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المحور األول: سياق التجارة والجمارك في مصر

مقّدمة:
يتمحور هذا الدليل حول اإلجراءات المتعلقة بالتجارة والمتطلبات الجمركية من أجل تخليص البضائع في مصر، وتتمثل الغاية منه في توفير المعلومات األساسية 
التي قد تساعد الفاعلين االقتصاديين )المستوردين والمصدرين( على تحسين عملية تخليص البضائع من الجمارك المصرية، مما سيمّكن المؤسسات متناهية 

الصغر والصغيرة والمتوسطة وكذلك الشركات الناشئة من الحصول على فكرة شاملة عن أساسيات ومراحل االستيراد والتصدير في مصر.

يخضع استيراد وتصدير البضائع لعدد من القوانين واللوائح التي سيتم سردها وإرفاقها ضمن التبريرات القانونية ذات الصلة، لكن ال يوفر هذا المستند أي 
إرشادات قانونية ألي إجراءات محددة.

تعد مصر أكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق األوسط وثالث دولة في أفريقيا من حيث عدد السكان حيث يبلغ مجموع سكانها 1,29 مليون نسمة وفقًا 
لإلحصاء األخير الذي أجري في سنة 7102.

بلغ إجمالي صادرات مصر 22,507 مليون دوالر أمريكي وبلغ إجمالي الواردات 58,052 مليون دوالر أمريكي مما أدى إلى ميزان تجاري سلبي قدره 
-35,545 مليون دوالر أمريكي لعام 2016. بلغ المتوسط المرّجح للتعريفة المطبقة فعليا )الرسوم الجمركية( في مصر %6,63. وبلغ المتوسط المرّجح 
لتعريفة البلدان األولى بالّرعاية %11.47. قّدر نمو التجارة بـ %-8.50 مقارنة بالنمو العالمي الذي قّدر بـ %-4.43. ويبلغ إجمالي الناتج المحلي في مصر 
33,296 مليون دوالر أمريكي حيث تبلغ صادرات مصر من السلع والخدمات كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي %10.35 ، بينما تبلغ واردات السلع 

والخدمات كنسبة مئوية من الناتج المحلي اإلجمالي 19.60%.

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/EGY،المصدر : البنك الّدولي، الحلول العالمية المتكاملة للتجارة*

من الناحية التاريخية، جعل الموقع الجغرافي لمصر منها محورا مركزّيا طبيعّيا لطرق التجارة؛ غربا على طول ساحل شمال أفريقيا، من الشمال الغربي إلى 
أوروبا، من الشمال الشرقي إلى بالد الشام، جنوبا على طول النيل إلى أفريقيا ومن الجنوب الشرقي إلى المحيط الهندي والشرق األقصى. باإلضافة إلى ذلك، 

تمتلك مصر أهم ممر بحري في العالم؛ قناة السويس، حيث تمر أكثر من 01% من تجارة العالم.

يبلغ إجمالي الطرق المائية المالحية في مصر حوالي 3000 كم، حيث تنقل %90 من التجارة الدولية في مصر عبر موانئها. ويعّد ميناء اإلسكندرية الكبرى 
)اإلسكندرية والدخيلة( الميناء الرئيسي حيث يتولّى حوالي %60 من تجارة مصر الخارجية. ومن الموانئ الرئيسية المهمة األخرى دمياط وبورسعيد على 
البحر األبيض المتوسط   ، باإلضافة إلى السويس والّسخنة على البحر األحمر. وقدرت إجمالي القدرة على مناولة البضائع لجميع الموانئ المصرية بـ 5.641 

مليون طن في سنة 2017.

ميناء الّسخنة، الذي يقع على بعد 04 كم جنوب السويس، هو أول ميناء تديره شركة مملوكة للقطاع الخاص، شركة السخنة لتطوير الميناء، بموجب اتفاقية 
امتياز مدتها 52 عاًما. في نوفمبر 2007، استحوذ مشّغل موانئ دبي، موانئ دبي العالمية، على حصة %90 من شركة مناولة الحاويات المصرية.

مطار القاهرة الدولي هو أكبر مطار في مصر وهو ثاني أكثر المطارات ازدحاما في أفريقيا. ُيستخدم مطار القاهرة من قبل أكثر من 74 شركة طيران تجاري 
ورحالت مستأجرة و21 شركة شحن جوي، وُتعتبر شركة مصر للطيران أكبر مشغل في المطار )انضمت إلى تحالف ستار في يوليو 8002(. توجد في 

مطار القاهرة الدولي 5 محطات شحن تناول حوالي 400,000 طن سنويا، حيث 06 % منها صادرات من مصر.

شهدت التجارة الخارجية في مصر تطورات هامة في السنوات األخيرة. إذ قامت الحكومة بإصالح التشريعات الجمركية في مصر لتبسيط عملية استيراد 
السلع وتصديرها. كما تم إدخال عدد من اللوائح والمراسيم لتحسين إجراءات التفتيش والمراقبة، وتبسيط عملية التوثيق، وخفض التكاليف والتأخير، وتحسين 

اللوجستيات وتحرير التحركات التجارية.

باإلضافة إلى ذلك، تم أيضا إدخال "مسار أخضر" يسمح باإلفراج الفوري عن السلع المستوردة / المصدرة التي تستوفي معايير معينة. ووفًقا لمالحظاتنا، 
فإن متوسط   المدة الزمنية الالزمة إلنهاء عملية تخليص شحنة تصدير معيارية هو 42 ساعة، في حين أن متوسط   الوقت الالزم إلنهاء شحنة استيراد معيارية 

هو 27 ساعة.

في 9 سبتمبر 8102، صدر المرسوم الرئاسي عدد 8102/914 في الجريدة الرسمية، حيث رفعت التعريفات الجمركية المسلطة على بعض األصناف 
المختارة، في أعقاب المرسوم الرئاسي السابق 6102/835، الذي رفع بدوره تعريفات االستيراد لـ 463 من بنود الرسوم الجمركية، بما في ذلك 35 بندا 

للمنتجات الغذائية والزراعية التي وصفت بأنها "استفزازية" أو "غير ضرورية" - وهي في األساس منتجات فاخرة.

تعتبر أسعار صرف العمالت األجنبية مستقرة تقريبا منذ مارس شهر 8102، إذ تدخل البنك المركزي المصري بشكل منتظم في أسعار صرف العمالت 
األجنبية، وال سّيما بين الجنيه المصري والدوالر األمريكي. قبل 3 نوفمبر 6102، كانت هناك قيود على تحويل العمالت األجنبية خارج مصر. ومن وقت 
آلخر، كان هناك نقص في تواجد الدوالر األمريكي في مصر، ونتيجة لذلك، كانت القدرة على تصريف العملة األجنبية محدودة أو مقيدة من الناحية التاريخية. 
من أجل معالجة هذه االختالالت، أعلن البنك المركزي في 3 نوفمبر 6102 عن االنتقال إلى نظام سعر صرف حر، واتخاذ سلسلة من اإلجراءات األخرى 

https://wits.worldbank.org/CountryProfile/en/EGY
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التي شملت رفع القيود عن إيداع وسحب العمالت األجنبية من قبل جميع األفراد والشركات، باستثناء بعض القيود )التي تم رفعها فيما بعد( التي تؤثر على 
الشركات التي تستورد السلع والمنتجات غير األساسية والتي تخضع لحّد سنوي قدره 000,001 دوالر أمريكي للتحويالت المالية للخارج من قبل أفراد 

مصريين وبعض الشركات.

في يونيو 2017، قام البنك المركزي المصري بتحرير نظام سعر الصرف عن طريق إزالة حد 100,000 دوالر أمريكي للتحويالت المصرفية الفردية 
للخارج. في 28 نوفمبر 2017، أصدر البنك المركزي تعميماً يزيل جميع حدود السحب واإليداع على العمالت األجنبية للشركات التي تستورد منتجات غير 
ذات أولوية. قام هذا التعميم بإزالة حد اإليداع النقدي الشهري بقيمة 000,50 دوالر أمريكي للسلع غير ذات األولوية وسقف السحب النقدي الشهري الذي 

يبلغ 30,000 دوالر أمريكي والذي كان سارًيا في السابق.

في 03 مايو 2018، قام البنك المركزي المصري بتعديل متطلباته الخاصة بنقل مستندات االستيراد، إذ تزيل السياسة الجديدة شرط قيام المصدرين بنقل 
مستندات االستيراد من بنك إلى البنك، مما يسمح لهم اآلن باستخدام خدمات البريد أو غيرها من ترتيبات النقل. كما تعفى الشركات الصغيرة جدا / الصغيرة 
/ والمتوسطة من إيداع نسبة 100 في المائة على خطابات االعتماد عند استيراد السلع األساسية. ومن المفترض أن يؤدي هذا التغيير في السياسة إلى تخفيف 

قيود االستيراد.

أصدر البنك المركزي المصري في 3 مايو 2018 بيانا سياسيا لتيسير إجراءات االستيراد. ويعكس البيان الجديد السياسة المحددة في ديسمبر 2015، إذ 
يسمح للبنوك المصرية بقبول مستندات االستيراد مباشرة من المستوردين.

في 21 ديسمبر 2015، أصدر البنك المركزي المصري بياًنا حول سياسة نقل مستندات التحصيل من خالل البنوك. تهدف هذه السياسة إلى الحد من التالعب 
بالوثائق الجمركية أو تغييرها، ال ّسيما التالعب في قيم الفواتير ومنشأ المنتجات. تتطلب هذه السياسة نقل وثائق االستيراد مباشرة من بنك المصدر إلى بنك 
المستورد، وقد أّدت إلى رفع الودائع التي ُيطلب من المصارف المحلية االحتفاظ بها مقابل خطابات االئتمان المفتوحة لتمويل معامالت االستيراد من 50 في 

المائة إلى 100 في المائة.

في ديسمبر 2016، دخل البنك المركزي المصري في اتفاقية ثنائية للمبادلة بالعملة بقيمة 18 مليار يوان صيني لمدة ثالث سنوات مع بنك الشعب الصيني. من 
المتوقع أن تسهل هذه االتفاقية التجارة وتحّسن سيولة العمالت األجنبية في مصر. يمكن تمديد ترتيبات تبادل العمالت باالتفاق المتبادل ويتم تجديد االتفاقية على 
أساس سنوي ألغراض إعادة التقييم. وفي ديسمبر 2017، تم تجديد صفقة تبادل العمالت بقيمة 18 مليار يوان صيني لمدة عام واحد حتى ديسمبر 2018.
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1.1 االتفاقيات التجارية والشراكات
تمّثل مصر جزء من عدد من االتفاقيات والمبادرات التجارية اإلقليمية والدولية، وقد انضمت إلى منظمة التجارة العالمية في عام 1995. 

في عام 1997، وقعت مصر اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التي تهدف إلى تحرير التجارة بين الدول العربية. من بين 22 دولة عضو في جامعة 
الدول العربية، قامت 17 دولة بالتوقيع على اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى. ومنذ 1 كانون الثاني / يناير 2005، أصبحت اإلعفاءات الجمركية الكاملة 
والرسوم ذات األثر المماثل بين جميع األعضاء الموّقعين سارية المفعول. كما تعتزم اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى التخفيض التدريجي للضرائب وإزالة 

الحواجز الجمركية وغير الجمركية على السلع المتداولة بين الدول الموقعة.

في يونيو 1998، انضمت مصر إلى السوق المشتركة ألفريقيا الشرقية والجنوبية )"الكوميسا"( )التي تضم حالياً 21 عضوا )بعد إضافة تونس مؤخراً(، بما 
في ذلك مصر(. تلغي السوق المشتركة التعريفة الجمركية مع دول "الكوميسا" األخرى، بهدف تنفيذ تعريفة خارجية مشتركة تستند إلى هيكل تعريفة يتكون من 
أربعة نطاقات تتمثل في السلع الرأسمالية، والمواد الخام، والسلع الوسيطة والسلع النهائية، على التوالي. باإلضافة إلى ذلك، يلتزم األعضاء بإنشاء اتحاد نقدي.

في يوليو 1999، وقعت مصر والواليات المتحدة األمريكية اتفاقية التجارة الحرة واالستثمار )"تيفا"(. يتمثل الهدف من هذه االتفاقية في النهوض بالتعاون 
التجاري بين كل من مصر والواليات المتحدة من خالل تعزيز النفاذ المتبادل إلى األسواق المعنية في كال البلدين، وذلك عبر إزالة الحواجز غير الجمركية 

وغيرها من العوائق أمام تدفقات التجارة واالستثمار.

في يونيو 2001، وّقعت مصر اتفاقية انتساب مع الدول األعضاء في االتحاد األوروبي، التي وقع بموجبها إنشاء الشراكة األورومتوسطية )المعروفة أيًضا 
باسم عملية برشلونة( )"اتفاقية االنتساب"(، وهي إطارا واسعا للعالقات السياسية واالقتصادية واالجتماعية بين الدول األعضاء وبلدان جنوب البحر األبيض 
المتوسط، بما في ذلك مصر، والتي تعزز التعاون في عدد من القطاعات الرئيسية، بدءا من التجارة واالستثمار إلى الطاقة والتعليم. كما ينّص اتفاق الشراكة 

على تقديم مساعدة قّيمة ومستمرة من االتحاد األوروبي لجهود اإلصالح.

ينّص اتفاق الشراكة، الذي أقره مجلس النواب في مارس 2003، على إنشاء منطقة للتجارة الحرة مع إلغاء التعريفات الجمركية على المنتجات الصناعية 
ووضع امتيازات خاصة بالمنتجات الزراعية. في يونيو 2010، دخل االتفاق بين مصر واالتحاد األوروبي بشأن الزراعة والمنتجات الزراعية والسمكية 
المجّهزة حيز التنفيذ. وفي السنوات األخيرة، صدر حوالي ثالثة أرباع تدفقات االستثمار األجنبي المباشر إلى مصر من االتحاد األوروبي. ويبقى االتحاد 

األوروبي أكبر سوق للصادرات المصرية )يمثل حوالي %30 من الصادرات المصرية(.

في فبراير 2004، وقعت مصر اتفاقية أغادير مع المغرب وتونس واألردن، والتي دخلت حيز التنفيذ في مارس 2007. تهدف اتفاقية أغادير، من بين أمور 
أخرى، إلى إنشاء منطقة تجارة حرة وفقا ألحكام االتفاقية العامة للتعريفات الجمركية والتجارة لعام 1994. وهي مفتوحة لمزيد من العضوية من قبل جميع 
الدول العربية األعضاء في جامعة الدول العربية ومنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى والمرتبطة باالتحاد األوروبي من خالل اتفاقية انتساب أو اتفاقية تجارة 

حرة. في مارس 2017، انضم كّل من لبنان وفلسطين إلى اتفاقية أغادير.

في ديسمبر 2004، دخلت كل من مصر والواليات المتحدة وإسرائيل بروتوكول "المناطق الصناعية المؤهلة" الذي بدوره يمّكن شركات التصنيع في مناطق 
محددة في مصر )منطقة القاهرة الكبرى، ومنطقة اإلسكندرية، ومنطقة قناة السويس ومنطقة الدلتا المركزية( من تصدير المنتجات إلى الواليات المتحدة مع 
إعفاءها من الرسوم الجمركية، وبنفس الشروط التي تحكم التجارة بموجب اتفاقية التجارة الحرة بين الواليات المتحدة وإسرائيل، وذلك بشرط استيفاء بعض 

المتطلبات الخاصة بالمحتوى المصري واإلسرائيلي. وقد دخلت االتفاقية حيز التنفيذ في فبراير 2005.

في ديسمبر 2005، وقعت مصر اتفاقية تجارة حرة مع تركيا، ودخلت االتفاقية حيز التنفيذ في مارس 2007. تنّص اتفاقية التجارة الحرة على أن الواردات 
من المنتجات المصرية إلى تركيا )باستثناء المنتجات الزراعية( ستكون خالية من الرسوم الجمركية كما سيتم التخلص من الرسوم والقيود التجارية على السلع 

التركية المستوردة إلى مصر، وذلك على أربع مراحل بحلول عام 2020.

في مارس 2006، بدأت المفاوضات بين الدول في المنطقة األورومتوسطية فيما يتعلق بتحرير الخدمات وحق التأسيس وآلية تسوية النزاعات للتجارة بين 
األعضاء. وتمثل مصر أحد أعضاء الشراكة األورومتوسطية.

في أغسطس 2007، دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ورابطة التجارة الحرة األوروبية )"افتا"( حيز التنفيذ. تهدف االتفاقية إلى تحرير التجارة في 
المنتجات الصناعية والمنتجات الزراعية المصنعة بين مصر والدول األربع األعضاء في الرابطة األوروبية للتجارة الحرة: سويسرا وأيسلندا وليختنشتاين 

والنرويج. ويتضمن االتفاق أيضا أحكاما بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، فضال عن المنافسة والتعاون التقني.

في مارس 2007، تم التصديق على خطة العمل المصرية األوروبية بموجب إطار الجوار السياسي األوروبي. وبموجب خطة العمل هذه، اتفقت مصر 
واالتحاد األوروبي على الدخول في عالقات سياسية وأمنية واقتصادية وتجارية واستثمارية وعلمية وتكنولوجية وثقافية، مع تقاسم المسؤولية عن إقامة منطقة 

سالم واستقرار، بما في ذلك منع النزاعات وتسويتها في المنطقة وإعادة تنشيط التعاون اإلقليمي ودون اإلقليمي.

في عام 2010، وقعت مصر اتفاقية تجارة حرة مع السوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي، والتي تتألف من األرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي. 
دخلت االتفاقية حيز التنفيذ في 1 سبتمبر 2017 عقب تصديقها من قبل جميع األطراف. وتهدف االتفاقية إلى تعزيز العالقات االقتصادية والتجارية بين مصر 

والسوق المشتركة لبلدان المخروط الجنوبي من خالل التحرير التدريجي للتجارة وتشجيع االستثمار الثنائي.
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موجز عن االتفاقيات التجارية والشراكات الراهنة

 URLمعلومات إضافية وعناوين نص االتفاقية البلدان المعنية االتفاقية

%40 هي نسبة المكونات المحلية المطلوبة ليكون المنتج 
مؤهال للحصول على شهادة المنشأ، كما أن االتفاقية تسمح 

باستخدام مدخالت من بلدان ثالثة في اتفاقية الشراكة )تراكم 
المنشأ القطري(.

ال تسري أحكام اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، بما 
في ذلك التخفيض الجمركي، على منتجات المناطق الحرة.

www.lasportal.org

دخلت مصر الكتلة التجارية للمنطقة العربية 
الكبرى للتجارة الحرة في عام 1998، وتم 

تنفيذ اإلعفاء التدريجي من 1/1/1998 حتى 
.1/1/2005

أعفت جميع دول منطقة التجارة الحرة العربية 
الكبرى )18 دولة( جميع الرسوم الجمركية 
والتكاليف، وهي تشارك حاليا في مفاوضات 

لتحرير الخدمات واالستثمارات )باستثناء 
السودان واليمن(.

18 دولة:
الجزائر
البحرين

مصر
العراق
األردن
الكويت

لبنان
ليبيا

المغرب
سلطنة عمان

فلسطين
 قطر

المملكة العربية السعودية
السودان
سوريا
تونس

اإلمارات العربية المتحدة
اليمن

اتفاقية التجارة الحرة العربية 
الكبرى

%45 هي نسبة المكونات المحلية المطلوبة ليكون المنتج 
مؤهال للحصول على شهادة المنشأ من الكوميسا.

www.comesa.int

منذ عام 2015، تم اقتراح مبادرة التجارة الحرة الثالثية 
)تيفتا( بين السوق المشتركة ألفريقيا الشرقية والجنوبية 

)الكوميسا(، والجماعة اإلنمائية للجنوب األفريقي وجماعة 
شرق إفريقيا. بعد إطالق التجارة الحرة الثالثية، سيصل 

العدد اإلجمالي للبلدان إلى 27.

تم إطالق اتفاقية الكوميسا كمنطقة تجارية 
تفضيلية، هدفها النهائي هو تأسيس منطقة 

تجارة حرة بين الدول األعضاء ليتم تطويرها 
لتصبح اتحاًدا جمركًيا وبعد ذلك سوًقا 

مشتركة.

وّقعت مصر على االتفاقية في عام 1998، 
وبدأ تطبيق اإلعفاءات الجمركية اعتباًرا من 

 .17-2-1999

في عام 2004، حققت 11 دولة تخفيًضا 
بنسبة %100 في الرسوم الجمركية على 

الواردات من الدول األعضاء األخرى.

)بوروندي، وجيبوتي، ومصر، وكينيا، 
ومدغشقر، ومالوي، وموريشيوس، ورواندا، 

والسودان، وزامبيا، وزمبابوي(

21 دولة:
بوروندي

جزر القمر
الكونغو )الديمقراطية(

جيبوتي
مصر

ايسواتيني
إريتريا
أثيوبيا

ليبيا
كينيا

مدغشقر
ماالوي

موريشيوس
رواندا
سيشيل

الصومال
السودان

تونس
أوغندا
زامبيا

زيمبابوي

السوق المشتركة ألفريقيا الشرقية 
والجنوبية )»الكوميسا«(
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60 % هي نسبة المكونات المحلية المطلوبة ليكون المنتج 
مؤهال للحصول على شهادة المنشأ ‘أور1’، كما تسمح 

االتفاقية باستخدام مدخالت من بلدان ثالثة في اتفاقية 
الشراكة )تراكم المنشأ القطري(.

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-
and-regions/countries/egypt

كما تقدم االتفاقية مساعدات مالية وتقنية لتعزيز االقتصاد 
المصري بقيمة 670 مليون يورو مقسمة على النحو التالي: 

تحديث القطاع الصناعي )250 مليون(، وإصالح القطاع 
الصحي )110 مليون(، وإصالح قطاع التعليم )100 
مليون(، والصندوق االجتماعي للتنمية )155 مليون(، 

وتحديث القطاع الخاص )55 مليون(.

وقعت مصر واالتحاد األوروبي معاهدة تسمى 
اتفاقية االنتساب عام 2001 والتي دخلت 

حيز التنفيذ في عام 2004، حيث تم إعفاء 
جميع السلع المصدرة من مصر إلى االتحاد 
األوروبي على الفور من الرسوم الجمركية، 

في حين سيتم تفكيك رسوم التصدير األوروبية 
تدريجيا على مدى 12 عاما.

تتم مناولة المنتجات الزراعية والمنتجات 
الزراعية المحولة وفقا لبعض الحصص 

المحددة لسلع معينة مع امتيازات في التعريفات 
وبعض المنافذ إلى السوق للتصدير من مصر.

مصر و27 دولة في االتحاد 
األوروبي:

النمسا
بلجيكا
بلغاريا
كرواتيا
قبرص
تشيكي

الدنمارك
استونيا

فنلندا
فرنسا
ألمانيا

اليونان
اليونان
أيرلندا
إيطاليا
التفيا

ليتوانيا
لوكسمبورغ

مالطا
هولندا
بولندا

البرتغال
رومانيا
سلوفاكيا
سلوفينيا
إسبانيا
السويد

الشراكة المصرية مع االتحاد 
األوروبي

تعتبر شهادة المنشأ األورومتوسطية مهمة جدا لمرور 
البضائع إلى أسواق الدول األعضاء وإلى أكثر من 30 

دولة، ممثلة المنطقة األورومتوسطية سواء في حالة التراكم 
أم ال.

وقعت البلدان األربعة األعضاء بالفعل على اتفاقيات 
شراكة مع االتحاد األوروبي، وبالتالي سيتم اعتبار السلع 

المستوردة من الدول األعضاء من المكونات المحلية عندما 
.EUR1 تتراكم لشهادة منشأ

www.agadiragreement.org

تم توقيع االتفاقية في عام 2004 بهدف إنشاء 
منطقة تجارة حرة تضم دول حوض البحر 
األبيض المتوسط، وقد انطلق التنفيذ الفعلي 

لالتفاقية بحلول عام 2007.

إن أحد أهم الفرص التي أحدثتها اتفاقية أغادير 
هو تراكم المنشأ بين الدول األعضاء لالتفاقية 

مع الدول األورومتوسطية.

4 دول:
مصر

األردن
المغرب

تونس

اتفاقية أغادير

يسمح البروتوكول بدخول المنتجات النسيجية والمالبس 
الجاهزة إلى الواليات المتحدة بدون رسوم جمركية شرط 
أن تكون مصنعة من قبل الشركات المؤهلة العاملة ضمن 
المواقع الجغرافية المحددة في مصر والتي تفي بالمكونات 

اإلسرائيلية المتفق عليها حالًيا بنسبة  %11 ,7 .

www.qizegypt.gov.eg

أطلقت الواليات المتحدة في عام 1996 
مبادرة لتعزيز معاهدات السالم في الشرق 

األوسط من خالل التعاون االقتصادي.

في عام 2004، وقعت مصر على بروتوكول 
المناطق الصناعية المؤهلة مع الواليات 

المتحدة وإسرائيل.

كان األردن أّول من انضم إلى البروتوكول في 
عام 1999.

3 دول:
مصر

األردن
إسرائيل

المناطق الصناعية المؤهلة 

http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/egypt
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/egypt
http://www.agadiragreement.org
http://www.qizegypt.gov.eg
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استند اإلعفاء التدريجي للمنتجات التركية على 4 قوائم؛ 
أول 3 قوائم أصبحت اآلن معفاة 100%.

فقط القائمة رقم 4 ) التي تشمل بشكل رئيسي المركبات 
وبعض المحركات والمولدات الكهربائية( تواصل التخلص 

التدريجي حتى سنة 2020، وذلك بناء على التخفيض 
السنوي بنسبة 10 % الذي بدأ في عام 2011.

تّم توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر 
وتركيا في 27 ديسمبر 2005 في القاهرة 

ودخلت حيز التنفيذ في 1 مارس 2007.

سيتم منح إعفاءات من الرسوم الجمركية 
للمنتجات التركية تدريجيا حتى سنة 2020، 
في حين تمنح المنتجات الصناعية المصرية 

إعفاء بنسبة 100 % من تاريخ تفعيل 
االتفاقية.

2 دول:
مصر
تركيا

اتفاقية التجارة الحرة بين مصر 
وتركيا

تعتبر بمثابة اتفاق متكامل مع شراكة االتحاد األوروبي.

يتم احترام نفس قواعد المنشأ.

www.efta.int

في أغسطس 2007، دخلت اتفاقية التجارة 
الحرة بين مصر ورابطة التجارة الحرة 

األوروبية حيز التنفيذ. تهدف االتفاقية إلى 
تحرير التجارة في المنتجات الصناعية 

والمنتجات الزراعية المحولة.

تتكون الرابطة األوروبية للتجارة 
الحّرة )»افتا«( من 4 بلدان:

أيسلندا
ليختنشتاين

النرويج
سويسرا

الرابطة األوروبية للتجارة الحرة 
)»افتا«(

سيتم تحرير التجارة بين الطرفين على مدى فترة 10 
سنوات بمجرد دخول االتفاق حيز التنفيذ.

تهدف اتفاقية التجارة الحرة إلى خفض الرسوم الجمركية 
بأكثر من %90 بين مصر ودول السوق المشتركة 

لبلدان المخروط الجنوبي وإلغاء الرسوم الجمركية على 
المنتجات الزراعية، إلى جانب إيجاد حلول لقضايا قواعد 
المنشأ والضمانات التفضيلية وتعزيز التعاون في مجاالت 

االستثمار والخدمات وغيرها.

www.mercosur.in

في أغسطس 2010، وقعت مصر اتفاقية 
تجارة حرة تفضيلية مع السوق المشتركة 

لبلدان المخروط الجنوبي، والتي تتيح امتيازات 
تفضيلية للصادرات المصرية لدخول أسواق 

أمريكا الالتينية، وتخفيض تكلفة الواردات 
المصرية من دول أمريكا الالتينية. دخلت 

االتفاقية حيز التنفيذ بحلول سبتمبر 2017.

تتكون السوق المشتركة لبلدان 
المخروط الجنوبي من 6 دول 

أعضاء:
األرجنتين
البرازيل

بوليفيا
باراغواي

أوروغواي
فنزويال

و6 دول مشاركة:
تشيلي

كولومبيا
اإلكوادور

غيانا
بيرو

سورينام

اتفاقية التجارة الحرة بين مصر 
والسوق المشتركة لبلدان المخروط 

الجنوبي



11

المحور األول: سياق التجارة والجمارك في مصر

2.1 ما الذي يمكن استيراده إلى مصر؟
في عام 2017، احتلت مصر المرتبة 46 كأكبر مستورد للسلع من خالل إجمالي استيراد ‘سيف’ )قيمة التكلفة والتأمين والشحن( بقيمة 61.627 مليار دوالر 

أمريكي، ما يقابل %0.34 من إجمالي الواردات العالمية.

http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language ،المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات منظمة التجارة العالمية *

أهم الشركاء المستوردين:

النسبة المئوية إلجمالي الواردات المصرية  المجموعات السلعية الرئيسية

منتجات زراعية %22.60 

 %59.70 منتجات التصنيع

 %17.70 منتجات الوقود والمعادن

 %0.00 منتجات أخرى

أهم الشركاء المستوردين:

الحصة في إجمالي الوارداتالمنشأ الرئيسي

%30.10االتحاد األوروبي

%12.20الصين

%6.30المملكة العربية السعودية

%5.90الواليات المتحدة األمريكية

%5.40روسيا

أهم المنتجات الزراعية المستوردة:

القيمة )مليون دوالر أمريكي(الوصفرمز النظام المنسق

2624قمح وخليط قمح مع شيلم1001

1723ذرة1005

1029لحوم حيوانات األبقار المجمدة0202

864فول الصويا، وإن كانت مكسورة1201

800قصب أو سّكر البنجر1701

أهم المنتجات غير الزراعية المستوردة:

القيمة )مليون دوالر أمريكي(الوصفرمز النظام المنسق

2624زيوت بترولية بخالف الخام2710

1723الغازات البترولية2711

1029أدوية في جرعات مقاسة3004

864زيوت بترولية خام2709

800السيارات ذات المحّرك المخصصة لنقل األشخاص8703

http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language
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من ناحية أخرى، احتلّت مصر المرتبة 66 كأكبر مصدر للسلع من خالل إجمالي قيمة تصدير ‘فوب’ )التسليم على ظهر السفينة( بمقدار 25.604 مليار 
دوالر، ما يقابل نسبة %0.14 من إجمالي الصادرات العالمية.

http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language ،المصدر: قاعدة بيانات إحصاءات المنظمة العالمية للتجارة *

النسبة المئوية من إجمالي الصادرات المصريةالمجموعات األساسية للسلع

19.10% منتجات فالحيه

42.10% منتجات صناعية

15.70% المحروقات والمنتجات المنجمية

23.00%منتجات أخرى

أهم شركاء التصدير

الحصة من أجمالي الصادراتالوجهات األساسية

29.40%االتحاد األوربي

10.60%اإلمارات العربية المتحدة

7.20%تركيا

6.00%المملكة العربية السعودية

5.10%الواليات المتحدة األمريكية

أهم المنتجات الزراعية المصّدرة

القيمة )مليون دوالر أمريكي(الوصفرمز النظام المنسق

634ثمار الحمضيات الطازجة أو المجففة0805

273الجبن واللبن الرائب0406

273بططا طازجة أو مبردة0701

235القصب أو سكر البنجر1701

234البصل والكراث والثوم والكراث األندلسي0703

أهم المنتجات غير الزراعية المصّدرة

القيمة )مليون دوالر أمريكي(الوصفرمز النظام المنسق

2440زيوت النفط، غير الخام2710

2107الذهب7108

2106زيوت النفط، الخام2709

974األسمدة النيتروجينية3102

766الموصالت الكهربائية المعزولة8544

http://stat.wto.org/Home/WSDBHome.aspx?Language
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القواعد الخاصة بموافقات ما قبل االستيراد:
A .:المنتجات الصيدلية

يجب على المستورد أن يتقدم بطلب إلى الهيئة المصرية لألدوية - وزارة الصحة )إدارة ترخيص تسجيل المستوردين( للحصول على رخصة استيراد 
الستيراد المنتجات الصيدلية وتسجيلها في الهيئة، ويجب تجديد هذه الرخصة سنويا.

تضم المنتجات الصيدلية جميع العناصر التالية؛
أدوية )بشرية وبيطرية( –
مستحضرات التجميل –
مبيدات الحشرات )مبيدات الحشرات المنزلية والمستخدمة في مجال الصحة العامة( –
المواد الكيميائية المختبرية والتشخيصية )مجموعات( –
األجهزة الطبية أو المستلزمات الطبية )المعقمة وغير العقيمة(. –
المعدات الطبية. –
المواد الخام لألدوية ومستحضرات التجميل. –

قبل استيراد أي من المنتجات المذكورة أعاله، يجب تقديم عينات لالختبار، والتصديق، والترخيص.

العنوان: 21 شارع عبد العزيز آل سعود - المنيل - القاهرة
الهاتف: +20223684288

www.eda.mohp.gov.eg :موقع االنترنت

B .:منتجات االتصاالت السلكية والالسلكية

يجب على المستورد أن يتقدم بطلب إلى الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت - وزارة االتصاالت )إدارة خدمة العمالء( للحصول على ترخيص ولتسجيل 
شركته لدى الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت كمستورد لألجهزة الالسلكية.

قبل استيراد أي معدات لالتصاالت واإلذاعة، يجب تقديم عينات لالختبار والتصديق لضمان االمتثال للمعايير الدولية ومعايير الصحة والسالمة والبيئة، 
وتشمل هذه االختبارات اإلشعاع الكهرومغناطيسي واالنبعاث.

العنوان: القرية الذكية، مبنى رقم 4، كم 28 طريق القاهرة / اإلسكندرية
رقم الهاتف: +20235344000

www.tra.gov.eg :موقع االنترنت

C .:المنتجات البترولية

يجب على المستورد أن يتقدم بطلب إلى الهيئة المصرية العامة للبترول إلعداد منطقة التخزين كموافقة ما قبل االستيراد، سواء كان المنتج نفط خام أو 
منتجات نفطية أو مشتقات.

العنوان: شارع فلسطين - المعادى الجديدة - القاهرة
هاتف.: +20227066900

www.egpc.com.eg :موقع االنترنت

D .:حيوانات الماشية

على المستورد أن يتقدم إلى الهيئة العامة للخدمات البيطرية بطلب لتشكيل لجنة حجر بيطري لفحص الشحنة في بلد المنشأ لمدة ال تقل عن 21 يوًما، 
بعد وصول الشحنة يجب أن تظل كذلك فترة 7 أيام تحت إشراف الحجر البيطري قبل االنطالق في إجراءات التخليص.

العنوان: 1 شارع نادي السعيد - الدقي - الجيزة
هاتف: +20237381750

www.govs.gov.eg :موقع االنترنت

http://www.govs.gov.eg
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السلع المستوردة حسب الشروط الخاصة
الملحق )1(  

وفقا للقرار الوزاري رقم 43 لسنة 2016، فانه ال يجوز استيراد رموز النظام المنسق التالية إلى مصر قبل تسجيل مصانع التصنيع وأصحاب العالمات 
التجارية )الموجودة خارج مصر( في قاعدة البيانات الخاصة بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  للمصانع المؤهلة للتصدير لمصر.

السلع المسموح باستيرادها مستعملة
الملحق )2(  

البضائع المسموح باستيرادها مستعملة

الشروط المقررةالصنفرقم

خطوط اإلنتاج واآلالت واألجهزة والمعدات وقطع 1
غيارها.

ال يشمل األصناف ذات االستعمال المنزلي وقطع غيارها.

يشترط للكمبيوتر وأجهزته المساعدة أن ال يمضى على تاريخ إنتاجه أكثر من خمس سنوات.

يشترط موافقة الجهة المختصة بوزارة الصحة لألجهزة واآلالت والمعدات المستخدمة لألغراض الطبية بما في ذلك أسرة 
المرضى

يشترط أن ال تستخدم في تصنيعها المواد المستنفذة لطبقة األوزون

المعدات ووسائل النقل وقطع غيارها )عدا الدراجات 2
النارية(.

