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 القـسـم األول
 الئحة القواعد المنفذة ألحكام قانون اإلستيراد والتصدير

 األولالبـــاب 
 اإلستيـــــراد
 الفصـل األول

 تعاريف وأحكام عامة
 ـــ

المنفدذة  والئحة القواعدد 1975لسنه  118ن رقم فى تطبيق أحكام القانو  ـ 1مادة
 -ها : له يقصد باإللفاظ والعبارات التالية المعني المبين قرين كل من

  :اإلستيراد  (أ)
الدددى داجدددل  مهوريدددة مصدددر العربيدددة مدددن الجدددار  هدددو  ادددب السدددا  

 ا  عنهداوإدجالها الى الدائرة ال مركية وتس يل البيان ال مركى لإلفدر
 ئي.برسم الوارد النها

 بالددداجلومددن األسددواح الحددرة مددن المندداطق الحددرة ويكددون االسددتيراد 
المدرج  األجدر  المعدار  مدن من المعدار  واألسدواح الدوليدة وو

 طبقا لاقواعد العامة لالستيراد من الجار . باقامتها
  المستورد : (ب)

 الشددج  الطبيعددي أو االعتبددار  المقيددد باسددمه البيددان ال مركددي عددن
عدن  را  النهدائي عنهدا برسدم الدوارد ل والمسدئولالسا  المطاوب اإلفد

 استيفاء القواعد اإلستيرادية .

  اإلستيراد لالت ار: ( )
الشددددج  الطبيعددددي واالعتبددددار  المقيددددد بسدددد ل  هكددددل مددددا يسددددتورد

فددى شدد ن  1982لسددنه  121المسددتوردين وفقددا ألحكددام القددانون رقددم 
ندد ع ابحالتهدهدا لبيعس ل المستوردين من سا  تحمل الصفة الت ارية 

 يايدة أوعمايدة تحو دون إ دراء أ  اأو تغايفه ااإلستيراد أو بعد تعبئته
 . اتكمياية عايه

  :الساعي والجدمي اإلستيراد لإلنتا   (د)
مددا  ول كددل مددا تسددتورده المشددروعات اإلنتا يددة لبيعدده بعددد تغييددر حالتدده 
بده  تستورده المشروعات الجدمية بمدا يحقدق ت ديدة الجدمدة فيمدا تقدوم

التشدغيل مستاـزمات اإلنتا  أوويشمل ذلك إليها من أعمـال ل أو يـوكل 
لوسديطة االجامات والمواد األوليدة والسدا  أو أداء الجدمة بما في ذلك 

 . وغيرها من األ زاء
 : اإلستيراد لالستجدام الجا )هـ( 

وقطد   مدن أصدول رأسدماليةـ لغير اإلت ار أو اإلنتدا  ـ  يستوردكل ما 
قدق وغيرهدا السدتجدامها عادى نحدو تتحواألعدالن ومواد الدعاية غيار 

 به منفعة 
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 لوما يسددتورد لاتدد  ير التمددوياي يعدددلنشدداط المسددتورد ولدديه لشجصدده
 أستجداماً جاصاً فيما عدا سيارات الركوب .

 اإلستيراد لالستعمال الشجصى :( و) 
سا   له أو لعائاته من تحقيق منفعةلطبيعى الشج  يستورده الكل ما 

ائاى حيث نوعيتها وكمياتها م  االستعمال الشجصى أو العدمناسبة من 
 عاى نحو ال يحمل صفة اإلت ار .و
 : لاحكومةاإلستيراد ( ز) 

دارة هو ماتستورده الوزارات والمصالح والهيئدات العامدة ووحددات اإل
 .المحاية واألشجا  األعتبارية العامة لتحقيق أغراضها 

ين وهددذه د مددن السددا  طبقدداً ألحكددام القددوانـدد يكددون اسددتيراد احتيا ددات الددبال2مددادة
 الالئحة  وبما ال يجالف النظام العام واآلداب.

حظدر  ي وز بقرار مدن الدوزير المجدت  بالت دارة الجار يدة أو مدن يفوضده ـ3مادة
  .التعامل م  أ  مورد أ نبي يتعمد األضرار بصالح االقتصاد المصر

قواعددد المسددئول عددن اسددتيفاء ال ـدد يكددون المقيددد باسددمه البيددان ال مركددي هددو4مددادة
يل اإلسددتيرادية وي ددوز التنددازل عددن الرسددائل المسددتوردة والتددي تددم تسدد 
يكدون والبيان ال مركي لها إلى أ  شج  طبيعي أو أعتبار  قبل االفرا  
يل  وز تعدالمتنازل له هو المسئول عن استيفاء القواعد االستيرادية كما ي

 فرا  .نظام اإلفرا  فى أ  مرحاة قبل اإل
وذلدك فيمدا عددا الرسددائل التدي عرضدت عاددي ال هدات المجتصدة بدد  راءات  

لوزار  االفح  وتم رفضها لعدم مطابقتها لامواصفات الفنية طبقا لاقرار 
   .2006لسنة  32رقم 

 اآلتي : ـ ال تسر  أحكام هذه الالئحة عاى 5مادة
 اضده وفقداً لمداالسا  التى يستوردها قطاع البتدرول والالزمدة لتحقيدق أغر -1

ى شد نه وذلك فيما عدا سيارات الركوب ل و ما ورد فد يحدده وزير البترول
   .ن  جا 

يديددة التددى يددرف  المرسددل إليدده اسددتالمها ويددتم إعادتهددا إلددى الطددرود البر - 2
 المرسل منه .

صددر األ نبددي واألوراح الماليددة التددي يددتم تددداولها بددين  مهوريددة م أوراح النقددد -3
 ول األ نبية عن طريق ال هات المرج  لها بهذا النشاط.العربية والد

نتدددا  السدددابق اإلفدددرا  عنهدددا الدددواردة بنظدددام السدددما  الم قدددت مسدددتازمات اإل -4
 امها من % من الكميات التي تم استجد 5لامشروعات اإلنتا ية بما ال يت اوز 

 هذه المستازمات فى منت ات تم تصديرها وتسويتها .
برسدددم اطق الحدددره أو مدددن المندددالدددواردة مدددن الجدددار   السدددا  المصدددرية - 5  

فقدا و وفق صحيح اال راءات ال مركيةالسابق قيامهم بتصديرها  المصدرين
  :لاشروط االتية
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وعينيدددة البضدددائ  السدددابق حقدددق ال مدددارك مدددن صدددحة المسدددتندات تت)أ( أن 
 .تصديرها

 عادى السا  الزراعية والغذائيدة عادى الهيئدة العامدة لارقابدةعر  )ب( 
 .الصادرات والواردات

دة  سائل األسماك المصادة من بحيرة النوبة السودانية وكذا األسماك المصدار -6
 ار . ب ساطيل الصيد التي تحمل العام المصر  والتي تعمل فى أعالى البح

 .شرية والدم ومشتقاته التي ترد لامستشفيات أو بنوك العيوناألعضاء الب -7
ء كدان ميدراث شدرعى مدن مدورثين بالجدار  سدواكما يد ول إلدى المصدريين  -8

رسدمية  أ نبياً بمدا فدى ذلدك السديارات بشدرط تقدديم وثيقدة مالمورث مصرياً أ
 يددد ماكيددة المددورثفعايهددا مددن ال هددة المجتصددة بددوزارة الجار يددة ت مصدددح

ثة اورلال دد الورثة ال يفر  عن الوارد إـلألصناف محل اإلرث ل وفى حالة تع
 . كيل رسميأوالوكيل عنهم بتو

راد بقصدد سدواء كدان اإلسدتي( ل 1) يوقدف اسدتيراد السدا  المدر دة بدالماحق رقدمـد 6مادة
ى لزراعدة عاديوافدق وزيدر امدا ل فيما عدا  اإلت ار اواإلنتا  اواإلستجدام الجا 

رة ي ددوز لاددوزير المجددت  بالت دداوإسددتيراده كمبيددد زراعددي أو مطهددر فطددر  ل 
مات مسددتاز جتصددة الموافقددة عاددى اسددتيراد الجار يددة بعددد أجددذ رأ  ال هددات الم

راكددز ماإلنتددا  مددن تاددك السددا  لامشددروعات اإلنتا يددة أو الجدميددة وإحتيا ددات 
 .ومعاهد البحوث وال امعات وذلك فى حدود اإلحتيا ات الفعاية 

يالت يشددترط لالفددرا  عددن السددا  المسددتوردة المطاددوب تمتعهددا بتفضدد ـ )مكددرر(6مددادة
اتددابير لالمنظمدة لهدذا الشد ن وكدذا السدا  الجاضدعة  مركية وفقا لالتفاقيدات 

ن المشددار اليدده ا 1998لسددنة  161التعويضددية وفقددا الحكددام القددانون رقددم 
 ة بالمستندات التالية:مصحوبتكون الرسالة 

متده شهادة المنش  عاي ان تتضمن بياناتها اسم المصن  المندت  وعال (1)
 الت ارية ان و دت.

 دت والمنت  وعالمته الت ارية ان فاتورة نهائية مدون بها اسم  (2)
 لبريد االليكتروني.ا-لفاكها-وعنوانه ورقم التايفون

 نش الم دون عاي كافة العبوات بادوبالنسبة لاسا  المعب ة ي    
ة أو ايزيواسم المنت  وعالمته الت ارية,بالاغة العربية أو االن 

 ."2005لسنة  227طبقا لاقرار الوزار  رقم "الفرنسية
 : يشترط لإلفرا  عن السا  المستوردة اآلتيـ  7مادة

وال فدى األحد أن تكون  ديدة وم  ذلك ي وز استيراد السدا  المسدتعماة (1)
( ومدددا ورد بشددد نه نددد  جدددا  بهدددذه الالئحدددة 2)الدددواردة بدددالماحق رقدددم

 والحاالت التى يوافق عايها الوزير المجت  بالت ارة الجار ية.

رار من قلاقواعد التي يصدر بها  أن تحمل عالمات الترقيم الدولي وفقا (2)
 الوزير المجت  بالت ارة الجار ية.

