
 
 
  
  

 ١٩٨٢ لسنة ١٢٠الالئحة التنفیذیة للقانون رقم 
 ١٩٨٢ لسنة ٣٤٢الصادرة بالقرار رقم 

 فهرس تفصیلى 
  عرض المواد  رقم المادة  موضوع المادة   م

  أوال
 عامة أحكام

  عرض المواد  رقم المادة  موضوع المادة 
 الهيئة العامة   السجالت التى تمسكها     

  ٠للرقابة على الصادرات والواردات
  عرض المادة  ١  مادة

قـوم فـى الـسجل      تالفئات التـى     
فـى  ) أ(المنصوص عليه فى البنـد     

  المادة السابقة 

  عرض المادة  ٢   مادة

 فى السجل المنـصوص    من يقيد      
فى المـــادة  ) ب(عليه فـى البند    

)١  (  

  عرض المادة ٣  مادة

  عرض المادة    ٤  مادة   بصــاحب الشــانالمقصود    
 فيمن ينوب عن صـاحب       شروط   

  )الوكيل اوالوسيط ( الشان 
  عرض المادة ٥مادة

  عرض المادة  ٦  مادة   القيد فى السجلين المذكورين 
يسلم لمن يقيد فى احـد الـسجلين          

المشاراليهما ما يفيد قيــده علـى       
  النـموذج الـمعـد

  عرض المادة ٧مادة

 يلتزم الوكيل او الوسيط التجـارى       
الذى يتم قيده بان يثبت رقم القيد فى        

  .جميع اوراقه ومكاتباته

  عرض المادة ٨مادة



  عرض المادة ٩مادة   ملغاة 
اخطار مصلحة الـضرائب    االلتزام ب  

الوكالء او  مع   تتم    التى   معامالتبال
  الوسطاء التجاريين

  عرض المادة ١٠مادة

 ترفق بالمستندات االجنبية الواجب     
ترجمة باللغة  تقديمها مع طلب القيد     

  .العربية معتمدة 

  عرض المادة ١١مادة

ـــرافى     ــاق الجغـ ــد النط تحدي
والسلعى لنشاط الوكيل اوالوسيط او     

  المكتب

  عرض المادة ١٢مادة

شرط إنتهاء توكيل القطاع العام قبل       
  صدور توكيل جديد

  عرض المادة ١٣مادة

حق طرفى  الوكالة التجارية إنهـاء        
  العقد فى أى وقت 

  عرض المادة  ١ مكرر١٣مادة

اليجوز للموكل إنهاء عقد الوكالـة       
غير محدد المدة دون خطـأ  مـن         

  الوكيل فى تنفيذ العقد

  عرض المادة  ٢ مكرر١٣مادة

 حالة إمتناع الموكل عن تجديد عقد       
الوكالة محدد المـدة دون خطـأ أو        

  تقصير من الوكيل 

  عرض المادة  ٣ مكرر١٣مادة

 مصلحة الرقابة الصناعية      إعتماد   
  مراكز الخدمة

   المادةعرض ١٤مادة

  القيد فى سجل الوكالء والوسطاء التجاريين/ ثانيا  
  عرض المادة ١٥مادة   ومستنداتهطـلب القـيد  
 مايتعين لقيد الوكالـة الجديـدة  إذا         

كانت الوكالة قد سـبق إلغاؤهـا أو        
شطبها إلنتهاء الوكالة دون تجديد أو      

  قبل إنتهاء مدته

   عرض المادة   مكرر١٥ مادة 

  عرض المادة ١٦مادة طلب القيد بالنسبة الـى الـشركات       



 ومستنداته 
شركات القطاع مـن تقـديم      إعفاء ل  

المستندات المنصوص عليهـا فـى      
 ١٦من مادة ٣،٤،٦البنود 

  عرض المادة ١٧مادة

 طلـب تقـديم القيـد علـى          تقديم   
النموذج المعد لذلك الى الهيئة العامة      

 للرقابة على الصادرات والواردات 

  عرض المادة ١٨مادة

 المبالغ التى تؤدى عن القيد      تحديد    
ــتخراج  ــديل واس ــد والتع والتجدي

 الصور 

  عرض المادة ١٩مادة

 التجـارى   طمتى يـؤدى  الوسـي       
نــصف المبــالغ الــواردة بالمــادة 

 .السابقة

  عرض المادة ٢٠مادة

  القيد فى سجل الخدمات العلمية والفنية واإلستشارية/ ثالثا  
 المدير المسئول للمكتب    تقديم طلب    