تقتصر قطع الغيار المسموح بها على ما يلي:

1. الرفارف واألبواب والمحركات وعلبة التعشيق وأجزاء الجسم )عدا الهيكل( والمخمدات والتروس والجنوط ولوحة 
أجهزة القياس واليايات.

2. يشترط للعربات ذات االستخدامات الخاصة أن ال يمضى على تاريخ إنتاجها أكثر من خمس سنوات بخالف سنة 
اإلنتاج حتى تاريخ الشحن أو الشراء، فيما عدا السيارات المصممة لالستعمال خارج الطرق العامة والسيارات المجهزة 

باألوناش الهيدروليكية المحملة على قاعدة متحركة والسيارات المجهزة بمضخات خراسانيه.

3. )أ( بالنسبة لمركبات نقل األشخاص ومركبات نقل البضائع ذات الوزن اإلجمالي اقل من تسعة أطنان، يشترط أن ال 
يتجاوز تاريخ إنتاجها سنة بخالف سنة اإلنتاج.

)ب( بالنسبة لمركبات نقل البضائع ذات الوزن اإلجمالي تسعة أطنان فأكثر، يشترط أن ال يتجاوز عمرها خمس سنوات 
بخالف سنة اإلنتاج.

4. يشترط أن ال يتجاوز عمر جّرارات الطرق ألنصاف المقطورات سبعه سنوات بخالف سنة اإلنتاج فيما عدا الجّرارات 
المصممة لالستعمال خارج الطرق العامة.

5. يشترط أن تستوفي المركبات والعربات والسيارات شرط العمر وقت الشراء أو التملك بالنسبة لالستيراد لالستخدام 
الشخص، وما تستورده الشركات والجهات العاملة في الخارج.

6. موافقة مصلحة الطيران المدني للطائرات وقطع غيارها.

7. موافقة وزارة النقل على الصالحية التشغيلية للسفن ومراكب الصيد قبل تسريحها.

8. موافقة وزارتي السياحة والنقل البحري للبواخر والسفن السياحية.

9. استيفاء سفن الركاب للقواعد الواردة في االتفاقيات التي تكون جمهورية مصر العربية طرفا فيها.

اآلالت والمعدات واألجهزة الرياضية3

الحاويات4

موافقة وزارة الداخلية األسلحة5

أن تكون مشتراة من المطارات المصريةاإلطارات الداخلية والخارجية للطائرات6

خردة وفضالت المعادن بما في ذلك قضبان السكك 7
الحديدية المستعملة

يجب أن ال تشمل قطع غيار السيارات المستعملة

يشترط أن يتم تخريد قضبان السكك الحديدية قبل اإلفراج الجمركي

يجب أن تكون مصحوبة بشهادة رسمية صادرة من الجهات الحكومية أو شركات التدقيق في دولة التصدير تفيد بخلوها 
من المواد المتفجرة أو الخطرة 
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خردة ونفايات وقصاصات وفضالت اللدائن 8
االصطناعية

موافقة وزارة البيئة )الوكالة المصرية للشؤون البيئية(

المخلفات والعبوات العادية واألولية الفارغة الناتجة 9
عن نشاط المشروعات المقامة بنظام المناطق الحرة

موافقة الهيئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة

أوراق الكتابة واألوراق المستعملة للجرائد والمجالت 10
والكتب المستعملة

موافقة المجلس األعلى لإلعالم

قطع القماش والقطع القطنية والحبال ومخلفات 11
الخيوط 

يجب استعمالها فقط في نشاط القماش

أن تستورد لحساب مصانع مرخص لها 

أن تقوم الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بمعاينتها باالستعانة بفنيين من مصلحة الرقابة الصناعية. ويجب 
أن يتم إخطار الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بما تم اإلفراج عنه لمتابعة تشغيله. 

موافقة وزارة الثقافةالتحف الفنية وقطع المجموعات والقطع األثرية 12

الدعامات )المساند( والسقاالت من المعدن أو 13
األخشاب والهياكل المصنوعة من المعدن، واألدوات 

والمعدات.

ال يمكن استيرادها إال من قبل الشركات المصرية والوكاالت التي تنفذ مشاريع في الخارج.

السلع الممنوع استيرادها
ملحق )3(  

A ..السلع التي تحمل عالمات مسيئة للمعتقدات الدينية
B ..أحشاء الدواجن وأطرافها
C ..كبد الطيور
D ..الدراجات النارية ثنائية الشوط وغير مجهزة بمضخات حقن الزيت
E ..جميع أنواع مادة األسبستوس
F ..دواسات الفرامل المصنوعة من االسبستوس
G .التونة التي تحتوي على الزيوت المعالجة وراثيا

المبيدات والمواد الكيميائية المصنفة في الملحق 3

القواعد الخاصة لموافقات ما قبل التصدير للفواكه والخضروات
وفقا للقرار الوزاري رقم 7102/076، يجب على جميع المصدرين ومحطات التعبئة والمزارع التقدم بطلب للتسجيل واالعتماد إلى المجلس التصديري للحاصالت 
الزراعية. بالتعاون مع وزارة الزراعة وجمعية تنمية وتطوير الصادرات البستانية، سيقوم المجلس التصديري للحاصالت الزراعية بفحص هذه المزارع وتوفير 
نظام تشفير لكل مزرعة ومحطة تعبئة. ينبغي أن توضع الشفرة على كل صندوق في الشحنة المصدرة، وتقوم سلطات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات 

والواردات بمعاينتها في موانئ المغادرة، ثم سيتم ذكر تلك الشفرات في الشهادات الزراعية للشركة وشهادة المنشأ.
العنوان: 90 شارع 105 - المعادى - القاهرة

رقم الهاتف: +20225283611
www.aecegypt.com :موقع االنترنت

http://www.aecegypt.com
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3.1 نظم االستيراد في مصر
توجد نظم استيراد مختلفة يمكن تطبيقها في التعامل مع مختلف الحاالت )الوارد النهائي، بضائع الترانزيت، المستودعات، السماح المؤقت، اإلفراج المؤقت، 
استرداد الرسوم الجمركية، وما إلى ذلك(. قد يكون لكل نظام قواعد محددة وقد ينطوي على التزامات مختلفة. يهدف هذا القسم إلى إطالع المستورد على أنظمة 

االستيراد الحالية. كما ينبغي أن يصف باقتضاب كل نظام وما ينطوي عليه من األمور اللوجستية و/ أو االلتزامات المالية.

معلومات إضافيةالمبررات القانونيةموجز قصيرالنظام

يتمثل في جلب البضائع من الخارج إلى مصر، وإحضارها الوارد النهائي
داخل المنطقة الجمركية وتسجيل البيان الجمركي لإلفراج عن 

البضائع كواردات نهائية.

هذا هو النظام األكثر استعماال فيما يتعلق بالواردات.

القرار الوزاري عدد

770/2005 من الالئحة 
التنفيذية لتطبيق قانون 

 االستيراد والتصدير
عدد 118/1975.

االستيراد لالتجار:

البضائع التي سيتم بيعها بنفس حالتها عند االستيراد أو بعد 
تعبئتها أو تغليفها، دون إجراء أي عملية تحويلية عليها.

االستيراد لإلنتاج:

كل ما يتم استيراده من قبل شركات اإلنتاج لبيعه بعد تحويله 
ليكون جزءا من المنتج النهائي.

االستيراد لالستخدام الخاص:

كل ما يستورد لغير االتجار أو اإلنتاج كاألصول الرأسمالية 
وقطع الغيار ومواد الدعاية واإلعالن وغيرها من المواد 

التي قد تحقق منفعة لنشاط المورد وليس الستخدامه الخاص.

يمكن نقل البضائع األجنبية التي تم إخراجها بموجب مخطط  البضائع العابرة
البضائع العابرة بدون المرور بالطريق البحري، سواء دخلت 

الحدود فقط لتخرج مباشرة من الحدود األخرى أو إذا تم إرسالها 
من أحد فروع الجمارك إلى فرع أخر.

يتم نقل البضائع وفقا لمخطط العبور على جميع الطرق وبكل 
وسائل النقل تحت مسؤولية الجهة الموقعة على التعهد بالنقل 

العابر بعد ختمها من قبل مصلحة الجمارك.

قانون الجمارك عدد 66 
لسنة 1963، الذي تم تعديله 
بقانون عدد 95 لسنة 2005.

يتم إثبات وصول البضائع إلى وجهاتها في البلدان األجنبية 
عبر تقديم شهادة من الجمارك في هذه الدول تقر باستالمها 
للبضائع، ويكون للجمارك الحق في منح اإلعفاء من تقديم 

هذه الشهادة أو في قبول أي دليل أخر على وصول البضائع.

يمكن قبول البضائع المستوردة بدون دفع الرسوم الجمركية لمدة المستودعات
تتراوح بين 60 و90 يوما. تقسم المستودعات إلى:

مستودعات عامة يتم تخزين البضائع فيها لحساب الغير

مالحظة: يحق للجمارك ممارسة الرقابة على المستودعات 
العامة التي تديرها جهات أخرى.

مستودعات خاصة يخزن فيها أصحابها بضائعهم بعد الحصول 
على ترخيص من مصلحة الجمارك.

مالحظة: يجب إنشاء المستودعات الخاصة في األماكن التي 
توجد فيها فروع للجمارك. ويجب تصفية أعمال المستودع 

الخاص في مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ إلغاء الفرع 
الجمركي.

تعتبر المستودعات بمثابة منطقة جمركية خاصة تحت اإلشراف 
الكامل للسلطة الجمركية. يمكن تسريح البضاعة بشكل جزئي، 

وتتم العملية على ثالثة مراحل كحد أقصى. 

قانون الجمارك عدد 66 لسنة 
1963، والذي تم تعديله 
في القانون عدد 95 لسنة 

.2005

يستخدم هذا النظام عادة في مناولة المنتجات الّسائبة مثل 
التبغ والحبوب والبترول وغيرها، أو المنتجات التي تستغرق 

وقًتا طويالً لالختبار والتحليل، ولكن على األغلب، في مثل 
هذه الحاالت، يقوم المستورد بتسريح المنتجات مع وضعها 

تحت المراقبة حتى تلّقي النتائج النهائية لالختبار. 

يجب على المستورد تقديم تسخير الستخدام المخازن العامة، 
كما يجب فحص البضاعة وفًقا للشروط التي تحددها الهيئة 

العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

ويمكن بيع البضائع المخزنة في مزاد إذا فشل المستورد في 
إعادتها إلى الخارج أو في دفع الرسوم الجمركية المستحقة 

عليها أثناء فترة التخزين، ويتم البيع بعد شهر من تاريخ 
تقديم إشعار إلى الجهة المستغلة للمستودع.

يتم تقييم الرسوم الجمركية على البضائع التي سبق تخزينها 
في المستودع العاّم على أساس الكمية وقت التخزين.

تكون الجهة المستغلة للمستودع مسؤولة عن الرسوم 
الجمركية والمستحقات األخرى والجبايات المستحقة عن كل 

نقص أو خسارة أو تغيير في هذه السلع، إلى جانب الغرامات 
التي تفرضها الجمارك.

تصبح هذه الرسوم والجبايات غير مستحقة إذا كان النقص 
أو الخسارة أو التغيير ناتجاً عن أسباب طبيعية أو بسبب قوة 

قاهرة أو حادث خارج عن السيطرة.
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يمكن إعفاء المواد األولية والسلع الوسيطة التي يتم استيرادها السماح المؤقت
بغرض التصنيع للتصدير وكذلك مستلزمات إنتاج البضائع 

المصدرة والبنود المستوردة لغرض إصالح أو إكمال التصنيع، 
من الرسوم والضرائب الجمركية بصفة مؤقتة.

يجب على المستورد إصدار خطاب ضمان بنكي كضمان أو 
كفالة بقيمة الضرائب والرسوم المستحقة.

السلطة التنظيمية لتحديد المواد المستخدمة والنسب المئوية هي 
»هيئة الرقابة الصناعية - وزارة التجارة والصناعة.

تقوم هيئة الرقابة الصناعية بإجراء الدراسات الصناعية ومن ثم 
تقوم بتزويد السلطات الجمركية بمعدل المواد الخام المستعملة 

ونسبة الخسارة خالل العمليات.

قانون الجمارك عدد 66 لسنة 
1963، والذي تم تعديله 

بقانون عدد 95 لسنة 2005.

إذا تم استخدام المنتجات المستوردة ألغراض أخرى 
غير تلك التي تم استيراد المنتجات من أجلها، يجب على 

المستورد دفع الضرائب والرسوم المستحقة في التاريخ الذي 
دخلت فيه هذه المنتجات والمواد إلى البالد، باإلضافة إلى 
ضريبة إضافية بمعدل )%2( شهريا من قيمة الضرائب 

والرسوم المستحقة لكل شهر من التأخير.

تحت إشراف إدارة الجمارك، يجب على المستورد تقديم 
قائمة جرد سنوية كافية لعرض المواد التي تم تخليصها لغير 

األغراض المقصودة.

في حال عدم التزام المستورد بهذا اإلجراء، فإنه يتوجب 
علية دفع الضرائب والرسوم المستحقة من تاريخ دخول هذه 

المواد إلى البالد، زائد ضعف قيمة الضريبة اإلضافية.

يجوز للمستورد تقديم طلب لمصلحة الجمارك لإلفراج المؤقت اإلفراج المؤقت
بدون دفع الضرائب والرسوم الجمركية، وذلك بشكل مشروط 
بعد تقديم كفالة مصرفية )معادلة لقيمة الرسوم( للبضائع التي 

سيتم استخدامها مؤقتاً داخل مصر، ثم يعاد تصديرها مرة 
أخرى، مثل؛

1 - المعدات المستوردة للمشاريع العامة، والتي سيتم إعادة 
تصديرها بعد اكتمال المشروع.

2 - المعدات المستوردة لالختبار والمعايرة.

3 - البضائع المستوردة للمعارض واألسواق.

4 - العبوات / الحاويات القابلة إلعادة االستخدام.

5 - معدات الصحافة ووسائل اإلعالم.

6 - السيارات واليخوت للمصريين غير المقيمين واألجانب 
والمستثمرين والبعثات الدبلوماسية.

قانون الجمارك عدد 66 
لسنة 1963، والذي عدل 
في القانون عدد 95 لسنة 

.2005

 يجب أن تتم إعادة التصدير في غضون سنة واحدة، ما 
المنتجات الزراعية التي يجب إعادة تصديرها في غضون 

سنتين.

فيما يتعلق بالمركبات واليخوت، يجب إعادة تصديرها في 
غضون 6 أشهر بالنسبة للمصريين غير المقيمين واألجانب، 

في حين تصل المدة إلى 3 سنوات بالنسبة للمستثمرين.

رد الرسوم 
الجمركية )رد 

الرسوم الجمركية 
والضرائب(

يمكن استرداد الرسوم الجمركية والضرائب المفروضة على 
المواد المستوردة التي استخدمت في تصنيع المنتجات المحلية 
المصدرة شريطة أن يتم نقلها إلى منطقة حرة أو أن يتم إعادة 

تصديرها أو بيعها إلى هيئات محلية تتمتع باإلعفاء التام من هذه 
الضرائب والرسوم، خالل فترة ال تتجاوز عامين من تاريخ 

اإلعفاء.

قانون الجباية عدد 66 لسنة 
1963 الذي عّدل بقانون عدد 

95 لسنة 2005.

يتم رد الرسوم الجمركية فور نقل البضاعة إلى منطقة حرة 
أو إتمام التصدير، في موعد ال يتجاوز شهر واحد من تاريخ 

تقديم دليل على المعاملة.

يجب أن تتم عملية التصدير في غضون عام واحد من تاريخ 
دفع الرسوم.
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4.1 البيئة المؤسسية والقواعد القانونية

4.1.1 ملخص عن الكيانات الرئيسية المسؤولة عن اللوائح التجارية والوثائق القانونية التي تمثل اإلطار 
القانوني للواردات.

معلومات إضافيةالعنوان ورقم االتصال اإلجراءات والوثائق ذات الصلة الهيئة/ الكيان

مصلحة الجمارك المصرية/ وزارة 
المالية

شهادة إجرائية جمركية )بطاقة متعامل(

شهادة مزاولة مهنة التخليص الجمركي

 استمارة بيان الوارد
»الوثيقة اإلدارية الوحيدة«

بيان تحديد قيمة الوارد

 نموذج إعالن التصدير
» نموذج 13«

شهادة اإلفراج عن الواردات

شهادة اإلفراج عن الصادرات

المكاتب الرئيسية:

شارع امتداد رمسيس - برج وزارة المالية 
- برج رقم 3

الهاتف: +20223422247

www.customs.gov.eg

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات 
والواردات _ وزارة التجارة والصناعة

رخصة استيراد

رخصة تصدير

بطاقة متطلبات اإلنتاج )االحتياجات /
اللوازم(

شهادة المنشأ

المكاتب الرئيسية:

العنوان: مطار القاهرة الدولي

هاتف: +20222669627

مركز االتصال: 19591

www.goeic.gov.eg

مركز تدريب التجارة الخارجية _ 
وزارة التجارة والصناعة

شهادة »مزاولة االستيراد«

شهادة »مزاولة التصدير«

29 شارع مركز المعلومات - مساكن 
شيراتون - مصر الجديدة - القاهرة

الهاتف: +20222674315

www.fttceg.org

مصلحة الضرائب المصرية _وزارة 
المالية

رقم التعريف الضريبي

شهادة تسجيل القيمة المضافة

المكاتب الرئيسية:

26 عمارات العبور - طريق صالح سالم 
- مدينة نصر - القاهرة

الهاتف: +20224050531

www.eta.gov.eg

هيئة التنمية الصناعية_ وزارة التجارة 
والصناعة

المكاتب الرئيسية:السجل الصناعي )شهادة التصنيع(

42 محور السالم  )شارع التسعين الشمال( 
القاهرة الجديدة- القاهرة

الهاتف: 202 25370 +308

www.ida.gov.eg

هيئة الرقابة الصناعية_ وزارة التجارة 
والصناعة

المكاتب الرئيسية:شهادة نسب التصنيع

شارع امتداد رمسيس - المنطقة السادسة - 
مدينة نصر - القاهرة

الهاتف: +20223420303

www.ica.gov.eg

المكاتب الرئيسية:السجل التجارياالتحاد العام للغرف التجارية المصرية 

4 ميدان الفلكي - القاهرة

هاتف: +20227953677

www.fedcoc.org.eg

http://www.customs.gov.eg
http://www.goeic.gov.eg
http://www.fttceg.org
http://www.eta.gov.eg
http://www.ida.gov.eg
http://www.ica.gov.eg
http://www.fedcoc.org.eg
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الهيئة العامة لالستثمار - وزارة 
االستثمار والتعاون الدولي

خطاب اإلفراج عن البضائع للمشاريع 
اإلنتاجية

3 طريق صالح سالم - مدينة نصر - 
القاهرة

رقم الهاتف: +20224055452

www.gafi.gov.eg

  اختبار الشحنات المستوردة –المختبرات المركزية - وزارة الصحة
المواد الغذائية

شهادة صحية لشحنات التصدير – المواد 
الغذائية

19 شارع الشيخ ريحان - عابدين - 
القاهرة

هاتف: +20227950096

www.healthlabs.net

المعمل المركزي لتحليل بقايا المبيدات 
والعناصر الثقيلة في األغذية - وزارة 

الزراعة 

 1 - اختبار الشحنات المستوردة - الزراعية

2 - شهادة الزراعة لشحنات التصدير - 
الزراعية

7 شارع نادي السعيد - الدقى - الجيزة

الهاتف: +20237611106

www.qcap-egypt.com

اإلدارة المركزية للحجر الصحي - 
وزارة الزراعة 

3 شارع األميرة فاطمة إسماعيل - الدقى إخطارات المنتجات الزراعية قبل الوصول
- الجيزة

هاتف: غير متاح

هيئة الدواء المصرية - وزارة الصحة 
)إدارة ترخيص تسجيل المستوردين( 

1 - سجل المستوردين لمنتجات األدوية.

2 - الموافقة المسبقة على االستيراد 
لمنتجات األدوية واألجهزة الطبية.

 21 شارع عبد العزيز أل سعود
القاهرة _ المنيل

الهاتف: +20223684288

www.eda.mohp.gov.eg

الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت _ 
وزارة االتصاالت

الموافقات المسبقة على منتجات االتصاالت 
السلكية والالسلكية

القرية الذكية، مبنى رقم 4، الكيلو 28 
القاهرة / طريق اإلسكندرية

رقم الهاتف: +20235344000

www.tra.gov.eg

الهيئة المصرية العامة للبترول _ وزارة 
البترول

الموافقات المسبقة الستيراد المنتجات 
البترولية 

شارع فلسطين - المعادى الجديدة - القاهرة

هاتف: +20227066900

www.egpc.com.eg

الهيئة العامة للخدمات البيطرية - وزارة 
الزراعة

الموافقات المسبقة على استيراد الماشية 
والحجر البيطري

1 شارع نادي السعيد - الدقى - الجيزة

20237381750+

www.govs.gov.eg

الموافقات المسبقة على استيراد الفواكه المجلس التصديري للحاصالت الزراعية 
والخضروات 

90 شارع 105 - المعادى- القاهرة

رقم الهاتف: +20225283611

www.aecegypt.com

جمعية تنمية وتطوير الصادرات 
البستانية 

الموافقات المسبقة لتصدير الفواكه 
والخضروات 

المحور المركزي، مجمع السرايا، عمارة 
رقم 4، قسم 1/11 - 6 أكتوبر - الجيزة

الهاتف: +20238371122

www.heiaegypt.org

http://www.gafi.gov.eg
http://www.healthlabs.net
http://www.qcap-egypt.com
http://www.govs.gov.eg
http://www.aecegypt.com
http://www.heiaegypt.org
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1.4.2 اإلطار القانوني المتعلق بإجراءات االستيراد والتصدير

معلومات إضافيةموجز مختصرالتشريع _ نص القانون )ملحق(

مرفق )1(تعديل قانون عدد 121 لسنة 1982 فيما يتعلق بسجالت الموّردينقانون رقم 7 لسنة 2017

 مرفق )2(قانون ضريبة القيمة المضافة يحل محل القانون السابق لضرائب الدخلقانون عد 67 لسنة 2016

مرفق )3(يتعلق بقوانين الجماركقانون عدد 95 لسنة 2005

مرفق )4(تعديل قانون عدد 186 لسنة 1986 فيما يتعلق باإلعفاءات الجمركيةقانون رقم 8 لسنة 2005

مرفق )5(يتعلق بالتعريفات الجمركيةقرار رئاسي عدد 419 لسنة 2018 

مرفق )6( يتعلق بتحصيل رسوم االستيراد تحت حساب الضرائب على الدخلقرار وزاري عدد 379 لسنة 2018 

مرفق )7(لوائح تنفيذية لقانون رقم 7 لسنة 2017قرار وزاري عدد 846 لسنة 2017

مرفق )8(تعديل اللوائح التنفيذية عدد 770 لسنة 2005 فيما يتعلق باالستيراد والتصدير والنظم اإلجرائيةقرار وزاري عدد 835 لسنة 2017

 مرفق )9(يتعلق بلوائح التفتيش الخاصة بصادرات الخضروات والفواكهقرار وزاري عدد 670 لسنة 2017

مرفق )10(لوائح تنفيذية لقانون ضريبة القيمة المضافة عدد 67 لسنة 2016قرار وزاري عدد 66 لسنة 2017

مرفق )11(تفعيل اإلقرار الجمركي الموحدقرار وزاري عدد 40 لسنة 2017

مرفق )12(سجل المصانع المؤهلة لتصدير أصناف مختارة إلى مصر قرار وزاري عدد 43 لسنة 2016

مرفق )13(لوائح تنفيذية لقانون الجمارك عدد 66 لسنة 1963قرار وزاري عدد 10 لسنة 2006

مرفق )14(لوائح تنفيذية لقانون عدد 118 لسنة 1975 المتعلق باالستيراد والتصدير والنظم اإلجرائيةقرار وزاري عدد 770 لسنة 2005

مرفق )15(يتعلق بالفحص المرئي وجمع العيناتقرار وزاري عدد 524 لسنة 2000
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4.3.1 العقوبات اإلدارية المتعلقة بعدم االمتثال لإلجراءات اإلدارية

معلومات إضافيةالعقوبة )الحكم ذي الصلة(الفعل/ حالة االنتهاك

الجزاءات والعقوبات المسلطة على الموردين جراء عدم االمتثال

توريد السلع التجارية دون التمتع برخصة للتوريد

غرامة بحد أدنى قدره 50,000 جنيه مصري )خمسون ألف جنيه 
مصري( وبحد أقصى قدره 1,000,000 جنيه مصري )مليون 

جنيه مصري( أو بالسجن لمدة ال تتجاوز سنة واحدة

في حالة الشركات 
والمؤسسات، يعاقب الشخص 
المسؤول عن اإلدارة الفعلية 
للقسم القانوني، ويكون القسم 

القانوني هو المسؤول عن 
جميع الغرامات المالية.

تقديم بيانات غير صحيحة لتسجيل رخصة االستيراد وتجديدها وإضفاء 
تعديالت عليها.

 إضافة بيانات غير صحيحة بخصوص رخصة االستيراد
على مستندات االستيراد.

 االمتناع عن تقديم بيانات عن السلع المستوردة، أو فواتير البيع،
أو تقديم فواتير زائفة للهيئات الرسمية.

 حكم نهائي في جناية أو عقوبة تقيد حرية الشخص
في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة.

إلغاء ترخيص االستيراد وعدم إرجاع مبلغ التأمين أي جريمة تتعلق بالقوانين التجارية العامة.

تكرار أي من االنتهاكات األربعة األولى المذكورة.

الجزاءات والعقوبات المسلطة على المصدرين جراء عدم االمتثال

شحنات تصدير مخالفة لشروط العقد أو مخالفة لشروط البلد المستورد.

إنذار بعقوبة

شحنات التصدير رفضت ألسباب صحية أو لشروط الحجر الزراعي. 

انتهاك القواعد واإلجراءات التي تحكم تصدير ومراقبة البضائع المصدرة.

تقديم بيانات غير صحيحة عن كميات البضائع المصدرة وأسعارها.

تقديم بيانات غير صحيحة عن البضائع المصدرة عند التقدم بطلب للحصول 
على شهادة المنشأ.

تكرار االنتهاك في الحاالت الموّضحة في المجموعة السابقة

تعليق الرخصة لمدة أقصاها سنة واحدة تصدير سلعة غير مطابقة مّما ينتج عنه اإلساءة إلى سمعة الصادرات 
المصرية في السوق المستوردة.

تكرار االنتهاك في الحاالت الموضحة في المجموعة األولى

إلغاء الترخيص

ال يمكن إعادة التقدم بطلب 
للحصول على ترخيص تصدير 

ما لم يتم إلغاء الترخيص بعد 
مرور ثالث سنوات فقط من 

تاريخ قرار اإللغاء

تقديم بيانات غير صحيحة عن الصادرات للحصول على حوافز التصدير.

التالعب في شهادة المنشأ المرتبطة بالصادرات.

4.4.1  تهريب البضائع المستوردة أو المصدرة
يعتبر جلب أو إخراج السلع من أي نوع عبر وسائل غير مشروعة دون دفع الرسوم الجمركية واجبة الدفع كلها أو جزء منها أو العمل بما يتعارض مع 
المخططات المعمول بها فيما يتعلق بالبضائع المحظورة، أو تقديم مستندات أو فواتير مزيفة وملفقة، أو وضع عالمات زائفة، أو حجب أو إخفاء السلع أو 
العالمات، أو ارتكاب أي عمل آخر يهدف إلى التخلص من الضرائب الجمركية المستحقة، أو االنتهاك الكامل أو الجزئي لألنظمة المعمول بها فيما يتعلق 

بالبضائع المحظورة، ضربا من ضروب التهريب.

يعاقب كل من يرتكب جريمة التهريب بالسجن لمدة ال تقل عن سنتين وال تتجاوز خمس سنوات وغرامة ال تقل عن 1000 جنيه مصري وال تزيد على 
50000 جنيه مصري، أو أحد األمرين، مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد بنص عليها أي قانون آخر.
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1.2 التسجيل كمشغل اقتصادي معتمد
هناك فصل بين رخصتي االستيراد والتصدير في اإلجراءات والمتطلبات والتكاليف، وما إلى ذلك. ال يلتزم المشغل االقتصادي بإصدار كال التراخيص في حال 
كان نطاق نشاطه التجاري هو االستيراد فقط أو التصدير فقط. كما يتمتع المشغلون االقتصاديون العاملون في التجارة والتوزيع على النطاق المحلي بخيارات 

الحصول على تراخيص االستيراد / التصدير في أي وقت بعد إضافة النشاط في سجلهم التجاري وتوفير الوثائق المطلوبة.

وُيسمح لشركات اإلنتاج والخدمات باستيراد مستلزمات اإلنتاج الالزمة لإلنتاج أو التشغيل أو تقديم الخدمات دون إلزام هذه الشركات بالدخول في سجل المستوردين. 
وتكون تراخيص االستيراد إلزامية فقط لألنشطة التجارية / التداولية. وما دامت الشركات التي تم تأسيسها ألنشطة اإلنتاج والخدمات تقوم باالستيراد ألنشطة 
التشغيل الخاصة بها، فهي غير مطالبة بالحصول على هذه التراخيص. ولهذه الشركات الحق في التقدم بطلب للحصول على "بطاقة اللّوازم / االحتياجات" 

من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات )وهي إحدى الهيئات التابعة لوزارة التجارة والصناعة(، مع ذكر قائمة الواردات بناًء على أنشطتها.

قبل يونيو 2017 ووفًقا للقرار 2017/846 للوائح التنفيذية للقانون عدد 121 لسنة 1982، كان من الممكن ألي مشغل اقتصادي جديد الحصول على ترخيص 
االستيراد و/ أو التصدير دون القيام بأنشطة تجارية مسبقة. أّما اآلن، فيجب أن يكون للمشغل نشاطان تجاريان لمدة سنتين على األقل، مع حد أدنى سنوي 
يبلغ 2 مليون جنيه مصري قبل التقدم بطلب للحصول على رخصة االستيراد، في حين مازالت الشركات الناشئة قادرة على الحصول على رخصة تصدير.

1.1.2 رخصة االستيراد

الخطوة )اإلجراء الذي يجب أن 
أين؟ )ما هي الجهة الوثائق المطلوبةيتبعه المشغل االقتصادي(

معلومات إضافيةما هي التكلفة؟المسؤولة(

تقديم الطلب مصحوبا بالوثائق 
المطلوبة حسب نوع المشغل

اإلدارة العامة لشؤون تختلف الوثائق حسب نوع المشغل*
المستوردين، الهيئة العامة 

للرقابة على الصادرات 
والواردات، المكتب 

الرئيسي والموانئ المعتمدة 
باإلسكندرية وبورسعيد 

والسويس ودمياط.

عنوان المقر الرئيسي: 
مطار القاهرة الدولي

مركز االتصال 19591

تسجيل جديد: 5000 جنيه 
مصري

إضافة قسم مجموعة 
منتجات بـ 1000 جنيه 

مصري لكل مجموعة.

رسوم النشر: 500 جنيه 
مصري

مالحظة: إجمالي عدد 
مجموعات المنتجات هو 

21 وفًقا لتصنيفات النظام 
المنسق. )الملحق 4(

يتم الحصول على استمارة 
الطلب من الهيئة العامة 
للرقابة على الصادرات 

والواردات

وفقا للقانون عدد )7( لسنة دفع المستحقات
2017 بشأن التعديالت على 

القانون 121 لسنة 1982

الحصول على مرجع مؤقت 
حتى تسجيل رقم الترخيص 

الدائم

مدة الحصول على الترخيص 
هي يومين من وقت دفع 

الرسوم

مدة الصالحية 5 سنواتالحصول على الرخصة الدائمة

* المستندات المطلوبة لتقديم طلب للحصول على رخصة االستيراد؛

أ( للمتداولين األفراد:

تتضمن استمارة الطلب البيانات التالية؛. 1
اسم مقدم الطلب واالسم التجاري والميزة التجارية إن وجدت. •
عنوان النشاط. •
نوع النشاط. •
مجموعات المنتجات الرئيسية المطلوبة لالستيراد. •
العالمة التجارية، إن وجدت. •

نسخة رسمية من السجل التجاري تبين االستيراد كأحد األنشطة التجارية، وبرأس مال ال يقل عن 500,000 جنيه مصري )خمسمائة ألف . 2
جنيه مصري(. يتمتع جميع حاملي تراخيص االستيراد قبل القرار 2017/846 بفترة سماح مدتها 6 أشهر للتوفيق مع شرط الحد األدنى لرأس 

المال.
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شهادة من غرفة التجارة ذات الصلة )حسب الموقع الجغرافي( موثقة من االتحاد العام للغرف التجارية المصرية تثبت ممارسة األنشطة التجارية . 3
لمدة ال تقل عن سنتين قبل تاريخ تقديم طلب الحصول على رخصة االستيراد.

نسخة من بطاقة الهوية.. 4
نسخة رسمية من شهادة الميالد أو طلب الحصول على الجنسية المصرية )منذ 10 سنوات على األقل( لغير المصريين.. 5
نسخة من البطاقة الضريبية.. 6
شهادة "ممارسة االستيراد" تحت اسم التاجر نفسه أو المسؤول عن االستيراد الذي عّينه. )صادرة عن مركز تدريب التجارة الخارجية - وزارة . 7

التجارة والصناعة(
نسخة مصدقة من اإلقرار الضريبي للسنة السابقة تبين أن رقم األعمال السنوي ال يقل عن 2,000,000 جنيه مصري )مليوني جنيه مصري(.. 8
إيصال إيداع أو خطاب ضمان بمبلغ 50,000 جنيه مصري )خمسون ألف جنيه مصري(. يتمثل المبلغ تأميًنا بنسبة %10 من أقل مبلغ . 9

رأسمالي إلزامي.
تصريح من التاجر بعدم إدانته بجناية أو بعقوبة تقيد حريته في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة.. 10
تصريح من التاجر بعدم صدور حكم نهائي ضده الرتكابه جريمة احتيال أو اإلفالس.. 11
تصريح من التاجر يفيد بعدم عضويته في البرلمان أو في البلديات.. 12

ب( للشركات الفردية والشركات ذات المسؤولية المحدودة:

تتضمن استمارة الطلب البيانات التالية؛ 1. 
اسم مقدم الطلب واالسم التجاري والميزة التجارية إن وجدت. •
عنوان النشاط. •
نوع النشاط. •
مجموعات المنتجات الرئيسية المطلوبة لالستيراد. •
العالمة التجارية، إن وجدت. •

نسخة رسمية من السجل التجاري تبين االستيراد لالتجار كأحد األنشطة التجارية للشركة، مع مرور سنة واحدة على األقل من تأسيسها.. 2
نسخة رسمية من عقد تأسيس الشركة وتعديالته.. 3
دليل على أن رأس المال المدفوع ال يقل عن 2,000,000 جنيه مصري )مليوني جنيه مصري(، إما عن طريق نسخة من التقارير المالية للعام . 4

الماضي مصدقة من قبل اإلدارة الضريبية، أو شهادة من أي بنك )مسجل لدى البنك المركزي المصري( تفيد بإيداع مبلغ رأس المال المدفوع.
تتمتع جميع الشركات التي لديها تراخيص استيراد قبل القرار 2017/846 بفترة سماح مدتها 6 أشهر للتوفيق مع شرط الحد األدنى لرأس . 5

المال.
نسخة رسمية من شهادة الميالد لمدير االستيراد أو من طلب الحصول على الجنسية المصرية )منذ 10 سنوات على األقل( لغير المصريين.. 6
شهادة "ممارسة االستيراد" تحت اسم مدير االستيراد و/ أو أحد موظفي االستيراد لديه )صادر عن مركز تدريب التجارة الخارجية - وزارة . 7

التجارة والصناعة(.
نسخة مصدقة من البيان الضريبي للسنة السابقة تبين أن رقم األعمال السنوي للشركة ال يقل عن 5,000,000 جنيه مصري )خمسة ماليين . 8

جنيه مصري(.
يجب تقديم جميع التصاريح المذكورة في النقاط )9( و)10( و)11( - القسم )أ( المتداولين األفراد، نيابة عن جميع الشركاء، والمديرين . 9

اإلداريين، والمسؤولين عن االستيراد.
نسخة من إصدارات "نشرة الشركات"، حيث تم نشر عقد التأسيس والتعديالت عليه.. 10
تصريح من المدير العام )من لديه حق التوقيع( موثق من هيئة الرقابة الحكومية، بأن ما ال يقل عن %51 من أسهم الشركة مملوكة لمواطنين . 11

مصريين، باستثناء شركات التأجير المالي.
إيصال إيداع أو خطاب ضمان بمبلغ 000,002 جنيه مصري )مائتان ألف جنيه مصري( تمثل تأميًنا بنسبة 01% من أقل مبلغ رأسمالي . 12

إلزامي.
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ج( بالنسبة للمؤسسات: )هي عبارة عن هيكل تجاري أو شكل قانوني للتنظيم، ولها هوية قانونية خاصة منفصلة عن أصحابها. ويطلق على أصحاب 
المؤسسات اسم المساهمون. المؤسسة، كشخص اصطناعي، هي وحدها المسؤولة عن أعمالها والتزاماتها وديونها، وال يتحمل أي من المساهمين المسئولية 

الشخصية عن تصرفات الشركات(.