ين ( الشروط الموضحة قدر3أن تستوفي السا  المدر ة بالماحق رقم ) (3)
 كل منها .
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ن بهدا ـ يشترط لإلفرا  عن السا  المسدتوردة أن تكدون مصدحوبة بفداتورة مددو8مادة
لتايفددددون  اسددددم المنددددت  وعالمتدددده الت اريددددة أن و دددددت وعنواندددده ورقددددم ا

 .اإللكتروني الفاكه البريد
 (2017لسنة835)طبقا لقرار وزير الت ارة والصناعة رقم ـ9مادة
 مة م  عدم اإلجالل بما ورد بش نه ن  جا  فى هذه الالئحة يكون سداد قي 

لدددف  ابدد   مددن طددرح  أمريكددىدوالرألفددى الددواردات التددي ت دداوز قيمتهددا          
صدر الل البندوك العامادة داجدل  مهوريدة مالمتعارف عايها مصدرفيا مدن جد

ارك يتددولى البنددك القددائم بالتحويددل إجطددار مصدداحة ال مددالعربيددة عاددى أن 
 الت دارةإلكترونيا ببياندات عمايدة التحويدل التدي يحدددها القطداع المجدت  ب

 الجار يةل وذلك لما يتم استيراده لالت ار أو اإلنتا .
لمشدار جطدار االمسدتوردة إال بعدد ورود اال وال ي وز الالفرا  عن الرسالة          

 إليه بالفقرة السابقة إلى مصاحة ال مارك.
ايدة اندات عموفى حالدة و دود إجدتالف فدي قيمدة أو ندوع الرسدالة الدواردة عدن بي          

ك ار البنددالتحويدل التددي أجطدر بهددا البندك إلكترونيدداًل فعادى ال مددرك المجدت  إجطدد
 ور.ة إلكترونياً بهذا اإلجتالف عاى الفالمعنى وقطاع الت ارة الجار ي

ات أو وي دددوز لامسدددتورد تسدددوية قيمدددة الدددواردات بقيمدددة صدددادر                   
 جامات.

 (2017لسنة835)طبقا لقرار وزير الت ارة والصناعة رقم ـ10مادة
داريدة إلاالعامادة داجدل  مهوريدة مصدر العربيدة بتحصديل المصداريف  البنوكتقوم  

سددا  الت ددارة الجار يددة عددن كامددل قيمددة الالمجددت  بوزير الددالتددى يقررهددا 
صدة المجتوزارة الدأضافتها فدور تحصدياها لحسداب و التحويلالتى تضمنها 

 لد  البنك المركز  المصر . الت ارة الجار يةب
داريدة ريف اإلوعاى البنك إجطار مصداحة ال مدارك إلكترونيداً بالمصدا                

 التي تم تحصياها.
 يددتمفيهددا اإلفددرا  مباشددرة عددن طريددق ال مددارك الحدداالت التددى يددتم وفددى 

وزارة الدددتحصددديل هدددذه المصددداريف بمعرفدددة مصددداحة ال مدددارك لحسددداب 
 .الت ارة الجار يةالمجتصة ب

 وال ي وز االفرا  إال بعد تحقق ال مرك من سداد تاك المصاريف.
د ال بعديا ايراـ ال ي وز لمصاحة ال مارك التصرف فى السا  المجالفة است11مادة

ً واو من يفوضه  صدور قرار من الوزير المجت  بالت ارة الجار ية  فقا
 ه .المشار الي 1975لسنة  118من القانون رقم  15ألحكام المادة 

ن لحي وإذا اقتضت الظروف بي  هذه السا  تعين ت نيب حصياة البي   
 .جالل بالقواعد ال مركيةالالتصرف النهائى فى المجالفة دون ا

 
 

 الفصل الثانى
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 االستيراد لالت ار
 

 (2017لسنة835)طبقا لقرار وزير الت ارة والصناعة رقم ـ12مادة
ألول مدن م  عدم األجالل باألحكام المنصو  عايهدا فدى الفصدل األول مدن البداب ا 

ون أن يكددهددذه الالئحددة ل يتعددين لإلفددرا  عددن السددا  المسددتوردة لالت ددار 
وأن تكددون السدداعة مدر ددة ضددمن  لدينبسدد ل المسددتورمقيدددا المسددتورد 

 .قيد المستورد بهذا الس ل الم موعات الساعية المقيدة فى بطاقة
 موافدداةاردات بوتاتددزم الهيئددة العامددة لارقابددة عاددى الصددادرات والددو                  

 م موعداتمصاحة ال مارك إلكترونياً بالمقيدين بالس ل المشدار اليده ل وال
  وأ  تعديالت تطرأ عايه.الساعية المقيدة لهم 

  .وتسر  إحكام هذه المادة عاى السا  التى تستورد بنظام األمانة 
شدرة مدن يفدر  عنهدا مباعادى السدا  التاليدة وـ ال تسر  أحكام هذا الفصدل 13مادة

 ال مارك بعد سداد المصاريف اإلدارية : 
اى الكتب والصحف والم الت الدورية سواء كانت مطبوعة أو مس اة ع (1)

 .أقرا  مندم ة أو أسطوانات
 كدل تدا ريوميداً ل ه نيد يلفأمجافات السفن األ نبية المستعماة فى حدود  (2)

 فيما عدا السا  االستهالكية المعمرة .
 . مجافات السفن المصرية (3)
 داجل الدائرة ال مركية .والطائرات تجريد السفن نوات   (4)
قدل عادى قيمدة الطدرد دون تكافدة الن( طرود البريد السدري  بشدرط إال تزيدد 5)

 ألفى دوالر.
ت ( الطددرود البريديددة التددى تحتددو  عاددى سددا  وسدديطة أو قطدد  غيددار اآلال6)

 يدد قيمدةوالمعدات واأل هدزة أوالعيندات أو النمداذ  الصدناعية بشدرط إال تز
 الطرد دون تكافة النقل عاى ألفى دوالر.

ة ني البحريدددة وال ويددد( مجافدددات الشدددركات والهيئدددات العامادددة فدددي المدددوا7)
 المصرية والتي توافق عايها هيئات المواني. 

 .نتشالهاإ( ما يباع فى مزاد عاني من السفن ال انحة ومجافاتها التي يتم 8)
نشد  ـ يشترط لإلفرا  عدن السدا  المسدتوردة أن تكدون مصدحوبة بشدهادة م14مادة

 وذلك فيما عدا ما ياي : من ال هات المجتصة مصدح عايها
 ( .2  الواردة بالماحق رقم )السا -أ
مددا توافددق عايدده ال هددات المجتصددة بددوزارتي الصددحة والزراعددة مددن  -ب

ألغذيدة ا –الجامدات الدوائيدة والمدواد التشجصدية  –اآلتيه )األدويدة السا  
بيطريدة األمصدال والاقاحدات ال –األ هزة والمسدتازمات الطبيدة  –العال ية 

ألعشددداب الضدددارة وسدددموم مبيددددات الفطريدددات وا –والمبيددددات الحشدددرية 
يدوم  كتاكيت وبط عمدر –موقفات األنبات ومنظمات نمو النبات  –القواضم 
 التقاو (. –الكسب ومكونات األعالف  –
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 السددا  المقدددم عنهددا فددواتير متضددمنه باددد المنشدد  متددي كانددت صددادرة مددن - 
 .الشركات المنت ة

 .الحاالت التي يوافق عايها الوزير المجت  بالت ارة الجار ية  -د
اد وتقبدددل شدددهادة المنشددد  دون تصدددديق بالنسدددبة لاسدددا  ذات منشددد  دول االتحددد 

يسددا( األوروبيلأواتفاقيددة السددوح المشددتركة لاشددرح وال نددوب األفريقي)الكوم
بددأ معهدا م أواتفاقية تيسير التبدادل بدين الددول العربيدة وكدذا الددول التدي يطبدق

ا مة فى هذلاقواعد المنظالمعاماة بالمثل فيما يج  االعفاء من التصديق وفقا 
 . الش ن 

قدديم تويسمح باإلفرا  عدن الرسدائل غيدر المسدتوفاة لشدهادة المنشد  بشدرط    
صاحب الشد ن جطداب ضدمان غيدر مشدروط بقيمدة السدا  المفدر  عنهدا حسدب 

لمنشد  اتثمين مصاحة ال مارك وال يرد جطاب الضمان إال بعدد اسدتيفاء شدهادة 
م تددهادة فددي ميعدداد أقصدداه سددته أشددهر واال ل عاددى أن يددتم اسددتيفاء هددذه الشدد

ن مددن القددانو 15اسددتيفاء التعددوي  مددن جطدداب الضددمان وفقددا ألحكددام المددادة 
 المشار إليه. 1975لسنه  118
ادددى اندددات المدوندددة بشدددهادة المنشددد  وعويكدددون المسدددتورد مسدددئوالً عدددن البي   

نشد  مساطات ال مارك إذا تبين لهدا و دود ادلدة كافيدة عادى أن صدحة شدهادة ال
فقدا ومحل شك أن تتجذ اإل راءات الالزمة لاتحقق مدن صدحة الشدهادة ل وذلدك 
عدد أجدذ بلاقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المجدت  بالت دارة الجار يدة 

 رأ  وزير المالية .
(              14ادة )لافقدرة ) ( مدن المد 2009لسدنة  517القرار الدوزار  رقدم بتعديل            
ت الشدركا " السا  المقدم عنها فواتير متضمنه باد المنشد  متدي كاندت صدادرة مدنكاالتي

 العالمة.  ةالمنت ةاو صاحب
 

 كدون المددةيشترط لالفرا  عن السا  الغذائية عددا الحبدوب والبقدول ان ت ـمكرر 14مادة
ءات دمدددي مدددن تددداريه تحريدددر شدددهادة اال دددرااآلالمتبقيدددة لفتدددرة الصدددالحية لالسدددتهالك 

عاددي  أو تدداريه وصددول الشددحنة المددواني المصددرية فددي حالددة االفددرا  المسددبق ال مركيددة
 -النحو االتي:

 3  شهور. 6شهور عاي االقل لمدة الصالحية أكثر من 

  شهور. 6شهور وحتي  3شهر عاي االقل لمدة الصالحية أكثر من 

  أشهر. 3يوم وحتي  16أسبوع عاي االقل لمدة الصالحية 

 3 يوم ف قل. 15صالحية أيام عاي االقل لمدة ال 

 "2012لسنة  859"طبقا لاقرار الوزار  رقم 
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 الفصل الثالث                                             
 الساعي والجدمي الستيراد لإلنتا ا

 

 (2017لسنة835)طبقا لقرار وزير الت ارة والصناعة رقم ـ 15مادة
ة الالئحد األول مدن البداب األول مدن هدذه م  مراعاة األحكام المنصو  عايها فى الفصل

و نتدا  ألامشروعات اإلنتا ية والجدمية استيراد احتيا اتها من مسدتازمات اإل
 التشغيل أو أداء الجدمة دون اشتراط القيد فى س ل المستوردينل 

حة ال مدددارك الهيئدددة العامدددة لاتنميدددة الصدددناعية بموافددداة مصددداوتاتدددزم                    
 ً لعامدة االهيئدة الصادر لهدا مسدتند اثبدات نشداطل وعادى  المشروعات بإلكترونيا

ً  لارقابدددة عادددى الصدددادرات والدددواردات  بموافددداة مصددداحة ال مدددارك إلكترونيدددا
   بالمشروعات الصادر لها

 

 من الهيئة.بطاقة إحتيا ات 
و أوعاددى ال هددات األجددر  المشددرفة عاددى أنشددطة مشددروعات إنتا يددة          

 لتددراجي  مزاولددة النشدداط بجددالف ال هددات الددوارد ذكرهدداجدميددة أو مصدددرة 
روعات بددالفقرة السددابقة أن تقددوم بموافدداة مصدداحة ال مددارك إلكترونيدداً بالمشدد
اددى عالصددادر لهددا تددرجي  بمزاولددة نشدداط إنتددا ى أو جدددمى منهددالوإال فيتعددين 
 تورده.المستورد تقديم مستند إثبات النشاط لا مرك المجت  لالفرا  عما يس

 

ى إلنتدا  السداعلوبعد إجتيار المستورد لنظام االفرا  وفق  لنظام االسدتيراد       
د ه فدي حددوو الجدمى إقدراراً وتعهدداً منده بد ن الدوارد مسدتازم إنتدا  أو مكوناتد

 الكميات التي تغطى احتيا اته الفعاية.
ن يداً ببيداوعاى مصاحة ال مدارك موافداة قطداع الت دارة الجار يدة إلكترون       
ع م المشدروفرا  عنه كل شهر وفقا لهذا النظدام موضدحاً بالبيدان )أسدا يتم االبم

 النشاط(. -نوانهع -قمه الضريبىر-االنتا ى  الجدمى
غر  وال ي وز لامشروعات التصرف في المستازمات المستوردة في غير ال   

 يدة بنداءاً المستوردة من أ اه إال بموافقة من الدوزير المجدت  بالت دارة الجار 
 هدة عاى طاب من المشروع المسدتورد متضدمناً مبدررات الطادب التدي تقرهدا ال

 المشرفة عاى النشاط.
 
نهدا تحدت عاإلفرا  النهائى برسم الوارد عن السا  التدى سدبق اإلفدرا  ـ يسمح ب16مادة

 النهائى. قبل اإلفرا االستيرادية نظام السما  الم قت بشرط استيفاء القواعد 
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  الفصل الراب
 االستيراد لالستجدام الجا  

 

 (2017لسنة835)طبقا لقرار وزير الت ارة والصناعة رقم   ـ17مادة
ذه هدددون اإلجددالل باألحكددام المنصددو  عايهددا فددى الفصددل االول مددن البدداب االول مددن 

دة تفدددر  ال مدددارك مباشدددرة عدددن السدددا  الدددوار( 9فيمدددا عددددا المدددادة )الالئحدددة 
يا دات وذلدك فدى حددود احت ةاواالعتباريد ةعيلالستجدام الجا  لألشجا  الطبي

 . النشاط المرج  لهم به

إقدراراً  ام الجدا االسدتجدوبعد إجتيار المستورد لنظام االفرا  وفق  لنظام                 
  ه.احتيا ات النشاط المرج  بفي حدود  السا  الواردةوتعهداً منه ب ن 

رونياً ببيان بما قطاع الت ارة الجار ية إلكتوعاى مصاحة ال مارك موافاة                 
 ب الشد نصداحيتم االفرا  عنه كل شهر وفقا لهذا النظام موضحاً بالبيان )أسدم 

 (.ت ال مرك المج -الوارد الفعاى – النشاطنوع  -نوانهع -رقمه الضريبى-
 
ن شدرط ابـ يسدمح بداإلفرا  النهدائى عدن السدا  التدى سدبق االفدرا  عنهدا م قتداً 18مادة

 االفدرا  تكون السا  المطاوب االفرا  عنها مستوفاة لاشروط االستيرادية وقدت
 .أوالنهائي الم قت

ة ن الدواردومدواد الدعايدة واألعدال ال مارك مباشرة عن العينات والنماذ  تفر ـ 19مادة
 بالشروط اآلتية :  ةاو االعتباري ةالطبيعيلألشجا  

 . صفة العينة او النموذ الت كد من  -
 .فقة الهيئة المجتصة بوزارة الصحة عاى عينات األدويةموا -
 لمناسدبةأن تكون مـواد الدعـاية واألعالن مطبوعاً عايهدا أسدم ال هدة أوا -

 المعان عنها .

  نبية .مواد الدعاية الجاصة باألفالم األموافقة المصنفات الفنية عاى  -
فارات الددواردة لاسدد ـدد تفددر  ال مددارك مباشددرة عددن المددواد اإلعالميددة والمكتبيددة20مددادة

ة اد القوميواالحتفال باألعيأوال هات العامية فى مناسبات عقد م تمرات عامية 
 أن يتم اإلفرا  باسم ال هة المستفيدة .عاى لادول األ نبية ل 

ان ـدد تفددر  ال مددارك مباشددرة عمددا يددرد مددن المراكددز الرئيسددية لشددركات الطيددر21مددادة
اد العربيددة مددن أدوات مكتبيددة ومددواأل نبيددة إلددى فروعهددا فددى  مهوريددة مصددر 

 ن.الطيرا ةراالدعاية واإلعالن والز  الرسمى لاعاماين بشرط موافقة وز
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 الفصل الجامه

 االستيراد لالستعمال الشجصى
 

  تفرالئحة استثناء من أحكام الفصل األول من الباب األول من هذه الـ 22مادةـــ
حبة واء صتي لها صفة االستعمال الشجصى سال مارك مباشرة عن السا  واألمتعة ال

مح رة ويسح الحدية أومشتراه من األسواـرود البريـريق الشحن أوبالطـب أوعن طـالراك
ئية ية ثنالبجارل ويستثني من ذلك الدرا ات ا بهذه السا  واألمتعة ولو كانت مستعماة

 األشواط فيما عدا ما يرد برسم المرضي والمعوقين .
لماحق احكام ة لسيارات الركوب أن تكون مستوفاة لشرط العمر وفقا ألويشترط بالنسب

لك ي من ذ( بهذه الالئحة فى تاريه الشراء أو التماك أو الشحن ل ويستثن3رقم )
ً والواردة برسـم المرضي أ ً جاصا عوقين و المسيارات الركوب الم هزة ت هيزا طبيا

 اإلعفاءات ال مركيةالمستوفين لاقواعد المنظمة ألحكام قانون تنظيم 

قدم يى أن ويسمح لكل مستثمر باستيراد سيارته الجاصة دون التقيد بشرط العمر عا
 .مـوافقة رئيه الهيئة العامة لالستثمار والمناطـق الحرة أومن يفوضه

 
تي كاآل (22دة )لافقرة الثانية من الما 2009لسنة  517القرار الوزار  ب)أول( تعديل 

ً "ويشترط بالنسبة لس حق م الماحكاأل يارات الركوب أن تكون مستوفاة لشرط العمر وفقا
لك ي من ذ( بهذه الالئحة فى تاريه الشراء أو التماك أو الشحن ل ويستثن3رقم )

ً والواردة برسـم المرضي  سيارات الركوب الم هزة ت هيزاً  ً جاصا عوقين و المأطبيا
جطار يتم ا ي انعاعفاءات ال مركيةالمستوفين لاقواعد المنظمة ألحكام قانون تنظيم اإل
 ثالث لغير المدر  باسمه قبل مضي المرور المجت  بعدم تعديل ترجي  السيارة

 .سنوات عاي االقل 
 

( 22لمادة )الافقرة الثانية من  2021لسنة  31بالقرار الوزار  رقم )ثانى( تعديل 
 كاآلتى :

ً " ويشترط بالنسبة لسيارات الركوب أن تكون مستوفاة ل احق ام المألحك شرط العمر وفقا
ة بفاتور لشراءيثبت ا( بهذه الالئحة فى تاريه الشراء أو التماك أو الشحن ل و3رقم )

ك التما يثبت موثقة فى تاريه معاصر لتاريه الشراء بما ال ي اوز ثالثة أشهر ل كما
لمرور ادارة إبتقديم رجصة تسيير ب سم المستورد أو شهادة معتمدة وموثقة صادرة من 

لمرضى رسم ابالواردة يستثني من ذلك سيارات الركوب بالدولة التى كان يعمل بها ل و
لسنة  10ألحكام قانون حقوح األشجا  ذو  اإلعاقة رقم المستوفين أو المعوقين 
مه ر  باسم اجطار المرور المجت  بعدم ترجي  السيارة لغير المفعاي ان يت 2018

 .لسنوات عاي االق قبل مضي ثالث
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 الفصل الساده
 االستيراد لاحكومة 

 
ألول مدن ـ دون اإلجالل باألحكام المنصدو  عايهدا فدى الفصدل األول مدن البداب ا23مادة

المصدالح هذه الالئحة يكدون اسدتيراد السدا  الالزمدة لمزاولدة نشداط الدوزارات و
باريددة واألشددجا  االعتالحكوميددة والهيئددات العامددة ووحدددات اإلدارة المحايددة 

ون ود لجدار فقاً ألحكام القدوانين والادوائح التدى تدنظم مشدترياتها مدن العامة وا
 إشتراط القيد فى س ل المستوردين .