العلمى او الفنى او االستـشارى او       
  من الشركات االجنبيةغيره

  عرض المادة ٢١مادة

  عرض المادة  ٢٢مادة  رفق بطلب القيد  التى تالمستندات  
 القيد الحق فى الحصول على مايثبت       

 فى السجل ورقم القيد
  عرض المادة ٢٣مادة

قيد فى السجل كـل خمـس        ال تجديد 
 سنوات

  عرض المادة ٢٤مادة

  عرض المادة ٢٥مادة  تقديم طلب تجديد القيدوقت  
شطب قيد مكتب الخدمات العلمية او       

 الفنية او االستشارية
  عرض المادة ٢٦مادة

  عرض المادة ٢٧مادة  دة قيد مكاتب الخدماتمدة  إعا  
 المديرالمسئول عن المكتـب     عقوبة   

اذا لم يقم باخطار الهيئـة بانتهـاء        
 الوكالة او زوالها

  عرض المادة ٢٨مادة



 المبالغ التى تؤدى عند القيـد       تحديد 
 ل تعديل فى السجالوالتجديد و

   عرض المادة  ٢٩مادة

  أحكام ختامية/ خامسا  
   عرض المادة   ٣٠ مادة   دورية لنشر االحكام النشرة ال 
جواز  شطب قيد الوكالـة بـسجل         

الوكالء والوسطاء التجاريين لمـدة     
  التجاوز ثالث سنوات 

  عرض المادة   مكرر   ٣٠   مادة

  عرض المادة  ٣١ مادة    .توفيق أوضاع الشركات القائمة 
  عرض المادة  ٣٢ مادة   النشر وتاريخ السريان  



 ١٩٨٢ لسنة ١٢٠الالئحة التنفیذیة للقانون رقم 
 ١٩٨٢ لسنة ٣٤٢رار رقم الصادرة بالق

 
 أحكام عامة /   أوال 

 
  

 ١   مادة
  

  -: تتولى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات امساك السجلين االتيين
  ٠سجل الوكالء التجاريين والوسطاء التجاريين -١
  ٠سجل مكاتب الخدمات العلمية والفنية واالستثمارية للشركات والمنشأت االجنبية -٢
  
  ٢ادة م
  

  -:فى المادة السابقة الفئات االتية ) أ(يقوم فى السجل المنصوص عليه فى البند 
من يقوم بصفة معتادة بتقديم العطاءات او ابرام عمليات الشراء او البيع او التاجير اوتقديم الخدمات باسم ولحساب احد                   -١

  .من هؤالء بشرط اال يكون مرتبطا بعقد عمل اوعقد تاجيرخدمات 
 من يقتصر نشاطه ولو عن صفقة واحدة على البحث عن متعاقد او التفاوض معه القناعه بالتعاقد وكل من قـام بـاى                   -٢

  .عمل من اعمال الوكالة التجارية ولو لمرة واحدة او كان مرتبطا مع المنتج او التاجر او الموزع بعقد عمل
 ٣مادة 

  
مـن هـذه  الالئحـة مكـاتــب الخدمـــات          )  ١(مــادة  فى ال ) ب( تقيد فى السجل المنـصوص عليه فـى البند        

  .العلـمـية او الفـنـيـة او االستشـاريــة او غيــرها للشــركــات او المنشاة  االجنبية
 ٤مادة 