تتضمن استمارة الطلب البيانات التالية؛. 1
اسم مقدم الطلب واالسم التجاري والميزة التجارية إن وجدت. •
عنوان النشاط. •
نوع النشاط. •
مجموعات المنتجات الرئيسية المطلوبة لالستيراد. •
العالمات التجارية، إن وجدت. •

نسخة رسمية من السجل التجاري تبين االستيراد لالتجار كأحد األنشطة التجارية للمؤسسة، مع ذكر أن المكتب الرئيسي للمؤسسة موجود في . 2
مصر.

نسخة من إصدارات "نشرة الشركات"، حيث تم نشر عقد التأسيس والتعديالت عليه، مع ذكر أن رأس المال الصادر ال يقل عن 5,000,000 . 3
 جنيه مصري )خمسة ماليين جنيه مصري(.

تتمتع جميع الشركات التي لديها تراخيص استيراد قبل القرار 2017/846 بفترة سماح مدتها 6 أشهر للتوفيق مع شرط الحد األدنى لرأس 
المال.

تصريح مصّدق من هيئة الرقابة الحكومية من رئيس مجلس اإلدارة أو من له حق اإلدارة والتوقيع، يفيد بأن ما ال يقل عن 51 % من أسهم . 4
الشركة مملوكة لمواطنين مصريين، باستثناء شركات التأجير المالي.

نسخة مصدق عليها من اإلقرار الضريبي للسنة السابقة تبين أن رقم األعمال السنوي للمؤسسة ال يقل عن 5,000,000 جنيه مصري )خمسة . 5
ماليين جنيه مصري(.

يجب تقديم جميع التصاريح المذكورة في النقاط )9( و)10( و)11( - القسم )أ( المتداولين األفراد، نيابة عن جميع المديرين العامين ومسؤولي . 6
االستيراد.

شهادة "مزاولة االستيراد" تحت اسم مدير االستيراد و/ أو أحد موظفي االستيراد لديه. )صادر عن مركز تدريب التجارة الخارجية - وزارة . 7
التجارة والصناعة(.

إيصال اإليداع أو خطاب ضمان بمبلغ 200,000 جنيه مصري )مائتان ألف جنيه مصري( تمثل تأميًنا بنسبة %10 من أصغر مبلغ رأسمال . 8
إلزامي.

تجديد رخصة االستيراد

الخطوة )اإلجراء الذي 
يجب أن يتبعه المشغل 

االقتصادي(
أين؟ )ما هي الجهة الوثائق المطلوبة

معلومات إضافيةما هي التكلفة؟المسؤولة(

التقدم بطلب لتجديد 
رخصة االستيراد

اإلدارة العامة لشؤون استمارة طلب التجديد
المستوردين، الهيئة العامة 

للرقابة على الصادرات 
والواردات، المكتب 

الرئيسي والموانئ المعتمدة 
باإلسكندرية وبورسعيد 

والسويس ودمياط.

عنوان المقر الرئيسي: 
مطار القاهرة الدولي

مركز االتصال 19591

تبلغ رسوم التجديد 
2000 جنيه 

مصري.

يتم التجديد كل 5 سنوات، ويجب 
التقدم بطلب التجديد في غضون 90 

يوًما قبل تاريخ انتهاء الصالحية.

إذا قّدم طلب التجديد في غضون 
90 يوما بعد تاريخ انتهاء صالحية 

الترخيص، فيجب دفع الرسوم 
مزدوجة، أما إذا كان ذلك بعد 

مرور 90 يوًما من تاريخ انتهاء 
الصالحية، فيجب القيام بإجراءات 

تسجيل جديدة.

نسخة رسمية جديدة من السجل التجاري

نسخة من أحدث التقارير المالية مصدقة من مصلحة 
الضرائب

شهادة »مزاولة االستيراد« )الصادرة عن مركز تدريب 
التجارة الخارجية - وزارة التجارة والصناعة(

تصريح بعدم إحداث أي تغييرات على الوثائق األخرى 
المقدمة خالل التسجيل األول

وصل يثبت دفع رسوم التجديد
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2.1.2 رخصة التصدير

الخطوة )اإلجراء الذي يجب أن 
أين؟ )ما هي الجهة الوثائق المطلوبةيتبعه المشغل االقتصادي(

معلومات إضافيةما هي التكلفة؟المسؤولة(

تقديم الطلب مصحوبا بالوثائق 
المطلوبة حسب نوع المشغل

اإلدارة العامة لشؤون تختلف الوثائق حسب نوع المشغل**
المصدرين، الهيئة العامة 
للرقابة على الصادرات 

والواردات، المكتب 
الرئيسي والموانئ المعتمدة 

باإلسكندرية وبورسعيد 
والسويس ودمياط.

عنوان المقر الرئيسي: 
مطار القاهرة الدولي

مركز االتصال 19591

يتم الحصول على استمارة 
الطلب من الهيئة العامة للرقابة 

على الصادرات والواردات 

 تسجيل جديد: دفع المستحقات
50 جنيه مصري

 وفقا للقانون عدد
121 لسنة 1982

تكون الرخصة صالحة لمدة الحصول على الرخصة
5 سنوات

** المستندات المطلوبة لتقديم طلب للحصول على رخصة التصدير؛

أ( للمتداولين األفراد:

تتضمن استمارة الطلب البيانات التالية؛. 1
اسم مقدم الطلب واالسم التجاري والميزة التجارية، إن وجدت. •
عنوان النشاط. •
نوع النشاط. •
مجموعات المنتجات الرئيسية المطلوبة للتصدير. •
العالمة التجارية، إن وجدت. •

نسخة من بطاقة الهوية. 2
نسخة رسمية من السجل التجاري تبين التصدير كأحد األنشطة التجارية برأس مال ال يقل عن 25,000 جنيه مصري )خمسة وعشرون ألف . 3

جنيه مصري(، و10,000 جنيه مصري )عشرة أالف جنيه مصري( لألنشطة اإلنتاجية.
تصريح من التاجر يفيد بعدم إدانته بجناية أو بعقوبة تقيد حريته في جريمة مخلة بالشرف أو األمانة، وبعدم صدور حكم نهائي ضده الرتكابه . 4

جريمة احتيال أو اإلفالس.
شهادة "مزاولة التصدير" تحت اسم التاجر نفسه أو المسؤول عن التصدير الذي عّينه. )صادرة عن مركز تدريب التجارة الخارجية - وزارة . 5

التجارة والصناعة(.
تصريح يفيد بأنه لم يتم شطب أو إلغاء رخصة التاجر أو المسؤول عن التصدير من سجل المصدرين خالل السنوات الثالث األخيرة.. 6

ب( جميع أنواع الشركات:

تتضمن استمارة الطلب البيانات التالية؛ . 1
اسم مقدم الطلب واالسم التجاري والميزة التجارية إن وجدت. •
عنوان النشاط. •
نوع النشاط. •
مجموعات المنتجات الرئيسية المطلوبة للتصدير. •
العالمة التجارية، إن وجدت. •

نسخة رسمية من السجل التجاري تبين التصدير كأحد األنشطة التجارية للشركة، مع رأس مال ال يقل عن 50,000 )خمسين ألف جنيه . 2
مصري(.

خطاب رسمي من الشركة يحدد المسؤول على التصدير والشخص الذي يتمتع بحق اإلدارة والتوقيع باسم الشركة.. 3
شهادة "ممارسة التصدير" تحت اسم المسؤول عن التصدير )صادرة عن مركز تدريب التجارة الخارجية - وزارة التجارة والصناعة(.. 4
تصريح من كل الشركاء والمديرين العامين والمسؤول عن التصدير يفيد بعدم إدانة أي أحد منهم بجناية أو بعقوبة تقيد حريته في جريمة . 5

مخلة بالشرف أو األمانة، وبعدم صدور حكم نهائي ضد أي أحد منهم الرتكابه جريمة احتيال أو اإلفالس، وبأنه لم يتم شطب أو إلغاء رخصة 
التصدير الخاصة بهم من سجل المصدرين خالل السنوات الثالث األخيرة.
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فروع الشركات األجنبية

تتضمن استمارة الطلب البيانات التالية؛ . 1
اسم مقدم الطلب واالسم التجاري والميزة التجارية إن وجدت. •
عنوان النشاط. •
نوع النشاط. •
مجموعات المنتجات الرئيسية المطلوبة للتصدير. •
العالمة التجارية، إن وجدت. •

نسخة رسمية من السجل التجاري تبين التصدير كأحد األنشطة التجارية للشركة.. 2
تصريح يفيد بعدم الشطب أو إلغاء الرخصة من سجل المصدرين في السنوات الثالث األخيرة. . 3
شهادة "مزاولة التصدير" تحت اسم المسؤول عن التصدير )صادرة عن مركز تدريب التجارة الخارجية - وزارة التجارة والصناعة(.. 4

تجديد رخصة التصدير

الخطوة )اإلجراء الذي 
يجب أن يتبعه المشغل 

االقتصادي(
معلومات إضافيةما هي التكلفة؟أين؟ )ما هي الجهة المسؤولة(الوثائق المطلوبة

التقدم بطلب لتجديد رخصة 
التصدير

اإلدارة العامة لشؤون استمارة طلب التجديد
المستوردين، الهيئة العامة 

للرقابة على الصادرات 
والواردات، المكتب الرئيسي 

والموانئ المعتمدة باإلسكندرية 
وبورسعيد والسويس ودمياط.

عنوان المقر الرئيسي: مطار 
القاهرة الدولي

مركز االتصال 19591

تبلغ رسوم التجديد 25 
جنيه مصري.

يتم التجديد كل 5 سنوات. 

ويتم قبول طلبات التجديد في 
غضون سنة واحدة بعد انتهاء 

صالحية الرخصة. نسخة رسمية جديدة من السجل التجاري

شهادة »مزاولة التصدير« )الصادرة عن مركز تدريب 
التجارة الخارجية - وزارة التجارة والصناعة(

تصريح بعدم إحداث أي تغييرات على الوثائق األخرى 
المقدمة خالل التسجيل األول

وصل يثبت دفع رسوم التجديد
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 3.1.2 بطاقة مستلزمات اإلنتاج )بطاقة االحتياجات / اللوازم(:

الخطوة )اإلجراء الذي يجب أن 
أين؟ )ما هي الجهة الوثائق المطلوبةيتبعه المشغل االقتصادي(

معلومات إضافيةما هي التكلفة؟المسؤولة(

تقديم الطلب مصحوبا بالوثائق 
المطلوبة حسب نوع المشغل.

اإلدارة العامة لشؤون *** تختلف الوثائق حسب نوع المشغل.
المستوردين، الهيئة العامة 

للرقابة على الصادرات 
والواردات، المكتب 

الرئيسي والموانئ المعتمدة 
باإلسكندرية وبورسعيد 

والسويس ودمياط.

عنوان المقر الرئيسي: مطار 
القاهرة الدولي

مركز االتصال 19591

يتم الحصول على استمارة الطلب من الهيئة بدون مقابل
العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

يتطلب الحصول على البطاقة مدة يوم واحد.استالم البطاقة

 تكون البطاقة صالحة لمدة
5 سنوات.

في حالة التجديد، يجب إعادة تقديم كل الوثائق 
بصيغ مستحدثة.

*** الوثائق الالزمة لتقديم طلب للحصول على بطاقة مستلزمات اإلنتاج.

للمشاريع الصناعية:

استمارة طلب. 1
سجل صناعي/ رخصة. 2
رخصة رسمية من السجل التجاري. 3
نسخة عن بطاقة الهوية. 4

للمشاريع الزراعية )الزراعية، تربية الماشية، مصائد األسماك(

استمارة طلب. 1
خطاب رسمي من وزارة الزراعة يفيد بأن المشروع قيد النظر هو مشروع إنتاجي.. 2
نسخة رسمية من السجل التجاري. 3
نسخة عن بطاقة الهوية. 4

للمشاريع السياحية:

استمارة طلب. 1
نسخة عن الترخيص السياحي. 2
خطاب رسمي من وزارة السياحة يفيد بأن المشروع قيد النظر هو مشروع إنتاجي.. 3
نسخة رسمية من السجل التجاري. 4
نسخة عن بطاقة الهوية. 5

شروط الحصول على شهادة لمزاولة مهنة التخليص الجمركي:
يجب أن يكون حامال للجنسية المصرية وأن يبلغ من السن 21 سنة على األقل. •
يجب أن يكون له مقر رسمي مستقل وأن يستظهر بمعرف ضريبي ساري المفعول. •
يجب أن يكون متحصال على شهادة تعليم أساسي، وان يكون قد أتم الخدمة العسكرية أو اعفي منها. •
ال يجوز أن يكون شخصا تمت إدانته بجناية أو بعقوبة تحد من حريته في جريمة تنتهك الشرف أو الثقة. •
ال يجوز أن يكون شخصا قد تم فصله من القطاع العام أو شطبه من سجل وكالء التخليص في السنوات الخمس األخيرة. •
يجب أن ينجح في اجتياز الدروس الخاصة بممارسة مهنة التخليص الجمركي التي تنظمها السلطات الجمركية. •
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2.2 الوثائق والشهادات األولية
1.2.2 إعالن االستيراد:

من أجل اإلعالن عن البضائع المستوردة من الجمارك، يجب إعداد ملفا يحتوي على الوثائق التالية؛

الوثائق العامة المطلوبة )قبل الشحن(

معلومات إضافيةمصدر الوثيقةالوثيقة

شهادة اإلجراءات الجمركية )بطاقة 
المتعاملين مع الجمارك(

هي بطاقة مطبوعة صادرة من مصلحة الجمارك تظهر أرقام رخصة االستيراد و/ أو التصدير، مصلحة الجمارك
ورقم البطاقة الضريبية، وأرقام تسجيل ضريبة القيمة المضافة

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات رخصة االستيراد
والواردات

يشترط إحضار نسختين

– يمكن أن تكون الشهادة لموظف لدى المورد أو لخدمة المصادر الخارجيةمصلحة الجماركشهادة بمزاولة مهنة التخليص الجمركي

– يشترط إحضار نسخة عن الشهادة

توكيل رسمي أو تفويض للشخص الذي 
سيتولى عملية التخليص الجمركي

. كاتب عدل في حالة التوكيل

. الموّرد في حالة التفويض

يشترط إحضار النسخة األصلية

في حالة التفويض، يجب أن يكون مصادقا من خالل ختم مصرفي يؤكد سلطة الموقع

الوثائق العامة المطلوبة )لكل شحنة(

معلومات إضافيةمصدر الوثيقةالوثيقة

إقرارات االستيراد الجمركية »الوثيقة 
اإلدارية الوحيدة«

مصلحة الجمارك

– مطلوب االستظهار بنسختين باإلضافة إلى الوثيقة األصلية.المصّدر في بلد المنشأالفاتورة التجارية »الفواتير المصادقة«

– في معظم الحاالت تطلب مصادقة القنصلية المصرية في بلد المنشأ 

– مصدق من قبل غرفة التجارة في بلد التصدير

–  يجب أن تظهر الفاتورة شروط التسليم )التسليم على ظهر السفينة، التكاليف وأجور الشحن وما إلى 
ذلك(، والقيمة التفصيلية )قيمة البضائع والشحن البحري والتأمين إذا وجد، الخ(

– يجب أن تظهر الفاتورة شروط الدفع.

– يجب أن تبين بوليصة الشحن اسم الشاحن وعنوانه وعدد سندات الشحن الصادرة.الناقل أو وكيلهبوليصة الشحن

–  ال توجد لوائح تحدد شكل أو عدد سندات الشحن المطلوبة للشحن. يعتمد عدد سندات الشحن 
المطلوبة على الناقل.

– ال يشترك االستحضار باألصل في حالة »إرسال برقية«.

االستظهار بالوثيقة األصلية مع نسختينالناقل أو وكيلهمذكرة التسليم

 يطلب من المرسل إليه االستظهار بقائمة العبوة إذا كانت الفاتورة التجارية المفصلة غير متوفرة.المصّدر في بلد المنشأقائمة العبوة

صادرة عن هيئة التصدير ومصلحة شهادة المنشأ
الجمارك في بلد المنشأ

– يطلب االستظهار بنسختين باإلضافة إلى المستند األصلي.

– يجب التصديق على شهادة المنشأ من قبل القنصلية المصرية في بلد المنشأ.

– تعتبر المنتجات الطبيعية ناشئة من البلد حيث يتم استخراج المنتجات.

–  يجب أن تحمل شهادة المنشأ بياًنا يفيد بأن المعلومات المقدمة صحيحة وصادقة على حد علم 
الشاحن.

– يجب تصديق الوثيقة في غرفة التجارة في البلد المصدر



30

المحور الثاني: وثائق ما قبل التخليص الجمركي

بيان مصرفي إلكتروني للتحويالت 
)نموذج 4( لنقل الشحنات بأكثر من 

2000 دوالر أمريكي

–  ينصح البنك المركزي المصري جميع البنوك العاملة في مصر بطلب تغطية خطابات االعتماد البنوك التجارية
بنسبة %100 نقًدا من قبل المستورد، باستثناء بعض الحاالت المتعلقة بالمواد الغذائية.

–  يحل هذا محل اإلجراء السابق الذي بموجبه تتوصل البنوك وعمالئها إلى اتفاقياتها الخاصة 
وتغطي عادة ما يتراوح بين 10 إلى 20 بالمائة من قيمة خطاب االعتماد.

–  بصفة عامة، ال يجوز للمصدر شحن البضاعة قبل أن يقدم البنك المصري إخطاًرا بفتح خطاب 
اعتماد.

–  إذا تم شحن البضاعة قبل فتح خطاب االعتماد، فإن المستورد يعرض نفسه لخطر غرامة بحد 
أقصى يبلغ قيمة البضاعة.

–  وفقا للوائح الجديدة، يجب على المصدر تقديم الفاتورة وكذلك وثائق التصدير إلى البنك الذي 
يتعامل معه، ويجب على البنك إبالغ البنك المركزي المصري حول طلب لفتح خطاب االعتماد.

– تعتمد معامالت االستيراد على جمع المستندات. ويجب أن يتم هذا من البنك إلى البنك.

– لن يتم قبول تحصيل المستندات الواردة مباشرًة من العمالء.

البنوك التجاريةإيصال دفع الرسوم اإلدارية

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات تحليل محتوى البضائع / تقرير التفتيش
والواردات

مطلوب للمنتجات التي يمكن أن تخضع الختبار المعايير

وثائق إضافية مطلوبة لواردات المشاريع اإلنتاجية

معلومات إضافيةمصدر الوثيقةالوثيقة

مصلحة الضرائب المصريةبطاقة ضرائب

قسم ضريبة المبيعاتشهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة

شهادة تعلن عن النشاط الصناعي للشركةالهيئة العامة للتنمية الصناعيةشهادة التصنيع )السجل الصناعي(

بطاقة مستلزمات اإلنتاج )االحتياجات/ 
اللوازم(

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات 
والواردات

شهادة تعلن عن المواد التي قد تحتاجها الشركة في عملية اإلنتاج.

خطاب من الهيئة العامة للضرائب إلى مصلحة الجمارك لتخليص البضائعالهيئة العامة لالستثمارخطاب تخليص البضائع

مالحظة: يجب أن تكون الوثائق مصادقة من الهيئة العامة لالستثمار

وثائق إضافية للسماح المؤقت واسترداد الرسوم الجمركية

معلومات إضافيةمصدر الوثيقةالوثيقة

مصلحة الجماركنموذج رقم 13 ك.م

تعلن هذه الشهادة عن نسبة استخدام المواد المستوردة في اإلنتاج ونسب النفايات لكل مصّنع.مصلحة الرقابة الصناعيةشهادة نسب التصنيع

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات نموذج الموافقة على التصدير
والواردات

مصلحة الجماركشهادة التخليص الجمركي

مصلحة الجماركشهادة جمركية لإلفراج على الواردات
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 2.2.2 إعالن التصدير:
من أجل اإلعالن عن البضائع المصّدرة من الجمارك، يجب إعداد ملفا يحتوي على الوثائق التالية؛

الوثائق العامة المطلوبة )قبل الشحن(

معلومات إضافيةمصدر الوثيقةالوثيقة

شهادة اإلجراءات الجمركية )بطاقة 
المتعاملين مع الجمارك(

هي بطاقة مطبوعة صادرة من مصلحة الجمارك تظهر أرقام رخصة االستيراد و/ أو التصدير، مصلحة الجمارك
ورقم البطاقة الضريبية، وأرقام تسجيل ضريبة القيمة المضافة

ُيشترط االستظهار بنسخة، ويجب أن تظهر هذه النسخة أن البضائع المصدرة تندرج ضمن قائمة الهيئة العامة للتنمية الصناعيةسجل صناعي/ ترخيص
منتجات الشركة المصنعة.

إذا لم يكن المصدر هو المصنع، يجب تقديم نسخة من السجل الصناعي للشركة الصانعة.

يمكن أن تكون الشهادة لموظف لدى المورد أو لخدمة المصادر الخارجية.مصلحة الجماركشهادة بمزاولة مهنة التخليص الجمركي

يشترط إحضار نسخة عن الشهادة.

توكيل رسمي أو تفويض للشخص الذي 
سيتولى عملية التخليص الجمركي

كاتب عدل في حالة التوكيل.

الموّرد في حالة التفويض.

يشترط إحضار النسخة األصلية.

في حالة التفويض، يجب أن يكون مصادقا من خالل ختم مصرفي يؤكد سلطة الُموّقع.

الوثائق العامة المطلوبة )لكل شحنة(

معلومات إضافيةمصدر الوثيقةالوثيقة

مصلحة الجماركبيان التصدير الجمركي )نموذج 13(

المصّدرالفاتورة التجارية

المصّدرقائمة التعبئة

مكتب الصّحة في منطقة المصّنع شهادة صحية للشحنة
)وزارة الصّحة(

تشترط فقط للمنتجات الغذائية

مكتب الزراعة في منطقة المصّنع شهادة زراعية للشحنة
)وزارة الزراعة(

تشترط فقط للمنتجات الزراعية والمحاصيل

وثائق إضافية تطلب في حال ال يكون المصّدر هو المصنع للشحنة المصدرة: 

معلومات إضافيةمصدر الوثيقةالوثيقة

يشترط االستظهار بنسخة طبق األصل. ويجب أن تبين الوثيقة أن المصّدر قد اشترى البضائع من الشركة المصنعة للبضائعفاتورة الشراء التجارية
مصادر محلية.

هو تفويض من الشركة المصنعة إلى المشتري )المصّدر( لتصدير البضائع نيابة عنه، ويجب أن الشركة المصنعة للبضائعامتيازات التصدير
يتضمن العناصر المفّصلة والكمّيات والبلد المقصود. كما يجب تأكيد صحة الوثيقة من خالل ختم 

مصرفي مطابق لسلطة الموّقع.
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3.2 نقطة االستعالم والنافذة الواحدة
نقطة االستعالم:

قطاع االتفاقات التجارية هو جزء من وزارة التجارة والصناعة وهو نقطة االستعالم الرسمية عن تيسير التجارة والمخصصة للتعامل مع االستفسارات من 
األعضاء اآلخرين في منظمة التجارة العالمية ومن العموم بشأن قضايا تيسير التجارة. تم إنشاء قطاع االتفاقات التجارية بموجب المرسوم الوزاري عدد 
411 لعام 2002، ويشمل كّل من اإلدارة المركزية لشئون منظمة التجارة العالمية، اإلدارة المركزية لالتفاقات الثنائية والمتعددة األطراف، اإلدارة المركزية 

لسياسات التجارة الدولية ووحدة اتفاقيات الشراكة األوروبية، ومركز مراقبة التجارة )إدارة البحوث والتحليل القانوني(.

بيانات االتصال:
امتداد شارع رمسيس، مدينة نصر، مبنى وزارة المالية، برج 6، الطابق 9، القاهرة، مصر

الهاتف: 05912432202+ | فاكس 64912432202+
tas@tas.gov.eg

http://www.mti.gov.eg/English/aboutus/Sectorsandentities/Sectors/TradeAgreementsSector/Pages/default.aspx

معلومات إضافيةموجز مختصراالستفسارات   المشمولة

تيسير االمتثال اللتزامات العضوية في منظمة التجارة 
العالمية

األمانة الفنية وهيئة التنسيق الرئيسية لجميع القضايا المتعلقة بمنظمة 
التجارة العالمية

اإلدارة المركزية لشؤون منظمة التجارة العالمية 

wto@tas.gov.eg

التفاوض وإدارة االتفاقيات الثنائية واإلقليمية والمتعددة 
األطراف.

تحسين التنسيق خالل المفاوضات الثنائية واإلقليمية والمتعددة 
األطراف وتحسين إمكانية وصول المنتجات المصرية إلى األسواق 

الخارجية.

اإلدارة المركزية لالتفاقات الثنائية والمتعددة 
األطراف 

bma@tas.gov.eg

مراقبة سياسات التجارة الدولية للدول األعضاء األخرى 
في منظمة التجارة العالمية داخل السوق المصري

مسؤول عن اإلخالل التجاري دفاعا عن حقوق المنتجين المصريين 
ضد الممارسات التجارية الجائرة للشركاء التجاريين من خالل 

التعامل مع جميع التحقيقات واإلجراءات المتعلقة بمكافحة اإلغراق 
واإلعانات / الرسوم التعويضية وما إلى ذلك، وآليات منعها.

اإلدارة المركزية لسياسات التجارة الدولية

itp@tas.gov.eg

رصد األطر الزمنية والحقوق والواجبات الخاصة باتفاقية 
الشراكة بين مصر واالتحاد األوروبي

وحدة اتفاقيات الشراكة األوروبية المصريةيساعد في تنفيذ اتفاقية الشراكة األوروبية المصرية

eu@tas.gov.eg

تعزيز الوعي العام حول جميع القضايا المتعلقة باالتفاقيات التجارية مساعدة الشركات والرابطات التجارية
من خالل ورش العمل والمنشورات والرد على االستفسارات والرد 

على الشكاوى.

نظام النافذة الواحدة:
نظام النافذة الواحدة هو حل لتسهيل التجارة، وهو يهدف إلى تسريع وتبسيط تدفق البيانات / الوثائق بين جميع أصحاب المصلحة المعنيين وفقا للمتطلبات 

التنظيمية لكل العمليات المتعلقة باالستيراد والتصدير.

ال يوجد حاليا نظام نافذة واحدة قائم في مصر، لكن الحكومة قد انطلقت بالفعل في التحضيرات والبنية التحتية الالزمة لتنفيذه.

نبذة عن اإلجراءات التي تم اتخاذها:

تم وضع خطة للجهات المعنية لبدء مشاريع مترابطة تلتزم بتحقيقها باستخدام نموذج بيانات منظمة الجمارك العالمية. تم تحديد مجموعة عمل . 1
من جميع الهيئات المشاركة وذات الصلة. وتم تحديد المسؤوليات ونطاق العمل ونقاط الربط البيني واألطر الزمنية للتنفيذ على النحو التالي:

فريق اإلجراءات والتكنولوجيا الذي تتمثل مهمته في مراجعة تبادل رسائل البيانات واالتفاق عليها والتعرف على نقاط التكامل من أجل إعادة  •
هندسة اإلجراءات بين الجهات ذات الصلة، واستكمال هيكل رسائل البيانات المتبادلة وتطوير التطبيقات تماشيا مع الهدف.

فريق البنية التحتية الذي تتمثل مهمته في دراسة البنية التحتية المتعلقة بالشبكات واألنظمة. •
فريق اللوجستيات الذي تتمثل مهمته في دراسة ظروف العمل في المراكز اللوجستية بميناء اإلسكندرية، وتوضيح العقبات، ووضع الحلول لتسهيل  •

األعمال.

http://www.mti.gov.eg/English/aboutus/Sectorsandentities/Sectors/TradeAgreementsSector/Pages/default.aspx
mailto:wto@tas.gov.eg
mailto:bma@tas.gov.eg
mailto:itp@tas.gov.eg
mailto:eu@tas.gov.eg
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قرار رئيس الوزراء رقم 2015/2295 المتعلق بصياغة المجلس الوزاري التوجيهي لتيسير التجارة المصرية "إيجي ترايد".. 2
قرار وزير التجارة والصناعة رقم 2015/709 لصياغة اللجنة التنفيذية المصرية رفيعة المستوى "ايجى تريد"، حيث تم البدء في العمل من . 3

خالل أربعة محاور رئيسية؛
السياسات والتشريعات التجارية، •
االتصال الرقمي، •
االستدامة التشغيلية وتطوير الخدمات اللوجستية، •
الحسابات القومية وتقييم األثر. •

قرار وزير المالية رقم 2015/256 المتعلق بتخفيض عدد المستندات المطلوبة للصادرات والواردات.. 4
قرار رئيس الوزراء رقم 2016/545 المتعلق بصياغة لجنة وزارية تنسيقّية لتبسيط اإلجراءات.. 5
قرار وزير المالية رقم 2017/40 في فبراير 2017 إلصدار الوثيقة اإلدارية الوحيدة.. 6
قرار وزير التجارة والصناعة رقم 2017/835 الصادر في مايو 2017 مع التعديالت على اللوائح التنفيذية لقانون االستيراد والتصدير رقم . 7

2005/770 )المرحلة األولى من التعديالت(
صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 2017/846 في مايو 2017 في الالئحة التنفيذية للقانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل . 8

المستوردين.
حملة توعية للقطاع الخاص حول تأثير التعديالت التشريعية.. 9
الفحص باألشعة السينية في الموانئ.. 10
التوصيل الرقمي بين ميناء اإلسكندرية والكيانات األخرى ذات الصلة في مجتمع الميناء والموانئ المصرية األخرى.. 11
تفعيل المشغل االقتصادي المعتمد.. 12

نبذة عن اإلجراءات قيد التقدم:

قانون الجمارك الجديد ولوائحه التنفيذية. •
تنفيذ نظام الدفع اإللكتروني. •
تنفيذ نظام التوقيع اإللكتروني للحكومة والقطاع الخاص. •
التوصيل الرقمي بين موانئ اإلسكندرية والدخيلة والكيانات األخرى ذات الصلة في مجتمع الميناء والموانئ المصرية األخرى. •
النافذة الوطنية الوحيدة التي هي لبنة البناء التي ستتوّسع إلى النافذة اإلقليمية الوحيدة والنافذة الدولية الوحيدة. •
التحويل من المعاملة إلى حساب التاجر. •
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1.3 األحكام المسبقة
وفقا اللتزام مصر باالمتثال لمنظمة التجارة العالمية، ووفًقا ألحكام المادة 3 )األحكام المسبقة( من القرار الوزاري الصادر عن مؤتمر بالي حول اتفاقية تيسير 
التجارة، فقد طورت منظمة الجمارك العالمية آلية األحكام المسبقة لتقديم قرارات بشأن تصنيف السلع وبلد منشئها وتقدير قيمتها قبل استيراد السلع أو تصديرها، 
مما يساعد التجار على اتخاذ قرارات عمل مستنيرة مبنية على أحكام ملزمة قانوًنا، ومّما يسهل اإلعالن عن البضائع، وبالتالي عملية اإلفراج والتخليص، حيث 
يكون قد تم بالفعل إجراء التقييمات الحاسمة فيما يتعلق بالبضائع في الحكم المسبق. وتعتبر األحكام المسبقة ملزمة في جميع المناطق الجمركية وفي جميع 

مكاتب الجمارك، وهي صالحة لفترة محددة من الزمن.
الحكم المسبق هو قرار كتابي رسمي صادر عن سلطة الجمارك يقدم لمقدم الطلب تقييماً لـ:

(i )تصنيف السلع في التصنيف الجمركي العام للتعريفات
(ii )المنشأ
(iii ).العملية التي ينبغي تطبيقها على عنصر معين لتحديد القيمة الجمركية، قبل إجراء عملية االستيراد أو التصدير، لفترة محددة

قبل وصول البضائع:
يمكن القيام باإلجراءات من أي نقطة لوجيستية جمركية( ليس من اإلجباري أن تكون نفس نقطة إدخال البضائع(، ويتم تنفيذ جميع الخطوات في نفس مكاتب 

السلطات الجمركية دون فصل األحكام المسبقة عن التصاريح الفورية.

المستندات المطلوبة هي:

إعالن من المستورد يطالب فيه بحكم مسبق. )يتم ذلك في مكتب الجمارك(. 1
نسخة من بوليصة الشحن. 2
نسخة من الفاتورة التجارية تحتوي على وصف واضح للبضائع ورموز النظام المنسق.. 3
مالحظة: يجب أن تكون البضائع جديدة ومعيارية.. 4
نسخة من قائمة العبوة.. 5

بعد مراجعة الوثائق، يتم تحديد التعريفات الجمركية والرسوم.

بعد دفع الرسوم الجمركية، سيحصل المستورد على "إذن اإلفراج" الذي يوضح الُعروض للمراقبة وشروط اإلفراج المطلوبة، مصحوبة بالنسخ المختومة من 
الفاتورة التجارية وقائمة العبوة، كما سيتم إرسال نسخة إلكترونية من هذه الوثائق إلى الجمارك في ميناء الوصول.

بعد وصول البضائع:
يجب أن تتم اإلجراءات في الجمارك في ميناء الوصول.

يجب على المستورد تقديم المستندات التالية.

إذن اإلفراج الجمركي.. 1
النسخة األصلية من إذن تسليم خط الشحن.. 2
الوثائق األصلية )الفاتورة التجارية، قائمة العبوة، شهادة المنشأ، وأي شهادات أخرى مصحوبة(. 3

ثم تحدد الجمارك مسار اإلفراج )أخضر أو   أحمر(.

في حالة مسار اإلفراج األخضر:
بعد االنتهاء من العرض للمراقبة المطلوب، سيحصل المستورد على إذن اإلفراج الرسمي الذي يتم ختمه بعد االنتهاء من العروض وختم "ال مانع من اإلفراج" 

مصحوًبا بالنسخ المكررة من الفاتورة التجارية وقائمة العبوة.

سيتم إرسال نسخة من إذن اإلفراج إلى َمنَفذ اإلفراج من أجل اإلفراج عن البضائع، وسيتم إخطار اإلدارة اإللكترونية للحكم المسبق باستكمال اإلجراءات 
واإلفراج عن السلع.
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في حالة المسار األحمر:
يجب إجراء إجراءات الفحص المادي )االمتثال للجمارك، واإلجراءات التنظيمية واألمنية( في نفس الوقت بالنسبة للبضائع الواردة.

