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 بشأن سجم املستوردين 1982  نسنة 121قانون رقى 
  و 2017 نسنة 7 رقى يعدال بانقانون

 
: قرر مجمس الشعب القانون اآلتي نصو وقد أصدرناه

 
 1المادة 

ال يجوز ألي شخص طبيعي أو اعتباري استيراد السمع بقصد االتجار إال إذا كان مقيدا بسجل المستوردين 
. المعد لذلك بالجية المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية وفقا ألحكام ىذا القانون

. وفي تطبيق أحكام الفقرة السابقة يعتبر استيراد الوكيل التجاري لمسمع استيرادا بقصد االتجار
 

 2المادة 
: يشترط فيمن يطمب القيد في سجل المستوردين أن تتوافر فيو الشروط اآلتية

: بالنسبة لقيد األشخاص الطبيعيين: أوال
. أن يكون مقيدا في السجل التجاري، وحائزا عمى بطاقة ضريبية ( أ)
. أن يكون مصري الجنسية ( ب)
وتثبت ، أن يكون قد زاول األعمال التجارية لمدة سنتين متتاليتين سابقتين عمى األقل عمى طمب القيد (جـ)

وأال ، مزاولة األعمال التجارية بشيادة من الغرفة التجارية المختصة معتمدة من االتحاد العام لمغرف التجارية
. يقل حجم األعمال في السنة األخيرة من واقع اإلقرار الضريبي المقدم لمصمحة الضرائب عن مميوني جنيو

. ويعفى من شرط حجم األعمال الحائز عمى بطاقة استيرادية وقت العمل بيذا القانون
، أو بعقوبة في جريمة مخمة بالشرف أو األمانة، أال يكون قد سبق الحكم عميو بحكم نيائي بعقوبة جناية (د)

أو في إحدى الجرائم المنصوص عمييا في قوانين التجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو 
االستيراد والتصدير أو الرقابة عمى المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل األموال أو حماية حقوق 
الممكية الفكرية أو حماية المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية أو البنك المركزي أو الضريبة عمى القيمة 

( 8)المضافة أو الضريبة عمى الدخل أو حماية المستيمك أو في إحدى الجرائم المنصوص عمييا في المادة 
. وذلك كمو ما لم يكن قد تم التصالح فييا أو رد إليو اعتباره، ن ىذا القانونم

                                                 

و، 5/8/1982 بتاريخ 31 انعدد – انرسًية انًُشور بانجريدة  بشأٌ سجم انًستوردي1982ٍ  نسُة 121قاَوٌ رقى ال-   

 . و2017 يارس 7في  (أ  ) يكرر 9 انعدد –و ، وانًُشور بانجريدة انرسًية 2017 نسُة 7وانًعدل بانقاَوٌ رقى 
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الرتكابو إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ما لم يكن قد رد ، أال يكون قد صدر ضده حكم نيائي (ىـ)
. إليو اعتباره

. أال يقل رأس المال المثبت في السجل التجاري عند طمب القيد عن خمسمائة ألف جنيو (و)
ويمتزم الحائز عمى بطاقة استيرادية وقت العمل بيذا القانون بتوفيق أوضاعو وفقا ألحكامو خالل ستة أشير 

عمى أن تصدر ىذه القواعد خالل ستة أشير من ، من تاريخ العمل بالقواعد الالزمة لذلك في الالئحة التنفيذية
. تاريخ العمل بو

. ممغاة (ز)
أال يكون من أعضاء مجمس الشعب أو الشورى أو المجالس الشعبية المحمية أو المتفرغين لمعمل  (ح)

. السياسي وذلك طوال مدة عضويتيم أو تفرغيم، ما لم يكن مشتغال أصال بيذا العمل قبل عضويتو أو تفرغو
أن يكون طالب القيد أو المدير المسئول والعاممون المختصون باالستيراد قد اجتازوا الدورات التدريبية  (ط)

. وتحدد الالئحة التنفيذية عدد ونوع الدورات التدريبية، التي تعتمدىا الوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية
. كما ال يجوز تجديد القيد إال بعد اجتياز ىذه الدورات

: بالنسبة لقيد الشركات: ثانيا
وبالنسبة لشركات األشخاص والشركات ذات المسئولية المحدودة ، أن تكون الشركة مقيدة بالسجل التجاري ( أ)