   
 يقصــد بصــاحب الشــان الـتاجــرالفرد ومـن لـه الحق التوقيع وااالدارة فى شركات االشخاص والشركات             

ودة سواء كان شريكا او مديرا معينا او رئيس مجــلس ادارة او نائبـه او المـدير المـسئول فـى                ذات المسئولية المحد  
  .شركات االموال وذلك طبقا لما هو ثابت بصحيفة القيد فى السجل التجارى 

 ٥مادة 
  

ى واذا  ان يكون مصرىالجنسية وان يكون موكال بتوكيل رسم       ) الوكيل اوالوسيط   ( يشترط فيمن ينوب عن صاحب الشان       
  .كان من العاملين بالحكومة او الهيئات العامة او المؤسسات العامة او وحدات الحكم المحلى يتعين اخطار جهة عمله 



 ٦مادة 
  

  .يتم القيد فى السجلين المذكورين على النماذج المعدة لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات 
  ٧مادة 

  
لسجلين المشاراليهما ما يفيد قيـده على النـموذج الـمعـد لـذلــك بـالهـيئــة المـذكورة              يسلم لمن يقيد فى احد ا     

  .متضمنا االسم ورقم قيده وبياناته التجارية 
  

 ٨مادة 
  

  . يلتزم الوكيل او الوسيط التجارى الذى يتم قيده بان يثبت رقم القيد فى جميع اوراقه ومكاتباته
  

 ٩مادة 
  

   )٢٠٠٥لسنة  ٣٦٢ر رقم األغيت بالقر
  

  ١٠مادة 
  

على المنتجين والتجار والموزعين من االشخاص الطبيعين واالعتباريين والمنـشات اخطـار مـصلحة الـضرائب بايـة         
معامالت تتم بينهم وبين الوكالء او الوسطاء التجاريين فى موعد اقصاه شهر من تاريخ صرف العمولـة او السمـسرة او                

مى اخر ويجب خصم نسبة الضريبة المستحقة عليهم من هذه المبـالغ طبقـا الحكـــام        المكافاة اواية مبالغ تحت اى مس     
  ٠ مع االلتزام بتوريدها خالل ثالثة اشهر من تاريخ الخصم ١٩٨١لسنة ١٥٧القانون رقم
 ١١مادة 

  
  .ترفق بالمستندات االجنبية الواجب تقديمها مع طلب القيد ترجمة باللغة العربية معتمدة 

  ١٢مادة 
  

 النص فى عقد الوكالة او الوساطة التجارية وفى كتـاب تكليف مكاتب الخدمات العلمية واالستشارية والفنيـة علـى                   يجب
  .تحديد النطاق الجغــرافى والسلعى لنشاط الوكيل اوالوسيط او المكتب 

 ١٣مادة 
  



ـ       ام مـالم ينتـه توكيـل تلـك     ال يجوزان يكون التوكيل صادرا من شركة اجنبية لها وكيل تجارى من شركات القطاع الع
  .الشركات 

  
   )٢٠٠٥ لسنة ٣٦٢ مضافة بالقرر رقم )١( مكرر ١٣مادة 

  
يجوز لكل من طرفى  عقد الوكالة التجارية إنهاء العقد فى أى وقت وفقا لإلجراءات المتفق عليها فى العقد ، ومـع ذلـك                        

وإذا كان العقـد معـين المـدة يـستحق          . ناسب  اليستحق التعويض إال إذا تم العقد دون إخطار سابق أو فى وقت غير م             
  .التعويض  إال إذا إستند إنهاؤه إلى سبب جدى ومقبول 

  
   )٢٠٠٥ لسنة ٣٦٢ر رقم ا مضافة بالقر)٢( مكرر ١٣مادة 

  
اليجوز للموكل إنهاء عقد الوكالة غير محدد المدة دون خطأ أو تقصير من الوكيل فى تنفيـذ العقـد ، وإال كـان ملزمـا                        

  . عن الضرر الذى لحقه من جراء عزله وإنهاء عقد الوكالة ، ويقع باطال كل إتفاق يخالف ذلك بتعويضه
 فى وقت غير مناسب وبغير عذر مقبول        كما يلتزم الوكيل بتعويض الموكل عن الضرر الذى أصابه إذا تنازل عن الوكالة              

.  
  