في حالة االمتثال، سيتم اعتماد نفس خطوات المسار األخضر.

في حالة عدم االمتثال، سيتم سحب إذن اإلفراج األصلي وإعادته إلى وحدة اإلصدار في الجمارك برفقة نسخة من العرض للمراقبة تبين سبب الرفض. 
سيحصل المستورد على مراسلة رسمية بالرفض وسببه، واإلجراءات المطلوبة إلعادة التصدير أو اإلتالف. وسوف تقوم الوحدة الجمركية لألحكام المسبقة 

برد الرسوم والضرائب المدفوعة.

2.3 تحديد قيمة البضائع والرسوم الجمركية
انضمت مصر إلى منظمة التجارة العالمية بموجب المرسوم الرئاسي عدد 72/1995، وقد تم تفعيل اتفاقية التقييم الجمركي لمنظمة التجارة العالمية منذ 
1/7/2001. وتم تعديل مواد التقييم الجمركي في قانون الجمارك المصري وفقا التفاق التقييم الجمركي لمنظمة التجارة العالمية بموجب القانون عدد 

160/2000، ثم تّم تعديله بموجب المرسوم الوزاري رقم 10/2006.

يتم إجراء التقييم الجمركي وفقاً التفاقية منظمة التجارة العالمية على أساس طريقة قيمة المعاملة )القيمة الفعلية للبضائع مع إضافة جميع التكاليف والنفقات 
الفعلية المدفوعة فيما يتعلق بالبضائع حتى وصولها إلى ميناء الوجهة المقصودة في مصر(، وتعتبر الطريقة األساسية للتقييم الجمركي. إذا تم تحديد القيمة 

بالعملة األجنبية، فيتم تقديرها على أساس سعر الصرف الشهري الصادر لألغراض الجمركية الذي تعلنه وزارة المالية.

مالحظة: بلغ سعر الصرف الجمركي للدوالر لشهر سبتمبر 16 2018جنيهاً مصرياً، في حين أن السعر الرسمي هو 17.85 جنيه.

إذا لم يكن التقييم وفًقا لطريقة قيمة المعاملة ممكًنا، فيمكن القيام بالتقييم استنادا إلى طرق بديلة في ترتيب متسلسل؛ البضائع المطابقة، البضائع المماثلة، الطريقة 
االستنتاجية، الطريقة المحسوبة، والطريقة المرنة.

مالحظة: يجوز للمستورد أن يطلب عكس الترتيب التسلسلي الملزم للطرق االستنتاجية والمحسوبة، ولكن للجمارك الحق في قبول طلب المستورد أو رفضه. 
ويجوز إلدارة الجمارك إجراء تعديالت على أسعار بعض السلع بناًء على أي طريقة تقييم أخرى بدالً من طريقة قيمة المعاملة، مع قبول أسعار السلع األخرى 

كما هي ضمن نفس الفاتورة.

ال يكون تقديم الوثائق األصلية الموثقة ملزماً إلدارة الجمارك بقبول القيمة المقدمة كقيمة للمعاملة حيث أن لها الحق في التشكيك في أي وثيقة، والحق في التأكد 
من أن القيمة الجمركية المعلنة للعناصر كاملة وصحيحة وتمثل إجمالي المدفوعات التي يدفعها المستورد إلى المزود وفقاً للفواتير والعقود والمستندات الفعلية.
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المبرر القانونيDescriptionطريقة التقييم الجمركي

قيمة   المعاملة هي السعر المدفوع فعالً أو الذي سيتم دفعه مقابل بيع البضاعة كما هو مذكور في الفواتير طريقة قيمة المعاملة
التجارية األصلية المصاحبة.

قرار وزارة المالية عدد 10/2006 
المتعلق بالقانون عدد 160/2000

طريقة البضائع المطابقة

"البضائع المطابقة" تعني البضائع المتشابهة في جميع النواحي، بما في ذلك الخصائص المادية والجودة 
والسمعة. االختالفات الطفيفة في المظهر ال تحول دون اعتبار البضائع الممتثلة لهذا التعريف متطابقة.

في هذه الطريقة، يكون التقييم وفقاً لقيمة البضائع المطابقة التي تباع للتصدير إلى مصر ويتم تصديرها تقريبا 
في نفس وقت تصدير البضائع قيد التقييم. في وقت تقديم الطلب، يتم استعمال قيمة المعاملة للبضائع المطابقة في 

عملية بيع على نفس المستوى التجاري والكمية.

في حالة عدم العثور على معاملة مماثلة، يتم استخدام قيمة المعاملة للبضائع المطابقة التي تباع على مستوى 
تجاري مختلف أو بكمية مختلفة، ثم يتم ضبطها وفًقا لالختالف، شريطة أن يكون لدى الجمارك سجالت لبضائع 

مطابقة في غضون ستين يوًما قبل أو بعد تاريخ تصدير البضائع قيد التقييم.

إذا تم العثور على أكثر من قيمة معاملة لبضائع متطابقة خالل تطبيق هذه الطريقة، فسيتم استخدام أصغر هذه 
القيم لتحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة.

قرار وزارة المالية عدد 10/2006 
المتعلق بالقانون عدد 160/2000

طريقة البضائع المماثلة

»السلع المماثلة« تعني البضائع التي، رغم كونها غير متساوية في جميع النواحي، تحمل خصائص ومواد 
مكونة مماثلة مما يخول لها القيام بنفس الوظائف، وأن تكون قابلة للتبادل التجاري. تعتبر جودة البضائع 

وسمعتها ووجود عالمة تجارية من بين العوامل التي يجب أخذها في االعتبار عند تحديد ما إذا كانت السلع 
متشابهة.

في هذه الطريقة، تكون القيمة الجمركية هي قيمة المعاملة لبضائع مماثلة تباع للتصدير إلى مصر ويتم تصديرها 
تقريبا في نفس وقت تصدير البضائع قيد التقييم. عند تطبيق هذه الطريقة، سيتم استخدام قيمة المعاملة للبضائع 

المماثلة على نفس المستوى التجاري وبنفس الكميات. في حالة عدم وجود مثل هذه المعاملة، سيتم استخدام قيمة 
معاملة بضائع مماثلة تباع على مستوى مختلف أو بكميات مختلفة ثم يتم ضبطها وفًقا لالختالف.

 إذا تم العثور على أكثر من قيمة معاملة لبضائع مماثلة خالل تطبيق هذه الطريقة، فسيتم استخدام أصغر هذه 
القيم لتحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة.

قرار وزارة المالية عدد 10/2006 
المتعلق بالقانون عدد 160/2000

الطريقة االستنتاجية

إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المستوردة بموجب أحكام الطريقة األولى أو الثانية أو الثالثة، يتم 
تحديد القيمة الجمركية وفقاً لسعر الوحدة للبضائع قيد التقييم أو البضائع المطابقة أو البضائع المماثلة )بهذا 

الترتيب(، في أول عملية بيع في السوق المصرية المحلية، بأعلى كمية )بالجملة( في الوقت الذي يتم فيه استيراد 
السلع التي يجري تقييمها ولكن قبل مرور 90 يوًما من االستيراد، إلى أشخاص غير ذوي صلة، على أن يتم 

خصم التكاليف والمصاريف التالية المتكبدة بعد وصول البضاعة: العموالت، والنقل المحلي، وتكاليف التأمين، 
والرسوم الجمركية.

في حال ال يتم بيع البضائع المستوردة، البضائع المطابقة أو المماثلة، في السوق المحلي بنفس الحالة التي تم 
استيراده فيها، فإن احتساب القيمة الجمركية يجب أن يقوم، إذا طلب المستورد، على سعر الوحدة المعتمد في بيع 

البضاعة المستوردة بالجملة بأكبر كمية إجمالية لألشخاص غير ذوي الصلة، مع إجراء االستقطاعات المناسبة 
المذكورة سابقا.

قرار وزارة المالية عدد 10/2006 
المتعلق بالقانون عدد 160/2000

 الطريقة المحسوبة

يتم حسابه بالقيمة المحسوبة وهو مجموع؛

i.  تكلفة أو قيمة المواد والتصنيع أو طرق المعالجة األخرى المستخدمة في إنتاج السلع المستوردة بما في ذلك 
تكلفة جميع األدوات المستخدمة، واألعمال الهندسية، والتغليف، إلخ.

ii.  مبالغ الربح والمصروفات العامة التي تساوي المبالغ التي عادة ما تنعكس في مبيعات البضائع التي 
يصنعها المنتجون في بلد التصدير للتصدير إلى السوق المصرية والتي تعتبر من نفس فئة أو نوع السلع 

التي يجري تقييمها.

قرار وزارة المالية عدد 10/2006 
المتعلق بالقانون عدد 160/2000
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إجراءات التقييم:
يجب على المستورد إتمام وثيقة بيان القيمة الملحقة باإلعالن الجمركي بدقة وشفافية، من أجل الوصول إلى القيمة الصحيحة والسليمة للبضائع.. 1
يجب على المستورد تقديم المستندات األصلية التي تعكس البيانات التي تمت الموافقة عليها في بيان القيمة مثل: الفواتير والعقود واإليصاالت . 2

وقوائم األسعار وما إلى ذلك، وغيرها من الوثائق المتعلقة بتكاليف ونفقات الشحن والتأمين وجميع النفقات واألعباء الناشئة من استيراد البضائع 
حتى تفريغها في ميناء الوصول.

المراحل في حالة قبول طريقة قيمة المعاملة:

ُتراجع الجمارك الوثائق المقدمة وتتأكد من كفاية المستندات وفقاً للمادة )30( من الالئحة التنفيذية للقانون 2006/10.. 1
ثم تتحقق من أن الصفقة تمثل عملية بيع فعلية ومن أنها مخصصة للتصدير إلى مصر.. 2
ثم تقوم الجمارك بمراجعة بيان القيمة والتأكد من أن المستورد قد أجاب على جميع األسئلة الموضحة فيه.. 3
ثم تتحقق من وجود مستندات فعلية للشحن والتأمين والتفريغ إذا كانت قيمة المعاملة على أساس ‘فوب’ )التسليم على متن السفينة(. )في معظم . 4

الحاالت، يتم إضافة نسبة 5 % من قبل الجمارك على قيمة ‘فوب’ للوصول إلى قيمة ‘سيف’ )التكلفة والتأمين والشحن(.
ثم تتحقق من قيمة العناصر وفقا لمعلومات األسعار المتاحة في الجمارك.. 5

المراحل في حالة عدم قبول طريقة قيمة المعاملة:

إذا كان لدى إدارة الجمارك دوافع للشك في دقة أي وثيقة، يجوز لموظف الجمارك القيام بما يلي:. 1
a ..يطلب تفسيرا أو تبريرا ألسباب انخفاض القيمة
b ..تقديم طلبات للحصول على وثائق إضافية
c . طلب االستظهار بوثائق تثبت أن القيمة هي المبلغ اإلجمالي المدفوع، وذلك من خالل طلب مستندات إضافية خطية وإعطاء مهلة خمسة عشر 

يوما للرد.

في حالة عدم تعاون المستورد في الرد على إدارة الجمارك عن طريق تقديم مستندات أو استفسارات إضافية خالل الفترة القانونية إلزالة أسباب الشك حول 
القيم أو المستندات أو عن طريق تمكين الجمارك من التأكد من أن السعر المدفوع يمثل المبلغ اإلجمالي المدفوع من قبل المستورد، وفقا للمادة )17( من االتفاق 
والقرار )6/1( الصادر عن منظمة التجارة العالمية، يجب على إدارة الجمارك توضيح أسباب الشك والقرار النهائي ومبرراته كتابًة وفقاً للمادة 16 من االتفاقية.

3.3 التخليص الجمركي
تتولى مصلحة الجمارك المصرية، التي تعمل تحت إشراف وزارة المالية، مسؤولية تخليص البضائع إلى مصر. ال يجوز للسلع المستوردة الدخول قانونياً 
إلى المعامالت التجارية المصرية حتى تصل الشحنة إلى ميناء الدخول وتسمح الجمارك بتسليم البضائع. يتم إدراج بيانات االستيراد والوثائق المطلوبة من 

قبل المستورد أو وكيل الجمارك.

النموذج المستخدم لبيان االستيراد هو نموذج ‘الوثيقة اإلدارية الوحيدة’ )بيان االستيراد ك 19(. يتم تسجيل دخول البضائع مع الجمارك ويتم تعيين رقم تسلسلي 
أو رقم دخول للشحنة. وتقوم لجنة المحاسبة الجمركية باحتساب الرسوم الواجب سدادها على البضائع المستوردة.

في هذه المرحلة، تقوم الجمارك بإدراج طلب سداد الرسوم الجمركية وإيصال وبناء عليه ُيطلب من المستورد دفع الرسوم وضرائب القيمة المضافة المطابقة. 
ويتم إصدار إيصاالت دفع الرسوم والضرائب من قبل هيئة الجمارك في وزارة المالية. ثم يتم ختم طلب سداد الرسوم الجمركية واإليصال بختم الحكومة 

إلنهاء إجراءات التخليص الجمركي.

مالحظة: تتم جميع المدفوعات في مكاتب الجمارك ما عدا الخطوة األولى التي تتم داخل البنوك التجارية.

تتمثل طرق الدفع فيما يلي:

الخصم من الحساب الجاري لوكيل التخليص لدى السلطات الجمركية. •
اإليداع المصرفي. •
الشيكات المعتمدة. •
نقدا بالنسبة للمبالغ التي تقل عن 0005 جنيه مصري. •
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معلومات توضيحية إضافيةكم؟ التكلفة )للوحدة(أين؟ الجهة المسؤولةالمعلومات المطلوبة_ المواردالخطوة والمدة الزمنية

استالم مستندات الشحن من 
البنك

مدة المعاملة )4-3 ساعات(

إصدار النموذج 4: نموذج 
إعالن التمويل للشحنة )يرسله 
البنك إلكترونًيا إلى السلطات 

الجمركية( 

يختلف حسب البنك، وتعتبر البنك التجاري
النسبة المئوية %0.3 من 

قيمة الشحنة األكثر شيوًعا مع 
الحد األدنى المحدد ب 50 

دوالًرا أمريكًيا باإلضافة إلى 
الرسوم اإلدارية عن مصلحة 
الجمارك التي تختلف حسب 

قيمة الفاتورة )750 جنيه 
مصري للمبالغ التي تصل إلى 

10000 دوالر أمريكي(

يختلف الوقت والتكلفة من بنك آلخر كما تختلف 
من عميل آلخر.

وثائق الشحن:

• فاتورة تجارية
• قائمة العبوة

• بوليصة الشحن
•  شهادة منشأ )مصدقة من القنصلية المصرية 

باستثناء اتفاقيات المعاهدات الخاصة(
• اختبارات وشهادات التحليل، إن وجدت.

تلقي مذكرة التسليم من خط 
الشحن

مدة المعاملة )60-30 دقيقة(

بوليصة الشحن األصلية 
مختومة من البنك 

بدون مقابل، يعتمد على خط الشحن
المصطلحات التجارية الدولية 
المتفق عليها ورسوم المناولة 
بالميناء من الميناء إلى اآلخر.

مذكرة التسليم هي دليل على أن الشحن البحري 
قد تم دفعه )سواء المدفوعة مسبقا أو في الوجهة 

المقصودة(.

تحل مذكرة التسليم األصلية محل بوليصة الشحن 
في الخطوات الموالية من عملية التخليص 

الجمركي.

تسجيل تفاصيل الشحنة في 
مركز البيانات الجمركية

مدة المعاملة )30 دقيقة(

كل التفاصيل حول الشحنة، 
حسب الفاتورة التجارية، 

قائمة العبوة، شهادة المنشأ، 
وبوليصة الشحن

عبر اإلنترنت من خالل 
مركز البيانات

أو من خالل مركز البيانات 
الجمركية في ميناء الدخول 

/ المطار

بدون مقابل إذا كان التسجيل 
سيتم من قبل المستورد أو 
وكيل التخليص الجمركي 

المفوض.

50 جنيه مصري في حال 
سيتم ذلك من خالل مركز 

البيانات الجمركي.

تكاليف نموذج الوثيقة اإلدارية 
الوحيدة 50 جنيه مصري.

تسجيل جميع بيانات الشحنة على النظام 
اإللكتروني قبل البدء في إجراءات التخليص

يتوفر إدخال البيانات عبر اإلنترنت فقط لعمالء 
التخليص الذين يجب عليهم التقدم للحصول على 

اسم المستخدم وكلمة المرور.

www.customs.gov.eg

الوثيقة اإلدارية الوحيدة هي نتاج هذه الخطوة.

التقدم بطلب في نافذة االستقبال 
)شّباك رقم 1(

)30 دقيقة(

مجموعة كاملة من وثائق 
الشحن:

•  نموذج الوثيقة اإلدارية 
الواحدة

• مذكرة تسليم
•  شهادة إجرائية جمركية 

)بطاقة متعامل مع الجمارك(
• فاتورة تجارية

• قائمة العبوة
• شهادة المنشأ

في حالة ما إذا كانت الشحنة ستتخذ المسار بدون مقابلمكتب الجمارك
األحمر:

]ترسل النافذة 1 إخطاًرا إلى مكاتب الرقابة 
وإدارات المراقبة.

]نسخة من جميع الوثائق المرسلة إلى الهيئة 
العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

سيحصل المستورد على إيصال بعد تسليم الملف.

حضور معاينات مادية وتقييمات

مدة االنتظار )3-2 أيام(

مدة المعاملة )3 – 4 ساعات(

الرقم المرجعي للوثيقة اإلدارية 
الوحيدة 

ساحة الحاويات ومرافق 
الهيئة العامة للرقابة على 

الصادرات والواردات داخل 
الميناء.

1 -  تراجع لجنة الجمارك جميع الوثائق لتتأكد من بدون مقابل
إضافة جميع العناصر في الفاتورة التجارية 

إلى الوثيقة اإلدارية الوحيدة.
2 -  مطابقة محتوى الفاتورة التجارية مع محتوى 

قائمة العبوة ومحتوى الحاوية.
3 -  مراجعة محتوى الشحنة مع رمز النظام 

المنسق المذكور في الوثيقة اإلدارية الوحيدة 
والفواتير. )عينة من 10 % أو أقل(

4 -  تقوم لجنة التقييم بمراجعة األسعار في 
الفاتورة التجارية وإضافة أي تكاليف إضافية 

وتحديد الرسوم الجمركية.
5 -  تقوم سلطات التفتيش والمراقبة بفحص 

الشحنة.
6 -  إرسال إخطار إلى النافذة 2 مع تكاليف 

وضرائب إضافية يجب دفعها.

http://www.customs.gov.eg
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تلقي الموافقات حول حالة 
الشحن. )التقييم والتفتيش(

نفس الفترة الزمنية للخطوة 
السابقة

تحديث الرقم المرجعي للوثيقة 
اإلدارية الوحيدة في النظام

النافذة 2: التوثيق والمراقبة 
الجمركية

تعد عملية المتابعة هذه مهمة جًدا لتسريع عملية بدون مقابل
التخليص.

دفع الرسوم الجمركية 
والضرائب والتكاليف اإلضافية

مدة المعاملة )30 دقيقة(

الرقم المرجعي للوثيقة اإلدارية 
الوحيدة في النظام

مكتب الجمارك - قسم 
المحاسبة.

1( من قيمة ‘سيف’:

%1 رسوم إدارية

%1 تندرج ضمن ضريبة 
الدخل.

%14 ضريبة القيمة المضافة

2( رسوم الفحص والتحليل 
)حسب كل منتج بحد أقصى 

10,000 جنيه(

3( التعريفات الجمركية

االستالم الرسمي لصالح السلطات الجمركية 
ووزارة المالية.

يتم تحرير البضائع وتكون جاهزة لتمريرها عبر 
ماسح األشعة السينية.

يجب على المستورد إرجاع استالم إذن التسريح
إيصال ملف المطلب.

النافذة 2: التوثيق والمراقبة 
الجمركية

إذن التسريح هو مستند أصلي وختمه »ال مانع بدون مقابل
لإلفراج عنه«.

 إجراءات التخليص الخاصة بالمنتجات الزراعية
)رموز النظام المنسق للقسم "06-07-08-09-10-11-12-13-14" )2((

قبل استيراد السلع الزراعية إلى مصر، يجب على المستورد تقديم طلب خطي إلى وزارة الزراعة. وتستغرق الوزارة أسبوعين تقريًبا للرد. إذا تم منح الموافقة، 
فيمكن إجراء عملية االستيراد. عند وصول السلع المستوردة، يجب على المستورد إبالغ وزارة الزراعة ليتّم تجميع لجنة من ثالثة خبراء زراعيين لفحص 
البضائع لفترة وجيزة قبل التفريغ. بعد التحقق من البضائع، تقدم اللجنة خطاب موافقة وزارة الزراعة للشحنة قيد النظر على وجه التحديد. ويعتبر خطاب 
الموافقة جزء من وثائق الدخول المقدمة إلى الجمارك عند إيداع الوثائق الالزمة إلدخال الشحنة. النموذج المستخدم إلعالن االستيراد هو نموذج الوثيقة اإلدارية 
الوحيدة )إعالن االستيراد ك 19(. يتم تسجيل الشحنة مع الجمارك وُيعين لها رقم تسلسلي أو رقم دخول. وتقوم لجنة المحاسبة الجمركية باحتساب الرسوم 
الواجب سدادها على البضائع المستوردة. تتكّون اللجنة من المفتش الزراعي المحاسبي )الذي يفحص البضاعة فقط من ناحية قيمتها االسمية(، ومحلل يقوم 
بجميع االختبارات المناسبة وكبير المفتشين الذي سيتلقى تعليقات من العضوين اآلخرين قبل إعطاء الموافقة على أن كل شيء على ما يرام وجاهز للتسريح. 
في هذه المرحلة، تقوم الجمارك بإحداث طلب سداد الرسوم الجمركية واإليصال، وُيطلب من المستورد دفع الرسوم وضريبة القيمة المضافة المالئمة. ويتم 
إصدار إيصاالت الرسوم والضرائب من قبل هيئة الجمارك في وزارة المالية. بعد ذلك يتم ختم طلب سداد الرسوم الجمركية واإليصال بختم الحكومة إلنهاء 

إجراءات التخليص الجمركي.

المعلومات المطلوبة_ الخطوة والمدة الزمنية
الموارد

أين؟ الجهة 
معلومات توضيحية إضافيةكم؟ التكلفة )للوحدة(المسؤولة

استالم مستندات الشحن من 
البنك

مدة المعاملة )4-3 ساعات(

إصدار النموذج 4: نموذج 
إعالن التمويل للشحنة 

)يرسله البنك إلكترونًيا إلى 
السلطات الجمركية(

يختلف حسب البنك، وتعتبر النسبة البنك التجاري
المئوية %0.3 من قيمة الشحنة 

األكثر شيوًعا مع الحد األدنى المحدد 
ب 50 دوالًرا أمريكًيا باإلضافة 
إلى الرسوم اإلدارية عن مصلحة 
الجمارك التي تختلف حسب قيمة 

الفاتورة )750 جنيه مصري للمبالغ 
التي تصل إلى 10000 دوالر 

أمريكي(

يختلف الوقت والتكلفة من بنك آلخر كما تختلف من 
عميل آلخر.

وثائق الشحن:

• فاتورة تجارية
• قائمة العبوة

• بوليصة الشحن
•  شهادة منشأ )مصدقة من القنصلية المصرية باستثناء 

اتفاقيات المعاهدات الخاصة(
• اختبارات وشهادات التحليل، إن وجدت

تلقي مذكرة التسليم من خط 
الشحن

مدة المعاملة )60-30 دقيقة(

بوليصة الشحن األصلية 
مختومة من البنك  

بدون مقابل يعتمد على المصطلحات خط الشحن
التجارية الدولية المتفق عليها ورسوم 

المناولة بالميناء من الميناء إلى 
اآلخر.

مذكرة التسليم هي دليل على أن الشحن البحري قد تم 
دفعه )سواء المدفوعة مسبقا أو في الوجهة المقصودة(.

تحل مذكرة التسليم األصلية محل بوليصة الشحن في 
الخطوات الموالية من عملية التخليص الجمركي.
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إخطار وزارة الزراعة بوصول 
الشحنة وتقديم طلب لجمع لجنة 

التحقق

مدة االنتظار )3-2 أيام(

نسخة عن بوليصة الشحن 
ومذكرة التسليم

وزارة الزراعة 
)هيئة الحجر 

الصحي 
الزراعي(

يجب على المستورد إبالغ وزارة الزراعة ليتم تجميع 
لجنة من ثالثة خبراء زراعيين لفحص البضائع لفترة 

وجيزة قبل تفريغها. بعد التحقق من البضائع، تقدم 
اللجنة خطاب موافقة وزارة الزراعة للشحنة قيد النظر 

على وجه التحديد. ويمثل خطاب الموافقة جزء من 
وثائق الدخول المقدمة إلى الجمارك عند إيداع الوثائق 

الالزمة إلدخال الشحنة.

تسجيل تفاصيل الشحنة في 
مركز البيانات الجمركية

مدة المعاملة )30 دقيقة(

كل التفاصيل حول الشحنة، 
حسب الفاتورة التجارية، 

قائمة العبوة، شهادة المنشأ، 
وبوليصة الشحن

عبر اإلنترنت 
من خالل مركز 

البيانات

أو من خالل 
مركز البيانات 
الجمركية في 

ميناء الدخول / 
المطار

بدون مقابل إذا كان التسجيل سيتم 
من قبل المستورد أو وكيل التخليص 

الجمركي المفوض.

50 جنيه مصري في حال سيتم ذلك 
من خالل مركز البيانات الجمركي.

تكاليف نموذج الوثيقة اإلدارية 
الوحيدة 50 جنيه مصري.

تسجيل جميع بيانات الشحنة على النظام اإللكتروني قبل 
البدء في إجراءات التخليص

يتوفر إدخال البيانات عبر اإلنترنت فقط لعمالء 
التخليص الذين يجب عليهم التقدم للحصول على اسم 

المستخدم وكلمة المرور.

www.customs.gov.eg

الوثيقة اإلدارية الوحيدة هي نتاج هذه الخطوة.

التقدم بطلب في نافذة االستقبال 
)شّباك رقم 1(

)30 دقيقة(

مجموعة كاملة من وثائق 
الشحن:

•  نموذج الوثيقة اإلدارية 
الواحدة

• مذكرة تسليم
•  شهادة إجرائية جمركية 

)بطاقة متعامل مع 
الجمارك(

• فاتورة تجارية
• قائمة العبوة

• شهادة المنشأ
•  خطاب من وزارة الفالحة 

إلفراغ الشحنة

في حالة ما إذا كانت الشحنة ستتخذ المسار األحمر:بدون مقابلمكتب الجمارك

]ترسل النافذة 1 إخطاًرا إلى مكاتب الرقابة وإدارات 
المراقبة.

]نسخة من جميع الوثائق المرسلة إلى الهيئة العامة 
للرقابة على الصادرات والواردات.

سيحصل المستورد على إيصال بعد تسليم الملف.

حضور معاينات مادية وتقييمات

مدة االنتظار )3-2 أيام(

مدة المعاملة )4-3 ساعات(

الرقم المرجعي للوثيقة 
اإلدارية الوحيدة 

ساحة الحاويات 
ومرافق الهيئة 
العامة للرقابة 

على الصادرات 
والواردات داخل 

الميناء.

1 -  تراجع لجنة الجمارك جميع الوثائق لتتأكد من بدون مقابل
إضافة جميع العناصر في الفاتورة التجارية إلى 

الوثيقة اإلدارية الوحيدة.
2 -  مطابقة محتوى الفاتورة التجارية مع محتوى قائمة 

العبوة ومحتوى الحاوية.
3 -  مراجعة محتوى الشحنة مع رمز النظام المنسق 
المذكور في الوثيقة اإلدارية الوحيدة والفواتير. 

)عينة من 10 % أو أقل(
4 -  تقوم لجنة التقييم بمراجعة األسعار في الفاتورة 

التجارية وإضافة أي تكاليف إضافية وتحديد 
الرسوم الجمركية.

5 -  تقوم سلطات التفتيش والمراقبة بفحص الشحنة.
6 -  إرسال إخطار إلى النافذة 2 مع تكاليف وضرائب 

إضافية يجب دفعها.

تلقي الموافقات حول حالة 
الشحن. )التقييم والتفتيش(

نفس الفترة الزمنية للخطوة 
السابقة

تحديث الرقم المرجعي 
للوثيقة اإلدارية الوحيدة في 

النظام

النافذة 2: 
التوثيق والمراقبة 

الجمركية

تعد عملية المتابعة هذه مهمة جًدا لتسريع عملية بدون مقابل
التخليص.

دفع الرسوم الجمركية 
والضرائب والتكاليف اإلضافية

مدة المعاملة )30 دقيقة(

الرقم المرجعي للوثيقة 
اإلدارية الوحيدة في النظام

مكتب الجمارك - 
قسم المحاسبة.

1( من قيمة ‘سيف’:

%1 رسوم إدارية
%1  تندرج ضمن ضريبة الدخل.

%14 ضريبة القيمة المضافة
2( رسوم الفحص والتحليل )حسب 

كل منتج بحد أقصى 10,000 جنيه(
3( التعريفات الجمركية

االستالم الرسمي لصالح السلطات الجمركية ووزارة 
المالية.

يتم تحرير البضائع وتكون جاهزة لتمريرها عبر ماسح 
األشعة السينية.

http://www.customs.gov.eg
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التقدم بطلب لتسريح البضائع 
المحجوزة

وقت االنتظار: )7 أيام كحد 
أقصى لنتائج المعاينة(

للبضاعة التي تتطلب اختبار 
الديوكسينات، تستغرق النتيجة 

15 يوًما كحد أقصى.

مأل استمارة الطلب 
والحصول على التحقق 
المصرفي من األطراف 

الموقعة.

إرفاق عقد ملكية أو تأجير 
مستودع.

مكتب الجمارك 
في ميناء 
الوصول

تخزين البضائع تحت إشراف سلطات المراقبة لعمليات بدون مقابل
التفتيش المختبرية. خالل 48 ساعة يتم جمع عينات 

للتفتيش المختبري. لن يتم إصدار شهادة اإلفراج النهائي 
للشحنة حتى يتم إصدار نتيجة الفحص المخبري مع 

شهادة االمتثال.

يستخدم االختبار المختبري المعايير المصرية إذا كانت 
إلزامية. في حالة كون هذه المعايير غير إلزامية، يمكن 

للمستورد تحديد أحد المعايير التالية:

- المعايير المصرية

- أي, أس، أو/ أي، إي، سي

- معايير إي، أن

- معايير ب أس- دي أي أن- أن أف

- أي، أن، أس

- جي، أي، أس

- معايير دستور األغذية

في حال أثبت االختبار المختبري أن الشحنة ال تمتثل 
للمعايير، فإن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات 
والواردات تحدد وقًتا آخر ألخذ عينة ثانية؛ وتقوم 
بإخطار المستورد بالحضور أو بإرسال ممثل له، 

وفي حالة الغياب، تعتمد  الهيئة العامة للرقابة على 
الصادرات والواردات نتيجة االختبار األول.

بالنسبة للمنتجات التي ال تخضع لقوانين اإلشعاع 
وتدابير الصحة والصحة النباتية، لن تقوم الهيئة إال 

بإجراء الفحص الخارجي وستقوم بالموافقة على 
شهادات الفحص من المؤسسات الحكومية في دول 
التصدير أو أية مؤسسات أخرى معترف بها دوليا.

يجب على المستورد إرجاع استالم إذن التسريح
إيصال ملف المطلب.

النافذة 2: 
التوثيق والمراقبة 

الجمركية

إذن التسريح هو مستند أصلي وختمه "ال مانع لإلفراج بدون مقابل
عنه".
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 إجراءات التخليص الجمركي الخاصة بالمواد الغذائية المعالجة
)رموز النظام المنسق لألقسام )3( و)4( "15-16-17-18-19-20-21-22"(

باإلضافة إلى الخطوات المذكورة سابقا، تتحمل لجنة متكونة من ثالثة ممثلين عن )وزارة الصحة ووزارة الزراعة ومصلحة الجمارك( مسؤولية المعاينة 
األولية ‘الفحص المرئي’ للشحنة قبل أخذ العينات للتحليل في مختبرات مختلفة. ويحق للجنة قبول الشحنة بناء على الفحص المرئي أو رفضها. في حالة الرفض 

النهائي تقوم اللجنة بإخطار مصلحة الضرائب التخاذ التدابير الالزمة: إّما بإعادة تصدير الشحنة أو إتالفها.

المعلومات المطلوبة_ الخطوة والمدة الزمنية
معلومات توضيحية إضافيةكم؟ التكلفة )للوحدة(أين؟ الجهة المسؤولةالموارد

استالم مستندات الشحن من 
البنك

مدة المعاملة )4-3 ساعات(

إصدار النموذج 4: نموذج 
إعالن التمويل للشحنة )يرسله 
البنك إلكترونًيا إلى السلطات 

الجمركية(

يختلف حسب البنك، وتعتبر البنك التجاري
النسبة المئوية %0.3 من قيمة 
الشحنة األكثر شيوًعا مع الحد 
األدنى المحدد ب 50 دوالًرا 
أمريكًيا باإلضافة إلى الرسوم 

اإلدارية عن مصلحة الجمارك 
التي تختلف حسب قيمة الفاتورة 

)750 جنيه مصري للمبالغ 
التي تصل إلى 10000 دوالر 

أمريكي(

يختلف الوقت والتكلفة من بنك آلخر كما تختلف 
من عميل آلخر.

وثائق الشحن:

• فاتورة تجارية
• قائمة العبوة

• بوليصة الشحن
•  شهادة منشأ )مصدقة من القنصلية المصرية 

باستثناء اتفاقيات المعاهدات الخاصة(
• اختبارات وشهادات التحليل، إن وجدت

تلقي مذكرة التسليم من خط 
الشحن

مدة المعاملة )60-30 دقيقة(

بوليصة الشحن األصلية 
مختومة من البنك  

بدون مقابل، يعتمد على خط الشحن
المصطلحات التجارية الدولية 
المتفق عليها ورسوم المناولة 
بالميناء من الميناء إلى اآلخر.

مذكرة التسليم هي دليل على أن تكاليف الشحن 
البحري قد تم دفعها )سواء المدفوعة مسبقا أو 

في الوجهة المقصودة(.

تحل مذكرة التسليم األصلية محل بوليصة الشحن 
في الخطوات الموالية من عملية التخليص 

الجمركي.

تسجيل تفاصيل الشحنة في 
مركز البيانات الجمركية

مدة المعاملة )30 دقيقة(

كل التفاصيل حول الشحنة، 
حسب الفاتورة التجارية، 

قائمة العبوة، شهادة المنشأ، 
وبوليصة الشحن

عبر اإلنترنت من خالل 
مركز البيانات

أو من خالل مركز البيانات 
الجمركية في ميناء الدخول 

/ المطار

بدون مقابل إذا كان التسجيل 
سيتم من قبل المستورد أو وكيل 

التخليص الجمركي المفوض.

50 جنيه مصري في حال سيتم 
ذلك من خالل مركز البيانات 

الجمركي.

تكاليف نموذج الوثيقة اإلدارية 
الوحيدة 50 جنيه مصري.

تسجيل جميع بيانات الشحنة على النظام 
اإللكتروني قبل البدء في إجراءات التخليص

يتوفر إدخال البيانات عبر اإلنترنت فقط لعمالء 
التخليص الذين يجب عليهم التقدم للحصول على 

اسم المستخدم وكلمة المرور.

www.customs.gov.eg

الوثيقة اإلدارية الوحيدة هي نتاج هذه الخطوة.

التقدم بطلب في نافذة االستقبال 
)شّباك رقم 1(

)30 دقيقة(

مجموعة كاملة من وثائق 
الشحن:

• نموذج الوثيقة اإلدارية 
الواحدة

• مذكرة تسليم
•  شهادة إجرائية جمركية 

)بطاقة متعامل مع 
الجمارك(

• فاتورة تجارية
• قائمة العبوة

• شهادة المنشأ
•  شهادة صحية من البلد 

المصّدر

يقوم المستورد بالتقدم بطلب للحصول على بدون مقابلمكتب الجمارك
‘نموذج عدد 1’ للتفتيش المعياري.