مددا المددادة السددابقة عفددى مباشددرة لا هددات المنصددو  عايهددا ـدد تفددر  ال مددارك 24مددادة
 .تستورده لتحقيق أغراضها

 
 
 
 
  

 الساب الفصل 
 العر  برسم السا  الواردة 
 

لدوليدة وز لرئيه م اه إدارة الهيئدة العامدة لشدئون المعدار  واألسدواح اـ ي 25مادة
السدددما  لاعارضدددين بالمعدددار  واألسدددواح الدوليدددة والمعدددار  التدددى يصددددر 

دة  المسددتوردة برسددم العددر  واإلعدداتددرجي  ب قامتهددا فددى مصددر ل بيبدد  السددا  
د مباشددرة فددى أمدداكن البيدد  التددى تحددددها إدارة المعددر  أو السددوح فددى حدددو
راف النفقددات المحايددة ال نحددة المعددر ل ويددتم البيدد  فددى هددذه الحالددة تحددت أشدد

ادية ل عاددى أن تسددتوفي القواعددـد االسددتيرالهيئددة المددذكورة ومصدداحة ال مددارك
سددتعمال سددواء كددان الشددراء لالت ددـار أو االنتددـا  أو االسددتجدام الجددا  أو اال
 .اد المنش الشجصي ويستثني من ذلك إستيفاء شهادة المنش  والشحن من ب

 
 الثامن الفصل 

 الواردات بدون قيمة ) بدون عو  (
 

ك ال مار تفر حة استثناء من أحكام الفصل األول من الباب األول من هذه الالئـ 26مادة
لي اقيمة  بدونأو متنازل عنها هبات او مساعدات  مباشرة عن السا   الواردة

 : ال هات التالية
حاية إلدارة المة ووحدات اـوالهيئات العام الح الحكوميةـالوزارات والمص -1

 لرياضيةاندية واالتحادات والنقابات العامة واألواألشجا  األعتبارية العامة 
 هات قة الموافوالمراكز البحثية وال امعاتل وذلك بشرط والا نة األولمبية 
 . المشرفة عاى النشاط

 .تصةإلدارية المجال هة موافقة ا بشرط والمسا د والكنائه األهايةال معيات  -2
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استثناء من  تي"( كاآل26لامادة ) 2012لسنة  384م القرار الوزار  رقبتعديل         
شرة عن مبا تفر  ال ماركأحكام الفصل األول من الباب األول من هذه الالئحة 

هزة عدا أ  وذلكبدون قيمة أو متنازل عنها هبات او مساعدات  السا   الواردة
 مستعماة وأ هزتها المساعدة الي ال هات التالية: الكمبيوتر ال

حاية إلدارة المة ووحدات اـالح الحكومية والهيئات العامـالوزارات والمص -1
 لرياضيةاندية واالتحادات والنقابات العامة واألواألشجا  األعتبارية العامة 

 هات قة الموافوالمراكز البحثية وال امعاتل وذلك بشرط والا نة األولمبية 
 . المشرفة عاى النشاط

 .جتصةية المموافقة ال هة اإلداربشرط  والمسا د والكنائه األهايةال معيات  -2
 
 
 
 

 
 
 
 

 الفصل التاس   
 اإل راءات الحدودية لاحماية من إستيراد 
 السا  المتعدية عاى حقوح الماكية الفكرية 

 ـــــ
م بشدكو  قدانوني أن يتقدديحدق لمالدك حقدوح الماكيدة الفكريدة أو ممثادة ال ـد27مادة

أو  إلى ال مرك المجت  لوقف اإلفدرا  عدن الرسدائل التدي لدم يفدر  عنهدا
ات فى طريقها لاوصول إلى المواني المصدرية مدن سدا  أومنت دات أو عبدو
يدة مستورده تحمدل الصدفة الت اريدة متدي أدعدي بتعدديها عادى حقدوح الماك

 ت الت اريدددة ـالفكريدددة )حقدددوح الم لدددف والحقدددوح الم ددداورة ـ العالمدددا
إلجتدراع والنماذ  الصناعية ـ بدراءات ا الم شرات ال غرافية ـ التصميمات

 والتصميمات التجطيطية لادوائر المتكاماة(
وعاى الشاكي وال مدرك المجدت  إجطدار قطداع االتفاقدات بدوزارة الت دارة  

 الجار ية والصناعة بصورة الشكو  .
أن  الكافيددة إلثبددات التعددد  عاددىي ددب أن تشددتمل الشددكو  عاددى اإلدلددة  ـدد28مددادة

 تتضمن البيانات والمستندات التالية : 
 اسم مقدم الشكو  ومهنته ووظيفته واسم من يمثاه .-1      
الدولدة   ث تقديم وصف تفصياي لارسالة أو الرسائل محل الشكو  من حي -2      

رد وتدداريه البوليصددة ل ميندداء الوصددول ل اسددم المسددتو   المصدددرة ورقددم 
 وصف السا  .و
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ح الماكيددة عاددى حقددواألدلددة والمسددتندات التددي تكشددف عددن و ددود تعددد   -3      
                                           . الفكرية
ينقددل  مسددتند يثبددت حددق الماكيددة الفكريددة موضددوع الشددكو  وتعهددد ب ندده لددم-4      

 ماكيتها أو حق االنتفاع بها .
تصددار أمدر عادى لماكيدة الفكريدة ب نده لدم يطادب استعهد من صداحب حدق ا -5      

عريضدده مددن رئدديه المحكمددة المجتصددة بدد  راء أو أكثددر مددن اإل ددراءات 
مدده التحفظيددة أو لددم يصدددر قددرار بددرف  اإل ددراء التحفظددي  فددي حالددة تقدي

 العريضة .

دع ي ب عادى الشداكي عندد تقدديم الشدكو  إلدى ال مدرك المجدت  بد ن يدو ـ29مادة
  ل الشدكودياً  أو جطاب ضمان يعادل رب  قيمة الرسالة محدلديها ت مينا نق

أن  وفقا لتثمين مصاحة ال مارك ل وإذا كدان التد مين جطداب ضدمان و دـب
   بديصدر من أحد البندوك العامادة فدى  مهوريدة مصدر العربيدة واليقتدرن 
  اً يدوازقيد أو شرط وأن يتعهدد فيده البندك بد ن يددف  لا هدة اإلداريدة مباغد

 و ت ديددلمطاوب وأنه مسدتعد إلدائده ب كماده عندد أول طادب منهدا أالت مين ا
 مدة سريانه دون االلتفات إلى ايه معارضه من الشاكي .

اد عادددى ال مدددـرك المجتدددـ  قبددـول الشكدددـو  إذا استوفدددـت أحكدددام المدددو ـددد30مددادة
وقدف  ( وله إتمام اإل راءات التي تسبق اإلفرا  النهدائي مد 29ل28ل27)

 هذا اإلفرا  .
  عادى عاى كافة ال هات التي يتدوفر لدديها أدلدة ظداهرة عادى حددوث تعدد ـ31دةما

أن  لحقددوح الماكيددة الفكريددة تجدد  رسددائل لددم يددتم اإلفددرا  النهددائي عنهددا 
 تجطر مصاحة ال مارك بهذه المعاومات . 

ئل محدل وعاى المصاحة أن تتجذ إ راءات وقدف اإلفدرا  النهدائي عدن الرسدا       
 ا من صحة هذه المعاومات .التعد  بعد ت كده

ياة تجطر مصاحة ال مارك بكتاب موصي عايه بعادم الوصدول أو بدا  وسدـ 32مادة
أجدددر  الشددداكي والمشدددكو فدددى حقددده وقطددداع االتفاقدددات بدددوزارة الت دددارة 

 الجار ية والصناعة باإل راءات التي اتجذتها لوقف اإلفرا  . 
ي ددوز وعشددرة أيددام عمددل ل  عددن اإلفددرا  النهددائي لمدددةوتكددون مدددة الوقددف         

تمديددددها لمددددة عشدددرة أيدددام أجدددر  بموافقدددة الدددوزير المجدددت  بالت دددارة 
 الجار ية بناء عاى عر  من قطاع االتفاقات .

يددده لمالددك حقددوح الماكيددة الفكريددة أو مددن يمثادده أن يتقدددم بشددكو  م  ـدد33مددادة
يددددة بالمعاومددددات الكافيددددة إلددددى قطدددداع االتفاقددددات بددددوزارة الت ددددارة الجار 

 لصناعة من التعد  عاى هذه الحقوح .وا
وعاى قطاع االتفاقات  م  االستدالالت حول صحة هذه الشدكاو ل فد ذا مدا  

ك تبددين و ددود أدلددة ظدداهرة عاددى التعددد  يددتم التنسدديق مدد  مصدداحة ال مددار
 لتطبيق اإل راءات الحدودية ضد الرسالة محل االعتداء.
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 إلفرا  عدنااع االتفاقات من عدم لامستورد أو من يمثاه أن يتظام إلى قطـ 34مادة
 عمدل مدن الرسالة محل التعد  عاى حقوح الماكية الفكرية جالل ثالثة أيام

 تاريه وصول اإلجطار إليه وإال أصبح القرار نهائياً .
م فدى الدتظا عاى قطاع االتفاقات بوزارة الت ارة الجار ية والصناعة البدتـ 35مادة

ى حالدة ل مدن تداريه تقديمده ل وعايده فدجالل فترة ال ت اوز ثالثدة أيدام عمد
قبدددول الدددتظام إجطدددار ال مدددرك المجدددت  لإلفدددرا  عدددن الرسدددالة موضدددوع 

 الشكو  ما لم يكن قد صدر أمر قضائي ب  راء تحفظي . 
وفى حالة رف  الدتظام يجطدر ال مدرك المجدت  باسدتمرار وقدف اإلفدرا   

 ذا صدرلإال إعن الرسالة محل التظام م  رد الضمانات المقدمة من الشاكي
 أمر قضائي بمن  ردها .

