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SİRKÜLER (G-2021) 
 

Sayın Üyemiz,  
 

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’e iletilen 
bir yazıda, Kahire Ticaret Müşavirliğinin yazısına atfen, Mısır'da 2016 yılından bu yana belli bazı 
ürünlerde 2016/43 sayılı Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Kararına istinaden uygulanan Üretici Kayıt 
Sistemine ilişkin Mısır Resmi Gazetesi’nin 21.06.2021 tarihli ve 138 (mükerrer B kodlu) sayılı 
nüshasında Mısır Ticaret ve Sanayi Bakanlığının 16.06.2021 tarihli ve 2021/273 sayılı Kararının 
yayımlandığı belirtilmektedir.   
 

Anılan yazıda devamla, bahse konu Karar ile 2016/43 sayılı ve 2019/44 sayılı (2016/43 sayılı 
Karar eki 25 satırlık listeye 4 yeni satır eklenerek ürün yelpazesinin genişletilmesine dönük Karar) 
Kararlar eki listelerde yer alan ürünlerin sökülmüş (demonte) haldeki parçalarının ithalatının 
yasaklandığı, bu tür ürünleri üreten fabrikalar ile Mısır İhracat ve İthalat Kontrol Genel İdaresine 
(GOEIC) kayıtlı markaların onaylı servis ve bakım merkezlerinin üretim süreçlerinin getirdiği zorunlu 
hallerin istisna tutulduğu belirtilmektedir. Kararın bir örneği ekte sunulmaktadır. 
 

Bununla birlikte, Kararda yürürlük tarihi olarak yayımlandığı günün ertesi günü belirtilmiş 
olmakla birlikte Kahire Ticaret Müşavirliğimize şifahen ulaşan bilgiye göre, söz konusu Kararın henüz 
yürürlüğe girmemiş olduğu, yaklaşık 6 ay sonra yürürlüğe girmesi ile ilgili çalışmalar yapıldığı 
bildirilmektedir. 
 

Bilgilerine sunulur.  
 
 
 
 

S. Tansel KÜNBİ  
Genel Sekreter A.  
Şube Müdürü  

 
Ek: 
1- Karar-Arapça  
2- Karar-İngilizce  
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 2021 يونية سنة 21في  (ب)تابع  138العدد –المصرية وقائع ال
 

 وزارة التجارة والصناعة
 

 2021 لسنة 273قرار رقم 
 

 
 وزير التجارة والصناعة؛

 ......................................................................................بعد االطالع على 
.......................................................................................................... 

 بشأن تعديل القواعد 2019 لسنة 44 ،2016 لسنة 43وعلى القرارين الوزاريين رقمي 
 .المنظمة لتسجيل المصانع المؤهلة لتصدير منتجاتها إلى جمهورية مصر العربية

..........................................................................................................

.......................................................................................................... 
 

 :قـــــــــرر
 

 (المـــادة األولى)
 

 43يحظر استيراد األجزاء المفككة لألصناف المدرجة بالقرارين الوزاريين رقمي 

إال كمستلزم إنتاج للمصانع المرخص لها - المشار إليهما  - 2019 لسنة 44، 2016لسنة 

بتصنيع هذه المنتجات أو لمراكز الخدمة والصيانة المعتمدة للعالمات المسجلة في السجل 

 .المخصص لذلك بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

 
 (المـــادة الثانية)

 
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره 

 .بالوقائع المصرية
 

 16/6/2021صدر في
 وزير التجارة والصناعة

 نيفين جامع
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