في حالة ما إذا كانت الشحنة ستتخذ المسار 
األحمر:

]ترسل النافذة 1 إخطاًرا إلى مكاتب الرقابة 
وإدارات المراقبة.

]نسخة من جميع الوثائق المرسلة إلى الهيئة 
العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

سيحصل المستورد على إيصال بعد تسليم 
الملف.

http://www.customs.gov.eg
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حضور معاينات مادية وتقييمات

مدة االنتظار )3-2 أيام(

مدة المعاملة )4-3 ساعات(

الرقم المرجعي للوثيقة 
اإلدارية الوحيدة 

ساحة الحاويات ومرافق 
الهيئة العامة للرقابة على 

الصادرات والواردات داخل 
الميناء.

1 - تراجع لجنة الجمارك جميع الوثائق لتتأكد بدون مقابل
من إضافة جميع العناصر في الفاتورة التجارية 

إلى الوثيقة اإلدارية الوحيدة.

2 - مطابقة محتوى الفاتورة التجارية مع 
محتوى قائمة العبوة ومحتوى الحاوية.

3 - مراجعة محتوى الشحنة مع رمز النظام 
المنسق المذكور في الوثيقة اإلدارية الوحيدة 

والفواتير. )عينة من 10 % أو أقل(

4 - تقوم سلطات المراقبة والتفتيش بإجراء 
فحص مادي للشحنة )لجنة متكونة من ممثلين 

عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات 
والواردات ووزارة الزراعة ووزارة الصحة 

ومصلحة الجمارك(. تقوم اللجنة بمعاينة 
الشحنة ظاهريا وفحص وضعها الخارجي.

وفي حال رضاء اللجنة على الوضع الخارجي 
للشحنة فستقوم بجمع عينات للتحليل المختبري 
في الهيئة العامة لمراقبة الصادرات والواردات.

تحديد المعايير التي سوف يتم استعمالها لمطابقة 
الشحنة: إما أن تطبق المعايير المصرية، أو، 
في حال عدم توفر معايير مصرية للمنتج قيد 
النظر، يقوم المستورد باختيار المعايير التي 

سيتم استعمالها في الفحص للمطابقة. ويجب أن 
تكون المعايير المختارة معتمدة من قبل قرار 

وزارة الصناعة عدد 180 لسنة 1996. إذا لم 
يقم المستورد باختيار احد المعايير، فتقوم الهيئة 

العامة لمراقبة الصادرات والواردات بجمع 
عينات والقيام بكل االختبارات المطلوبة حسب 

أي من المعايير المتوفرة.

-5 تقوم لجنة التقييم بمراجعة األسعار في 
الفواتير التجارية وإضافة أي تكاليف إضافية 

وتحديد الرسوم.

6 - إرسال إخطار إلى النافذة 2 مع تكاليف 
وضرائب إضافية يجب دفعها.

تلقي الموافقات حول حالة 
الشحن. )التقييم والتفتيش(

نفس الفترة الزمنية للخطوة 
السابقة

تحديث الرقم المرجعي للوثيقة 
اإلدارية الوحيدة في النظام

النافذة 2: التوثيق والمراقبة 
الجمركية

تعد عملية المتابعة هذه مهمة جًدا لتسريع عملية بدون مقابل
التخليص.

دفع الرسوم الجمركية 
والضرائب والتكاليف اإلضافية

مدة المعاملة )30 دقيقة(

الرقم المرجعي للوثيقة 
اإلدارية الوحيدة في النظام

مكتب الجمارك - قسم 
المحاسبة.

1( من قيمة ‘سيف’:

%1 رسوم إدارية
%1 تندرج ضمن ضريبة 

الدخل.
%14 ضريبة القيمة المضافة

2( رسوم الفحص والتحليل 
)حسب كل منتج بحد أقصى 

10,000 جنيه(
3( التعريفات الجمركية المطبقة

االستالم الرسمي لصالح السلطات الجمركية 
ووزارة المالية.

يتم اإلفراج عن البضائع وتكون جاهزة لتمريرها 
عبر ماسح األشعة السينية.

التقدم بطلب لتسريح البضائع 
المحجوزة

وقت االنتظار: )7 أيام كحد 
أقصى لنتائج المعاينة(

بالنسبة للبضاعة التي تتطلب 
اختبار الديوكسينات، تستغرق 
النتيجة 15 يوًما كحد أقصى.

مأل استمارة الطلب والحصول 
على التحقق المصرفي من 

األطراف الموقعة.

إرفاق عقد ملكية أو تأجير 
مستودع.

مكتب الجمارك في ميناء 
الوصول

تخزين البضائع تحت إشراف سلطات المراقبة بدون مقابل
لعمليات التفتيش المختبرية. خالل 48 ساعة يتم 

جمع عينات للتفتيش المختبري. لن يتم إصدار 
شهادة اإلفراج النهائي للشحنة حتى يتم إصدار 

نتيجة الفحص المخبري مع شهادة االمتثال.

يجب على المستورد إرجاع استالم إذن التسريح
إيصال ملف المطلب.

النافذة 2: التوثيق والمراقبة 
الجمركية

إذن التسريح هو مستند أصلي وختمه »ال مانع بدون مقابل
لإلفراج عنه«.
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يعتبر اإلفراج المؤقت مع الحجز أكثر الحاالت شيوًعا لجميع المنتجات الزراعية والغذائية )يتم تخزين البضائع في مستودعات المستورد تحت إشراف 
السلطات الرسمية(

يمكن تلخيص شروط نقل وتخزين البضائع المحجوزة )اإلفراج المشروط( من سلطة المراقبة المختصة على النحو التالي:

 تقديم نسخة من سند الملكية أو عقد اإليجار للمخزن الذي ستحفظ فيه البضائع. أما بالنسبة للمصانع، فيجب تقديم أدلة تثبت وجود مستودع للتخزين.  –
ويتعين على المكتب الميداني المختص في الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات أن يحتفظ بسجل لحفظ هذه العقود. ويعفى المسجلون 

بالفعل في السجل من تقديم نسخ من هذه الوثائق.
 يجب على الطرف المستورد أن ال يكون قد تخلف في السابق عن الوفاء بالتزاماته تجاه أي شحنة أخرى تم نقلها وتخزينها بصورة مشروطة قبل  –

21 شهراً من وصولها أو تجاه شحنة تمت إحالتها إلى المحكمة وتنتظر النظر فيها.
 يجب أال يحتوي المستودع الذي سيتم استخدامه على عناصر شحن من النوع نفسه للتخزين. ويجب على مستوردي البضائع الصناعية بشكل  –

حصري تقديم إعالن االلتزام.
 يتحمل المستورد كامل المسؤولية عن الشحنة أثناء النقل والتخزين حتى يتم نشر النتائج النهائية للتفتيش. يجب أن تكون مساحة المستودع شاسعة بما  –

يكفي الحتواء الكميات المنقولة بشكل كاٍف. ال يجوز للمستورد التصرف في الشحنة إال بعد صدور القرار المناسب. 

تُضاف المواد التالية إلى الشروط المتعلقة بالمواد الغذائية:

تقديم نسخة من الترخيص الذي يخول للمستودع تخزين المواد الغذائية. يجب فتح سجل في المكتب الميداني للهيئة العامة لمراقبة الصادرات  –
والواردات لتسجيل أسماء المستودعات التي يسمح لها بتخزين المواد الغذائية في نطاق اختصاص المكتب، وفقاً لترخيص المستودع المقّدًم من قبل 

مستوردي المواد الغذائية.
فيما يتعلق بشحنات المواد الغذائية المجمدة، يجب مراعاة الشروط التالية: –

يجب نقل الشحنات بواسطة مركبات مجمدة ذات درجة حرارة )-81( ومختومة بالشمع األحمر، كما سيتم وضع ختم من قبل مفتش المواد  •
الغذائية الجمركي، كما يجب تسجيل أرقام لوحات المركبات وأسماء سائقيها.

تقوم الوحدة الصحية )التي تحتوي الثالجة التي تلقت الشحنة( بفحص الثالجة التي يتم تخزين الشحنة فيها. •
يتم استالم الشحنة وتأكد من كميتها وتنوعها للتأكد من امتثالها للمستندات المصاحبة وصالحية األختام قبل فتحها من قبل لجنة شكلت  •

لهذا الغرض حيث يتم تمثيل مراقب األغذية ومفتش األغذية المعنيين. ويجب اإلشارة إلى هذا في سجل رسمي. ويتم إعداد سجل رسمي 
ألغراض الحجر الصحي إلى أن يتم تقديم إخطار من قبل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات يوضح مطابقة الشحنة 

للمواصفات.

مالحظة: يجوز للمستورد الطعن في نتائج التفتيش النهائية في موعد ال يتجاوز أسبوع واحد من تاريخ إبالغه النتائج.

ستقوم لجنة االستئناف بفحص جميع الوثائق وتقرر ما إذا كانت تقبل نتائج عمليات التفتيش النهائية أو ستقوم بتعديلها أو إلغاءها، أو ستقوم بإعادة فحص 
الشحنة، أو السماح بالمعاملة.

في حالة إعادة تفتيش الشحنة، ستعين اللجنة مختبر التفتيش المتخصص وتتيح للمشتكي فرصة حضور إجراءات التفتيش. ثم ستعتبر النتائج الصادرة نهائية 
وال يجوز الطعن فيها.
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 قواعد خاصة بموافقات ما قبل االستيراد:
المنتجات الصيدلية: )رموز النظام المنسق 30و 90(  .5

المعلومات المطلوبة_ الخطوة والمدة الزمنية
معلومات توضيحية إضافيةكم؟ التكلفة )للوحدة(أين؟ الجهة المسؤولةالموارد

التقدم بطلب لالندراج 
في سجل المستوردين 

المعتمدين للمنتجات 
الصيدلية.

مدة المعاملة )5-3 أيام(

رخصة استيراد سارية 
المفعول تشمل األقسام 6 

و18.

ملء استمارات الطلب في 
قسم إصدار تراخيص تسجيل 

المستوردين

هيئة الدواء المصرية 
_ وزارة الصحة )قسم 

إصدار تراخيص تسجيل 
المستوردين(

العنوان: 21 شارع عبد 
العزيز السعود _ المنيل _ 

القاهرة

الهاتف: 20223684288+

موقع االنترنت:

www.eda.mohp.
gov.eg

تندرج كل المواد التالية ضمن المنتجات الصيدلية:بدون مقابل

األدوية )بشرية وبيطرية(

مواد التجميل

مبيدات الحشرات )المنزلية وللصحة العامة(

المواد الكيماوية المختبرية والتشخيصية

األجهزة والمستلزمات الطبية )المعقمة وغير 
المعقمة(

المعدات الطبية

المواد الخام لألدوية ومواد التجميل

التقدم بطلب للحصول 
على الموافقة على 

قائمة األدوية التي سيتم 
استيرادها.

تختلف مدة المعاملة 
بشكل كبير وقد تصل 

إلى عدة أشهر أو 
سنوات.

ملف كامل ودقيق للتأهيل 
المسبق يتعلق بالمصّنع 

والمنتجات التي سيتم 
استيرادها.

ملئ استمارات الطلب في 
قسم إصدار تراخيص تسجيل 

المستوردين.

هيئة الدواء المصرية 
_ وزارة الصحة )قسم 

إصدار تراخيص تسجيل 
المستوردين(

العنوان: 21 شارع عبد 
العزيز السعود _ المنيل _ 

القاهرة

الهاتف: 20223684288+

موقع االنترنت:

www.eda.mohp.
gov.eg

تختلف من منتج إلى أخر حسب نوع 
االختبارات والمطابقة التي يتطلبها 

المنتج.

تعد عملية المتابعة شديدة األهمية بالنسبة لتسريع 
الحصول على الموافقة.

يجب أن يصدر خطاب الموافقة الصادر من هيئة 
الدواء المصرية قبل تاريخ إجراء معاملة االستيراد.

استالم مستندات الشحن 
من البنك

 مدة المعاملة
)4-3 ساعات(

إصدار النموذج 4: نموذج 
إعالن التمويل للشحنة 

)يرسله البنك إلكترونًيا إلى 
السلطات الجمركية( 

يختلف حسب البنك، وتعتبر النسبة البنك التجاري
المئوية %0.3 من قيمة الشحنة 

األكثر شيوًعا مع الحد األدنى المحدد 
ب 50 دوالًرا أمريكًيا باإلضافة 
إلى الرسوم اإلدارية عن مصلحة 
الجمارك التي تختلف حسب قيمة 

الفاتورة )750 جنيه مصري للمبالغ 
التي تصل إلى 10000 دوالر 

أمريكي(

يختلف الوقت والتكلفة من بنك آلخر كما تختلف من 
عميل آلخر.

وثائق الشحن:

. فاتورة تجارية

. قائمة العبوة

. بوليصة الشحن

. شهادة منشأ )مصدقة من القنصلية المصرية 
باستثناء اتفاقيات المعاهدات الخاصة(

. اختبارات وشهادات التحليل، إن وجدت.

تلقي مذكرة التسليم من 
خط الشحن

 مدة المعاملة
)60-30 دقيقة(

بوليصة الشحن األصلية 
مختومة من البنك 

 

بدون مقابل، يعتمد على خط الشحن
المصطلحات التجارية الدولية المتفق 

عليها ورسوم المناولة بالميناء من 
الميناء إلى اآلخر.

مذكرة التسليم هي دليل على أن الشحن البحري 
قد تم دفعه )سواء المدفوعة مسبقا أو في الوجهة 

المقصودة(.

تحل مذكرة التسليم األصلية محل بوليصة الشحن 
في الخطوات الموالية من عملية التخليص 

الجمركي.

http://www.eda.mohp.gov.eg
http://www.eda.mohp.gov.eg
http://www.eda.mohp.gov.eg
http://www.eda.mohp.gov.eg
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تسجيل تفاصيل الشحنة 
في مركز البيانات 

الجمركية

 مدة المعاملة
)30 دقيقة(

كل التفاصيل حول الشحنة، 
حسب الفاتورة التجارية، 

قائمة العبوة، شهادة المنشأ، 
وبوليصة الشحن

عبر اإلنترنت من خالل 
مركز البيانات

أو من خالل مركز البيانات 
الجمركية في ميناء الدخول 

/ المطار

بدون مقابل إذا كان التسجيل سيتم 
من قبل المستورد أو وكيل التخليص 

الجمركي المفوض.

50 جنيه مصري في حال سيتم ذلك 
من خالل مركز البيانات الجمركي.

تكاليف نموذج الوثيقة اإلدارية 
الوحيدة 50 جنيه مصري.

تسجيل جميع بيانات الشحنة على النظام اإللكتروني 
قبل البدء في إجراءات التخليص

يتوفر إدخال البيانات عبر اإلنترنت فقط لعمالء 
التخليص الذين يجب عليهم التقدم للحصول على 

اسم المستخدم وكلمة المرور.

www.customs.gov.eg

الوثيقة اإلدارية الوحيدة هي نتاج هذه الخطوة.

التقدم بطلب في نافذة 
االستقبال )شّباك رقم 1(

)30 دقيقة(

مجموعة كاملة من وثائق 
الشحن:

•  نموذج الوثيقة اإلدارية 
الواحدة

• مذكرة تسليم
•  شهادة إجرائية جمركية 

)بطاقة متعاملين(
• فاتورة تجارية

• قائمة العبوة
• شهادة المنشأ

•  خطاب الموافقة على 
االستيراد الصادر عن هيئة 

الدواء المصرية

في حالة ما إذا كانت الشحنة ستتخذ المسار األحمر:بدون مقابلمكتب الجمارك

]ترسل النافذة 1 إخطاًرا إلى مكاتب الرقابة 
وإدارات المراقبة.

]نسخة من جميع الوثائق المرسلة إلى الهيئة العامة 
للرقابة على الصادرات والواردات.

سيحصل المستورد على إيصال بعد تسليم الملف.

حضور معاينات مادية 
وتقييمات

مدة االنتظار )3-2 أيام(

 مدة المعاملة
)4-3 ساعات(

الرقم المرجعي للوثيقة 
اإلدارية الوحيدة 

ساحة الحاويات ومرافق 
الهيئة العامة للرقابة على 

الصادرات والواردات داخل 
الميناء.

1 - تراجع لجنة الجمارك جميع الوثائق تتأكد من بدون مقابل
إضافة جميع العناصر في الفاتورة التجارية إلى 

الوثيقة اإلدارية الوحيدة.

2 - مطابقة محتوى الفاتورة التجارية مع محتوى 
قائمة العبوة ومحتوى الحاوية.

3 - مراجعة محتوى الشحنة مع رمز النظام 
المنسق المذكور في الوثيقة اإلدارية الوحيدة 

والفواتير. )عينة من 10 % أو أقل(

4 - تقوم لجنة التقييم بمراجعة األسعار في الفاتورة 
التجارية وإضافة أي تكاليف إضافية وتحديد 

الرسوم الجمركية.

5 - تقوم سلطات التفتيش والمراقبة بفحص مادي 
للشحنة.

6 - إرسال إخطار إلى النافذة 2 مع تكاليف 
وضرائب إضافية يجب دفعها.

تلقي الموافقات حول 
حالة الشحن. )التقييم 

والتفتيش(

نفس الفترة الزمنية 
للخطوة السابقة

تحديث الرقم المرجعي 
للوثيقة اإلدارية الوحيدة في 

النظام

النافذة 2: التوثيق والمراقبة 
الجمركية

تعد عملية المتابعة هذه مهمة جًدا لتسريع عملية بدون مقابل
التخليص.

دفع الرسوم الجمركية 
والضرائب والتكاليف 

اإلضافية

 مدة المعاملة
)30 دقيقة(

الرقم المرجعي للوثيقة 
اإلدارية الوحيدة في النظام

1( من قيمة ‘سيف’:الجمارك - قسم المحاسبة.

%1 رسوم إدارية
%1  تندرج ضمن ضريبة الدخل.

%14 ضريبة القيمة المضافة
2( رسوم الفحص والتحليل )حسب 

كل منتج بحد أقصى 10,000 
جنيه(

3( التعريفات الجمركية

االستالم الرسمي لصالح السلطات الجمركية 
ووزارة المالية.

يتم تحرير البضائع وتكون جاهزة لتمريرها عبر 
ماسح األشعة السينية.

يجب على المستورد إرجاع استالم إذن التسريح
إيصال ملف المطلب.

النافذة 2: التوثيق والمراقبة 
الجمركية

إذن التسريح هو مستند أصلي وختمه »ال مانع بدون مقابل
لإلفراج عنه«.

http://www.customs.gov.eg
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منتجات االتصال السلكي والالسلكي )رمز النظام المنسق 8517(  .6

المعلومات المطلوبة_ الخطوة والمدة الزمنية
معلومات توضيحية إضافيةكم؟ التكلفة )للوحدة(أين؟ الجهة المسؤولةالموارد

التقدم بطلب للحصول على 
الموافقة على المنتجات التي 

سيتم استيرادها

مدة المعاملة تختلف اختالفا 
كبيرا بين منتج وأخر، وقد 

تصل إلى أشهر

ملف كامل ودقيق للتأهيل 
المسبق يتعلق بالمصّنع 

والمنتجات التي سيتم 
استيرادها.

ملء استمارات الطلب 
في إدارة خدمة العمالء 

في الجهاز القومي لتنظيم 
االتصاالت.

الجهاز القومي لتنظيم 
االتصاالت - وزارة 

االتصاالت )إدارة خدمة 
العمالء( العنوان: القرية 

الذكية، مبنى رقم 4، كم 28 
القاهرة / طريق اإلسكندرية

رقم الهاتف: 
20235344000+

 موقع االنترنت:
www.tra.gov.eg

تختلف من منتج إلى أخر حسب 
نوع االختبارات والمطابقة التي 

يتطلبها المنتج.

قبل استيراد أي معدات لالتصاالت 
واإلذاعة، يجب تقديم عينات لالختبار 

والتصديق لضمان االمتثال للمعايير الدولية 
ومعايير الصحة والسالمة البيئية، وتشمل 

هذه االختبارات اإلشعاع الكهرومغناطيسي 
واالنبعاث.

يجب أن يصدر خطاب الموافقة الصادر من 
الجهاز القومي لتنظيم االتصاالت قبل تاريخ 

معاملة االستيراد.

استالم مستندات الشحن 
من البنك

مدة المعاملة )4-3 ساعات(

إصدار النموذج 4: نموذج 
إعالن التمويل للشحنة )يرسله 
البنك إلكترونًيا إلى السلطات 

الجمركية( 

يختلف حسب البنك، وتعتبر البنك التجاري
النسبة المئوية %0.3 من قيمة 
الشحنة األكثر شيوًعا مع الحد 
األدنى المحدد ب 50 دوالًرا 
أمريكًيا باإلضافة إلى الرسوم 

اإلدارية عن مصلحة الجمارك 
التي تختلف حسب قيمة الفاتورة 

)750 جنيه مصري للمبالغ 
التي تصل إلى 10000 دوالر 

أمريكي(

يختلف الوقت والتكلفة من بنك آلخر كما 
تختلف من عميل آلخر.

وثائق الشحن:

. فاتورة تجارية

. قائمة العبوة

. بوليصة الشحن

. شهادة منشأ )مصدقة من القنصلية 
المصرية باستثناء اتفاقيات المعاهدات 

الخاصة(

. اختبارات وشهادات التحليل، إن وجدت.

تلقي مذكرة التسليم من خط 
الشحن

 مدة المعاملة
)60-30 دقيقة(

بوليصة الشحن األصلية 
مختومة من البنك 

مجاني، يعتمد على المصطلحات خط الشحن
التجارية الدولية المتفق عليها 
ورسوم المناولة بالميناء من 

الميناء إلى اآلخر.

مذكرة التسليم هي دليل على أن الشحن 
البحري قد تم دفعه )سواء المدفوعة مسبقا 

أو في الوجهة المقصودة(.

تحل مذكرة التسليم األصلية محل بوليصة 
الشحن في الخطوات الموالية من عملية 

التخليص الجمركي.

تسجيل تفاصيل الشحنة في 
مركز البيانات الجمركية

مدة المعاملة )30 دقيقة(

كل التفاصيل حول الشحنة، 
حسب الفاتورة التجارية، 

قائمة العبوة، شهادة المنشأ، 
وبوليصة الشحن

عبر اإلنترنت من خالل 
مركز البيانات

أو من خالل مركز البيانات 
الجمركية في ميناء الدخول 

/ المطار

بدون مقابل إذا كان التسجيل 
سيتم من قبل المستورد أو وكيل 

التخليص الجمركي المفوض.

50 جنيه مصري في حال سيتم 
ذلك من خالل مركز البيانات 

الجمركي.

تكاليف نموذج الوثيقة اإلدارية 
الوحيدة 50 جنيه مصري.

تسجيل جميع بيانات الشحنة على النظام 
اإللكتروني قبل البدء في إجراءات التخليص

يتوفر إدخال البيانات عبر اإلنترنت فقط 
لعمالء التخليص الذين يجب عليهم التقدم 

للحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور.

www.customs.gov.eg

الوثيقة اإلدارية الوحيدة هي نتاج هذه 
الخطوة.

http://www.customs.gov.eg
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التقدم بطلب في نافذة 
االستقبال )شّباك رقم 1(

)30 دقيقة(

مجموعة كاملة من وثائق 
الشحن:

. نموذج الوثيقة اإلدارية 
الواحدة

. مذكرة تسليم

. شهادة إجرائية جمركية 
)بطاقة متعامل مع الجمارك(

. فاتورة تجارية

. قائمة العبوة

. شهادة المنشأ

.خطاب الموافقة على 
االستيراد الصادر عن الجهاز 

القومي لتنظيم االتصاالت 

في حالة ما إذا كانت الشحنة ستتخذ المسار بدون مقابلمكتب الجمارك
األحمر:

]ترسل النافذة 1 إخطاًرا إلى مكاتب الرقابة 
وإدارات المراقبة.

]نسخة من جميع الوثائق المرسلة إلى الهيئة 
العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

سيحصل المستورد على إيصال بعد تسليم 
الملف.

حضور معاينات مادية 
وتقييمات

مدة االنتظار )3-2 أيام(

مدة المعاملة )4-3 ساعات(

الرقم المرجعي للوثيقة 
اإلدارية الوحيدة 

ساحة الحاويات ومرافق الهيئة 
العامة للرقابة على الصادرات 

والواردات داخل الميناء.

1 - تراجع لجنة الجمارك جميع الوثائق بدون مقابل
تتأكد من إضافة جميع العناصر في الفاتورة 

التجارية إلى الوثيقة اإلدارية الوحيدة.

2 - مطابقة محتوى الفاتورة التجارية مع 
محتوى قائمة العبوة ومحتوى الحاوية.

3 - مراجعة محتوى الشحنة مع رمز النظام 
المنسق المذكور في الوثيقة اإلدارية الوحيدة 

والفواتير. )عينة من 10 % أو أقل(

4 - تقوم لجنة التقييم بمراجعة األسعار 
في الفاتورة التجارية وإضافة أي تكاليف 

إضافية وتحديد الرسوم الجمركية.

5 - تقوم سلطات التفتيش والمراقبة بفحص 
مادي للشحنة.

6 - إرسال إخطار إلى النافذة 2 مع تكاليف 
وضرائب إضافية يجب دفعها.

تلقي الموافقات حول حالة 
الشحن. )التقييم والتفتيش(

نفس الفترة الزمنية للخطوة 
السابقة

تحديث الرقم المرجعي للوثيقة 
اإلدارية الوحيدة في النظام

النافذة 2: التوثيق والمراقبة 
الجمركية

تعد عملية المتابعة هذه مهمة جًدا لتسريع بدون مقابل
عملية التخليص.

دفع الرسوم الجمركية 
والضرائب والتكاليف 

اإلضافية

مدة المعاملة )30 دقيقة(

الرقم المرجعي للوثيقة 
اإلدارية الوحيدة في النظام

1( من قيمة ‘سيف’:الجمارك - قسم المحاسبة.

%1 رسوم إدارية

%1 تندرج ضمن ضريبة الدخل.

%14 ضريبة القيمة المضافة

2( رسوم الفحص والتحليل 
)حسب كل منتج بحد أقصى 

10,000 جنيه(

3( التعريفات الجمركية

االستالم الرسمي لصالح السلطات الجمركية 
ووزارة المالية.

يتم تحرير البضائع وتكون جاهزة لتمريرها 
عبر ماسح األشعة السينية.

يجب على المستورد إرجاع استالم إذن التسريح
إيصال ملف المطلب.

النافذة 2: التوثيق والمراقبة 
الجمركية

إذن التسريح هو مستند أصلي وختمه »ال بدون مقابل
مانع لإلفراج عنه«.
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المنتجات البترولية )رمز النظام المنسق 27(  .7

المعلومات المطلوبة_ الخطوة والمدة الزمنية
معلومات توضيحية إضافيةكم؟ التكلفة )للوحدة(أين؟ الجهة المسؤولةالموارد

التقدم بطلب للحصول 
على الموافقة على 

المنتجات التي سيتم 
استيرادها

مدة المعاملة تختلف 
اختالفا كبيرا بين منتج 

وأخر، وقد تصل إلى 
أشهر

ملف كامل ودقيق للتأهيل 
المسبق يتعلق بالمصّنع 

والمنتجات التي سيتم 
استيرادها.

ملء استمارات الطلب 
في الهيئة المصرية العامة 

للبترول.

الهيئة المصرية العامة 
للبترول العنوان: شارع 

فلسطين - المعادى الجديدة 
- القاهرة

الهاتف: 
20227066900+

موقع االنترنت:
www.egpc.com.eg

تختلف من منتج إلى أخر حسب نوع 
االختبارات والمطابقة التي يتطلبها 

المنتج.

يجب على المستورد أن يتقدم بطلب إلى الهيئة 
المصرية العامة للبترول )سلطات الجمارك 
البترولية( إلعداد منطقة لتخزين المنتجات 

كموافقة مسبقة لالستيراد، سواء كانت نفط خام 
أو منتجات نفطية أو مشتقات.

يجب أن يصدر خطاب الموافقة الصادر من 
الهيئة المصرية العامة للبترول قبل تاريخ 

معاملة االستيراد.

استالم مستندات 
الشحن من البنك

 مدة المعاملة
)4-3 ساعات(

إصدار النموذج 4: نموذج 
إعالن التمويل للشحنة )يرسله 
البنك إلكترونًيا إلى السلطات 

الجمركية( 

يختلف حسب البنك، وتعتبر النسبة البنك التجاري
المئوية %0.3 من قيمة الشحنة األكثر 
شيوًعا مع الحد األدنى المحدد ب 50 
دوالًرا أمريكًيا باإلضافة إلى الرسوم 
اإلدارية عن مصلحة الجمارك التي 
تختلف حسب قيمة الفاتورة )750 

جنيه مصري للمبالغ التي تصل إلى 
10000 دوالر أمريكي(

يختلف الوقت والتكلفة من بنك آلخر كما تختلف 
من عميل آلخر.

وثائق الشحن:
• فاتورة تجارية

• قائمة العبوة
• بوليصة الشحن

•  شهادة منشأ )مصدقة من القنصلية المصرية 
باستثناء اتفاقيات المعاهدات الخاصة(

. اختبارات وشهادات التحليل، إن وجدت.

تلقي مذكرة التسليم 
من خط الشحن

 مدة المعاملة
)60-30 دقيقة(

بوليصة الشحن األصلية 
مختومة من البنك 

بدون مقابل، يعتمد على المصطلحات خط الشحن
التجارية الدولية المتفق عليها ورسوم 
المناولة بالميناء من الميناء إلى اآلخر.

مذكرة التسليم هي دليل على أن الشحن البحري 
قد تم دفعه )سواء المدفوعة مسبقا أو في الوجهة 

المقصودة(.

تحل مذكرة التسليم األصلية محل بوليصة 
الشحن في الخطوات الموالية من عملية 

التخليص الجمركي.

تسجيل تفاصيل 
الشحنة في مركز 

البيانات الجمركية،  
في حال تسريب كامل 

أو جزئي للكمية 
المستوردة.

 مدة المعاملة
)30 دقيقة(

كل التفاصيل حول الشحنة، 
حسب الفاتورة التجارية، 

قائمة العبوة، شهادة المنشأ، 
وبوليصة الشحن

عبر اإلنترنت من خالل 
مركز البيانات

أو من خالل مركز 
البيانات الجمركية في 
ميناء الدخول / المطار

بدون مقابل إذا كان التسجيل سيتم 
من قبل المستورد أو وكيل التخليص 

الجمركي المفوض.

50 جنيه مصري في حال سيتم ذلك 
من خالل مركز البيانات الجمركي.

تكاليف نموذج الوثيقة اإلدارية الوحيدة  
50 جنيه مصري.

تسجيل جميع بيانات الشحنة على النظام 
اإللكتروني قبل البدء في إجراءات التخليص

يتوفر إدخال البيانات عبر اإلنترنت فقط لعمالء 
التخليص الذين يجب عليهم التقدم للحصول على 

اسم المستخدم وكلمة المرور.

www.customs.gov.eg

الوثيقة اإلدارية الوحيدة هي نتاج هذه الخطوة.

http://www.customs.gov.eg


المحور الثالث: استيراد البضائع التجارية

51

التقدم بطلب في نافذة 
االستقبال )شّباك 

رقم 1(

)30 دقيقة(

مجموعة كاملة من وثائق 
الشحن:

•  نموذج الوثيقة اإلدارية 
الواحدة

•  مذكرة تسليم

•  شهادة إجرائية جمركية 
)بطاقة متعامل مع 

الجمارك(

• فاتورة تجارية

• قائمة العبوة

• شهادة المنشأ

•  خطاب الموافقة على 
االستيراد الصادر عن الهيئة 

المصرية العامة للبترول 
الهيئة المصرية العامة 

للبترول

في حالة ما إذا كانت الشحنة ستتخذ المسار بدون مقابلمكتب الجمارك
األحمر:

] ترسل النافذة 1 إخطاًرا إلى مكاتب الرقابة 
وإدارات المراقبة.

]نسخة من جميع الوثائق المرسلة إلى الهيئة 
العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

سيحصل المستورد على إيصال بعد تسليم 
الملف.

حضور معاينات مادية 
وتقييمات

 مدة االنتظار
)3-2 أيام(

 مدة المعاملة
)4-3 ساعات(

الرقم المرجعي للوثيقة 
اإلدارية الوحيدة 

سلطات الجمارك البترولية 
داخل الموانئ المؤهلة 

لتلقي المنتجات البترولية

1 - تراجع لجنة الجمارك جميع الوثائق تتأكد بدون مقابل
من إضافة جميع العناصر في الفاتورة التجارية 

إلى الوثيقة اإلدارية الوحيدة.

2 - مطابقة محتوى الفاتورة التجارية مع 
محتوى قائمة العبوة ومحتوى الحاوية.

3 - مراجعة محتوى الشحنة مع رمز النظام 
المنسق المذكور في الوثيقة اإلدارية الوحيدة 

والفواتير. )عينة من 10 % أو أقل(

4 - تقوم لجنة التقييم بمراجعة األسعار في 
الفاتورة التجارية وإضافة أي تكاليف إضافية 

وتحديد الرسوم الجمركية.

5 - تقوم سلطات التفتيش والمراقبة بفحص 
مادي للشحنة.

6 - إرسال إخطار إلى النافذة 2 مع تكاليف 
وضرائب إضافية يجب دفعها.

تلقي الموافقات حول 
حالة الشحن. )التقييم 

والتفتيش(

نفس الفترة الزمنية 
للخطوة السابقة

تحديث الرقم المرجعي للوثيقة 
اإلدارية الوحيدة في النظام

النافذة 2: التوثيق 
والمراقبة الجمركية

تعد عملية المتابعة هذه مهمة جًدا لتسريع عملية بدون مقابل
التخليص.

دفع الرسوم الجمركية 
والضرائب والتكاليف 

اإلضافية

 مدة المعاملة
)30 دقيقة(

الرقم المرجعي للوثيقة 
اإلدارية الوحيدة في النظام

مصلحة الجمارك - قسم 
المحاسبة.

1(من قيمة ‘سيف’:

%1  رسوم إدارية
1 %  تندرج ضمن ضريبة الدخل.

14 % ضريبة القيمة المضافة
2(رسوم الفحص والتحليل )محددة 

حسب المنتج(
3(التعريفات الجمركية

االستالم الرسمي لصالح السلطات الجمركية 
ووزارة المالية.

يتم تحرير البضائع وتكون جاهزة لتمريرها من 
عبر ماسح األشعة السينية.

يجب على المستورد إرجاع استالم إذن التسريح
إيصال ملف المطلب.

النافذة 2: التوثيق 
والمراقبة الجمركية

إذن التسريح هو مستند أصلي وختمه »ال مانع بدون مقابل
لإلفراج عنه«.
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8.  حيوانات الماشية: )رموز النظام المنسق 01 و02(
على المستورد أن يتقدم بطلب للهيئة العامة للخدمات البيطرية لتشكيل لجنة الحجر البيطري لفحص الشحنة في بلد المنشأ لمدة ال تقل عن 21 يوًما، وبعد 

وصول الشحنة يجب أن تظل كذلك تحت إشراف الحجر البيطري لمدة 7 أيام قبل البدء في إجراءات التخليص.

العنوان: 1 شارع نادي السعيد - الدقي - الجيزة

الهاتف: +20237381750

www.govs.gov.eg :موقع االنترنت

معلومات توضيحية إضافيةكم؟ التكلفة )للوحدة(أين؟ الجهة المسؤولةالمعلومات المطلوبة_ المواردالخطوة والمدة الزمنية

التقدم بطلب لتشكيل لجنة 
حجر بيطري

تختلف مّدة المعاملة اختالفا 
كبيرا حسب توافر اللجان 
وحسب دول المنشأ، وقد 

تصل إلى 3-2 أشهر.