   )٢٠٠٥ لسنة ٣٦٢ر رقم ا مضافة بالقر)٣( مكرر ١٣مادة 
  

متناع الموكل عن تجديد عقد الوكالة محدد المدة دون خطأ أو تقصير من الوكيل أثناء تنفيذ عقد الوكالة ،  كـان                      فى حالة إ  
الموكل ملزما بتعويض الوكيل عن الضرر الذى لحقه من جراء ذلك إذا كان نشاط الوكيل قد أدى إلى نجاح ظـاهر فـى                       

  .ترويج السلعة أو زيادة عدد العمالء 
  
  

 ١٤مادة 
   

مد مصلحة الرقابة الصناعية مراكز الخدمة او الصيانة الثبات التوكيالت عن االصناف التى يشتـرط الستيـرادها ان                تعت
  .يكـون لها وكيـل تجـارى مصـرى ومـركز خدمة فى مصر 

  
 القید ىف سجل الوكالء والوسطاء التجاریني/ ثانیا 

  



  
   )٢٠٠٥  لسنة٣٦٢ بالقرار رقم ٧ و٥إستبدل البندان  ( ١٥مادة 

   
يقدم طـلب القـيد من االشخـاص الطبـيعين الـى الهيئة العـامة للرقابة على الصادرات والواردات علـى النمـوذج                 

  -:المعد لذلك مرفقا به المستندات االتية ، بعد سداد الرسوم والمصروفات المقررة 
ة يتضمن طبيعة عمـل الوكيـل او الوسـيط           صورة رسمية معتمدة من عقد الوكالة التجارية او عقد الوساطة التجاري           -١

  .التجارى ومسئولية اطراف العقد ونسبة العمولة المقررة وشروط تقاضيها والعملة التى تدفع بها 
اذا كان التوكيل صادرا من شركة او جهه اجنبيه يتعين ان يكون عقد الوكالة موثقا بالغرفة التجارية المختصة او الجهة                    -٢

الرسمية التى تقوم مقامها بالدولة االجنبية ومصدقا عليه من القنصلية  المصرية المختصة ويجب ان يتضمن عقد الوكالـة                   
  .فاة هذه القنصلية بكل اتفاق يتضمن تعديال فى بيانات العقد فور حدوثه الزام الشركة او الجهة االجنبية بموا

 مستخرج من صحيفة القيد بالسجل التجارى مثبت به ان اعمال الوكالة التجارية فى نطاق النشاط االصلى للوكيـل او                    -٣
  .الوسيط التجارى 

  ٠ شهادة خبرة فى مجال التوكيل تصدرها الغرفة التجارية -٤
 ىأو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمـة مخلـة بالـشرف أو    ٠ طالب  القيد بعدم سبق الحكم عليه بعقوبة جناية  إقرار من -٥

األمانة ، أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون اإلستيراد والتصدير ، أو النقد الواردة بقانون البنـك المركـزى      
الشركات ، أو التجارة ، أو سبق الحكم عليـه فـى إحـدى هـذه     المصرى ، أو الجمارك ، أوالضرائب ، أو التموين ، أو   

  .الجرائم ورد إليه إعتباره 
  ٠ صورة البطاقة الضريبية ويجب ان تكون بياناتها مستوفاة -٦
  ٠ صورة إثبات مستند إثبات الشخصية -٧
  .قيد من اصل اجنبى  مستخرج رسمى من شهادة الميالد او بطاقة الحصول على الجنسية المصرية اذا كان طالب ال-٨
 قرار قبول االستقالة او انهاء الخدمة وذلك بالنسبة الى العاملين السابقين بالحكومة او الهيئات العامـة او المؤسـسات                    -٩