ـدد ي ددب عاددى الشدداكي أن يطاددب استصدددار أمددر عاددى عريضددة مددن رئدديه 36مددادة
حفظيدة المحكمة المجتصة ب صل النزاع بد  راء أو أكثدر مدن اإل دراءات الت
ذه هدد( مددن 32المناسددبة وذلددك جددالل مدددة وقددف اإلفددرا  المحددددة بالمددادة )

 الالئحة .
بالغ ال مددارك وقطدداع االتفاقددات بددوزارة الت ددارة فدد ذا لددم يقددم الشدداكي بددا 

قدف الجار ية والصناعة بما يفيد عر  األمدر عادى المحكمدة جدالل مددة و
مددا مددن اإلفددرا  أو مددا يفيددد إصددداراألمرعاى العريضددة جددالل مدددة ثالثددين يو
ي عددن تداريه تقددديمها ل عاددى ال مدارك السددير فددى إ دراءات اإلفددرا  النهددائ

ي ء التدداء القواعددد االسددتيرادية ل مدد  جصددم األعبدداهددذه الرسددالة بعددد إسددتيف
معنيددة والتددي تقددوم بتحصددياها ال هددات التحماتهددا السدداعه نتي ددة احت ازهددا 

 بالدائرة ال مركية من الت مين أو الضمان المقدم من الشاكي .
بد ن  م  عددم اإلجدالل بحمايدة المعاومدات السدرية عادى ال مدرك المجدت  ـ37مادة

ه التدي فى حقه فرصة كافية وعادله لمعاينة الرسدال يمنح الشاكي والمشكو
 عنها بغية إثبات أو نفي اإلدعاء. تم وقف اإلفـرا 

ى فددعاددى ال مددرك المجددت  رد التدد مين أو الضددمان المقدددم مددن الشدداكي  ـدد38مددادة
 الحاالت اآلتيه : 

قدف وإذا لم يقم المشدكو فدى حقهدم أو المددعي عاديهم بدالتظام مدن قدرار  -أ
 ( .34لميعاد المنصو  عايه فى المادة )اإلفرا  جالل ا

 . إذا صدر أمر قضائي يوقف اإلفرا  عن الرسالة محل الشكو  -ب
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 الباب الثاني
 التصدير
 الفصل األول 
 أحكــام عــامـة

بقصدد ه سدبق اسدتيرادسدواء مدن اإلنتدا  المحادي أوممدا ـ ال ي وز مزاولة التصددير 39مادة
 اتصدديرلة من يكون اسمه مقيدداً بسد ل المصددرين ل وال يعتبدر مزاولدإال لاالت ار 

 : الحاالت اآلتية 
 صادرات األشجا  االعتبارية العامة .-1
  . مواد الدعايةوالعينات  -3
 .السا  المصدرة بغر  العر  في الجار   -4
ر أشددرطة أوديسددكات الكمبيددوت دات أوـو  عاددى مستنددـي تحتددـرود التددـالطدد -5

 .نات أو معاومات المحمل عايها بيا
ديرها طاب إعادة تصيالسا  التى حرر عنها بيان  مركي لإلفرا  النهائي و -6
. 
و بغدددر  اسدددتبدالها أوالمصددددرة   السدددابق اإلفدددرا  النهدددائي عنهدددا ـالساددد -7

 .إعادتها 
بصدددفة م قتدددـه ألغدددرا  التصدددني  أواالسدددتعمال أو در ـا  التدددى تصدددـالسددد -8

ايددات أو تنفيددذ عم هاصددالحإلأو اية عايهدداـتكميددالتشددغيل أو إ ددراء عمايددات 
 ثم يعاد إدجالها إلى البالد . غرا األذلك من  وغيربالجار  

 .المتعاقات الشجصية أو الهدايا بصحبة المسافر أو عن طريق الشحن  -9
د  لدمشتريات األ انب والمصريين المغادرين ومشتريات السيا  المتروكدة  -10

 .ت ار العاديات وشركات السياحة 
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 . المعونات العينيةالتبرعات و-11
ر الساـ  المصـدرة من  هدة حكدـومية لسفدـارات أوقنصدايات  مهوريدة مصد-12

 العربية والمكاتب الت ارية والفنية الماحقة بهذه البعثات .

لبحدـوث الكتب والدوريات العامية التي تصدرها ال هدات الحكوميدة ومعاهدد ا-13
 ادل العامي .والمراكز العامية المتجصصة بغر  اإلهداء أوالتب

الكتددب المصدددرة عددن طريددق الناشددر أو الم لددف فددى حدددود نسددجتين مددن كددل -14
 كتاب لكل عميل .

 احتيا ات المشروعات المقامة بالمناطق الحرة من السوح المحاى.-15
 ة لموافقدةـون حا ددارك مباشدرة ـق ال مـرية عن طريـتصدر المنت ات المص  -1 -40مادة 

 تصديرية.
ناعية صدالمنت ات الصناعية إال إذا كانت من إنتا  منشآت ال ي وز تصدير  -2

 صادر لها ترجي  ب قامتها ومزاولة نشاطها .

ال ي دددوز تصددددير منت دددات المشدددروعات اإلنتا يدددة المصدددرية أو عبواتهدددا  -3
تنيبه  المدون عايها أسماء أوعالمات هذه المشروعات إال بواسطتها أو من

 ها.أو بناء عاى موافقة أو ترجي  موثق من

 ال ي دوز "كداالتي 40( مدن المدادة 2لابندد ) 2006لسدنة  32القرار الدوزار  بتعديل       
جي  تصدددير المنت ددات الصددناعية إال إذا كانددت مددن إنتددا  منشددآت صددناعية صددادر لهددا تددر

اديدددات وذلدددك فيمدددا عددددا المصدددنوعات اليدويدددة والحرفيدددة والع ب قامتهدددا ومزاولدددة نشددداطها,
 السياحية 

 

زيدوت  -وقود النفاثات –لنافتا ا -البنزين –المنت ات البترولية " البوتا از ن تصدير ـ يكو41مادة
األسددفات " بموافقددة الهيئددة  –المددازوت  –الددديزل  –السددوالر  –الكيروسددين  -التزييددت

 .المصرية العامة لابترول
ن لهددذه دتاب ضددافة فقددرتين  ديدد( 41لامددادة ) 2013لسددنة  61القرار الددوزار  بددتعددديل           

 المادة وذلك عاي النحو االتي:
مددارك بسددحب ويسددمح بتصدددير )المددذيبات والراتن ددات والبويددات والدهانات(بعددد قيددام ال          

اددي ع( عينددات قانونيددة مددن مشددمول الرسددالة المصدددرة لتحاياهددا مدد  أجددذ تعهددد 3عدددد)
 اتده بندزينتويمحفدى المصدر ب نه إذا تبين من نتائ  التحايل أن المنت  المصددر يددجل 

العامدة  أو كيروسين أو سدوالر ياتدزم بسدداد فدرح الددعم الدذ  تقدرره الهيئدة المصدرية
العامددة  لابتددرول وتقددديم مسددتند السددداد لا مددارك أو تقددديم جطدداب مددن الهيئددة المصددرية
وذلددك  لابتددرول يفيددد ب ندده حصددل عايهددا السددتجدامها فددي الصددناعة بالسددعر غيددر المدددعم

 من تاريه إجطاره. جالل مدة الت اوز شهر
 باشرةم يتم تصدير السا  التى سبق اإلفرا  عنها برسم الوارد عن طريق ال مارك ـ42مادة
شدراف لإل تصديريةـ تشكل بقرار من الوزير المجت  بالت ارة الجار ية ل ان أو م اله 43مادة

 ناءذلك بعاى تصدير بع  السا  وينظم القرار اجتصاصاتها وقواعد ونظام العمل بها و
 عاى اقترا  قطاع الت ارة الجار ية .

ه فنيدة لهدذويصدر رئيه قطداع الت دارة الجار يدة القدرارات الالزمدة لتشدكيل األماندات ال
 الا ان أوالم اله وتحديد اجتصاصاتها .

ى المدادة فدالمنصو  عايها  التصديريةـ يكون تصدير السا  الجاضعة لا ان أو الم اله 44مادة
نداء ب لجار يدةاسة والقواعد التى يعتمددها الدوزير المجدت  بالت دارة االسابقة وفقاً لاسي

 عاى اقترا  قطاع الت ارة الجار ية .
 ويتولى هذا القطاع إجطار ال هات المعنية بالقواعد المعتمدة وفقاً ألحكام الفقرة السابقة 
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 .وتكون مازمة لامصدرين  ل

 (2017لسنة835)طبقا لقرار وزير الت ارة والصناعة رقم ـ 45مادة
  قبل المجت اتالهيئة العامة لارقابة عاى الصادرات والوارد ياتزم ال مرك المجت  بموافاة فرع

ى تطدرأ عاد الشحن بكافة البيانات والمستندات الجاصة بالرسالة المصددرة وب يدة تغيدرات
 هذه البيانات إلكترونيا.

عين عاى نيا ل فيتغير المربوطة إلكترو ويستثنى من حكم الفقرة السابقة المواق  غير المميكنة أو 
لالئحة عن ا( الماحق بهذه 7المصدر أو ممثاه استيفاء النموذ  اإلحصائي المرفق رقم )

 ت المجدت كل رسالة وتسايمه إلى فرع الهيئة العامة لارقابدة عادى الصدادرات والدواردا
حون نات المشة لبياهذا النموذ  مطابق ويتعين أن تكون البيانات المثبتة فى قبل الشحنل
ادى عرات تطرأ ال مركيل كما ياتزم المصدر ب جطار فرع الهيئة ب ية تغياالقرار الفعاي و

موذ  سايم النهذه البيانات وال يسمح ال مرك المجت  باتمام الشحن إال بعد الت كد من ت
 اإلحصائي لفرع الهيئة.