ملف كامل ودقيق للتأهيل 
المسبق يتعلق بالمصّنع 

والمنتجات التي سيتم 
استيرادها.

ملء استمارات الطلب في 
قسم إصدار تراخيص تسجيل 

المستوردين.

الهيئة العامة للخدمات البيطرية 
_ وزارة الزراعة

العنوان: 1 شارع نادي السعيد 
_ الدقي _ الجيزة

الهاتف:

+20237381750

موقع االنترنت:

www.govs.gov.eg

تختلف من منتج إلى أخر.

يتحمل المستورد مصاريف 
السفر الكاملة للجنة )النقل 
واإلقامة والبدالت اليومية(.

لجنة الحجر البيطري تفحص الشحنة في بلد 
المنشأ لمدة ال تقل عن 21 يوًما، بعد وصول 
الشحنة يجب أن تبقى أيًضا لمدة 7 أيام تحت 

إشراف الحجر البيطري قبل البدء في إجراءات 
التخليص.

استالم مستندات الشحن 
من البنك

مدة المعاملة )4-3 ساعات(

إصدار النموذج 4: نموذج 
إعالن التمويل للشحنة )يرسله 
البنك إلكترونًيا إلى السلطات 

الجمركية( 

يختلف حسب البنك، وتعتبر البنك التجاري
النسبة المئوية %0.3 من 

قيمة الشحنة األكثر شيوًعا مع 
الحد األدنى المحدد ب 50 

دوالًرا أمريكًيا باإلضافة إلى 
الرسوم اإلدارية عن مصلحة 
الجمارك التي تختلف حسب 

قيمة الفاتورة )750 جنيه 
مصري للمبالغ التي تصل إلى 

10000 دوالر أمريكي(

يختلف الوقت والتكلفة من بنك آلخر كما تختلف 
من عميل آلخر.

وثائق الشحن:

• فاتورة تجارية
• قائمة العبوة

• بوليصة الشحن
•  شهادة منشأ )مصدقة من القنصلية المصرية 

باستثناء اتفاقيات المعاهدات الخاصة(
• اختبارات وشهادات التحليل، إن وجدت.

تلقي مذكرة التسليم من خط 
الشحن

مدة المعاملة )30-60 
دقيقة(

بوليصة الشحن األصلية 
مختومة من البنك 

بدون مقابل، يعتمد على خط الشحن
المصطلحات التجارية الدولية 
المتفق عليها ورسوم المناولة 
بالميناء من الميناء إلى اآلخر.

مذكرة التسليم هي دليل على أن الشحن البحري 
قد تم دفعه )سواء المدفوعة مسبقا أو في الوجهة 

المقصودة(.

تحل مذكرة التسليم األصلية محل بوليصة الشحن 
في الخطوات الموالية من عملية التخليص 

الجمركي.

تقديم إشعار بالوصول إلى 
الهيئة العامة للخدمات 

البيطرية _ وزارة الزراعة

مدة االنتظار )2 _ 3 أيام(

نسخة من بوليصة الشحن 
ومذكرة التسليم

الهيئة العامة للخدمات البيطرية 
_ وزارة الزراعة

يجب على المستورد إعالم الهيئة العامة للخدمات 
البيطرية بوصول الشحنة لتشكيل لجنة، إذ يجب 

أن تضّل الشحنة بعد وصولها تحت إشراف 
الحجر البيطري لمدة 7 أيام قبل االنطالق في 

إجراءات اإلفراج.

تسجيل تفاصيل الشحنة في 
مركز البيانات الجمركية.

مدة المعاملة )30 دقيقة(

كل التفاصيل حول الشحنة، 
حسب الفاتورة التجارية، 

قائمة العبوة، شهادة المنشأ، 
وبوليصة الشحن

عبر اإلنترنت من خالل مركز 
البيانات

أو من خالل مركز البيانات 
الجمركية في ميناء الدخول / 

المطار

بدون مقابل إذا كان التسجيل 
سيتم من قبل المستورد أو 
وكيل التخليص الجمركي 

المفوض.

50 جنيه مصري في حال 
سيتم ذلك من خالل مركز 

البيانات الجمركي.

تكاليف نموذج الوثيقة اإلدارية 
الوحيدة 50 جنيه مصري.

تسجيل جميع بيانات الشحنة على النظام 
اإللكتروني قبل البدء في إجراءات التخليص

يتوفر إدخال البيانات عبر اإلنترنت فقط لعمالء 
التخليص الذين يجب عليهم التقدم للحصول على 

اسم المستخدم وكلمة المرور.

www.customs.gov.eg

الوثيقة اإلدارية الوحيدة هي نتاج هذه الخطوة.

http://www.govs.gov.eg
http://www.govs.gov.eg
http://www.customs.gov.eg
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التقدم بطلب في نافذة 
االستقبال )شّباك رقم 1(

)30 دقيقة(

مجموعة كاملة من وثائق 
الشحن:

•  نموذج الوثيقة اإلدارية 
الواحدة

• مذكرة تسليم
•  شهادة إجرائية جمركية 

)بطاقة متعاملين(
• فاتورة تجارية

• قائمة العبوة
• شهادة المنشأ

•  خطاب الموافقة على 
االستيراد الصادر عن الهيئة 

العامة للخدمات البيطرية.

في حالة ما إذا كانت الشحنة ستتخذ المسار بدون مقابلمكتب الجمارك
األحمر:

]ترسل النافذة 1 إخطاًرا إلى مكاتب الرقابة 
وإدارات المراقبة.

]نسخة من جميع الوثائق المرسلة إلى الهيئة 
العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

سيحصل المستورد على إيصال بعد تسليم الملف.

حضور معاينات مادية 
وتقييمات

مدة االنتظار )3-2 أيام(

مدة المعاملة )4-3 ساعات(

الرقم المرجعي للوثيقة 
اإلدارية الوحيدة 

ساحة الحاويات ومرافق الهيئة 
العامة للرقابة على الصادرات 

والواردات داخل الميناء.

1 - تراجع لجنة الجمارك جميع الوثائق تتأكد من بدون مقابل
إضافة جميع العناصر في الفاتورة التجارية إلى 

الوثيقة اإلدارية الوحيدة.

2 - مطابقة محتوى الفاتورة التجارية مع محتوى 
قائمة العبوة ومحتوى الحاوية.

3 - مراجعة محتوى الشحنة مع رمز النظام 
المنسق المذكور في الوثيقة اإلدارية الوحيدة 

والفواتير. )عينة من 10 % أو أقل(

4 - تقوم لجنة التقييم بمراجعة األسعار في 
الفاتورة التجارية وإضافة أي تكاليف إضافية 

وتحديد الرسوم الجمركية.

5 - تقوم سلطات التفتيش والمراقبة بفحص مادي 
للشحنة.

6 - إرسال إخطار إلى النافذة 2 مع تكاليف 
وضرائب إضافية يجب دفعها.

تلقي الموافقات حول حالة 
الشحن. )التقييم والتفتيش(

نفس الفترة الزمنية للخطوة 
السابقة

تحديث الرقم المرجعي للوثيقة 
اإلدارية الوحيدة في النظام

النافذة 2: التوثيق والمراقبة 
الجمركية

تعد عملية المتابعة هذه مهمة جًدا لتسريع عملية بدون مقابل
التخليص.

دفع الرسوم الجمركية 
والضرائب والتكاليف 

اإلضافية

مدة المعاملة )30 دقيقة(

الرقم المرجعي للوثيقة 
اإلدارية الوحيدة في النظام

مصلحة الجمارك - قسم 
المحاسبة.

1( من قيمة ‘سيف’:

%1  رسوم إدارية
%1  تندرج ضمن ضريبة 

الدخل.
%14 ضريبة القيمة المضافة

2( رسوم الفحص والتحليل 
)محددة حسب المنتج(

3( التعريفات الجمركية

االستالم الرسمي لصالح السلطات الجمركية 
ووزارة المالية.

يتم تحرير البضائع وتكون جاهزة لتمريرها عبر 
ماسح األشعة السينية.

يجب على المستورد إرجاع استالم إذن التسريح
إيصال ملف المطلب.

النافذة 2: التوثيق والمراقبة 
الجمركية

إذن التسريح هو مستند أصلي وختمه »ال مانع بدون مقابل
لإلفراج عنه«.
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5.3 التخليص الجمركي للبضائع الموجهة للتصدير
تُصدر المنتجات المصرية مباشرة عن طريق الجمارك دون اشتراط الحصول على الموافقة الجمركية، باستثناء المنتجات النفطية؛ في حين يجب الحصول على 
موافقة الهيئة المصرية العامة للبترول  فيما يتعلق بتصدير غاز البوتان، والنفط، ومادة النافثا، ووقود النفاثات، ومواد التشحيم، والكيروسين، والوقود الشمسي، 

ووقود الديزل، والزفت، واألسفلت.

وال ُتصّدر المواد المصنعة إال إذا كانت الشركات التي أنتجتها تحمل سجال صناعيا صالحا، وال يجب تصدير هذه البضائع إال من خالل هذه الشركات أو 
ممثليها أو بناء على موافقة أو شهادة ترخيص.

معلومات توضيحية إضافيةبكم؟ التكلفة )لكل وحدة(المكان؟ الجهة المعنيةالمعلومات المطلوبة - المرجعاإلجراء ومدته

المتعلقة  التفاصيل  تسجيل 
البيانات  مركز  في  بالشحنة 

الجمركية

مدة اإلجراء )30 دقيقة(

)فتح  بالتصدير  التصريح  نموذج 
ملف - النموذج 13(

عن طريق مركز البيانات 
الجمركية في ميناء/مطار 

التصدير

مجانا في حال تولى الُمصدر 
أو وكيله الُمكلف بالتخليص 

الجمركي.

على  بالشحنة  المتعلقة  التفاصيل  كل  تسجيل 
أي  في  الشروع  قبل  اإللكترونية  المنظومة 

إجراءات تتعلق بالتخليص الجمركي.

شباك  في  الطلب  تقديم 
االستقبال )النافذة رقم 1(

)30 دقيقة(

مجموعة الوثائق الكاملة:

•  نموذج التصريح بالتصدير
•  الترخيص بالشحن من شركة النقل
الجمركية  اإلجراءات  •  شهادة 

)بطاقة المتعاملين مع الجمارك(
•  الفاتورة التجارية

•  بيان العبوة
للسلع  )بالنسبة  الصناعي  •  السجل 

الُمصّنعة(
للمواد  )بالنسبة  صحية  •  شهادة 
مكتب  عن  صادرة  الغذائية( 
صحي )تابع لوزارة الصحة( في 

بلد الجهة الُمصّنعة.
•  شهادة زراعية )بالنسبة للمنتجات 
مكتب  عن  صادرة  الزراعية( 
الزراعة(  لوزارة  )تابع  زراعي 

في بلد الجهة المنتجة.

في حال مرور الشحنة من المسار األحمر:مكتب الجمارك

المراقبة وأقسام  لمكاتب  1 يرسل إخطارا  ]النافذة 
الرصد.

العامة  الهيئة  إلى  الوثائق  كل  من  نسخة  ]ُترسل 
للرقابة على الصادرات والواردات

حضور المعاينات

المادية

 مدة اإلجراء )3-4 ساعات(

التصريح  لنموذج  المرجعي  الرقم 
بالتصدير

ساحة االحتفاظ بالحاويات 
ومبنى الهيئة العامة للرقابة 
على الصادرات والواردات 

داخل الميناء.

قد يطلب الُمصّدر فحص 
الشحنات الُمصّدرة في مواقع 
اإلنتاج والتحضير أو خارج 
منطقة الجمارك، شريطة أن 

يدفع رسوما مالية لقاء خدمات 
الهيئة العامة للرقابة على 

الصادرات والواردات )500 
جنيه مصري(.

1 - تراجع اللجنة الجمركية كل الوثائق وتتحقق 
من تسجيل كل العناصر الواردة في الفاتورة 

التجارية.

2 - ُمطابقة محتوى الفاتورة التجارية مع محتوى 
بيان العبوة ومحتوى الشحنة.

3 - فحص محتوى الشحنة والبند الجمركي 
)HS Code( في التصريح والفواتير.

4 -  تعاين اللجنة الجمركية فعليا الشحنة.*

حالة  بشأن  الموافقات  تلقي 
الشحنة

التصريح  لنموذج  المرجعي  الرقم 
بالتصدير

النافذة 2: الوثائق والرقابة 
الجمركية

إن  والتكاليف،  الرسوم  دفع 
ُوجدت

مدة اإلجراء )30 دقيقة(

التصريح  لنموذج  المرجعي  الرقم 
بالتصدير

المكتب الجمركي - قسم 
المحاسبة

يختلف ذلك حسب عدد 
الحاويات )بين زهاء 300 

و500 جنيه مصري(.

وصل استالم رسمي لعناية السلطات الجمركية
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 استالم رخصة اإلفراج عن 
الصادرات

التصريح  لنموذج  المرجعي  الرقم   
بالتصدير

النافذة 2: الوثائق والرقابة 
الجمركية

الصادرات  عن  باإلفراج  اإلذن  الُمصّدر  يستلم 
بالشحن  األصلي  اإلذن  عن  بنسخ  المصحوب 

والفاتورة التجارية وبيان العبوة.

عن  باإلفراج  اإلذن  عرض 
الصادرات في ساحة الشحن

بانتهاء هذه الخطوة تنتهي عملية التخليص وُترسل ساحة الشحناإلذن باإلفراج عن الصادرات
البضائع لساحة شركة النقل.

يتلقى الُمصّدر شهادة إتمام التصدير )النموذج 13(

• طلب شهادة المنشأتقدم بطلب شهادة المنشأ**
• شهادة إتمام التصدير

• نسخة من بوليصة الشحن

الهيئة العامة للرقابة على 
الصادرات والواردات

تتم 100 جنيه مصري التخليص، ألنها  بعملية  الخطوة  ال ترتبط هذه 
بعد نقل البضائع من ميناء/مطار المغادرة.

* يتقدم الُمصّدر بطلب الفحص للمكتب الميداني المعني التابع للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات. يقع االكتفاء بالفحص الظاهري للبضائع الُمصّدرة فقط في حال توفر الشروط التالية:
خضوع الُمصّدر لمنظومة الرقابة على الجودة من قبل السلطة المختصة، وفي هذه الحالة يكفي عرض التصريح الكتابي للُمصّدر. وفي المقابل على الُمصّدر أن يقبل فحص الهيئة لهذه المنظومة. •
وعلى الهيئة أن تضمن أن نفس الُمصّدر قد قام بتصدير البضائع لما ال يقل عن سنة واحدة بعشر شحنات كحد أدنى وأن هذه الشحنات، كلها أو بعضها، لم تتعرض للرفض سابقا. •

** شهادة المنشأ:
تصدر الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات دون غيرها شهادات المنشأ أو المرور للصادرات من السلع المصرية المنشأ أو المكتسبة المنشأ المصري المصدرة إلى الدول المبرم بينها وبين جمهورية مصر 

العربية اتفاقات تجارية ثنائية أو إقليمية أو متعددة األطراف.
ينبغي ملء طلب شهادة المنشأ وفقا للنموذج الجاهز للهيئة. ويكون الطلب صالحا لشحنة أو أكثر من نفس النوع أو بأنواع مختلفة باتجاه وجهة توريد واحدة وعن طريق وسيلة واحدة لنقل الشحنة.

ويتعين أن ُترفق بالطلب المستندات التالية:
فاتورة تجارية تحمل توقيع الُمصّدر. •
تصريح من المصّدر بشأن التحقق من تطابق البيانات الُمسلمة واحترام قواعد المنشأ فيما يتعلق بالشحنة قيد النظر مع ما ينص عليه االتفاق المبرم مع بلد الوجهة. •
فيما يتعلق بالمنتجات الصادرة عن منشآت اإلنتاج في المناطق الحرة، يتعين على رئيس مجلس المنطقة أن يضع توقيعه ليُبين أن المنتجات قيد النظر قد وقع تصنيعها داخل المنطقة. •

يسلم اتحاد الصناعات المصرية إلى الهيئة كشفا سنويا بمنشآت اإلنتاج األعضاء في مختلف الغرف التجارية، ويحتوي على المنتجات المفصلة التي ُيرخص لهذه المنشآت بإنتاجها. وعند إصدار شهادة المنشأ لصالح أي من 
هذه الشركات، يجب أن تتحقق الهيئة من تطابق محتويات الشهادة مع البيانات الواردة في الكشف.

وفيما يتعلق بصادرات المشاريع الموجودة في المناطق الحرة، فإنها تخضع للشروط التالية:
فيما يتعلق بالمنتجات الصادرة عن منشآت اإلنتاج في المناطق الحرة، يتعين على رئيس مجلس المنطقة أن يضع توقيعه لُيبين أن المنتجات قيد النظر قد وقع تصنيعها داخل المنطقة.  .1

فيما يتعلق بالسلع في المخازن والتي تنتجها المنشآت في المناطق الحرة، تصدر شهادة المنشأ للسلع الُمصدرة إلى أو خارج البالد مع اإلشارة إلى مصدرها عن طريق مالحظة من رئيس مجلس المنطقة للتأكيد   .2
على صحة البيانات في شهادة المنشأ المذكورة وتطابقها مع البيانات المسجلة في المستندات المرفقة بالسلع الُمخّزنة.

تلتزم الهيئة بإصدار شهادة المنشأ لطالبيها بعد دفعهم الرسوم الالزمة في غضون 24 ساعة من تقديم الطلب.
قد تتولى غرف التجارة العتبارات جغرافية إصدار شهادة المنشأ للصادرات المصرية الُموجهة للبلدان غير األطراف في االتفاقات الثنائية أو اإلقليمية أو متعدد األطراف المبرمة مع مصر.
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4-3 مسار االستيراد - مراحل التخليص عند االستيراد
مراحل التصريح الجمركي - السلع التي تتطلب موافقة السلطات المختصة في الفحص/المسار األحمر

حاالت أخرىالجمارك/اإلدارةالمتعهد االقتصادي

تقدم بطلب "النموذج 4" 
من البنك التجاري للمورد

احصل على النموذج 4 من البنك
 "أصبح اآلن نموذجا إلكترونيا ضمن منظومة 

إلكترونية متصلة بالجمارك"
1 ساعة - 5 ساعات

 ُيخطر البنك التجاري الُموّرد وُيرسل النموذج 
اإللكتروني عن طريق شبكة البنك/الجمارك إلى 

السلطات الجمركية.

ُيصدر خط الشحن مذكرة التسليم بعد تلقي بوليصة 
الشحن األصلية ويتحقق من دفع أجرة الشحن وبقية 

التكاليف

التقدم بطلب مذكرة تسليم من خط الشحن

60-30 دقيقة

ملء نموذج وثيقة القبول مرة واحدة "النموذج 19"- 
في مركز البيانات الجمركية في ميناء الوصول

30-15 دقيقة

فتح ملف على المنظومة

30-15 دقيقة

تقديم نموذج وثيقة القبول مرة واحد وكل المستندات 
المصاحبة له في الشباك رقم 1

60-30 دقيقة

ُيقدم الُموّرد أو وكيله المستندات لمراجعتها، ثم يقع 
تحديد مسار الشحن )أخضر أو أصفر أو أحمر( 

ويقع إصدار إيصال المصاريف اإلدارية

نصف يوم - يوم كامل

يحضر الموّرد و/أو وكيله المعني بالتخليص عملية 
معاينة الشحنة وتقدير قيمتها

 ُيرسل الُموّرد نسخة من المستندات إلى سلطات 
الفحص للحصول على الموافقات.

  الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

يومان - 3 أيام

بعد أن يدفع الُموّرد كل الرسوم والضرائب الجمركية، 
يستلم وثيقة اإلفراج عن الشحنة من الشباك رقم 2.

تتحقق لجنة تقدير القيمة من تطابق البنود 
الجمركية الموجودة في التصريح مع ما ورد في 

وصف الُموّرد وتعيد تقدير قيمة الشحنة.

معاينة محتوى الشحنة والتحقق من أنه مطابق للبنود 
الجمركية والتحقق من صحة كل الموافقات الواردة من 

مختلف سلطات الفحص.

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

تحدد الهيئة المعايير التي سُتستخدم في الفحص، وتأخذ 
عينات للفحوص المخبرية.

يومان - 3 أيام

ُترسل الموافقات من سلطات الفحص والرصد إلى قسم 
المحاسبة في الجمارك إلضافة أي رسوم أخرى لم يقع 
إقرارها ضمن إيصال المصاريف اإلدارية في مركز 

البيانات

ُترسل وثيقة الشحن إلى 
لجنة تقدير القيمة

ترسل الجمارك 
إخطارا للُموّرد 
 لحضور معاينة 

الشحنة
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مراحل التصريح الجمركي - المنتجات الزراعية

حاالت أخرىالجمارك/اإلدارةالمتعهد االقتصادي

ُترسل وثيقة الشحن 
إلى لجنة تقدير القيمة

ترسل الجمارك 
إخطارا للُموّرد 
 لحضور معاينة 

الشحنة

تقدم بطلب "النموذج 4" 
من البنك التجاري للمورد

احصل على النموذج 4 من البنك

 "أصبح اآلن نموذجا إلكترونيا ضمن منظومة 
إلكترونية متصلة بالجمارك"

1 ساعة - 5 ساعات

التقدم بطلب مذكرة تسليم من خط الشحن

60-30 دقيقة

ُيصدر خط الشحن مذكرة التسليم بعد تلقي بوليصة 
الشحن األصلية ويتحقق من دفع أجرة الشحن وبقية 

التكاليف

طلب الفحص الظاهري قبل تفريغ الشحنة من لجنة 
وزارة الزراعة.

 يومان - 3 أيام

تقوم اإلدارة المركزية للحجر الزراعي بفحص ظاهري 
أولي للموافقة على تفريغ الشحنة.

ملء نموذج وثيقة القبول مرة واحدة "النموذج 
19" في مركز البيانات الجمركية في ميناء 

الوصول

15-30 دقيقة

فتح ملف على المنظومة

30-15 دقيقة

تقديم نموذج وثيقة القبول مرة واحد وكل المستندات 
المصاحبة له في الشباك رقم 1

 60-30 دقيقة

ُيقدم الُموّرد أو وكيله المستندات لمراجعتها، ثم يقع 
تحديد مسار الشحن )أخضر أو أصفر أو أحمر( 

ويقع إصدار إيصال المصاريف اإلدارية

نصف يوم - يوم كامل

تتحقق لجنة تقدير القيمة من تطابق رموز النظام 
المنسق الموجودة في التصريح مع ما ورد في 

وصف الُموّرد وتعيد تقدير قيمة الشحنة.

يحضر الموّرد و/أو وكيله المعني بالتخليص عملية 
معاينة الشحنة وتقدير قيمتها

 ُيخطر البنك التجاري الُموّرد وُيرسل النموذج 
اإللكتروني عن طريق شبكة البنك/الجمارك إلى 

السلطات الجمركية.
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ُيرسل الُموّرد نسخة من المستندات إلى سلطات 
الفحص للحصول على الموافقات.

 الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

يومان - 3 أيام

بعد أن يدفع الُموّرد كل الرسوم والضرائب 
الجمركية، يطلب الُموّرد اإلفراج المؤقت حتى تلقي 

النتائج النهائية لالختبار.

  يتلقى الُموّرد اإلذن النهائي 
باإلفراج عن الشحنة.

 تتلقى السلطات الجمركية الموافقة على الشحنة بناء 
على نتائج االختبار، وتتواصل رسميا مع الموّرد 

لتلقى اإلذن النهائي. 

 عند إجراء االختبارات والتحاليل في المختبرات 
المركزية في دائرة الهيئة، في حال فشل اختبار 

العينة األولى ُتؤخذ عينة ثانية

7 أيام - 15 يوما

 في حال كانت النتائج إيجابية.

يتلقى المورد قرارا نهائيا برفض الشحنة وعليه أن 
يقرر إعادة مراحل التصدير أو التخلص منها في 

غضون 30 يوما.

تتلقى السلطات الجمركية رفض الشحنة بناء على 
نتائج االختبار، وتتواصل رسميا مع الموّرد بشأن 

إعادة مراحل التصدير أو التخلص من الشحنة.

تتم االختبارات والتحاليل في المختبرات المركزية 
للهيئة.

 7 أيام - 15 يوما

 في حال كانت النتائج سلبية. )فشل العينتين في 
االختبار

)الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات(

تحدد الهيئة المعايير التي سُتستخدم في الفحص، 
وتأخذ عينات للفحوص المخبرية.

يومان - 3 أيام

ُترسل الموافقات من سلطات الفحص والرصد إلى 
قسم المحاسبة في الجمارك إلضافة أي رسوم أخرى 
لم يقع إقرارها ضمن إيصال المصاريف اإلدارية 

في مركز البيانات

معاينة محتوى الشحنة والتحقق من أنه مطابق للبنود 
الجمركية والتحقق من صحة كل الموافقات الواردة 
من مختلف سلطات الفحص ومن إجراء االختبارات 

الالزمة في المختبرات المركزية )الهيئة(.
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مراحل التصريح الجمركي - المنتجات الغذائية

حاالت أخرىالجمارك/اإلدارةالمتعهد االقتصادي

ُترسل وثيقة الشحن 
 إلى لجنة تقدير 

القيمة

ترسل الجمارك 
إخطارا للُموّرد 
 لحضور معاينة 

الشحنة

تقدم بطلب "النموذج 4" 
من البنك التجاري للمورد

احصل على النموذج 4 من البنك

 "أصبح اآلن نموذجا إلكترونيا ضمن منظومة 
إلكترونية متصلة بالجمارك"

1 ساعة - 5 ساعات

التقدم بطلب مذكرة تسليم من خط الشحن

60-30 دقيقة

ُيصدر خط الشحن مذكرة التسليم بعد تلقي بوليصة 
الشحن األصلية ويتحقق من دفع أجرة الشحن وبقية 

التكاليف

ملء نموذج وثيقة القبول مرة واحدة "النموذج 19" في 
مركز البيانات الجمركية في ميناء الوصول

30-15 دقيقة

فتح ملف على المنظومة

30-15 دقيقة

تقديم نموذج وثيقة القبول مرة واحد وكل المستندات 
المصاحبة له في الشباك رقم 1

 60-30 دقيقة

ُيقدم الُموّرد أو وكيله المستندات لمراجعتها، ثم يقع تحديد 
مسار الشحن )أخضر أو أصفر أو أحمر( ويقع إصدار 

إيصال المصاريف اإلدارية

نصف يوم - يوم كامل

تتحقق لجنة تقدير القيمة من تطابق رموز النظام 
المنسق الموجودة في التصريح مع ما ورد في 

وصف الُموّرد وتعيد تقدير قيمة الشحنة.

يحضر الموّرد و/أو وكيله المعني بالتخليص عملية 
معاينة الشحنة وتقدير قيمتها

 ُيخطر البنك التجاري الُموّرد وُيرسل النموذج 
اإللكتروني عن طريق شبكة البنك/الجمارك إلى 

السلطات الجمركية.
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ُيرسل الُموّرد نسخة من المستندات إلى سلطات 
الفحص للحصول على الموافقات.

 الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

يومان - 3 أيام

 بعد أن يدفع الُمستورد كل الرسوم والضرائب 
الجمركية، يطلب الُمستورد اإلفراج المؤقت حتى 

تلقي النتائج النهائية لالختبار.

  يتلقى الُمستورد اإلذن النهائي باإلفراج عن 
الشحنة.

 تتلقى السلطات الجمركية الموافقة على الشحنة بناء 
على نتائج االختبار، وتتواصل رسميا مع الموّرد 

لتلقى اإلذن النهائي.

 عند إجراء االختبارات والتحاليل في المختبرات 
المركزية في دائرة الهيئة، في حال فشل اختبار 

العينة األولى ُتؤخذ عينة ثانية

7 أيام - 15 يوما

 في حال كانت النتائج إيجابية.

يتلقى الُمستورد قرارا نهائيا برفض الشحنة وعليه 
أن يقرر إعادة مراحل التصدير أو التخلص منها في 

غضون 30 يوما.

تتلقى السلطات الجمركية رفض الشحنة بناء على 
نتائج االختبار، وتتواصل رسميا مع الموّرد بشأن 

إعادة مراحل التصدير أو التخلص من الشحنة.

تتم االختبارات والتحاليل في المختبرات المركزية 
للهيئة.

7 أيام - 15 يوما

 في حال كانت النتائج سلبية. )فشل العينتين في 
االختبار

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

تحدد الهيئة المعايير التي سُتستخدم في الفحص، 
وتجري لجنة الفحوصات الظاهرية، وتأخذ عينات 

للفحوص المخبرية.

يومان - 3 أيام

ُترسل الموافقات من سلطات الفحص والرصد إلى 
قسم المحاسبة في الجمارك إلضافة أي رسوم أخرى 
لم يقع إقرارها ضمن إيصال المصاريف اإلدارية 

في مركز البيانات

معاينة محتوى الشحنة والتحقق من أنه مطابق للبنود 
الجمركية والتحقق من صحة كل الموافقات الواردة 
من مختلف سلطات الفحص ومن إجراء االختبارات 

الالزمة في المختبرات المركزية )الهيئة(.
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مراحل التصريح الجمركي - التصدير

Economic operatorCustoms / AdministrationOther

Customs send a notification to the 
importer to attend the shipment 

preview

التقدم بطلب إذن الشحن من 
خط الشحن

ملء نموذج تصريح بالتصدير "النموذج 13" في 
مركز البيانات الجمركية في ميناء المغادرة

30-15 دقيقة

تقديم نموذج التصريح بالتصدير وكل المستندات 
المصاحبة له في الشباك رقم 1

 60-30 دقيقة

فتح ملف على المنظومة

30-15 دقيقة

ُيقدم الُمصّدر أو وكيله المستندات لمراجعتها، ثم يقع 
تحديد مسار الشحن )أخضر أو أصفر أو أحمر( 

 3 ساعات 4- ساعات

 ترسل الجمارك إخطارا للُمصّدر لحضور 
معاينة الشحنة

 يحضر الُمصّدر و/أو وكيله المعني بالتخليص عملية 
معاينة الشحنة وفحصها

تتحقق اللجنة من تطابق البنود الجمركية في التصريح 
مع الموجودة في الشحنة وترسل إخطارا إلى الهيئة 

لتجري الفحص بدورها.

الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

تجري الهيئة فحصها العادي، وُترسل الموافقة إلى 
الجمارك

3 ساعات 4- ساعات

يدفع الُمصّدر الرسوم الجمركية، ويتلقى وثيقة اإلفراج 
عن الشحنة من الشباك رقم 2

)30 دقيقة(

 ترسل الجمارك الموافقة إلى الُمصّدر.

 ُيوّثق المكتب الجمركي في ساحة الشحن اإلذن 
باإلفراج عن الصادرات وُيعلم شركة النقل لتنقل 
سفينة الشحن إلى ساحة الشركة استعدادا لشحنها.

ُيرسل الُمصّدر اإلذن باإلفراج عن الصادرات إلى 
المكتب الجمركي في ساحة الشحن

يصدر خط الشحن اإلذن بالشحن استنادا للحجز 
المسبق الذي أجراه الزبون
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بعد نقل سفينة الشحن، يمر الُمصّدر لمرحلة 
التقدم بطلب استالم بوليصة الشحن من خط 
الشحن بعد دفع أجرة الشحن )إذا تعين دفعها 
مسبقا(، ورسوم المناولة في الميناء وغيرها 

من التكاليف 

 حينها يصدر خط الشحن بوليصة الشحن ويسلمها 
للُمصّدر.

بعد يوم من نقل سفينة الشحن

تراجع الهيئة المستندات وتتحقق من إتمام 
معامالت التصدير، ثم تصدر شهادة المنشأ بناء 

على بلد الوجهة.

)التقدم بطلب للدخول في إطار االتفاقات التجارية 
التفاضلية(  

5 ساعات 6- ساعات

يتقّدم الُمصّدر بطلب إصدار شهادة المنشأ إلى الهيئة.    
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 الملحق 1

البضائع التي يقع استيرادها وفقا لشروط خاصة
بموجب قرار وزير التجارة والصناعة رقم 43 لسنة 2016، ال ُتوّرد العناصر الحامل لرموز النظام المنسق التالية إلى مصر قبل تسجيل المصانع المنتجة 
لها والشركات المالكة للعالمات التجارية )الموجودة خارج مصر( في قاعدة بيانات الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة 

لتصدير منتجاتها إلى مصر.

الوصفرموز النظام المنسقالعنصر

)1()0405(
)0406(
)0403(
)0402(
)0401(

الحليب ومشتقاته )باستثناء حليب الرضع( الُمعد للبيع بالتجزئة، والذي ال يتجاوز 2 كغ.

الفواكه الُمصّبرة والمجففة الُمعّدة للبيع بالتجزئة، والتي ال تتجاوز 2 كغ.من الفصل )8()2(

 الزيوت والدهون الُمعّدة للبيع بالتجزئة، والتي ال تتجاوز 5 كغ.من الفصل )15()3(

الحلويات السكرية )بما فيها الشوكوالطة البيضاء(، التي ال تحتوي على الكاكاو.)1704()4(

الشوكوالطة والمستحضرات الغذائية األخرى التي تحتوي على الكاكاو والُمعّدة للبيع بالتجزئة، والتي ال تتجاوز 2 كغ.من 1806)5(

)6()1902(
)1904(
)1905(

المعكرونة والمستحضرات الغذائية التي تحتوي على الحبوب، ومنتجات الخبز، ومنتجات المخابز )باستثناء الكبسوالت 
الفارغة ألغراض الصيدلة(.

أنواع عصير الفواكه الُمعّدة للبيع بالتجزئة، والتي ال تتجاوز 10 كغ.من 2009)7(

)8()2201(
)2202(

المياه المعدنية الطبيعية أو االصطناعية والمياه الغازية سواء أكانت تحتوي على السكر الُمضاف أو أي مواد ُمحلّية 
أخرى أو مواد تضفي نكهات.

)9()3303(
)3304(
)3305(
)3306(
)3307(

مواد التجميل ومواد رعاية الفم واألسنان، ومزيالت العرق، ومواد االستحمام والعطور.

)10()340111(
)340119(

)34012090(
)340130(
)340220(

)34029090(

الصابون ومواد التنظيف الُمعدة للبيع بالتجزئة.

)11()3924(
)4419(
)6911(
)6912(
)7323(

)741810(
)761510(
)821110(
)821191(

)8215(

أواني الطعام والطبخ، وأدوات االستخدام المنزلي األخرى ومستلزمات الحمام المصنوعة من كل المواد؛ البالستيك 
والخشب والبورسلين والحديد والصلب والنحاس واأللمنيوم وغيرها.
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)12()392210(
)392220(

)6910(
)732410(
)732421(
)732429(
)741820(

)75089020(
)761520(

أحواض االستحمام والدش، وأحواض غسل اليدين واالغتسال وغيرها من مستلزمات النظافة الصحية المصنوعة من 
كل المواد.

)13()4803(
4818 - باستثناء العنصر 48181090

)9619(

مناديل الحمام الورقية، ومناديل النظافة الصحية، ومناديل مواد التجميل والحفاظات والمناشف ومناديل الطاولة.