وأال يقل حجم األعمال في السنة األخيرة من واقع اإلقرار ، أن يكون قد مضى عمى قيدىا سنة عمى األقل
وتعفى من شرط حجم األعمال الشركات الحائزة ، الضريبي المقدم لمصمحة الضرائب عن خمسة ماليين جنيو

. عمى بطاقة استيرادية وقت العمل بالالئحة التنفيذية ليذا القانون
. وتم تأسيسيا وفقا ألحكام القوانين المصرية، أن يكون مركز الشركة الرئيسي جميورية مصر العربية ( ب)
. أن يكون من أغراض الشركة استيراد السمع بقصد االتجار (ج)
ويثبت ، أال يقل رأس مال شركة األشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة المدفوع عن مميوني جنيو (د)

أو بتقديم شيادة ، ذلك من واقع آخر ميزانية قدمتيا الشركة إلى مصمحة الضرائب عن السنة المالية السابقة
. تفيد إيداع رأس المال في أحد البنوك المسجمة لدى البنك المركزي في حالة بدء الشركة لنشاطيا

وتمتزم شركات األشخاص والشركة ذات المسئولية المحدودة الحائزة عمى بطاقة استيرادية وقت العمل بيذا 
. القانون بتوفيق أوضاعيا وفقا ألحكامو خالل ستة أشير من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية

وأن ، أال يقل رأس المال المصدر لمشركات المساىمة وشركات التوصية باألسيم عن خمسة ماليين جنيو (ىـ)
تكون أسيم أو حصص الشركاء في الشركات المساىمة وشركات التوصية باألسيم أو شركات المسئولية 

. عمى األقل لممصريين (%51)المحدودة أو شركات األشخاص ممموكة بنسبة 
وعمى الشركات الحائزة لمبطاقة االستيرادية وقت صدور ىذا القانون أن توفق أوضاعيا وفقا ألحكامو خالل 

. ستة أشير من تاريخ العمل بو
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وأال يقل حجم أعمال شركات المساىمة والتوصية باألسيم في السنة السابقة لطمب القيد من واقع اإلقرار 
وتعفى من ىذا الشرط الشركات الحائزة عمى ، الضريبي المقدم لمصمحة الضرائب عن خمسة ماليين جنيو
. بطاقة استيرادية وقت العمل بالالئحة التنفيذية ليذا القانون

. أن يكون مدير الشركة المسئول عن االستيراد مصري الجنسية (و)
أن تتوافر في الشركاء المتضامنين ومديري الشركات والعاممين المسئولين عن االستيراد الشروط الواردة  (ز)

. من شروط قيد األشخاص الطبيعيين (ط، ح، ىـ، د)بالفقرات 
. شركات القطاع العام متى كان االستيراد متصال بنشاطيا (ثانيا)من  (و)، (ىـ)وتعفى من الشرطين 

 
 مكرر 2المادة 

يعفى من القيد في سجل المستوردين الشركات المسجمة التي تزاول نشاطا إنتاجيا أو خدميا وذلك في حدود ما 
. باسميا ولحسابيا لمزاولة ىذا النشاط، تستورده من مستمزمات

 
 3المادة 

: تحدد الالئحة التنفيذية ما يمي
وتقسيم ، وتعديل البيانات، وتجديد القيد، اإلجراءات والمستندات الخاصة بالقيد في سجل المستوردين ( أ)

وقواعد إثبات رأس المال وحجم األعمال في األحوال التي يتعذر فييا إثباتو وفقا ألحكام ، المجموعات السمعية
. من ىذا القانون (2)المادة 

نظام إصدار نشرة دورية بالبيانات الخاصة بالمستوردين تصدرىا الجية المختصة بالوزارة المختصة  ( ب)
. بشئون التجارة الخارجية

المبالغ والرسوم التي تؤدي عند القيد وتعديل البيانات والصور والشيادات ورسوم النشر بما ال يجاوز  (جـ)
: اآلتي

.  جنيو رسم القيد ألول مرة وإلعادة القيد5000
.  جنيو رسم تجديد القيد2000
.  جنيو عن كل مجموعة سمعية1000
.  جنيو رسم طمب تعديل أو تدوين بيانات فيما عدا إضافة وتعديل المجموعات السمعية500
.  جنيو رسم النشر عن القيد أو التجديد أو التعديل500
وتعفى من أداء ىذا الرسم ،  جنيو رسم استخراج صورة من صحيفة السجل أو شيادة سمبية100