  .العامة او وحدات الحكم المحلى او شركات القطاع العام ويجب ان يكون قد مضى على تركة العمل بها سنتان 
م عضوية فى مجلس الشعب والشورى او احد المجالس المحليـة ، وبعـد تفرغـه العمـل                  اقرار من طالب القيد بعد    -١٠

السياسى فاذا كان عضوا باى من هذة الجهات فيجب ان يقدم ما يثبت ان تاريخ بدء عضويته او تفرغه للعمـل الـسياسى                       
  .الحق الشتغاله باعمال الوكالة او الوساطة التجارية 

جود اقارب له من الدرجة االولى باحد شاغلى المناصب السياسية اوباحد الـداخلين فـى         اقرار من طالب القيد بعدم و     -١١
الفئات المنصوص عليها فى البند السابق او باحد العاملين من درجة مديرعام فما فوق ومن فى مستواهم من اعضاء لجان                    

مة او وحدات الحكـم المحلـى او شـركات          المشتريات او البيع او البت فى الحكومة او الهيئات العامة او المؤسسات العا            
  القطاع العام

  



   )٢٠٠٥ لسنة ٣٦٢مضافة بالقرر رقم مكرر   ١٥مادة 
إذا كانت الوكالة قد سبق إلغاؤها أو شطبها إلنتهاء الوكالة دون تجديد أو قبل إنتهاء مدته ،  يتعين لقيـد الوكالـة الجديـدة      

 ١٣موكل أو  الوكيل األول  الناشئة عن عقد الوكالة وفقا ألحكام  المواد               تقديم مايثبت تسوية التعويضات المستحقة سواء لل      
، أو مضى ستين يوما دون إخطار الوكيل األول للهيئة بصورة من الدعوى             ) ٣( مكرر   ١٣،  ) ٢( مكرر   ١٣،  ) ١(مكرر  

  .أو طلب التحكيم المقام منه للمطالبة بتلك التعويضات 
  

 ١٦مادة 
   

 الى الشركات على النموذج المعد لذلك بالهيئة العامة للــرقابة علـى الـصـادرات والـواردات                 يقدم طلب القيد بالنسبة   
  :مرفقـا بـه المستنـدات االتية بعـد سداد الــرسـوم والمصروفات المقررة 

 مستخرج من السجل التجارى للشركة مبينا به مقر مركزها الرئيسى ودخول اعمال الوكالـة التجاريـة او الوسـاطة                    -١
  .التجارية ضمن نشاطها 

وبالنسبة الـى شـركات المـساهمة وشـركات         . صورة رسمية من عقد تاسيس الشركة والتعديالت التى ادخلت عليه            -٢
التوصية باالسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة تقدم كذلك نسخة من صحيفة الشركات التى اشهر بها عقد الـشركات              

  .ونظامها االساسى 
حـسب  -لمدير المسئول صاحب حق االدارة والتوقيع او من رئيس مجلـس االدارة اوالعـضو المنتـدب                  اقرار من ا   -٣

واذا كان احد الشركاء من اصل اجنبى وجب ان يكـون قـد             .  بان راس مال الشركة مملوك بالكامل لمصريين         -االحوال
  .انقضت عشر سنوات كاملة على تاريخ اكتسابه الجنسية المصرية 

  
شريك شخصا اعتباريا وجب تقديم ماثبت تمتعه بالجنسية المصرية وان اغلبية راس ماله مملـوك لمـصريين   اذا كان ال  -٤

مع مراعاة انقضاء عشر سنوات على اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة الى من كان من اصل اجنبـى مـن الـشركاء او            
  .المساهمين 

ائب عن السنة المالية السابقة وذلك الثبـات ان راس مالهـا ال             تقدم الشركة اخر ميزانية لها قدمتها الى مصلحة الضر         -٥
  .وفى حالة بدء نشاط الشركة فتقدم شهادة تفيد  ايداع هذا المبلغ فى احد البنوك المعتمدة .يقل عن عشرين الف جنيه