)14()680210(
)68022110(
)68029110(

)681019(
)690440(

)6907(
)6908(

قطع ومربعات البالط وما يشابهها من المواد المستخدمة لبناء األرضية والجدران

األواني الزجاجية المستخدمة لألكل أو الطبخ أو الحمام أو المكتب أو التزويق المنزلي الداخلي أو ألغراض مماثلة.)7013()15(

)16()7213(
)7214(
)7215(

القضبان والعيدان المصنوعة من الحديد أو الفوالذ غير المخلوط

)17()7321(
)7322(

)841451(
)841510(
)841581(
)841582(
)841583(
)841810(
)841821(
)841829(
)841830(
)841840(
)842211(
)845011(
)845012(
)845019(
)845121(
)850811(
)850940(
)850980(
)851610(
)815621(
)851632(
)851640(
)851650(
)851660(
)851671(
)851672(
)851679(
)852712(
)852713(
)852719(
)851791(
)852792(
)852799(
)852871(

)85287220(
)85287290(

)852873(

األجهزة الكهربائية المنزلية )المواقد وأجهزة التبريد والمكيفات والمراوح وآالت غسل المالبس واآلالت الكهربائية 
لتسخين الماء، والشوايات، وأجهزة التلفزيون، وأجهزة الراديو وغيرها(.
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)18()940130(
)940140(
)940151(
)940159(
)940161(
)940169(

)94017190(
)940179(

)94018090(
)9403(
)9404(

أثاث منزلي ومكتبي

)19()8711(
)8712(

دراجات، دراجات نارية ودراجات بمحركات

ساعاتمن الفصل )91()20(

)21()940510(
)940520(
)940530(

)94054090(

مصابيح وتجهيزات إضاءة

ألعاب األطفال؛ النماذج الُمصغرة )»على مقياس ُمصغر«( والنماذج الترفيهية المشابهة، سواء كانت قابلة للتشغيل أم )9503()22(
ال؛ وألعاب تركيب القطع بجميع أنواعها.
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)23()5007(
)5111(
)5112(
)5113(
)5208(
)5209(
)5210(
)5211(
)5212(
)5309(
)5311(
)5407(
)5408(
)5512(
)5513(
)5514(
)5515(
)5516(
)5801(
)5802(
)5804(
)5805(
)5809(

)58101090(
)581091(
)581092(
)581099(
الفصل )60(

الفصل )61( باستثناء المواد؛
)61130010(
)61143010(

)611510(
)61161010(

الفصل )62( باستثناء المواد؛
)62101010(
)62102010(
)62103010(
)62104010(
)62105010(
)62113910(
)62114910(
)62122010(

)6212.9010(
)62160010(

)62.17(
الفصل )63( باستثناء المادة؛

)6307(

المنسوجات والمالبس واألقمشة باستثناء التي ُتستخدم للحماية في الشغل والغوص وألغراض طبية.

الفصل )57()24(
)3918(

)401691(

أغطية األرضية والجدران والسقف

)25()6401(
)6402(
)6403(
)64.04(
)64.05(

األحذية

الوثائق المطلوبة لتسجيل المصانع: •

رسالة تفويض صادرة عن الممثل القانوني للمصنع للشخص الُمفّوض بتسجيل المصنع نيابة عنه.. 1
الترخيص الصناعية للمصنع.. 2
القائمة الرسمية للسلع مطبوعة أعلى الرسالة الصادرة عن المصنع.. 3
القائمة الرسمية للعالمات التجارية مطبوعة أعلى الرسالة الصادرة عن المصنع.. 4
شهادة العالمة التجارية. 5

i .في صورة ما كان المصنع يملك العالمة التجارية
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شهادة صادرة عن المكتب الرسمي لسجل ملكية العالمات التجارية،. 1
ii ..في صورة ما كان المصنع ال يملك العالمة التجارية ولكن ينتج منتجات بالتعاون مع مالك آخر للعالمة التجارية

يثبت الترخيص الصادر عن مالك العالمة التجارية للمصنع بأن المالك يأذن لهم بإنتاج هذه العالمة.. 1
شهادة صادرة عن المكتب الرسمي لسجل ملكية العالمات التجارية.. 2

iii .في صورة ما كان المصنع ال يملك العالمة التجارية 
رسالة رسمية مطبوعة أعلى الورقة الصادرة عن المصنع تفيد بأنه ال يملك العالمة التجارية، إنما ينتجها باسم المصنع.. 1

 شهادة الجودة. 6
شهادة تثبت تطبيق المصنع لنظام الجودة المتعلق بجودة المنتجات، وتصدر عن هيئة معترف بها من هيئة التعاون الدولي العتماد المختبرات أو 

المنتدى الدولي لالعتماد، ويجب أن تصدر الشهادة باللغة اإلنجليزية.

الوثائق المطلوبة لتسجيل الشركات المالكة لعالمة تجارية: •

رسالة تفويض، صادرة عن الممثل القانوني للشركة، للشخص الُمفّوض بتسجيل الشركة نيابة عنها.. 1
السجل/الترخيص التجاري للشركة.. 2
القائمة الرسمية للمنتجات مطبوعة أعلى الرسالة الصادرة عن المصنع.. 3
القائمة الرسمية للمصانع التي تنتج منتجات تحمل هذه العالمة التجارية، ويشمل ذلك بيانات االتصال بها كاملة.. 4
القائمة الرسمية لمراكز التوزيع المرخص لها بتزويد المنتجات التي تحمل هذه العالمة التجارية، ويشمل ذلك بيانات االتصال بها كاملة.. 5
 القائمة الرسمية للعالمات التجارية مطبوعة أعلى الرسالة الصادرة عن المصنع.. 6

شهادة العالمة التجارية شهادة صادرة عن المكتب الرسمي لسجل ملكية العالمات التجارية.. 7
شهادة الجودة. 8

شهادة تثبت تطبيق المصانع التي تنتج المنتجات المسجلة لنظام الجودة المتعلق بجودة المنتجات، وتصدر عن هيئة معترف بها من هيئة التعاون 
الدولي العتماد المختبرات أو المنتدى الدولي لالعتماد، ويجب أن تصدر الشهادة باللغة اإلنجليزية.

مالحظة
 يتعين أن تكون كل الوثائق معتمدة من غرفة التجارة أو نظيرتها، ومن ثم تخضع للمصادقة القانونية للسفارة المصرية في بلد المنشأ. –
يجب أن تكون كل الوثائق المذكورة مصحوبة بترجمة معتمدة إلى اللغة العربية أجراها أحد مراكز الترجمة المعتمدة. –
غالبا ما تستغرق هذه العملية 5 أيام عمل، وسيشمل الد النهائي قرار قبول أو رفض الطلب مصحوبا باألسباب التي استند إليها القرار. –

يجب أن تتوفر شروط خاصة بالنسبة للبضائع التالية:

الشروطالعنصرالعنصر

)1(  تكتمل إجراءات شحنها أو تقديم رسالة االعتماد الستيرادها خالل السنة النموذجية شريطة أن ال تكون الشحنات قيد سيارات الركوب)1(
النظر قد استُخدمت سابقا.

)2(  يجب أن تقّر وثائق تخليص البضائع المستوردة للمتاجرة بها بأن األنواع والنماذج الواردة في الشحنة تتماشى 
مع المناخ الحار أو مصممة بما يتماشى مع مصر والشرق األوسط أو بلدان الخليج، أو أن يتم إرفاقها بشهادة من 
الشركة المنتجة تقر بأن المنتجات تتوفر فيها معايير االستخدام في المناخ الحار، أو بأنها موجهة لمصر والشرق 

األوسط أو بلدان الخليج.

-  قطع غيار السيارات وأجزائها ما عدا أجزاء )2(
جسم السيارات.

-  األلبسة، الملبوسات الجاهزة، مواد التنجيد 
واألقمشة المستخدمة في صناعتها

-  البُسط والمالءات األرضية
-  األحذية وما يشابهها -

الحقائب

-  البضائع االستهالكية المصنوعة من البالستيك 
أو الخشب أو البورسلين أو الزجاج أو المعدن.

- اآلالت واألجهزة المنزلية.
- النظارات والساعات

على الواردات الموجهة ألغراض تجارية أن:

1-  تُنقل من بلد المنشأ أو مقر الشركة المنتجة أو أحد فروعها أو مراكز التوزيع التي تملكها أو التي تحظى باعتماد 
الشركة، أو من الشركات التي تملك عالمات تجارية أو أسماء تجارية.

2-  فيما يتعلق بمستلزمات األكل والزخارف المصنوعة من البورسلين، يتعين أن يحمل كل منها اسم منشئها واسم 
المصنع المنتج لها بطباعتهما بالكّي تحت السطح األملس أو فيه.

3-  فيما يتعلق بالمنسوجات، يجب طباعة اسم الجهة المنتجة 

وبلد المنشأ ونوع القماش ونسب خلط المواد واسم الجهة المستوردة على مسافات متساوية بين بعضها على القماش، 
باستثناء

هذه األنواع:

- األنواع الخاضعة للفصل )58( من منظومة التعريفة الموحدة
-الفرو االصطناعي

- الستائر السميكة والمعتمة
- الحاالت التي توافق عليها لجنة االلتماسات

األجهزة والمعدات والمنتجات واللوحات الهوائية )3(
باستثناء المنتجات المستخدمة ألغراض طبية.

ال تُستخدم المواد المستنفدة لألوزون في تصنيع هذه المنتجات )أي: الفريون، CFC11-12113-114، الرغوة، بروميد 
الميثيل(
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:Special Conditions are required for the following goods

ملحق 2

البضائع المعلقة من االستيراد
:Pesticides and chemicals as follows

S Common Name Chemical Name Use Trade Names

1 The DDT and its
derivatives or
Zeidane

p.p1.1.1-trichloro2.2-bis(4-
chloropheny)ethane)

Pesticides DDT
Anofex
Chorophenothane
Dedelo
Pentachlorin
rukseam
zerdane
supracide combi
altracide
cotton dust
(DDT mixture)

2 Lindane or
Benzene
Hexachlorid
Gamma or
HCH
or Gamma BHC
Cotton Dust mixed
with DDT and
sulfur

Gamma isomer of
1.2.3.4.5.6.hexachloro
Cyclohexame
Hammer
Lintox
Gammex
chimac 1200
Lindasun
Gamma mean
Sulbenz
Novigam

Pesticides Isofeox
lidax
Germate Plus
Germa- up
Lindagam
silvanol

3 Camphech
Toxaphene

Polychlorcamphene Pesticides
Helitox
Toxakil

Toxaphene Motox

4 Aldrine 1.2.3.4.10.10.hexachloro1.4.4a5.
8.8a hcxachloro
1.4.4a.5.8.8ahcxahydro=exo
1.4- endo-5.8
dimethanaphthalene

Pesticides Aldrin
octalene

5 Dialdrin 1.4.4a.5.8.8a hexachloro
1,4,4,a.5.8.8a hcxahydro-exo-
1.4- endo-5.8
dimethanaphthalene

Pesticides Dialdrin
Octalox

6 Hepatchlor 1.4.5.6.7.8-heptachloro
13a4.7.7a-atera-hydro-4.7
mechanoidene

Pesticides Heptchlor
Biarbinex
Fhennotox
Drinox
Heptox

7 Hepatchlor
EPOXIDE

Oxidation product of Heptachlor

8 Endrin
or Nendrin

1.2.3.4.10.10 hexachloro 1.4.4a
5.8.8actahydro-exo 1.4- endo-
5.8. Dimethanaphthalene

Pesticides Endrin
Hexadrin
Endrex

9 Isodrin 1.2.3.4.10.10 hexachloro
6.7expoxy 1.4.4a.5.6.7.8.8aoctahydro
exo 1.4-exo5.8
Dimethanonaphthalene

Pesticides Isodrin

10 chlordane 1.2.3.4.5.6.7.8.8-octachloro
2.3.3.a4.7.7a-hexa

Pesticides octachlor
Intox
Clordane
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11 Ethylan 1.1-dichloro-2.2-bis (4-
ethylpheny)ethane

Pesticides Perthane

12 Vamidothion 0.0-dinethy 1.2
(1methylcamoyletylthion) ethl
Phosphorothioel

Pesticides Klval
Kilvar
Trucidor

13 Chlordecone 1.1a.3.4a.4.5.5.5a.5b.6decaehlorooctai
nydro
1.3.4-metheno
2H cycolobuta(cd)pentalin

Pesticides Kepone

14 Isobenzan 1.2.3.4.5.6.7.8.8-octachloro
1.3.3a.4.7.7a-hexahydro-4.6
merhanoisobenzofuran

Pesticides Telodrin

15 Poly ChorotepLens Heptachloro 2.2-dimethyl-
3.methylene norborane
(chlorinated mixed terpenes)

Pesticides Strobane

16 Mirex 1.1a2.2.3.3a.4.5.5a.5b.6dodecachloroov
tahydro-
1.3.4methano-
1hcyclobutapentalene

Pesticides Dechlorane
Mirex

17 Acrylonitrile 2.prepenenitrile Pesticides
(fumes)

Venotex
Acrylon
Carebacryl

18 Aramite 2.Chlorocthy 2-14-(1.1-
dimethyl-ethyl) Penoxy 1-
methylethy sulphate

Acricic Pesticides Aramite

19 Dibromochloroprop
ane

1.2-dibromo 3- Chlorobrobane Pesticides Fumazone
Nemagone

20 Cloropiecrine Trichloronitromethane fumes Telone
Vorlex
Ditrapex

21 Letptophos O-2-bromo-2.5-dochlorophenyle
O-methly1 -
phenylphosphonothioate

Pesticides Phosvel
Abar

22 Chlorobenylate Ethy1-4.4-dichorobenzilate Acricic Pesticides Kop-Mite
Acaraban
Akar
Folpex
Benzilan
Benz-O-Chlor

23 Pentachorophenol
(sodium
Pentachorophenate
s )

Pentachlorophenoxy Sodium
Or
Sodium pentachlorophenate

Fungi and bacterial
Pesticides

Mitrol
Permatox
Dowicide
Santobrite
Napclor

24 Crimidine 2-chloro-N,N-6 trimethy 14-
pyrimineamiae

Rodents Pesticide Castrix

25 Flouroacetic acid
and its derivatives

Sodium ionoluoroacetate Fluoroaeitamide Rodents Pesticide Fratol
Yasoknok
Rodex
Baran

26 Fenoprop
or Silvex

2-( 2.4.5 - trichorophenoxy
popionic asid

Weeds Pesticides Kuron
Fruiton T

27 T- 2.4.5 2( 2.4.5 - Trichlorop اhenoxy
acetic acid

Weeds Pesticides Nettle - Ban
Selvoxone
Ban - Dok
Spontox

28 Morphaquate 1.1 - bis - 2 - ( 3.5 dimethlyl 1-
4 - morphlinyl ) - oxoethyl
4.4 bibyridhum

Fuming and
sterilizing matter

Morphoxone

29 Ethylene Oxide 1,2 - Epoxyethane Pesticides Oxirane
Eto
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30 Lead Compounds Lead arsenate
Lead arsenite

Fungi Pesticides Gypsin
Suprabel
Talbot

31 Mercury
Compounds

Merecuric Chloride
Mercurous Oxide
Mercurous choride
Methoxyethyl mercury acetate
phenyl mercury salicylate

Merfusan
Mersil
Santa
Cyclomel
Calomel
Mercuran
Merculine

32 Arsenicals Copper acctoalsenite lead
arsenate lead arsenite Methyl
arsonic acid Arsenic
acid&arsenic trioxide
potasium,Sodiume,and Calsium
arsentic

Fungi and Weeds 
Pesticides

Paris green
Gypsin Suprabel
Daconate Ansar

33 Cadmium
Compounds

Cadmum Calcium Copper zinc
Chormate complex Cadmium
Chlorido Cadmium Secinate
Cadmium Sebacat

Fungi Pesticides Crag turf
Caddy
Cadiminate
Kromade

34 Selenium
Compounds

Compounds contanininit
selenium

35 Organic solvent
Chloroform

Chloroform It is prohibited to be 
used as a solvent in 
preparing of the
Pesticides.

36 Organic solvent
and Carbon
Tetrachtoride

Carbon Tetrachtoride It is prohibited to be 
used as a solvent in 
preparing of the
Pesticidesor fighting 
stored grains blights.

37 Zineb Zinc ethylene bis
( dithiocarbamate )

Fungi Pesticides Dithane Z
Cuprosan
Mancosan
Comazin

38 Dinitro Orthocresol Dinitro orthocresol ( DNOC )
(Oils containing the compound )

Pesticides Trifocide
Trifrina
Universal
Kafrasol Oil

39 Bitertanol 1-(Bipheny 1-4-1-oxy) 3.3-
dimethy1-1-1 -(1H-1.2.4-triazo-
1-y1)butan-2-o1

Pesticides Baycor
Bitrex
Baymat

40 Ethylene dibromide 1.2 Dibromoethan Fuming Pesticides Dibrome
Bromiofume
E.D.B.85
Dowfume

41 Anto 1-Naphty 12-Thiourea Rodents Pesticides Antu

42 Inorganic Fluoride
compounds

Sodium Flouride Sodium
Fluorosilicate

Pesticides Safsan

43 Nitrofen 2-4 dichloropheny 1
4- nitrophenyt ether

Weeds Pesticides Tok
Tokorn
Nip

44 Binabacryl 2-sec. Butl -4,6 dinitropheny 14-
nitromethy letronate

Acricic and Fungi
Pesticides

Morocide
Endosan
Acricid

45 Captafol N.(1.1.2.2-tetrachlotoethy ithyio
) cyclohex 4-enc-12 dicarboxy
mide

Fungi Pesticides Difolatan
Foltaf
Haypen
Folcid

46 Cyhexatin Tricyclohexyltin itin hidroxide Acricic Pesticides Silatian
Plictran
Dorvert
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47 Fentine hydtroxide Triphenyl tin hydroxide Fungi Pesticides Du-ter
Farmatin

48 Fentine acetate Triphenyl tin acetate Fungi Pesticides Besrstan

49 Dino Sib dinoseb 2 - sec. Butyl 1.6 - dinitrophenol Weeds Pesticides Fanicide
Ivocit

50 Dinoterb 2 -sec buby. 1.6 dinitrophenol Weeds Pesticides Nixone
Herbogil
Tolkan
(mixed with Izobrotiorone )

51 Ethylene
diechloride

1.1 loroethane Gransoan

52 Mevinphos methyl - 3-
(dimethoxyphosphioyloxy )
butyl - 2 enoate

Pesticides Phosdrin
Duraphos
Mevidrin

53 Carbophenthion s - 4 cloropheny ithimethy 1-0.0.
Dimethy phosphorodithioate

Pesticides Trithion
Garrathion
Trithion oil

54 Dioxathion s.s -( 1.4 dioxane 2-3- diyl)
o.o.o.o.- tetraethyl bis
(phospitithioate )

Pesticides Delnav
Hercules
Deltic
Navadel

55 Dimeton - s- methyl o.o. diethyl - o.2 ethylthioethyl -
phosphorothioate

Pesticides Metasystox

56 Dimeton - s -
methyl

s. -2- ethylthioethyl - o.o
dimethyl phosphorothioate

Pesticides Metaisosystox

57 Chloranil 2.3.5.6 - tetrachloro 1.4 - bech
/heh/oquinone

Fungi Pesticides Spergon

58 Chlotaniformethme n. (2.2.2. - trichlore - 10 (3.4 -
dichloroaniilion ) ethyl
formamiuc

Fungi Pesticides Imugan
Milfaron

59 Chlorodimeform N2-4chloro - o- toly1) N1,N1-
dimethly formamidione

Pesticides Glecron
Fondal

60 Acrolen 2- Poropenal Water weeds
Pesticides

Magnacisde
QAqulaine

61 Thionazin o.o. - dietlhyl o.pyreazin 2 yl
phos - phosphorothioale

Nematodes
Pesticides

Nemafos
Zinofos

62 Anthraquinone 9.10 - Anthracenedione Birds repellent Morkit

63 Barban 4- Chlorobut - 2 - yny13-
chorocarbnilate

Weeds Pesticides Carbyne

64 Chlorthamid - 64 2.6 - diehlorothiobenamide Weeds Pesticides Prefix

65 Di - allate s 2.3diehioroally - di - isopropyl
(thiocarvamate)

Weeds Pesticides Avadex

66 Parathion
Thiphos

Fostox
Penncap
Efolidol
Niran

67 Methyl Parathion Pesticide
Mixture of oils and
Parathion

Fostox Metil
Pencap - M
Kafrol oil

68 Phosphamidon Pesticides Dimecron
Apamidon

69 Phosfolan Pesticides Cyolane Cylan

70 Mephosfolan Dithyl 4 - methyl - 1.3 dithiolan
- 2- ylidene phosphoamidate

Pesticide
Mixtures

Cytrolane/
Endrin

71 Azinphos-methyl S-3,4 - dihydro 4-oxo - 1.2.3-
ben - zotriaxin -3- ylmethyl o,o -
dimmethyl phosphorodithioate

Pesticide
Mixtures

Cuthion
Gusathion
Tamaron
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72 Flucythrinate - a- cyano -3- phenixybenzyl (s)
-2- (4- difluforo -
methoxphenyl) -3 methylbu

Pesticides Cybolt
Cythrin
Pay - off

73 Methidathion s- 2.3 - dithydro -5- mthoxy -3-
oxo 1.3.4 thiadixzol -3-
ylmethyl o.o. dimethyl
phosphorodithioate

Pesticides Supracide
Ultracide
Oleosupracide

74 Nicotinc (s) -3- (1- methylyrolidin -2 -yl)
pyrimidine

Pesticides Nicotine
Sulphate

75 Piperophos Weeds Pesticides Rilof
Avirosan

76 Methoxyuchlor triehloro 2.2 bis-
(4methulphenyl) ethane

Weeds Pesticide
Mixtures

Marlate
Saitofos
(Mixture of Parathion
and Melathion)

77 Chinomethionate 6-methyl-1.3 dithiolo (4.5-b)
quinoxalin-2- one

Fungi Pesticides Morestan

78 Fluorodifen 4-nitrophenly- a,a,a- trifuoro 2-
nitro-p- tolylether

Weeds Pesticides Prforan

79 Endosulfan (1,4,5,6,7,7 hexachloro -8,9,10,-
trinorbron -5- en- 2.3
ylkenevismetny lene) sulphite

Pesticides Thiodan
Cyclodan Malix
Thimul Thiofor

80 Inorganoc Cyanide
Compounds

hydrogen cyanide or
hydrocyanic acid
sodium cyanide
calcium cyanide

Rodents pesticides
and fumes

Cyanogas
Cyangas
Cymag
Sodiumm cyanide Calcium
cyanide

81 (Aldicarb) Aldicarb 96% Temic 15% G
Merat 15 % G

82 (Chlorothalonil) Chlorothalonil 95 % Prapho 50 % WP
Daconil K Z 75 %WP
Dacotil 75 %WP
Dacober 50 % WP
Dacomax 50 % SC

83 (Captan) Monserin Combi 70 %WP
Captan 50 %WP
Phitafax 300 / 75 % WP

84 (Cyproconazole) Rude Cyproconazole 94 % Atmi SL 10 %
Atmi S 80.8 %
WPorWDG

85 (Propiconazole) Telt 10, 25 % EC

86 (Hexaconazole) Anfil 5 % SC

87 (Tebuconazole) Racsil 2 % DS
Racsil 2 % WS
Racsil 2.5 % FS
Folicor 25 % EC

88 (Tetraconazole) Domarc 10 % EC
Eimnnt 12.5 % EW

89 (Propargite) Crude Propargite 85 % Comit 73 %EC
Comit 75 %EC
Comit Elnasr 75 % EC
Comit 30 % WP

90 (Thiophanate
methyl)

Tobsn M 70 % WP
Hsta 70 % WP
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91 (Mancozeb) Crude Mancozeb 85 %
Crude Mancozeb 88 %
Crude Mancozeb 85 %

Nimsbor 80 % WP
Daithin M 45 80 % WP
Daithin M 45 KZ 80 %WP
Tridex 45 % FL
Tridex 75 % DG
Tridex 80 % WP
TriMiltox Forte 40 %WP
Galbin Mancozeb 58 % WP
Ferocober 90% WP
Rhidomil Mancozeb 58 % WP
Rhidomil Mancozeb 72 % WP
Mancober 69.5 % WP
Sandofan M8 64 % WP
Mecal M 70 % WP
Sandocor M1 64 %WP
Rhibost M2 67 % WP
Acrobat Mancozeb 69 % WP
Sabthin 82.6 % WP
Serino 60 % WG
Manco 80 % WP
Rhidomil Gold Mancozeb 68 
%WP
Aromil - MZ 80 % WP
Agrozeb 80 % WP
Anadol 80 % WP
Daicozeb 80% WP
Mancozan 80 % WP
Tazolin 72 % WP
Rhidozid 72 % WP
Kioram 72 % WP

92 (Maneb) Crude Maneb 80 % Comabrob 37 % WP
Sanfanib 70 % WP
Alhares S 65.5 % WP

93 (Folpet) Mecal 75 % WP

94 (Procymidone) Somesclics 50 % WP
Somesclics 50 % WPH or 
WDF

95 (Iprodione) Rofral 50 % WP

96 (Butachlor) Crude Butachlor 85 %
Crude Butachlor 90 %
Crude Butachlor 92.8 %

Machit 60 % EC
Botarics KZ 60 % EC

97 (Alachlor) Lasso 48 % WP
Lasso 55 % Suspension

98 (Metolachlor) Birdaoer 58.6 % WP
Cotoran Extra 50 % WP
Dowal 96 % EC

99 (Carbaryl) Carbaryl 97 % Sevene 85 % WP
Sevene KZ 85 % WP
Skebe 85 % WP

100 (Propoxur) Pigon Yondin 20 % EC

101 (Thiodicarb) Larfin 80 % DF
Larfin 37.5 %FL

102 Tetrachlorovinphos Gardona 70 % EC

103 (Fosetyl-Aluminium) Crude Fosetyl Aluminium 95 % Mecal 75 % WP
Alyiit 80 % WP
Mecal M 70 % WP
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104 (Dimethoate) Crude Dimethoate 95 %
Crude Dimethoate 96 - 98 %
Crude Dimethoate 95 %
Crude Dimethoate 97 %
Crude Dimethoate 95 %
Crude Dimethoate 95 %
Crude Dimethoate 95 %
Crude Dimethoate 95 %
Crude Dimethoate 95 %
Crude Dimethoate 96 %

Roger 40 % EC
Dimethoate KZ 300 / 40 %EC
Sidone 40 %EC
Dimomix 40 % EC
Perfixthione 40 % EC
Dimethoate KZ 100 / 40 % EC
Tiltox 40% EC
Digor 40 % EC
Comithomate 40 % EC
P-E 58 / 40 % EC
Nasr Thoate 40 % EC
Comithoate 40 % EC
Roxione 40 % EC
Roxione Elnasr 40 % EC
Dimethoate KZ 200 / 40 % EC
Romithoate 40 % EC
Bembithoate 40 % EC
Demizil 40 % EC
Actathoate 40 % EC

105 (Dicofol) Crude Dicofol 95 % Calthin 18.5 % EC
Calthin KZ 18.5 % EC
Tidifol KZ 24 % EC
Calthin 35 % EC
Tidifol 24 % EC
Dicomit 18.5 % EC

106 (Etofenprox) Tribone 30 % EC

107 (Cypermethrin)
(Alpha-
Cypermethrin)

Crude Cypermethrin 25 %
Crude Cypermethrin 94.6 %
Crude Cypermethrin 92 %
Crude Cypermethrin 70 %
Crude Cypermethrin 90 %
Crude Cypermethrin 87.5 %
Crude Cypermethrin 92 %
Crude Cypermethrin 97 %
Crude Alpha-Cypermethrin 97 %

Bolitrin 20 % EC
Fenome KZ 20 % EC
Festac 10 % EC
Festac 25 % EC
Sweetened Festac 25 % EC
Bestox 15 % EC
Simbosh KZ 10 % EC
Sheer 10, 30% EC
Rebcord 30 % EC
Sebrco 10 % EC
Fenome 20 % EC
Bolitrin KZ 20 % EC
Bestox 20 % EL
Simbosh 10 % EC
Neorill 200 20 % EC
Sheer KZ 10 % EC
Sweetened Rebcord 30 % EC
Alpha-Cyper10 % EC
Super Alpha 10 % EC
Sparkil 25 % EC

108 (Permethrin) Cobix 25 % WP

109 (Clofentezine) Apollo 50 % SC

110 (Triadimenol) Bifidan 25 % EC
Bifidan MO 20 % SC

111 (Benomyl) Crude Benomyl 95 % Benlit 50 % WP

112 (Thiabendazole) Tecto 45 % FL

113 (Oxadixyl) Crude Oxadixyl Sandofan Paste

114 (Triadimefon) Bileton 25 % WP
Sweetened Bileton 25 % WP
Intracole Kombi 71.5 % WP

115 (Terbutryn) Igrane 90 % WP
Tobogard 50 % WP
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116 (Atrazine) Crude Atrazine 96 %
Crude Atrazine 92 %
Crude Atrazine 98 %

Giabix Kombi 80 % WP
Brimixtra 50 % WP
Sweetened Itrazics 80 % WP
Gisabrim 80 % WP
Sweetened Gisabrim 80% WP
Herbazine 80 % WP
Gisabrim 90% WP

117 (Simazine) Trivi 30 % SC

118 (Trifluoralin) Crude Trifluoralin 96 %
Crude Trifluoralin 95 - 96 %

Digremin 48 %EC
Trivlan 48 %EC
Sweetened Trivlex 48 %EC

119 (Bromacil) Crude Bromacil 95 % Hiver X 80 % EC

120 (Oxyfluorfen) Gool 24 %EC
Gool KZ 24 %EC

121 (Oxadiazon) Crude Oxadiazon 92 % Ronstar 25 %EC
Ronstar KZ 25 %EC
RonstarB-L 40 %EC

122 (Bromoxynil) Brominal 24 %EC
Bardenar 22.5 %EC

123 (Linuron) Avallone - S 47.5 % WP

124 (Pendimethalin) Crude Pendimethalin 90 % Stomb 50 %EC
Stomb KZ 50 %EC

125 (Dicchlobenil) Cazorone- G 6.75 % G

126 (Thiamethoxam) Ictarra 25 % WG

127 (Pymetrozine) Chis 25 % WP
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المرفق 3

البضائع التي تم تعليق استيرادها
ألف- المبيدات الحشرية والمواد الكيميائية على النحو التالي:

األسماء التجاريةاالستخداماالسم الكيميائياالسم المتداولالعنصر

د د ت)1(
ومشتقاته أو

الزيدان

p.p1.1.1-trichloro2.2-bis)4-
chloropheny(ethane(

د ت تالمبيدات الحشرية
أنوفاكس

كوروفينوثان
ديديلو

بينتاكلورين
روكسيم
زردان

سوبراسيد كومبي
ألتراسيد

مسحوق القطن
)خليط د د ت(

ليندان أو)2(
بنزين

إيكزاكلوريد
جاما أو

سداسي كلور حلقي الهكسان
أو سداسي الكلوريد جاما

خليط مسحوق القطن
مع د د ت

الكبريت

االيسومر غاما من 
 1.2.3.4.5.6.هكسا كلورو

الهكسان الحلقي
الهامر

لينتوكس
جاماكس

شيماك 1200
لينداسون
جاما مين
سولبينز
نوفيجام

إيزوفيوكسالمبيدات الحشرية
ليداكس

جيرمات بلوس
جيرما آب

لينداجام
سيلفانول

كامبفيش)3(
توكسافين

المبيدات الحشريةبوليكلوركامفين
هيليتوكس
توكساكيل

توكسافين موتوكس

 1.2.3.4.10.10.هيكزاكلورو1.4.4a5ألدرين)4(
8.8a هيكزاكلورو

1.4.4a.5.8.8ahcxahydro=exo
endo-5.8 1.4-

ديميثانافثالين

ألدرينالمبيدات الحشرية
أوكتالين

1.4.4a.5.8.8a hexachloroديالدرين)5(
-a.5.8.8a hcxahydro-exo,1,4,4

endo-5.8 1.4-
ديميثانافثالين

ديالدرينالمبيدات الحشرية
أوكتالوكس

heptachloro-1.4.5.6.7.8إيباتكلور)6(
13a4.7.7a-atera-hydro-4.7

ميكانويدين

إيبتكلورالمبيدات الحشرية
بياربينكس

فهينوتوكس
درينوكس
ايبتوكس

إيباتكلور)7(
إيبوكسيد

منتج أوكسيدايشن من إيبتاكلور

إندرين)8(
أو نيندرين

hexachloro 1.4.4a 1.2.3.4.10.10
-5.8.8actahydro-exo 1.4- endo

)5.8( ديميثانافثالين

إندرينالمبيدات الحشرية
إيكزادرين
إيندريكس

hexachloro 1.4.4a 1.2.3.4.10.10إيزودرين)9(
6.7expoxy 1.4.4a.5.6.7.8.8aoctahydro

exo 1.4-exo5.8
ديميثانونافثالين

إيزودرينالمبيدات الحشرية



الملحق

77

octachloro-1.2.3.4.5.6.7.8.8كلوردان)10(
a4.7.7a-hexa.2.3.3

أوكتاكلورالمبيدات الحشرية
إينتوكس
كلوردان

-4( dichloro-2.2-bis-1.1إيثيالن)11(
ethylpheny(ethane

بيرثانالمبيدات الحشرية

dinethy 1.2-0.0فاميدوثيون)12(
1methylcamoyletylthion( ethl(

فوسفوروتيويل

كلفالالمبيدات الحشرية
كيلفار

تروسيدور

1.1a.3.4a.4.5.5.5a.5b.6decaehlorooctaكلورديكون)13(
inydro

1.3.4-metheno
2H cycolobuta)cd(pentalin

كيبونالمبيدات الحشرية

octachloro-1.2.3.4.5.6.7.8.8إيزوبنزان)14(
1.3.3a.4.7.7a-hexahydro-4.6

ميرهانويزوبينزوفوران

تيلودرينالمبيدات الحشرية

Heptachloro 2.2-dimethyl-بولي كوروتيبلينس)15(
methylene norborane.3

)تربينات مكلورة مختلطة(

ستروبانالمبيدات الحشرية

1.1a2.2.3.3a.4.5.5a.5b.6dodecachlorooميريكس)16(
vtahydro

1.3.4methano
1hcyclobutapentalene

ديكلورانالمبيدات الحشرية
ميريكس

المبيدات الحشرية2.بريبينينيتريلأكريلونيتريل)17(
)األبخرة(

فينوتيكس
أكريلون

كارباكريل

1.1-.2(- Chlorocthy 2 -14أراميت)18(
dimethyl-ethyl( Penoxy 1-

ميثيالثي الكبريتات

المبيدات الحشرية 
باألكريسيك

أراميت

ديبروموكلوروبروبان)19(
.

فومازونالمبيدات الحشرية1.2 - ديبرومو -3كلوروبان
نيماجون

تيلون)األبخرة(تريكلورونيتروميثانكلوروبيكرين)20(
فورليكس
ديترابكس

O-2-برومو-2.5-دوكلوروفينيلليتبتوفوس)21(
- O-methly1
فينيلفوسفونوتيات

فوسفيلالمبيدات الحشرية
أبار

المبيدات الحشرية إيثي-4.4-1ديكوروبنزيالتكلوروبينيالت)22(
باألكريسيك

كوب- مايت
أكارابان

آكار
فولبيكس
بينزيالن

بينز - أو- كلور

بينتاكوروفينول)23(
)صوديوم

بينتاكوروفيناتس(
.