 الصدادرات امدة لارقابدة عادىالع وعاى ال هة المنوط بها إصددار شدهادات المنشد  بالهيئدة 
ً  والدواردات الت كدد مدن مددوذ   أو النالبياندات والمسدتندات الدواردة مدن ال مدارك إلكترونيدا

 ال وذلدك االحصائىل كما هو موضح بالفقرة السابقة وايه تغيرات تطرأ عاى حسب األحدو
ارك ال مد تبدادل المسدتندات ونتدائ  الفحد  بدين ميتعاى أن   .قبل إصدار شهادة المنش 

 ً  . والهيئة إلكترونيا
 

ح لعربيدة اتفدااياتزم المصدر عند التصدير إلى الدول المبرم بينها وبين  مهورية مصدر   ـ46مادة
ذا تفضددياي وتتمتدد  بمقتضدداه الصددادرات المصددرية ب عفدداء  مركدديل ويطاددب التمتدد  بهدد
ي اإلعفدداء ان يصدداحب الرسددالة المصدددرة شددهادة منشدد  وفقددا لاشددروط واألوضدداع التدد

 تضمنها االتفاح .ي
ويكون المصدر مسئوالً عن استيفاء السا  المصدرة لمعيار المنش  وما تضدمنته شدهادة  

 المنش  من بيانات .
 

 الفصل الثاني
 لصادرات  مهورية مصر العربية شهادات المنش إصدار 

 

رور   أو المدمنشالهيئة العامة لارقابة عاى الصادرات والواردات دون غيرها شهادات التصدرـ 47مادة
لدددول اإلددى المصددرية المنشدد  أو المكتسددبة المنشدد  المصددر  المصدددرة مددن السددا  صددادرات ال

متعددددة و أإقايميددة بينهددا وبددين  مهوريددة مصددر العربيددة اتفاقددات ت اريددة ثنائيددة أو المبددرم 
 دا مدا وردتتمت   مهورية مصر العربية بمو بها بمعامالت تفضيايةلوذلك فيمدا عد األطراف
 .ن  جا  فى ا  من هذه اإلتفاقات  بش نه 

 لتفضياي .شهادة المنش  طبقاً لشروط اتفاقيات تفضياية لغير دول االتفاح ا تصدروال         
 (2017لسنة835)طبقا لقرار وزير الت ارة والصناعة رقم ـ 48مادة

 هددذا الشددـ نلـد النمددـوذ  المعددعاددى وفقددا ألحكددام المددادة السددابقة يقدددم طاددب الحصددول عاددى شددهادة المنشدد  
مدن ندوع  لعدن رسدالة واحددة أو عددة رسدائبالهيئة العامـة لارقابة عادى الصدادرات والدواردات 

 دة.أو أصدناف مو هدة إلدى  هدة اسدتيراد واحددة وعادى وسدياة شدحن واحد واحد أو عدة أندواع

 المنشد اعدد صاحب الش ن بصحة البيانات المقدمة واسدتيفاء الرسدالة لقوإقرار من مرفقا به 
 .وفقاً لالتفاح المبرم م  الدولة المصدر إليها 

يعدة ذات الطب والمنداطق االقتصدادية بالنسبة لمنت ات المشروعات اإلنتا ية لامناطق الحرةو
 طقة.يتم الت شير من رئاسة المنطقة ب ن هذه المنت ات مصنعة داجل المنالجاصة 

  ً م مرفقدا ر قدرار المشدابده نسدجة مدن اإل وي وز تقديم طاب استجرا  شهادة المنشد  إلكترونيدا
 هادة.ستالم الشااليه بالفقرة األولى وياتزم المصدر بتقديم أصل اإلقرار الى الهيئة عند 
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هدا شد  لمدن يطابادرات والواردات ب صدار شدهادة منـتاتزم الهيئة العامة لارقابة عاى الصو  
 24جدالل لدك م المقدررل وذوفقاً لاقواعد التي تحددها الهيئة فدي هدذا الشد ن بعدد سدداد الرسد

السدا  التدى ولاسدا  سدريعة التادف  وإصدارها فوراً بالنسبة  ل ساعة من تاريه تقديم الطاب
 تشحن بالطائرات.

ايهددا ويكددون المصدددر مسددئوال عددن مددا قدمدده مددن البيانددات والمسددتندات التددي صدددرت بندداء ع
 شهادة المنش .

ببيدان  والدواردات ئة العامة لارقابة عاى الصادراتعاى أتحاد الصناعات المصرية موافاة الهي ـ49مادة
 سدددنو  بالمشدددروعات اإلنتا يدددة األعضددداء فدددى الغدددرف الصدددناعية موضدددحاً بددده المنت دددات
ات المدددرج  لهدددذه المشدددروعات ب نتا هدددا ل وعادددى الهيئدددة العامدددة لارقابدددة عادددى الصدددادر

 ت الشدهادةمحتوياوالواردات الت كد عند إصدار شهادة المنش  ال  من هذه المشروعات ب ن 
 تتفق م  البيان المشار إليه .

البياندددات  ياتدددزم المصددددر بددد ن يتددديح لاهيئدددة العامدددة لارقابدددة عادددى الصدددادرات والدددواردات كافدددةـددد 50مدددادة
ن صدحة مدوالمعاومات الجاصة بشدهادات المنشد  التدي تصددرها الهيئدة بمدا يمكنهدا مدن التحقدق 

 سالة التحقق من صحة المنش   " .المنش  إذا ما طابت الدولة المصدر إليها الر
وياتزم المصدر باإلحتفاظ بالس الت والمستندات التي تثبت بيان المنش  لمدة جمه سنوات مدن  

 تاريه إصدار شهادة المنش  .
لمصدرية إلدى اتصدر الغرف الت ارية وفقا لاتجص  المكاني شهادة المنش  لاصادرات من السدا  ـ 51مادة

 ( .47ا فى المادة )الدول غير المنصو  عايه
 وتصدر شهادة المنش  عن صادرات المناطق الحرة بمراعاه اآلتي : 
ن هدددذه بالنسددبة لمنت دددات المشدددروعات اإلنتا يدددة يدددتم الت شدددير مددن رئاسدددة المنطقدددة الحدددره بددد  -1

 المنت ات مصنعة داجل المنطقة الحره .

 المنشددد  لاسدددا بالنسدددبة لاسدددا  المجزندددة داجدددل مشدددروعات المنددداطق الحدددره  تصددددر شدددهادات  -2
 المصدرة إلى داجل البالد أو إلى جار ها موضحاً بها منش  الرسالة 

  دة المنشدألصاية وذلك بمو ب ت شيرة من رئاسة المنطقة الحره بصدحة البياندات الموضدحة بشدهاا
 ووفقاً لابيانات المس اة عاى ضوء المستندات المصاحبة لها عند التجزين .

 

 الفصل الثالث
 دريـنس ـــل المصـ
 أحكام عامة 
 

لمصددرين اس ل تتولي الهيئة العامة لارقابة عاى الصادرات والواردات إمساك ـ 52مادة
النحدو عادى المشدار إليده  1975لسدنة  118المنصو  عايده فدى القدانون رقدم

 اآلتي :
لامشروعات اإلنتا يدة التدي تصددر إنتا هدا فقدط يقيدد فيده   (س ل )حرف أ  -1

 سواء الصناعية أو الزراعية .المشروعات اإلنتا ية 
 ( .1( يقيد فيه ال هات األجـر  غير الواردة فى البند ) س ـل )حرف ب -2
 

 الشروط الوا ب توافرها فى المصدر
 

 ـ يشترط فيمن يقيد بس ل المصدرين 53مادة
 : لألفرادبالنسبة أوالً ـ 
 ( أن يكون مقيدا فى الس ل الت ار  . أ)  
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 آالف  نيدده عشددرةال المثبددت فددى السدد ل الت ددار  عددن ( إال يقددل رأه المدد ب) 
 . لامشروعات اإلنتا ية و جمسة وعشرين ألف  نيه لغيرها من المشروعات

ريددة فددى ( إال يكددون قددد سددبق الحكددم عايدده بعقوبددة  نايددة أو عقوبددة مقيدددة لاح  ) 
ى فدفدى احدد  ال درائم المنصدو  عايهدا أو و االمانة أ ريمة مجاة بالشرف 

البندك  المنصدـو  عايهدا بقدانونالنقدد أو  درائم سدتيراد والتصددير قوانين اال
م يكدن لداو ال مارك او الضرائب او التموين او الت ارة ما المركز  المصر  

 اعتباره.إليه قد رد 
 ( إال يكون قد اشهر إفالسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره  د) 
 عام .( إال يكون من العاماين بالحكومة أو القطاع ال ه) 
زاولدة م( أن يكون طالب القيد أو المسئول عدن التصددير حاصدالً عادى شدهادة ) و 

ة التصددددير مدددن مركدددز تددددريب الت دددارة الجار يدددة بدددوزارة الت دددـارة الجار يددد
ب والصددناعة أو مددن المراكددز المعتمدددة  أو الحاصدداين عاددى م هددل عددال مناسدد

ر رار مددن الددوزييدد هاهم لهددذا العمددل وذلددك وفقددا لاقواعددد التددي يصدددر بهددا قدد
 المجت  بالت ارة الجار ية.

 التصديدـر ) ز ( اال يكون قد سبق إلغاء قيد أو شطب طالب القيد أو المسئول عدن 
ات من س ل المصدرين ما لم يكن قد مضي عاى إاللغاء أو الشطب ثالث سدنو

. 
 

 
 
 : اشركاتل بالنسبةثانيا ـ 
وصية التضامن والتفى الشركاء المتضامنين فى شركات ( أن يتوافر أ) 

 البسيطة وفيمن له حق اإلدارة فى غير ذلك من الشركات الشروط
 ة .لماداالواردة بالبنود ) ل د لهـ ل ز( من الفقرة )أوالً( من هذه 

 .الشركة مقيده بالس ل الت ار  كون ت( أن ب)
 .الشركة التصدير( ان يكون من إغرا   )
 هف  نيدلدآ ينالت دار  عدن عشدر( إال يقل رأه المدال المثبدت فدى السد ل د)

   . لامشروعات اإلنتا ية وجمسين ألف  نيه عن اإلنشطة األجر 
لز( مدن )هـ( أن يتوافر فى المسئول عن التصددير الشدرط الدوارد بالبنددين)و 

 الفقرة )أوالً( من هذه المادة .
 

 لفروع الشركات األ نبية :بالنسبة ا ـ لثثا
 لس ل الت ار  .يكون فرع الشركة مقيدا با( أن أ)
 .أن يكون من أغرا  الشركة التصدير ( ب)

واردة ) ( أن يتوافر فى مدير الفرع أو المسئول عدن التصددير الشدروط الد
 بالبندين )ولز( من الفقرة )أوالً( من هذه المادة . 