ن او رؤسـاء     تقدم باقى المستندات الـمتعلقة بـالتاجــرالفــرد وذلك بالـنسبـة الى جميـع الشركاءالمتـضامني           -٦
  .مجالس االدارة والمديرين او اعضاء مجلس االدارة والؤسسين 

 ١٧مادة 
  

 من المادة السابقة  متى كـان االسـتيراد او        ٣،٤،٦تعفى شركات القطاع من تقديم المستندات المنصوص عليها فى البنود           
  .التوكيالت التجارية متصلين بنشاطها

 ١٨مادة 



  
موذج المعد لذلك الى الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمعرفة صاحب الـشان              يقدم طلب تقديم القيد على الن     

المـشاراليه وترفـق    ١٩٨٢لسنة  ١٢٠او وكيله الرسمى خالل الموعد المنصوص عليه فى المادة السادسة من القانون رقم            
  .بطلب التجديد المستندات التى تثبت صالحية استمرار القيد 

  
 ١٩مادة 

  
  -:المبالغ التى تؤدى عن القيد والتجديد والتعديل واستخراج الصور على النحو التالى تحدد 

  م                                     سبب استحقاق الرسم                                                الرسم بالجنيه
  
  ١٠٠٠                                                                                 تامين يقدم مع طلب القيد      ١
   ٥٠٠                            رسم القيد الول مرة                                                                ٢
  ٢٠٠                                                        رسم تجديد القيد فى حالة تقديم الطلب خالل الميعاد     ٣
                              رسم تجديد القيد اذا قدم الطلب بعد الميعاد خالل التسعين٤

  ٤٠٠                              يوما التاليةالنقضاء خمس سنوات على القيد او التجديد                             
         ٢٠  رسم تعديل بيانات القيد                                                                                        ٥
  ١٠                            رسم استخراج صورة                                                               ٦
  

 ٢٠مادة 
  

دة بالجدول المشاراليه بالمادة السابقة متى كان مرتبطا مع المنتج او التـاجر او               التجارى نصف المبالغ الوار    طيؤدى الوسي 
  .الموزع بعقد عمل ويثبت هذا العقد بتقديم صورة رسمية منه مشفوعا ببطاقة التامينات االجتماعية 

  
  

 القید ىف سجل اخلدمات العلمیة والفنیة واإلستشاریة / ثالثا 
  
  
  

  ٢١مادة 
   



مسئول للمكتب العلمى او الفنى او االستشارى او غيره من الشركات االجنبية الى الهيئة العامة للرقابة علـى            يتقدم المدير ال  
  .الصادرات والواردات بطلب الموافقة على انشائه على النموذج المعد لذلك بعد سداد الرسوم والمصروفات المقررة 

  
  ٢٢مادة 

  
  :يرفق بطلب القيد المستندات االتية 

  ٠فقة الرقابة العامة على الصادرات والواردات على انشاء المكتب  موا-١
 مستخرج من سجل قيد الوكالء التجاريين بالهيئة المذكورة ، يثبت ان للشركة اوللجهة االجنبية منشئة فـى المكتـب ،                -٢

  .وكيل تجارى مصرى 
  ٢٣مادة 

   
  .على مايثبت قيدها فى السجل ورقم القيد لمكاتب الخدمات المشاراليها والتى يتم قيدها الحق فى الحصول 

  
  ٢٤مادة 

   
  .يجدد القيد فى السجل كل خمس سنوات من تاريخ القيد او من تاريخ اخرتجديد له 

  
  ٢٥مادة 

   
ومـع ذلـك يجـوز    . يجب تقديم طلب تجديد القيد خالل التسعين يوما السابقة على انتهاء مدة الخمس سنوات المشار اليها   

القيد التقدم بطلب خالل التسعين يوما الالحقة على الخمس سنوات وفى هذه الحالـة يلتـزم بـسداد الرسـم                    لطالب تجديد   
  .مضاعفاً
  ٢٦مادة 