بينتاكلوروفينوكسي صوديوم
أو

صوديوم بينتاكوروفينات

البكتيريا وأنواع الفطريات
المبيدات الحشرية

ميترول
بيرماتوكس

دويسايد
سانتوبرايت

نابكلور

-2كلورو6- تريميثي -14كريميدين)24(
بيريمينيانميي

كاستريكسمبيدات القوارض



78

الملحق

حامض فلوروأكتيك)25(
ومشتقاته

فراتولمبيدات القوارضصوديوم آيونولووروأسيتات فلووروآتايمايد
ياسوكنوك
روديكس

باران

فينوبروب)26(
أو سيلفيكس

-2) 2.4.5 - تريكوروفينوكسي
حمض بوبيوني

مبيدات الحشرات في 
األعشاب الضارة

كورون
فرويتون

)27(T- 2.4.5henoxyا Trichlorop - 2.4.5 (2
حمض أسيتيك

مبيدات الحشرات في 
األعشاب الضارة

نيتل - بان
سيلفوكسون
بان - دوك
سبونتوكس

3.5 dimethlyl 1- - 1.1 ( - bis - 2مورفاكويت)28(
morphlinyl ( - oxoethyl - 4

bibyridhum 4.4

للتبخير 
والتعقيم

مورفوكسون

أوكسيرانالمبيدات الحشريةEpoxyethane - 1,2إيثلين أوكسيد)29(
إيتو

أرسنات رصاصيالمكونات الرصاصية)30(
أرسنايت رصاصي

المبيدات الحشرية 
للفطريات

جيبسين
سوبرابيل

تالبوت

الزئبق)31(
مكونات

الكلوريد الزئبقي
أوكسيد زئبقي
كلوريد زئبقي

أسيتايت زئبقي ميثوكسياثيل
فينيل زئبق ساليسياليت

ميرفوسان
ميرسيل

سانتا
سيكلوميل
كالوميل

ميركوران
ميركولين

رصاص نحاسي أكتولسينايتأرسونيكالس)32(
أرسنايت رصاصي ميثيل أرسنايت

أرسونيك حمضي 
حمض وتريوكسيد أرسونيك
بوتاسيوم، صوديوم، كالسيوم

أرسيناتيك

مبيدات الحشرات 
في األعشاب الضارة 

والفطريات

باريس جرين
جيبسين سوبرابيل

داكونايت أنسار

كادميوم)33(
مكونات

كادموم كالسيوم نحاس زنك
كورمايت كومبلكس كادميوم
كلوريدو كادميوم سيسنايت

كادميوم سيباكات

المبيدات الحشرية 
للفطريات

كراغ تورف
كادي

كاديمينايت
كرومايد

سيلينيوم)34(
مكونات

مكونات تحتوي على
سلينيوم

المذيب العضوي)35(
كلوروفورم

ُيمنع استخدامه كمذيب كلوروفورم
عند إعداد

المبيدات الحشرية

المذيب العضوي)36(
والكربون

تيتراكتورايد

ُيمنع استخدامه كمذيب تيتراكتورايد الكربون
عند إعداد

المبيدات الحشرية أو 
مضادات آفات الحبوب 

المخزنة

الزنك إيثيلين بيسزينب)37(
)ديثيوكاربامايت(

المبيدات الحشرية 
للفطريات

ديثان ز
كوبروسان
مانكوسان
كومازين
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دينيترو أورثوكريزول ) DNOC (دينيترو أورثوكريزول)38(
)الزيوت التي تشمل المكون(

تريفوسايدالمبيدات الحشرية
تريفرينا

يونيفرسال
زيت كافراسول

-Bipheny 1-4-1-oxy( 3.3-(1بيتيرتانول)39(
-dimethy1-1-1 -)1H-1.2.4-triazo

1-y1(butan-2-o1

بايكورالمبيدات الحشرية
بيتريكس

بايمات

ديبرومالمبيدات الحشرية بالتبخير1.2 ديبروميثانإيثيلين ديبرومايد)40(
بروميوفيوم

E.D.B.85
دوفيوم

أنتومبيدات القوارضNaphty 12-Thiourea-1أنتو)41(

الفلوريد غير العضوي)42(
مكونات

صوديوم فلوريد صوديوم
فلوروسيليكات

سافسانالمبيدات الحشرية

dichloropheny 1 4-2نيتروفان)43(
nitrophenyt ether 4-

مبيدات الحشرات في 
األعشاب الضارة

توك
توكورن

نيب

-sec. Butl -4,6 dinitropheny 14-2بيناباكريل)44(
نيتروميثيل ليترونايت

أكريسيك والفطريات
المبيدات الحشرية

ماروسايد
إندوسان
أكريسيد

1.1.2.2-tetrachlotoethy ithyio(.Nكابتافول)45(
cyclohex 4-enc-12 dicarboxy )

مايد

المبيدات الحشرية 
للفطريات

ديفوالتان
فولتاف
هايبن

فولسيد

المبيدات الحشرية تريسيكلوهيكسيلتين إيتين هيدروكسايدسيهيكزاتين)46(
باألكريسيك

سياالتيان
بليكتران
دورفير

المبيدات الحشرية تريفينيل تين هيدروكسايدفينتاين هيدتروكسايد)47(
للفطريات

دو-تير
فارماتين

المبيدات الحشرية تريفينيل تين أسيتايتفينتاين أسيتايت)48(
للفطريات

بيسرستان

مبيدات الحشرات في sec. Butyl 1.6 - dinitrophenol - 2دينو سيب دينوسيب)49(
األعشاب الضارة

فانيسايد
إيفوسيت

مبيدات الحشرات في sec buby. 1.6 dinitrophenol- 2دينوتيرب)50(
األعشاب الضارة

نيكسون
هيربوجيل

تولكان
)ممزوجة بإيزوبروتيورون(

إيثيلين)51(
دياكلورايد

غرانسون1.1 لوروإيثان

ميثيل 3--ميفينفوس)52(
)ديميثوكسيفوسفيولوكسي(

butyl - 2 enoate

فوسدرينالمبيدات الحشرية
دورافوس
ميفيدرين

s - 4 cloropheny ithimethy 1-0.0.كاربوفينثيون)53(
ديميثي فوسفوروديثيات

تريثيونالمبيدات الحشرية
غاراثيون

زيت تريثيون
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s.s -) 1.4 dioxane 2-3- diyl(ديوكساثيون)54(
o.o.o.o.- tetraethyl bis

)فوسبيتيثيوات(

ديلنافالمبيدات الحشرية
هيركيولس

ديلتيك
نافاديل

)55(Dimeton - s- methyl- o.o. diethyl - o.2 ethylthioethyl
فوسفوروتيوات

ميتاسيستوكسالمبيدات الحشرية

)56(- Dimeton - s
ميثيل

s. -2- ethylthioethyl - o.o
ديميثيل فوسفوروثيوات

ميتايسوسيستوكسالمبيدات الحشرية

tetrachloro 1.4 - bech - 2.3.5.6كلورانيل)57(
heh/oquinone/

المبيدات الحشرية 
للفطريات

سبيرغون

2.2.2. - trichlore - 10 )3.4( .n -كلوتانفورميثم)58(
dichloroaniilion ( ethyl

فورماميوك

المبيدات الحشرية 
للفطريات

إيموغان
ميلفارون

-N2-4chloro - o- toly1( N1,N1كلوروديميفورم )59(
ديميثلي فورماميديون

غليكرونالمبيدات الحشرية
فوندال

األعشاب الضارة في الماء-2 بوربينالأكرولين)60(
المبيدات الحشرية

ماغناسياسد
كواكوالين

o.o. - dietlhyl o.pyreazin 2 ylثيونازين)61(
phos - phosphorothioale

نيماتودس
المبيدات الحشرية

نيمافوس
زينوفوس

موركيتطارد الطيورAnthracenedione - 9.10آنثراكينون)62(

-Chlorobut - 2 - yny13- 4باربان)63(
كوروكاربنياليت

مبيدات الحشرات في 
األعشاب الضارة

كاربين

)64(Chlorthamid - 64diehlorothiobenamide - 2.6 مبيدات الحشرات في
األعشاب الضارة

بريفيكس

s 2.3diehioroally - di - isopropylدي - آالت)65(
)ثيوكارفامايت(

مبيدات الحشرات في 
األعشاب الضارة

آفاديكس

باراثيون)66(
ثيفوس

فوستوكس
بينكاب

إيفوليدول
نيران

المبيدات الحشريةميثيل باراثيون)67(
مزيج من الزيوت 

وباراثيون

فوستوكس ميتيل
بينكاب - م

زيت كافرول

ديميكرونالمبيدات الحشريةفوسفاميدون)68(
آباميدون

سيوالين سيالنالمبيدات الحشريةفوسفوالن)69(

Dithyl 4 - methyl - 1.3 dithiolanميفوسفوالن)70(
ylidene phosphoamidate 2- -

المبيدات الحشرية
خلطات

سيتروالين/
إندرين

-S-3,4 - dihydro 4-oxo - 1.2.3آزينفوس- ميثيل)71(
- ben - zotriaxin -3- ylmethyl o,o

ديميثيل فوسفوروديثيوات

المبيدات الحشرية
خلطات

كوثيون
غوساثيون

تامارون

- a- cyano -3- phenixybenzyl )s(فوسيثرينايت)72(
- difluforo 4-( --2

methoxphenyl( -3 methylbu

سيبولتالمبيدات الحشرية
سيثرين

باي - أف
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s- 2.3 - dithydro -5- mthoxy -3-ميثيداثيون)73(
-oxo 1.3.4 thiadixzol -3
ylmethyl o.o. dimethyl

فوسفوروديثيوات

سوبراسايدالمبيدات الحشرية
ألتراسايد

أوليوسوبراسايد

)s( -3- )1- methylyrolidin -2 -yl(نيكوتينك)74(
بيريميداين

نيكوتينالمبيدات الحشرية
كبريتات

مبيدات الحشرات في بايبيروفوس)75(
األعشاب الضارة

رايلوف
آفيروسان

triehloro 2.2 bis-ميثوكسيوكلور)76(
4methulphenyl( ethane(

مبيدات الحشرات في 
األعشاب الضارة

خلطات

ماراليت
سايتوفوس

)مزيج من الباراثيون
وميالثيون(

methyl-1.3 dithiolo )4.5-b-6(شينوميثيونايت)77(
quinoxalin-2- one

المبيدات الحشرية 
للفطريات

موريستان

-nitrophenly- a,a,a- trifuoro 2-4فلوروديفان)78(
nitro-p- tolylether

مبيدات الحشرات في 
األعشاب الضارة

برفوران

)hexachloro -8,9,10 1,4,5,6,7,7,-إندوسلفان)79(
trinorbron -5- en- 2.3

ylkenevismetny lene( sulphite

ثيودانالمبيدات الحشرية
سيكلودان ماليكس

ثيمول ثيوفور

إينورغانوك سيانايد)80(
مكونات

هيدروجين سينايد أو
حمض هيدروسيانيك

سيانيد الصوديوم
سيانيد الكالسيوم

مبيدات القوارض
واألبخرة

سيناوغاس
سيناغاس

سايماغ
صوديوم سينايد كالسيوم

سينايد

تيميك G  15% ألديكارب  %96)ألديكارب()81(
G % 15 ميرات

برافو WP  % 50كلوروثالونيل 95 %)كلوروثالونيل()82(
K Z 75 %WP داكونيل

WP% 75 داكوتيل
WP % 50 داكوبير

SC % 50 داكوماكس

مونسيرين كومبي WP% 70)كابتان()83(
WP% 50 كابتان

 فيتافاكس 300/
WP % 75

أتمي  SL 10 %رود سيبروكونازول 94 %)سيبروكونازول()84(
% S 80.8  أتمي

WPorWDG

 تيلت 10,)بروبيكونازول( )85(
WP % 25

آنفيل SC % 5)هيكزاكونازول( )86(

راكسيل  DS % 2)تيبوكونازول()87(
WS % 2  راكسيل

FS % 2.5  راكسيل
EC % 25 فوليكور

دومارك EC % 10)تيتراكونازول( )88(
EW % 12.5 إيمنت
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كوميت EC% 73بروبارجيت خام  85 %)بروبارجيت()89(
EC% 75 كوميت

EC % 75 كوميت إلناسر
WP % 30 كوميت

)ثيوفانايت)90(
ميثيل(

M 70 % WP توبسن
WP % 70 هستا

مانكوزاب خام  85 %)مانكوزاب()91(
مانكوزاب خام  88 %
مانكوزاب خام  85 %

WP % 80نيمسبور
M 45 80 % WP دايثين

M 45 KZ 80 %WP دايثين
FL % 45  تريديكس

DG % 75  تريديكس
WP % 80  تريديكس

WP% 40  تريميلتوكس فورت
 WP % 58   غالبين مانكوزاب

WP 90%  فيروكوبير
 WP % 58  ريدوميل مانكوزاب
 WP % 72  ريدوميل مانكوزاب

WP % 69.5 مانكوبير
M8 64 % WP ساندوفان

M 70 % WP ميكال
M1 64 %WP ساندوكور
M2 67 % WPريبوست

 WP % 69  أكروبات مانكوزاب
WP % 82.6 سابثين
WG % 60  سيرينو

WP % 80  مانكو
WP% 68 ريدوميل غولد مانكوزاب

MZ 80 % WP -آروميل
WP % 80 آغروزاب

WP % 80 آنادول
WP 80%  دايكوزاب
WP % 80 مانكوزان
WP % 72 تازولين

WP % 72  ريدوزيد
WP % 72 كيورام

كومابروب WP % 37ماناب خام  80 %)ماناب()92(
WP % 70 سانفانيب

S 65.5 % WP  آلهاريس

ميكال WP % 75)فولبيت()93(

سوميسكليكس WP % 50)بروسيميدون()94(
سوميسكليكس WPH % 50 أو  

WDF

روفرال WP % 50)آبروديون()95(

بوتاكلور خام  85 %)بوتاكلور()96(
بوتاكلور خام  90 %

بوتاكلور خام  92.8 %

EC % 60 ماشيت
KZ 60 % EC بوتاريكس

السو WP % 48)آالكلور()97(
السو 55 % إيقاف

بيرداور WP % 58.6)ميتوالكلور()98(
WP % 50 كوتوران إكسترا

EC % 96 دوال

سيفين WP % 85كارباريل 97 %)كارباريل()99(
KZ 85 % WP سيفين

WP % 85 سكيبي
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يوندين EC % 20)بروبوكسور( بيجون)100(

الرفين  DF % 80)ثيوديكارب()101(
FL% 37.5  الرفين

غاردونا EC % 70تيتراكلوروفينفوس)102(

ميكال WP % 75فوسيتيل-ألمنيوم خام  95 %)فوسيتيل-ألمنيوم()103(
WP % 80 آلييت

M 70 % WP ميكال

ديميثوات خام  95 %)ديميثوات()104(
ديميثوات خام  -96 98 %

ديميثوات خام  95 %
ديميثوات خام  97 %
ديميثوات خام  95 %
ديميثوات خام  95 %
ديميثوات خام  95 %
ديميثوات خام  95 %
ديميثوات خام  95 %
ديميثوات خام  96 %

EC % 40 روجر
KZ 300 / 40 %EC ديميثوات

EC% 40 سيدون
EC % 40 ديموميكس

EC % 40 بيرفيكسثيون
 KZ 100 / 40 % EC ديميثوات

EC 40% تيلتوكس
EC % 40 ديغور

EC % 40 كوميثومات
P-E 58 / 40 % EC
EC % 40 ناسر ثوات
EC % 40 كاميثوات
EC % 40 روكسيون

EC % 40 روكسيون إلناسر
KZ 200 / 40 % EC ديميثوات

EC % 40 روميثوات
EC % 40 بيمبيثوات
EC % 40 ديميزيل
EC % 40 أكتاثوات

كالثين EC % 18.5ديكوفول خام  95 %)ديكوفول()105(
KZ 18.5 % EC كالثين
KZ 24 % EC تيديفول

EC % 35 كالثين
EC % 24 تيديفول

EC % 18.5 ديكوميت

تريبون EC % 30)إيتوفينبروكس()106(

)سيبيرميثرين()107(
)ألفا-

سيبيرميثرين(

سيبيرميثرين خام  25 %
سيبيرميثرين خام  94.6 %

سيبيرميثرين خام  92 %
سيبيرميثرين خام  70 %
سيبيرميثرين خام  90 %

سيبيرميثرين خام  87.5 %
سيبيرميثرين خام  92 %
سيبيرميثرين خام  97 %

ألفا- سيبيرميثرين خام  97 %

EC % 20 بوليترين
KZ 20 % EC فينوم

EC % 10 فيستاك
EC % 25 فيستاك

EC % 25 فيستاك ُمحلّى
EC % 15 بيستوكس

KZ 10 % EC سيمبوش
 شير 10,

WP 30%
EC % 30 ريبكورد
EC % 10 سيبركو

EC % 20 فينوم
KZ 20 % EC بوليترين

EC % 20 بيستوكس
EC % 10 سيمبوش

 نيوريل 200
EC % 20

KZ 10 % EC شير
EC % 30 ريبكورد ُمحلّى

EC % 10 ألفا - سيبر
EC % 10 سوبر ألفا
EC % 25 سباركيل

كوبيكس WP % 25)بيرميثرين()108(
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أبولو SC % 50)كلوفينتيزين()109(

بيفيدان EC % 25)ترياديمينول()110(
MO 20 % SC بيفيدان

بينليت WP % 50بينوميل خام  95 %)بينوميل()111(

تيكتو  FL % 45)ثيابيندازول()112(

معجون ساندوفانأوكساديكسيل خام)أوكساديكسيل()113(

بيليتون WP % 25)ترياديميفون()114(
WP % 25 بيليتون ُمحلّى

WP % 71.5 إنتراكول كومبي

إيغران WP % 90)تيربوترين()115(
WP % 50 توبوغارد

أترازين خام  96 %)أترازين()116(
أترازين خام  92 %
أترازين خام  98 %

WP % 80 إجيابيكس كومبي
WP % 50 بريميكسترا

WP % 80 إيترازيكس ُمحلّى
WP % 80 جيسابريم

WP 80% جيسابريم ُمحلّى
WP % 80 هيربازين
WP 90% جيسابريم

تريفي SC % 30)سيمازين()117(

تريفليورالين خام  96 %)تريفليورالين()118(
تريفليورالين خام  -95 96 %

EC% 48 ديغريمين
EC% 48 تريفالن

EC% 48 تريفليكس ُمحلّى

هيفير X 80 % ECبروماسيل خام  95 %)بروماسيل()119(

جول EC% 24)أوكسيفليورفين()120(
KZ 24 %EC جول

رونستار EC% 25أوكزاديازون خام  92 %)أوكزاديازون()121(
KZ 25 %EC رونستار

B-L  40 %EC رونستار

برومينال EC% 24)بروموكسينيل()122(
EC% 22.5 باردينار

آفالون-S  47.5 % WP)لينورون()123(

ستومب EC% 50بينديميثالين خام  90 %)بينديميثالين()124(
KZ 50 %EC ستومب

كازورون -  G 6.75 % G)ديكلوبينيل()125(

إيكتارا WG % 25)ثياميثوكسام()126(

تشيس WP % 25)بيميتروزين()127(
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المرفق 4

األقسام 21 بموجب تصنيفات رموز النظام المنسق
القسم 1: الحيوانات الحية، المنتجات الحيوانية

 01 الحيوانات الحية
 02 اللحم وبقايا اللحم القابلة لألكل

 03 السمك والقشريات والرخويات وغيرها من الالفقاريات المائية.
 04 المنتجات اللبنية، بيض العصافير، العسل الطبيعي، المنتجات الحيوانية القابلة لألكل، التي لم يقع التنصيص عليها أو إدراجها في قسم آخر

05 المنتجات الحيوانية التي لم يقع التنصيص عليها أو إدراجها في قسم آخر

القسم 2: الُخضر ومنتجاتها
 06 األشجار الحية ونباتات أخرى، البصالت والجذور وما شابهها، الورود المقطوعة وأوراق الزينة

 07 الخضروات القابلة لألكل وجذور ودرنات معينة
 08 الفواكه القابلة لألكل والمكّسرات، قشور فاكهة الليمون أو البطيخ.

 09 القهوة والشاي والمّتة والبهارات
 10 الحبوب

 11 منتجات قطاع المطاحن، الشعير، النشويات، اإلينولين، جلوتين القمح
 12 بذور زيتية وفواكه زيتية، مختلف الحبوب، البذور والفواكه، النباتات الصناعية أو الطبية، القش والعلف

 13 اللزاق، العلكة، الراتنجات وغيرها من العصارات والمواد األخرى المشتقة من الخضر.
14 المواد المضفرة المستخرجة من الخضر، المنتجات المستخرجة من الخضر التي لم يقع التنصيص عليها أو إدراجها في قسم آخر

القسم 3: الدهون النباتية أو الحيوانية والزيوت والمنتجات المشتقة منها، والدهون الجاهزة والقابلة لألكل، وأنواع الشمع الحيواني أو النباتي
15 الدهون النباتية أو الحيوانية والزيوت والمنتجات المشتقة منها، والدهون الجاهزة والقابلة لألكل، وأنواع الشمع الحيواني أو النباتي.

القسم 4: المواد الغذائية الجاهزة؛ المشروبات، المشروبات الخمرية والخل، التبغ وبدائل التبغ المصنعة
 16 مستحضرات اللحم أو السمك أو القشريات أو الرخويات وغيرها من الالفقاريات المائية.

 17 السكريات والحلويات السكرية
 18 الكاكاو ومستحضرات الكاكاو

 19 مستحضرات الحبوب والدقيق، النشويات أو الحليب؛ منتجات صنع الحلويات
 20 مستحضرات الخضر والفواكه والمكسرات وغيرها من النباتات

 21 مستحضرات متنوعة قابلة لألكل
 22 المشروبات والمشروبات الخمرية والخل

 23 بقايا وفضالت صناعات األغذية، وعلف الحيوانات
24 التبغ وبدائل التبغ الُمصنعة

القسم 5: المواد المعدنية
 25 الملح، الكبريت، التربة والحجارة، مواد التجصيص، الكلس واالسمنت

 26 الخامات وخبث المعادن والرماد
17 أنواع الوقود المعدنية، الزيوت المعدنية والمنتجات المستقطرة منها، المواد البتيومينية، الشمع المعدني

القسم 6: المنتجات من الصناعات الكيميائية أو الصناعات المقترنة بها
28 المواد الكيميائية غير العضوية؛ المكونات العضوية أو غير العضوية من المعادن الثمينة، أو من المعادن النادرة في األرض، أو من عناصر تتكون من 

 مواد مشعة أو من نظائر.
 29 المواد الكيميائية العضوية

 30 المواد الصيدالنية
 31 األسمدة

32 مستحضرات الصباغة أو تسمير البشرة؛ التانين ومشتقاته، األصباغ، المواد الملونة االصطناعية وغيرها من المواد الملونة، األلوان المائية والورنيش، 
 المعجون وغيره من أنواع اإلسفلت؛ أنواع الحبر

 33 الزيوت األساسية والمستحضرات الراتنجية والمعطرة والتجميلية والمستخدمة في الحمام
34 الصابون، المواد العضوية ذات الفاعلية السطحية، مستحضرات الغسيل، مستحضرات التشحيم، الشمع االصطناعي، الشمع الجاهز، مستحضرات 

 التلميع أو التنظيف، الشموع والمواد المشابهة لها، المعاجين القابلة للتطويع، شمع األسنان ومستحضرات األسنان المصنوعة من الجبس.
 35 مواد من األلبومين، النشويات المحّورة، اللصق، األنزيمات

 36 المتفجرات، المنتجات النارية، أعواد الثقاب، المواد تلقائية االشتعال،  مستحضرات معينة قابلة لالحتراق
 37 البضائع الفوتوغرافية أو السينماتوغرافية

38 مواد كيميائية متنوعة
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القسم 7: البالستيك والمواد المصنوعة منه، المطاط والمواد المصنوعة منه
 39 البالستيك والمواد المصنوعة منه 

40 المطاط والمواد المصنوعة منه

القسم 8: الصالل والجلود الخام، الجلد، الجلود من الفرو والمواد المصنوعة منها، السروج واألحزمة الجلدية، مواد السفر، الحقائب اليدوية وغيرها من 
األوعية، المواد المصنوعة من أحشاء الحيوان )إلى جانب تلك المصنوعة من حرير الدود(

 41 الصالل والجلود )إلى جانب الجلود من الفرو( الخام، الجلد 
42 المواد المصنوعة من الجلد، السروج واألحزمة الجلدية، مواد السفر، الحقائب اليدوية وغيرها من األوعية، المواد المصنوعة من أحشاء الحيوان )إلى 

 جانب تلك المصنوعة من حرير الدود(.
43 الجلود من الفرو والفرو االصطناعي، وما ُيصنع منها

القسم 9: الخشب والمواد الخشبية، فحم األخشاب؛ الفلين والمواد المصنوعة منه؛ المواد المصنوعة من القش؛ الحلفاء أو غيرها من المواد المضفرة، 
لوازم السالل وُكلُّ ما ُيْصَنُع من أََمالِيد

 44 الخشب والمواد الخشبية، فحم األخشاب
 45 الفلين والمواد المصنوعة منه

46 المواد المصنوعة من القش؛ الحلفاء أو غيرها من المواد المضفرة، لوازم السالل وُكلُّ ما ُيْصَنُع من أََمالِيد

القسم 10: لب الخشب أو أي مواد من األلياف السليلوزية؛ األوراق أو األلواح الورقية التي ُيعاد تصنيعها )من البقايا أو الفضالت(؛ األوراق واأللواح 
الورقية والمواد المصنوعة منها

 47 لب الخشب أو أي مواد من األلياف السليلوزية؛ األوراق أو األلواح الورقية التي ُيعاد تصنيعها )من البقايا أو الفضالت(
 48 األوراق واأللواح الورقية والمواد المصنوعة منها، المواد المصنوعة من لب الورق

49 الكتب المطبوعة، الصحف، الصور ومنتجات أخرى من قطاع الطباعة، المخطوطات، النسخ المطبوعة والمخططات.

القسم 11: المنسوجات والمواد المصنوعة من النسيج
 50 الحرير

 51 الصوف، الوبر الحيواني الخشن أو الناعم، وبر الحصان وخيوط الغزل والقماش المحبوك
  52 القطن 

 53 ألياف أخرى من النسيج النباتي؛ خيوط الغزل الورقية واألقمشة المحبوكة المصنوعة منها
 54 الخيوط من صنع اإلنسان

 55 األلياف المتقّطعة القصيرة من صنع اإلنسان
 56 مواد الحشو، من النسيج وغير محبوكة؛ خيوط غزل خاصة؛ الجداائل واألمراس، الحبال واألسالك والمواد المصنوعة منها 

 57 السجاد وغيرها من المنسوجات التي تستخدم لتغطية األرضية
 58 قماش محبوك خاص؛ ألياف نسيجية مورقة، أربطة، أقمشة النجود؛ األقمشة المزركشة والُمطّرزة

 59 المنسوجات الُمشّربة أو المغلفة أو المغطاة أو المصفحة، المواد المصنوعة من منسوجات تصلح لالستخدام ألغراض صناعية
 60 منسوجات متشابكة أو من نوع الكروشيه

 61 مواد ُتستخدم كمستلزمات أو أكسسوارات للباس، متشابكة أو من نوع الكروشيه
 62 مواد ُتستخدم كمستلزمات أو أكسسوارات للباس، ليست متشابكة وليست من نوع الكروشيه

63 مواد أخرى مصنوعة من المنسوجات، طواقم، ثياب ملبوسة ومنسوجات ملبوسة، مالبس بالية

القسم 12: األحذية، أغطية الرأس، المطريات، الشمسيات، عصي المشي، عصي الجلوس، السياط، السياط الجلدية وأجزائها، الريش الجاهز والمواد 
المصنوعة منه، األزهار االصطناعية، مواد مصنوعة من الشعر البشري

 64 األحذية واألحذية النصفية وما شابهها، وأجزاء من هذه المواد
 65 أغطية الرأس وأجزاء منها

 66 المطريات والشمسيات وعصي المشي وعصي الجلوس، السياط، السياط الجلدية وأجزائها،
67 الريش الجاهز والريش الطري الناعم والمواد المصنوعة منهما، األزهار االصطناعية، مواد مصنوعة من الشعر البشري

القسم 13: المواد المصنوعة من حجر أو جبس أو اسمنت أو ال األسبستوس أو الميكا أو ما يشبهها من المواد، المنتجات المصنوعة من السيراميك، 
الزجاج أو األدوات البلورية

 68 المواد المصنوعة من حجر أو جبس أو اسمنت أو ال األسبستوس أو الميكا أو ما يشبهها من المواد
 69 المنتجات المصنوعة من السيراميك

70 الزجاج أو األدوات البلورية

القسم 14: الآللئ الطبيعية أو المستولدة صناعيا، األحجار الثمينة أو شبه الثمينة، المعادن الثمينة، الصفائح المعدنية بالمعدن الثمين والمواد المصنوعة 
منها، المجوهرات المقّلدة، العمالت المعدنية

71 الآللئ الطبيعية أو المستولدة صناعيا، األحجار الثمينة أو شبه الثمينة، المعادن الثمينة، الصفائح المعدنية بالمعدن الثمين والمواد المصنوعة منها، 
المجوهرات المقلّدة، العمالت المعدنية.
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القسم 15: المعادن األساسية والمواد المصنوعة منها
 72 الحديد والصلب

 73 المواد المصنوعة من الحديد والصلب
 74 النحاس والمواد المصنوعة منه 
 75 النيكل والمواد المصنوعة منه.

 76 األلمنيوم والمواد المصنوعة منه
 77 )مخصصة إلضافات ممكنة في المستقبل في إطار النظام الموحد(

 78 الرصاص والمواد المصنوعة منه
 79 الزنك والمواد المصنوعة منه

 80 القصدير والمواد المصنوعة منه
 81 المعادن األساسية األخرى، المعدن الخزفي والمواد المصنوعة منه

 82 األدوات، واللوازم، أدوات القطع، المالعق والشوكات، المصنوعة كلها أو أجزاء منها  من المعدن األساسي
83 مواد متنوعة مصنوعة من المعدن األساسي

القسم 16: اآلالت واألجهزة الميكانيكية؛ المعدات الكهربائية والقطع التي تكونها؛ مسجالت الصوت ومخرجات الصوت، مسجالت الصورة والصوت 
التلفزيوني ومخرجاتها، واألجزاء واألكسسوارات الملحقة بهذه المواد

 84 المفاعالت النووية، المراجل، األجهزة اآللية والميكانيكية، والقطع التي تكونها
85 اآلالت واألجهزة الميكانيكية؛ المعدات الكهربائية والقطع التي تكونها؛ مسجالت الصوت ومخرجات الصوت، مسجالت الصورة والصوت التلفزيوني 

ومخرجاتها، واألجزاء واألكسسوارات الملحقة بهذه المواد,

 القسم 17: المركبات، الطائرات، السفن ومعدات النقل التابعة لها
86 قاطرات السكك الحديدية والترامواي، عربات السكك الحديدية والقطع التي تكونها، مثبتتات مسار السكك والترامواي وتجهيزاتها والقطع المكونة لها، 

 معدات إشارات المرور الميكانيكية )بما في ذلك اإللكتروميكانيكية( بأنواعها.
  87 العربات األخرى إلى جانب السكك الحديدية أو عربات الترامواي واألجزاء واألكسسوارات المكونة لها

 88 الطائرات والعربات الفضائية واألجزاء المكونة لها
89 السفن والمراكب والهياكل التي تطفو على الماء

القسم 18: األدوات البصرية والفوتوغرافية والسينماتوغرافية وأدوات القيس، والتحقق والدقة، واألدوات واألجهزة الطبية أو الجراحية؛ ساعات الحائط 
وساعات اليد، اآلالت الموسيقية، والقطع واألكسسوارات المكونة لها

90 األدوات البصرية والفوتوغرافية والسينماتوغرافية وأدوات القيس، والتحقق والدقة، واألدوات واألجهزة الطبية أو الجراحية؛ والقطع واألكسسوارات 
 المكونة لها

 91 ساعات الحائط وساعات اليد والقطع المكونة لها
92 اآلالت الموسيقية، والقطع واألكسسوارات المكونة لها

القسم 19: األسلحة والذخائر، والقطع واألكسسوارات الملحقة بها
93 األسلحة والذخائر، والقطع واألكسسوارات الملحقة بها.

القسم 20: مواد ُمصنعة متنوعة
94 األثاث والمفروشات وداعمات حشية الفراش، والوسائد وما يشبهها من األفرشة المحشوة، المصابيح وتجهيزات اإلضاءة، التي لم ُتدرج أو ُينص عليها 

 سابقا، اإلشارات المضيئة، اللوحات المضيئة وما يشبهها، المباني مسبقة الصنع
 95 ألعاب األطفال ومستلزمات األلعاب والرياضات، القطع واألكسسوارات المصاحبة لها

96 مواد ُمصنعة متنوعة

القسم 21: أعمال فنية، المقتنيات النادرة والتحف
 97 أعمال فنية، المقتنيات النادرة والتحف.

98 )مخصصة لألغراض الخاصة لألطراف المتعاقدة(
99 )مخصصة لألغراض الخاصة لألطراف المتعاقدة(
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ملحق 5 - نماذج من الوثائق

Forms of Documents

الملحق 1-5: شهادة اإلجراءات الجمركية )بطاقة المتعاملين( 
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الملحق 5.2: نموذج إعالن االستيراد



90

الملحق

الملحق 5.3: نموذج إعالن التصدير نموذج 13
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ملحق 5.4: ترخيص االستيراد
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الملحق 5.5: ترخيص التصدير
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الملحق 5.6: بطاقة متطلبات اإلنتاج )االحتياجات / اللوازم(
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الملحق 5.7: شهادة المنشأ - الكوميسا
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الملحق 5.8: شهادة المنشأ - يورو واحد
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الملحق 5.9: شهادة المنشأ يورومد
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الملحق 5.10: شهادة المنشأ – نموذج أ 
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GAFTA - الملحق 5.11: شهادة المنشأ
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الملحق 5.12: شهادة مزاولة مهنة االستيراد
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الملحق 5.13: شهادة مزاولة مهنة التصدير



الملحق

101

الملحق 14-5: الشهادة الصحية لشحنات التصدير – األغذية 
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الملحق 15-5: شهادة الزراعة لشحنات التصدير - الزراعية
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الملحق 5.16: طلب الموافقة المسبقة على االستيراد للثروة الحيوانية

	   134	  

Annex	  5.16:	  Application	  for	  Pre-‐import	  Approval	  for	  Livestock	  
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الملحق 17-5: طلب الموافقة المسبقة على التصدير للفاكهة والخضروات

	   135	  

Annex	  5.17:	  Application	  for	  Pre-‐export	  Approval	  for	  Fruits	  &	  Vegetables	  (Coding)	  …	  01/02	  
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الملحق 17-5: طلب الموافقة المسبقة على التصدير للفاكهة والخضروات 

	   136	  

Annex	  5.17:	  Application	  for	  Pre-‐export	  Approval	  for	  Fruits	  &	  Vegetables	  (Coding)	  …	  02/02	  
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الملحق 5.18: طلب البنك لالستيراد للمتاجرة )نموذج 4(

	   137	  

Annex	  5.18:	  Bank	  Application	  for	  Importing	  for	  Trading	  (Form	  4)	  
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الملحق 19-5: طلب البنك لالستيراد لمشروعات اإلنتاج )نموذج 5(

	   138	  

Annex	  5.19:	  Bank	  Application	  for	  Importing	  for	  Production	  Projects	  (Form	  5)	  
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الملحق 5.20: طلب البنك لالستيراد لالستخدام الشخصي )نموذج 6(

	   139	  

Annex	  5.20:	  Bank	  Application	  for	  Importing	  for	  Personal	  Use	  (Form	  6)	  
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الملحق 5.21: طلب اإلصدار المؤقت للواردات )تحت الحراسة(

	   140	  

Annex	  5.21:	  Application	  for	  Imports	  Temporary	  Release	  (Under	  Custody)	  …	  01/03	  
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الملحق 5.21: طلب اإلصدار المؤقت للواردات )تحت الحراسة(

	   141	  

Annex	  5.21:	  Application	  for	  Imports	  Temporary	  Release	  (Under	  Custody)	  …	  02/03	  
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الملحق 5.21: طلب اإلصدار المؤقت للواردات )تحت الحراسة(

	   142	  

Annex	  5.21:	  Application	  for	  Imports	  Temporary	  Release	  (Under	  Custody)	  …	  03/03	  
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الملحق 5.22: إيصاالت الجمارك الرسمية

	   143	  

Annex	  5.22:	  Official	  Customs	  Receipts	  	  
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The International Trade Centre (ITC) is the joint agency of the World Trade Organization and the United Nations.

Street Address
International Trade Centre 
54-56 rue de Montbrillant
1202 Geneva, Switzerland 

P: +41 22 730 0111
F: +41 22 733 4439
E: itcreg@intracen.org
www.intracen.org

Postal Address
International Trade Centre 
Palais des Nations
1211 Geneva 10, Switzerland 
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