 .المستخرجات والشيادات التي تطمبيا الوزارات والمصالح الحكومية والوحدات المحمية والييئات العامة
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 مكرر 3المادة 
يشترط لمقيد في سجل المستوردين إيداع تأمين نقدي أو تقديم خطاب ضمان مصرفي معادل ووفقا لمضوابط 

: واإلجراءات التي تحددىا الالئحة التنفيذية وذلك عمى النحو اآلتي
.  ألف جنيو لألشخاص الطبيعيين50( 1)
.  ألف جنيو لألشخاص االعتبارية200( 2)

. أو في حالة عدم الرغبة في تجديده، ويرد ىذا التأمين في حالة انتياء مدة السجل
وعمى األشخاص الحائزين لبطاقة استيرادية وقت صدور ىذا القانون توفيق أوضاعيم خالل ستة أشير من 

. تاريخ العمل بو
 

 4المادة 
عمى المستورد إخطار الجية المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية بكل ما يطرأ من تغيير أو 

تعديل في البيانات المقيدة في السجل خالل ستين يوما من تاريخ حدوثيا وذلك طبقا لإلجراءات التي تحددىا 
. الالئحة التنفيذية

 
 5المادة 

يجدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد أو من تاريخ أخر تجديد عمى أن يقدم الطمب خالل التسعين يومًا 
السابقة النتياء المدة ومع ذلك يقبل الطمب إذا قدم خالل التسعين يومًا التالية النتياء المدة إذا قام الطالب 

. بسداد الرسم في ىذه الحالة مضاعفاً 
. ويشطب قيد المستورد في حالة عدم تقديم طمب التجديد خالل التسعين يومًا المشار إلييا

 
 6المادة 

يشطب قيد المستورد من ، مع عدم اإلخالل بالعقوبات المنصوص عمييا في ىذا القانون أو أي قانون آخر
سجل المستوردين ويسقط حقو في استرداد قيمة تأمين القيد في السجل في حالة صدور حكم نيائي عمى 

أو في إحدى الجرائم المنصوص ، أو بعقوبة في جريمة مخمة بالشرف أو األمانة، المستورد بعقوبة جناية
عمييا في القوانين الخاصة بالتجارة أو قمع الغش والتدليس أو التموين أو الجمارك أو االستيراد والتصدير أو 

الرقابة عمى المعادن الثمينة أو الشركات أو مكافحة غسل األموال أو حماية المنافسة ومنع الممارسات 
أو ، االحتكارية أو البنك المركزي أو الضريبة عمى القيمة المضافة أو الضريبة عمى الدخل أو حماية المستيمك

. من ىذا القانون (8)في إحدى الجرائم المنصوص عمييا في المادة 
. وال تجوز إعادة قيد المستورد بسجل المستوردين إال في حالة التصالح أو إذا رد إليو اعتباره
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 مكرر 6المادة 
يجوز لموزير المختص بشئون التجارة الخارجية بقرار مسبب وقف قيد المستورد في سجل المستوردين لمدة ال 

إذا خالف أحكام القوانين المنظمة لالستيراد والتصدير أو الجمارك أو الضرائب أو الرقابة عمى ، تجاوز عامين
أو استورد سمعة بالمخالفة ألحكام القوانين المنظمة لقمع التدليس ، المعادن الثمينة أو حماية المستيمك

والغش أو بالمخالفة لممواصفات القياسية المصرية المعتمدة أو بالمخالفة ألحكام االتفاقيات الدولية ذات الصمة 
أو ، متى كان يترتب عمى ذلك كمو اإلضرار بسالمة أو صحة المستيمك، والنافذة في جميورية مصر العربية

. أو اآلداب العامة، أو بالنظام العام، بالصناعة الوطنية أو االقتصاد القومي
 

 7المادة 
يشطب قيد المستورد إذا فقد شرطا من الشروط الواجب توافرىا لمقيد في السجل وكذلك في حالة الوفاة أو 

. انقضاء الشخص االعتباري المرخص لو في االستيراد
 

 8المادة 
يعاقب بالحبس لمدة ال تجاوز عاما وبغرامة ال تقل ، مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد ينص عمييا قانون آخر