 ً  لالشجا  االعتبارية العامة :بالنسبة ـ  رابعا
 يكون من أنشطتها التصدير.( أن أ)
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( مدن فر فدى المسدئول عدن التصديرالشدروط الدواردة بالبندد )ويتدوا( أن ب)
 .الفقرة )أوالً( من هذه المادة 

 
  راءات القيد فى س ل المصدرين وت ديدهإ

 
 هن وكيادمدمن الطالب أو  هـ يقدم طاب القيد فى س ل المصدرين موقعاً عاي54مادة

 ابددة عاددىة العامددة لارقئددار  إلددى الهيـونى لاشددج  االعتبددـأو الممثددل القاندد
ندات ل وصدورة متضدمناً البياالصادرات والواردات أو أحد فروعها مدن أصد

 :اآلتية
 ت .)أ( أسم طالب القيد واألسم الت ار  والسمة الت ارية إن و د

 )ب( عنوان محل النشاط .
 ) (  نوع النشاط أو الت ارة .

 )د( األصناف التى يرغب طالب القيد فى مباشرة تصديرها .
 الت ارية إن و دت . )هـ( العالمة

 ت ار  لس ل الويازم أن تكون البيانات المشار إليها متفقة م  البيانات الثابتة با
 

 

 ـ  يرفق بطاب القيد فى س ل المصدرين المستندات اآلتيه : 55مادة
 

 -أوالً : بالنسبة لقيد األفراد :
 )أ( صورة مستند إثبات الشجصية .

سدد ل الت ددار  مبيندداً بدده نددوع )ب( مسددتجر  مددن صددحيفة القيددد فددى ال
 النشاطل ورأه المال .

 وبعقوبة) ( إقرار من طالب القيد بعدم سبق الحكم عايه بعقوبة  ناية أ
مقيدددة لاحريددة فدددى  ريمددة مجادددة بالشددرف أواألماندددة أوفددى أحدددد  
نقدد ال رائم المنصدو  عايهدا فدى قدوانين االسدتيراد والتصددير أو ال

المصددر  أوال مددارك أوالضددرائب الددواردة بقددانون البنددك المركددز  
 أوالتمددوين أوالت ددارة أوأندده سددبق الحكددم عايدده فددى أحددد  ال ددرائم

 المذكورة ورد إليه أعتباره . 
 )د( شهادة مزاولة التصدير .

ن )هددـ( إقددرار بعدددم سددبق شددطب أوإلغدداء قيددد طالددب القيددد أوالمسددئول عدد
 التصدير جالل الثالث سنوات السابقه عاى طاب القيد .

 

 ً  -ًً : بالنسبة لقيد الشركات :ثانيا
نشاط ل )أ( مستجر  من صحيفة القيد بالس ل الت ار  مبيناً به نوع ال 

 ورأه المال ل ومن له حق اإلدارة والتوقي  عن الشركة .
قيد  )ب( بيان بتحديد المسدئول عدن التصددير ومدن لده حدق اإلدارة والتو

 عن الشج  األعتبار  .
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ة لمددن لدده حددق اإلدارة عددن الشددركة ) ( صددورة مسددتند إثبددات الشجصددي
 رئدديه م ادده اإلدارة أو –المدددير المسددئول  –)الشدريك المتضددامن 
 العضو المنتدب(.

 )د( شهادة مزاولة التصـدير لامسئول عن التصدير .
 )هددـ( إقددرار مددن الشددركاء المتضددامنين فددى شددركات التضددامن والتوصددية

بعددم سدبق  البسيطة ومن له حق اإلدارة فى غيدر ذلدك مدن الشدركات
مددة الحكددم عادديهم بعقوبددة  نايددة ل أو بعقوبددة مقيدددة لاحريددة فددى  ري
ا مجاة بالشرف أو األماندة ل أو فدى أحدد  ال درائم المنصدو  عايهد
ندددك فدددى قدددوانين االسدددتيراد والتصددددير أو النقدددد الدددواردة بقدددانون الب
 ارة المركز  المصر  ل أو ال مارك أو الضرائب أو التموين أو الت

مدن  ق شطبهم أوإلغاء قيدهم جالل الثالث سنوات السابقةأو عدم سب
ورد  طاب القيد أوأنه سبق الحكم عايهم فى أحد  ال درائم المدذكورة

 إليهم أعتبارهم .
 -ثالثاً : بالنسبة لفروع الشركات األ نبية :

 )أ(مستجر  من صحيفة القيد بالس ل الت ار  .
 الثالث سنوات  )ب( إقرار بعدم سبق شطب أو إلغاء القيد جالل

 السابقة عاى طاب القيد .     
 ) ( شهادة مزاولة التصدير لامسئول عن التصدير .
 -رابعاً : بالنسبة إلى األشجا  األعتبارية العامة :

 
ه )أ(المستند الدال عاى و ود نشداط التصددير ضدمن اإلنشدطة المدرج  لد

 بها .
 )ب( شهادة مزاولة التصدير لامسئول عن التصدير .

 رئددديه م اددده ادارة الهيئدددة العامدددة لارقابدددة عادددى الصدددادرات يتدددوليـددد 56دةمدددا
 فددى طاددب القيددد جددالل يددومين مددن تدداريهالبددت والددواردات أو مددن يفوضدده 

 . اشروط والمستنداتلتقديمه مستوفياً 
لارقابدة  الهيئدة العامدةب جطدار كل من تم قيدده فدى سد ل المصددرين ياتزم ـ 57مادة

طرأ من يو الفرع المقيد به بحسب االحوال بما عاى الصادرات والواردات أ
يومداً  سدتينأو تعديل فى البيانات المقيدة فى سد ل المصددرين جدالل تغيير 

 .أو التعديل التغيير حدوث من تاريه 
 ديدد ي ددد القيدد كدل جمده سدنوات مدن تداريه القيدد أو مدن تداريه أجدر ت ـ58مادة

قبدول  القدانونى ل وي دوز عاى أن يقدم طادب الت ديدد مدن الطالدب أو ممثاده
  ديده .هذا الطاب حتى نهاية السنة التالية إلنتهاء صالحية القيد أو ت

 ويرفق بطاب الت ديد المستندات اآلتية :  
 . من صحيفة القيد فى الس ل الت ار حديث )أ( مستجر  

 غيير.ت أ  )ب( إقرار ب ن حالته ومستندات القيد األجر  لم يطرأ عايها
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 صال سداد الرسم المقرر لات ديد .) ( أصل إي
 
 

را  ت أواسدتجـ ال يتم القيد فى س ل المصدرين أو الت ديد او تعدديل البياندا59مادة
ة المدادصورة مدن هدذا السد ل إال بعدد أداء الرسدوم المنصدو  عايهدا فدى 

 المشار إليه . 1975لسنه  118القانون رقم ( من 5)
 

 :الحاالت اآلتية فى من الس ل مصدر القيد  يشطبـ 60مادة
 . )أ( وفاة الشج  الطبيعى

 إنقضاء الشج  االعتبار  المرج  له بالتصدير .)ب( 
 بناء عاى طاب المصدر .) ( 
 فددى حالددة عدددم تقددديم المصدددر طاددب الت ديددد جددالل المدددة المنصددو ( د)

 ( من هذه الالئحة .58) المادةعايها فى 
 

 قيد فى س ل المصدرين العقوبات الجاصة بالمجالفات الم ثرة عاى ال
 

 ية :يوق   زاء اإلنذار عاى المصدرين المجالفين فى األحوال اآلتـ 61مادة
ولة تصدير رسائل مجالفة لشروط التعاقد أو مجالفة لشروط الد)أ( 

 .المصدر إليها
فتهدا قيامه بتصدير أحد  الرسائل وتم رفضها ألسباب صدحية أولمجال)ب( 

 شروط الح ر الزراعي.
لسددا  الفدة القواعددد واإل ددراءات المنظمددة لاتصددير والرقابددة عاددى ) ( مجا

 المصدرة.
 .)د( وض  بيانات غير صحيحة عن كميات أو أسعار السا  المصدرة

وضدد  بيانددات غيددر صددحيحة عددن السددا  المصدددرة المقدددم عنهددا طاددب ( هددـ)
ت لاحصول عادى شدهادة منشد  مدن الهيئدة العامدة لارقابدة عادى الصدادرا

 والواردات .
 ية :يوقف المصدر عن التصدير لمدة ال ت اوز سنه فى األحوال اآلتـ 62مادة

 .تكرار المجالفة فى الحاالت الموضحة فى المادة السابقة )أ( 
 تصدددير سدداعة غيددر مطابقددة لامواصددفات وترتددب عايهددا اإلسدداءة إلددى)ب( 

 سمعة الصادرات فى السوح المصدر إليها .
 المصدرين فى األحوال اآلتية :ياغي قيد المصدر من س ل ـ 63مادة

 .تكرار أرتكاب المجالفات الموضحة فى المادة السابقة  )أ( 
تقديم بيانات غير صحيحة عن رسدائل مصددرة لاحصدول عادى حدوافز )ب( 

 لاتصدير.
 ) ( التالعب فى شهادة المنش  المصاحبة لاصادرات .

