختباراا.
ويجوإل للمصدر التقدم بطلب فحص السلع المصدرة طبقا 

على ان تحدد هذل  بالخارج للمواصفاا التى يطلبها المستورد
 فاا فى طلب المصدر.المواص

 

 الفصل الرابع
 الت لم من النتائج النهائية للفحص

 ـــــ
ـ يجوإل للمصدر أو للمستورد الت لم من نتائج الفحص 119مادة

 النهائية خالل أسبوع من تارير علم  بها .
ويقدم صاحب الشؤن أو وكيل  أو من يفوض  الت لم إلى أمانة  

لجنة الت لماا المشكلة بقرار وإلير التجارة الخارجية وفقا ألحكام 
لسن   1116المادة السابعة من قرار رئيي مجلي الوإلراء رقم 

المشار إلي  على أن يرفق بالت لم ما يفيد سداد تؤمين  2333
 .إلي  فى حالة قبول الت لم خمسة جنيهاا يرد نقد  قدرة  

على أن يعرق الت لم على اللجنة خالل أسبوع من تقديم  للجنة 
لفحـص المستنداا المقـدمة من األطراؾ المعنية موضـوع 
الت لـمو لتقرير ما ترال بما فى ذلت اعتمـاد النتائـج النهائية أو 
ائيا تعـديلهاو أو إلؽائها أو إعادة الفحص ويعتبر قرار اللجنة نه

 ويخطر ب  األطراؾ المعنية .
وعلى اللجنة إذا ما انتهم رأيها إلى إعـادة الفحـص ان تحدد 
معمـل الفحـص المختص واتاحة الفرصـة للمت لـم لحضـور 
إجـراءاا الفحص و وتعتبر هذل النتائج نهائية وال يجوإل الت لم 

 منها .
 

 الفصل الرابع
 الت لم من النتائج النهائية للفحص

 ـــــ
ـ يجوإل للمصدر أو للمسمتورد المت لم ممن نتمائج الفحمص  119مادة 

 األول خالل أسبوع من تارير علم  بها.
ويقدم صاحب الشؤن أو وكيل  أو من يفوض  الت لم إلى أمانة لجنة  

وفقما  الموإلير المخمتص بالتجمارة الخارجيمةالت لماا المشمكلة بقمرار 
 1116ألحكام المادة السابعة من قرار رئميي مجلمي الموإلراء رقمم 

المشار إلي  على أن يرفق بالت لم ما يفيد سداد تمؤمين  2333لسن  
 نقد  قدرة  خمسة جنيهاا  يرد إلي  فى حالة قبول الت لم .

على أن يعرق الت لم على اللجنة خالل أسبوع من تقديم  لفحمـص 
من األطراؾ المعنيمة موضمـوع الت لمـمو لتقريمر المستنداا المقـدمة 

ما ترال بما فى ذلت اعتمـاد النتائـج أو تعـديلهاو أو إلؽائهما أو إعمادة 
 الفحص.

ولصاحب الشؤن أن يطلب إجراء الفحص الثانم فى معمل أخر من 
( بقرار رئيي مجلي الوإلراء 3المعامل الموضحة بالملحق رقم )

للجنةو وفى حالة عدم وجود تختارل ا 2333لسن   1116رقم 
معـمل أخـر تتم إجراءاا الفحص بفنيين لم يشاركوا فى إجراءاا 
الفحص السابقةو ويسمـح لصاحب الشؤن أو وكيل  أو من يفوض  
وكذا ممثل الشركة المنتجة بحضور إجراءاا إعادة الفحص على 
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أن يوقعوا على نتائج الفحصو ويتحمل صاحب الشؤن تكاليؾ 
ادة الفحص وتعتبر هذل النتائج نهائية ويخطر بها ومصروفاا إع

 األطراؾ المعنية وال يجوإل الت لم منها.

 الفصل الخامي
 الرسوم اإلضافية للفحص واستخراج الشهاداا 

 ـــــــ
  حصل فروع الهيئة الرسوم اآلتية :ـ ت111مادة

 ق هجني 

رسم فحص رسالة عن كل ست ساعات عمل بعد  
مسددا و ح ح ددس السدداعة النامنددة مددن السدداعة النانيددة 

صدددبال اليدددحم ال دددالس مدددن ليدددام العمدددل الرسدددمية 
حيضدداعه اددلا الرسددم فددس ايددام الجمدد  حالع دد ت 
الرسمية من السداعة النامندة صدباحاو ح دس السداعة 
النامندددة مدددن صدددبال اليدددحم ال دددالس حبحددد  ل صدددس 
جنيهان ح للك فيما عد ا مدا يد م فحصده فدس فدرح  

م الحر يدات ح ال دس يحد  اا الهيئة ال س  عمل بنظدا
 رئيس مجلس إ ارة الهيئة.

 00 ـ 

 

رسدددددـم اس  دددددـرات جهدددددـا ة ن يجدددددة ال حدددددص لح 
المراجعددددـة للصددددا رات لح الددددحار ات لح جددددها ة 

 المنجأ لح صحرة منها لح ب ل فا   .

 ـ 1

 الفصل الخامي
 الرسوم اإلضافية للفحص واستخراج الشهاداا 

 ــــ
 الهيئة الرسوم اآلتية :ـ تحصل فروع 111مادة

  ق جنيه 

رسم فحص رسالة عن كل ست ساعات عمل بع  
الساعة النانية مسا و ح ح س الساعة النامنة من 

س من ليام العمل الرسمية صبال اليحم ال ال
لا الرسم فس ايام الجم  حالع  ت حيضاعه 

الرسمية من الساعة النامنة صباحاو ح س الساعة 
اليحم ال الس حبح  ل صس جنيهان النامنة من صبال 

ح للك فيما ع ا ما ي م فحصه فس فرح  الهيئة ال س 
 عمل بنظام الحر يات ح ال س يح  اا رئيس مجلس 

 إ ارة الهيئة.

  ـ 0

رسـم اس  ـرات جهـا ة ن يجة ال حص لح 
المراجعـة للصا رات لح الحار ات لح جها ة المنجأ 

 لح صحرة منها لح ب ل فا   .

  ـ 10

 

 

 