كل من ارتكب أيا من األفعال ، أو بإحدى ىاتين العقوبتين، عن خمسين ألف جنيو وال تزيد عمى مميون جنيو
: اآلتية

. استورد سمعا بقصد اإلتجار دون القيد في سجل المستوردين- 1
أو ، قدم بسوء قصد بيانات غير صحيحة سواء كانت ىذه البيانات متعمقة بالقيد في سجل المستوردين- 2

. أو تعديل بياناتو، بتجديد القيد في ىذا السجل
دون عمى إحدى المراسالت أو المطبوعات أو األوراق المتعمقة باألعمال االستيرادية بيانات غير صحيحة - 3

. في شأن القيد بالسجل
امتنع عن موافاة الجية اإلدارية التي يحددىا الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية بالبيانات التي - 4

أو امتنع عن تقديم فواتير البيع ، تطمبيا بشأن التصرف في الرسالة المستوردة وأماكن تخزينيا أو توزيعيا
وذلك دون اإلخالل بأحكام القوانين المتعمقة بحماية البيانات ، أو قدم فواتير وىمية أو غير صحيحة، والتوزيع
. التجارية

. وتضاعف عقوبة الغرامة بحدييا في حالة العود
 

 9المادة 
. ممغاة
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 10المادة 
: يعاقب بغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيو وال تزيد عمى خمسين ألف جنيو

من يحجم عمدا عن تمكين أحد األشخاص المنوط بيم تنفيذ أحكام ىذا القانون من االطالع عمى الدفاتر - 1
. واألوراق التي يكون ليم حق االطالع عمييا وفقا ألحكامو

. من يرتكب مخالفة أخرى ألحكام ىذا القانون أو القرارات المنفذة لو- 2
 

 11المادة 
يعاقب المسئول عن اإلدارة الفعمية لمشخص االعتباري المخالف بذات العقوبات المقررة بالجرائم المنصوص 

إذا ثبت عممو بيا وكان إخاللو بالواجبات التي تفرضيا عميو ، من ىذا القانون (10 و8)عمييا في المادتين 
. تمك اإلدارة قد أسيم في وقوع الجريمة

ويكون الشخص االعتباري مسئوال بالتضامن عن الوفاء بما يحكم بو من عقوبات مالية إذا كانت المخالفة قد 
. ارتكبت من أحد العاممين بو باسم الشخص االعتباري أو لصالحو

 
 12المادة 

 من ىذا القانون عمى نفقة 10 و8تنشر أحكام اإلدانة الصادرة في إحدى الجرائم المنصوص عمييا في المواد 
المحكوم عميو بإحدى الجرائد اليومية وبالنشرة التي تصدرىا الجية المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة 

. ويجوز تحصيل نفقات النشر بطريق الحجز اإلداري. الخارجية
 

 13المادة 
يكون لمعاممين القائمين بتنفيذ أحكام ىذا القانون الذين يصدر بتحديدىم قرار من وزير العدل بعد االتفاق مع 
الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية صفة مأموري الضبط الفضائي إلثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة 

. ألحكام ىذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا لو
وليم في سبيل تنفيذ أحكام ىذا القانون حق االطالع عمى السجالت والدفاتر والمستندات، وعمى أصحاب 

. الشأن أن يقدموا إلييم البيانات والمستخرجات وصور المستندات التي تطمب منيم ليذا الغرض
 

 14المادة 
يمتزم كل شخص مكمف بتنفيذ أحكام ىذا القانون بمراعاة سرية البيانات الواردة بسجل المستوردين وسرية 

. البيانات والسجالت واألوراق التي يطمع عمييا بالتطبيق ألحكام ىذا القانون
.  من قانون العقوبات310ويعاقب كل من يخالف ذلك بالعقوبة المنصوص عمييا بالمادة 
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 15المادة 
تصدر الالئحة التنفيذية ليذا القانون بقرار من الوزير المختص بشئون التجارة الخارجية خالل أربعة أشير من 

. تاريخ نشره في الجريدة الرسمية
 

 16المادة 
. ينشر ىذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل بو بعد تسعة أشير من تاريخ نشره

. يبصم ىذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينيا
 