   
يشطب قيد مكتب الخدمات العلمية او الفنية او االستشارية او غيرها اذا انتهى عقد الوكالة بمصر ولـم يجـدد او زالـت                       

  .وكالة او الوساطة التجارية على خالف القانون الوكالة الى سبب ، واذا مارس اعمال ال
   )٢٠٠٥ لسنة ٣٦٢ر رقم امستبدلة بالقر (  ٢٧مادة 

  
اليجوز إعادة قيد مكاتب الخدمات المشار إليها إال بعد إنقضاء مدة التقل عن خمس سنوات  من تاريخ شطب قيدها بـسبب     

  .القانون ممارسة أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية على خالف أحكام 
  ٢٨مادة 



  
   
  

يعاقب المديرالمسئول عن المكتب بغرامة قدرها مائة جنيه اذا لم يقم باخطار الهيئـة العامـة للرقابـة علـى الـصادرات         
  والواردات بانتهاء الوكالة او زوالها خالل ستين يوما من تاريخ االنتهاء او زوال الوكالة

  
 ٢٩مادة 

  
د والتجديد وتعديل فى السجل بما يعادل المبالغ والرسوم االتية ،علـى ان يـتم سـدادها                  تحدد المبالغ التى تؤدى عند القي     

  .بالدوالرالحراالمريكى وفقا لالسعار المعلنة وقت تقديم الطلب مع جبر الكسور لصالح الهيئة المذكورة 
  م                             سبب استحقاق الرسم                   الرسم بالجنيه

  
  ١٠٠٠      تامين يقدم مع طلب القيد                                             ١
  ٥٠٠      رسم القيد الول مرة                                                  ٢
      ٢٠٠      رسم تجديد القيد فى حالة تقديم الطلب خالل الميعاد                   ٣
  د القيد اذا قدم الطلب بعد الميعاد خالل التسعين                   رسم تجدي٤

  ٤٠٠        يوما التاليةالنقضاء خمس سنوات على القيد او التجديد               
          ٢٠      رسم تعديل بيانات القيد                                                ٥
  ١٠                                              رسم استخراج صورة        ٦ 
  

 أحكام ختامیة/ خامسا 
  

 ٣٠مادة 
  
  

مـن القـانون   ١٦،١٧،١٨،١٩تصدر الهيئة نشرة دورية لنشر االحكام الصادرة فى الجرائم المنصوص عليها فى المـواد        
  .جهات التى يمثلونها  ولبيان اسماء المقيدين بالسجلين المشار اليهما من هذا القرار وال١٩٨٢لسنة ١٢٠رقم
  

   )٢٠٠٥ لسنة ٣٦٢ مضافة بالقرر رقم  مكرر٣٠مادة 
------  



يجوز بقرار من وزير التجارة الخارجية والصناعة شطب قيد الوكالة بسجل الوكالء والوسطاء التجاريين لمـدة التجـاوز                  
  .را مكر١ بند ١٥، ) ٣( مكرر ١٣، ) ٢( مكرر ١٣ثالث سنوات عند مخالفة أحكام المواد 

  . التزيد على مائة جنيه ويعاقب كل من يخالف أحكام المواد المنصوص عليها فى هذا القرار بغرامة 
 ٣١مادة 

  
على الوكالء والوسطــاء التجــاريين ومكاتـب الخـدمات العلمية والفنية واالستشارية وغيرها ، والقائمين باالعمـال    

بات القيد فى السجلين المشار اليهما خالل مدة اقصاها خمسة اشـهر             التقدم بطل  ١٩٨٢لسنة  ١٢٠وقت صدور القانون رقم     
  .من تاريخ نشر هذه الالئحة 

 ٣٢مادة 
  

 فى الخامس من مايو سـنة       ١٩٨٢لسنة  ١٢٠ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم            
  . من تاريخ العمل به ١٩٦١ لسنة ١٠٨٣القتصاد رقم  ويلغى كل ما يخالفه من احكام كما يلغى قرار وزير ا١٩٨٣

  
 