( إال 63ل  62واد أرقدام )ال يصدر قرار اإليقاف أو إاللغاء وفقا ألحكام المـ 64مادة
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عاددى عايدده مصددحوب بعاددم الوصددول بعددد إعددالن المصدددر بجطدداب موصددي 
لتقددديم او دده دفاعدده كتابددة جددالل جمسددة عشددر عنواندده المثبددت فددى السدد ل 

ل عاددى أن تشددكل ل نددة بقددرار مددن  يومددا مددن تدداريه وصددول اإلعددالن إليدده
العددام الددوزير المجددت  بالت ددارة الجار يددة تمثددل فددي عضددويتها االتحدداد 

لاغدددرف الت اريدددة واتحددداد الصدددناعات المصدددرية ل تجدددت  بتحديدددد مدددد  
 مصدر فى المجالفات المنسوبه إليه.مسئوليه ال

 االقيده  لمن إلغيـ ال ي وز النظر فى طاب إعادة القيد فى س ل المصدرين 65مادة
 بعد مضى ثالث سنوات من تاريه صدور قرار اإللغاء .
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  الثالثالباب 
 تكافئةالصفقات الم

 

هددذه  ل وي دوز تنفيدذي دوز عقدد صدفقات متكافئدة لتبدادل سدا  أو جددمات  ـد66مدادة
قدد عالعقود ولو مدن غيدر مدوقعين عادى عقدد الصدفقة ل عادى أن يدتم تنفيدذ 

 . جالل احد البنوك العاماة فى  مهورية مصر العربيةالصفقة من 
مقيددين فدى اإال لة لاسدا  المنظدورال ي وز تنفيدذ عقدد الصدفقات المتكافئدة ـ 67مادة

مدد  عدددم وذلددك ل سدد ل المصدددرين وسدد ل المسددتوردين بحسددب األحددوال 
راد دون أو االسددتيالتصدددير ب حكددام القددوانين والاددوائح التددي ت يددز جددالل اإل
 الس اين.هذين فى القيد 

لت ددارة ـد تاتددزم ال هدات المتعاقددة عاددى صدفقات متكافئدة بدد ن تدودع قطداع ا68مدادة
اسددم عاقددد وأيددة تعددديالت تددرد عايدده فددور توقيعدده ونسددجة مددن الت الجار يددة
نهددا مجطددار هددذا القطدداع بمددا نفددذ  الددذ  يددتم التنفيددذ مددن جاللدده وب البنددك

 استيراداً وتصديراً جالل شهرين من نهاية مدة العقد .

 
 

 الراب الباب 
 الرقابة عاى الصادرات والواردات 

 
 (2017لسنة835ناعة رقم )طبقا لقرار وزير الت ارة والص ـ(69) فقرة أولى مادة

لسدا  المدر دة ايتعين لإلفرا  عدن ( من هذه الالئحة 15م  مراعاة أحكام المادة )          
لدواردة فدى بهذه الالئحة استيفاء الشروط واإل راءات االمرفق  ( 8بالماحق رقم )

هدذه ويسدتثنى مدن ذلدك مدا ورد بشد نه ند  جدا  بالقسم الثاني من هذه الالئحدة 
 ومدددا يسدددتورد لالسدددتجدام الجدددا  أو االسدددتعمال الشجصدددى ومسدددتازماتالالئحدددة 
ابها وفدى ب سدمائها ولحسدوالجدميدة  المشروعات اإلنتا يدةنتا  التى تستوردها اإل

 .حدود الكميات التى تغطى احتيا اتها الفعاية 
موضحة وتحصل الهيئة العامة لارقابة عاى الصادرات والواردات رسوم الفح  ال

 ( بهذه الالئحة كما هو مبين قرين كل ساعة  .8)بالماحق رقم 
لصدادرات ـ يتعين عاى المصدر قبل تصددير السدا  الجاضدعة لارقابدة النوعيدة عادى ا70مادة

 – البطدداطه الطاز ددة –البصددل الطدداز   –الثددوم الطدداز   –)المددوالح الطاز ددة 
 ادددىالحصدددول عادددى موافقدددة الهيئدددة العامدددة لارقابدددة عالفدددول السدددوداني الطددداز ( 

ة فحدد  ورقابددة السددا  المصدددرالصددادرات والددواردات وفقدداً لقواعددد وإ ددراءات 
 وذلك فيما عدا :   الثاني القسمالمنصو  عايها في 

ن والسدددفالسددا  المدددوردة لتمدددوين السدددفن الرأسدددية فدددى المدددواني المصدددرية ( أ)
 .رية العابرة لقناة السويه والسا  الموردة لاطائرات فى المطارات المص

 . المصدرة بغير قصد االت ار السا  (ب)
 مناطقمستازمات اإلنتا  المصدرة إلى المشروعات المقامة بنظام ال(  )

 .فى  مهورية مصر العربية الحرة 
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 الجامهالباب 
  أحكام جتامية

 
اع موافداة قطدبـ تقوم ال هات المنوط بها إصدار الموافقات التصديرية واالستيرادية 71مادة

الكميدة بات عادى أسداه سدا   بدالد ـيان شدهر  بهدذه الموافقدارة الجار ية ببـالت 
 والقيمة.

 (2017لسنة835)طبقا لقرار وزير الت ارة والصناعة رقم ـ 72دةما
ادرات الصدددمصددداحة ال مدددارك بموافددداة قطددداع الت دددارة الجار يدددة ببياندددات تاتدددزم           

إليهدا  المصددروالواردات كمية وقيمة عاى أساه أسم المستورد أوالمصدر والباد 
 والمستورد منها .

بيانددات الكترونيدداً بالت ددارة الجار يددة قطدداع بموافدداة تقددوم مصدداحة ال مددارك كمددا 
ادددد كميدددة وقيمدددة وأسدددم المصددددرل أو المسدددتوردل وأسدددم البالصدددادرات والدددواردات 

 المصدر إليها أو المستورد منها.
يدذه ما تم تنفترونياً بالت ارة الجار ية الكقطاع كما تقوم مصاحة ال مارك بموافاة 

 من الصادرات والواردات بنظام الصفقات المتكافئة.
 الت دارةقطداع  مدن جاللهدا ب جطدارالصدفقات المتكافئدة التى يتم تنفيذ  البنوكتاتزم ـ 73مادة

ة بموقددف تنفيددذ كددل صددفقة اسددتيرادا وتصددديرا فددى نهايددة كددل ربدد  سددنالجار يددة 
 ميالدية .

 القسـم الثـاني 
 ات فح  ورقابة السا  المستورده والمصدرهنظام وإ راء

 

 الفصل األول 
 أحكام عامة 

 

نون رقدم ـ يتم فح  ورقابة السا  المستوردة والمصددرة وفقدا ألحكدام القدا74مادة
 2000لسددنه  106ل وقددرار رئدديه ال مهوريددة رقددم  2002لسددنه  155

المشددار إلدديهم  2003لسددنه  1186وقددرار رئدديه م ادده الددوزراء رقددم  
 نحو المبين بالمواد التالية : عاى ال

قابدددة ـددد يقصدددد بالهيئدددة أينمدددا وردت فدددى هدددذا القسدددم : الهيئدددة العامدددة لار75مدددادة
    عاىالصادرات والواردات .

 ـ تجت  الهيئة بما ياي:76مادة
م ينة فح   مي  السا  المستوردة الجاضعة ألحكام قوانين االشعاعات ال (أ)

تصددير والزراعدة واالسدتيراد والوالوقايدة مدن مجاطرهدا ومراقبدة األغذيدة 
 المشار إليها . 

لفح  صر اوبالنسبة لما يستورد من هذه السا  بنظام السما  الم قت يقت  
 . ريةالحشعاى ا تياز االجتبارات الميكروبيولو ية واآلفات المح رية و

 يندة فح   مي  السا  المصدرة الجاضعة ألحكام قوانين االشعاعات الم (ب)
دير هددا ومراقبددة األغذيدددة والزراعددة واالسددتيراد والتصدددوالوقايددة ومجاطر
 المشار إليها.
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ام اإلشراف عاى فح  ورقابة السا  المصددرة والمسدتوردة الجاضدعة ألحكد ( )
ة مهندة قواعد الرقابة عاى المصدنفات الفنيدة  وقمد  التددليه والغدا ومزاولد
بددة لرقاالصديدلة والمددواد السدامة وغيددر السدامة التددي تسدتجدم فددى الصدناعة وا

 عاى المعادن الثمينة وحماية اآلثار والوزن والقياه والكيل .
م وفقدا ا النظداالت كد من االلتزام بنظام التتب  بالنسبة لاساعة الجاضعة لهذ (د)

 ية.لاقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المجت  بالت ارة الجار 

 )هـ( فح  السا  التي يطاب أصحاب الش ن فحصها اجتيارياً .
  راء التحاليل التي تطابها أ  من ال هات أو األشجا  .)و( إ

ابقة ـدد تددتم إ ددراءات الفحدد  والرقابددة عاددى السددا  الموضددحة بالمددادة السدد77مددادة
وانين عاددـى مرحاددة واحدددة باإلسددتعانة بال هددات المنددوط بهددا ذلددك طبقددا لاقدد
فير والقددرارات المنظمددة الجتصاصدداتها ل عاددي ان تاتددزم هددذه ال هددات بتددو

 الالزمين . الفنيين
 (2017لسنة835)طبقا لقرار وزير الت ارة والصناعة رقم ـ 78مادة

ة الوحيددة التدي فرع الهيئة بالمواني البحرية وال وية والبرية هو ال هد             
ً إل تحيل ال مارك إليها مستندات الرسائل المسدتوردة أو المصدـدرة   كترونيدا

  . هات الرقابة المجتصة  التي تازم القوانين والاوائح عرضها عاى
ئيددة كمددا يكددون هددذا الفددرع هددو ال هددة الوحيدددة التددي تصدددر النتددائ  النها

 لافح .
 عادددى أن يدددتم تبدددادل المسدددتندات زنتدددائ  الفحددد  بدددين ال مدددارك والهيئدددة

 الكترونياً.
  ءات ونتدائـ عاى مصاحة ال مارك أن تعتد بما تقرره الهيئة بالنسبة إل درا79مادة

 عاى السا  المستوردة أو المصدرة.  الفح  والرقابة
وال ي ددوز لمصدداحة ال مدددارك االعتددداد ب يددة طابدددات فحدد  أوفحدددو     

 أونتائ  فح  تصدر من أ   هة أجر .
تدي موعاى ال مرك المجت  اإلفرا  عن السا  المصدرة أوالمسدتوردة    

ا ذلدك فيمدصدر قرار الهيئة باستيفاء شروط الفح  والرقابة إلكترونياً ل و
يئدة رار الهعدا المواق  غير المميكنة أو غير المربوطة إلكترونيداً فيكدون قد

 كتابة.
تي تشرف ـ  ياحق مندوبو ال هات المنوط بها إ راءات الفح  والرقابة ال80مادة

 و ال هةعايها الهيئة بفرع الهيئة المجت  بناء عاى ترشيح من الوزارة أ
 التابعين لها وموافقة الهيئة .

شددراف ء المندددوبون جدالل فتدرة إلحدداقهم بالهيئدة جاضدعين لإلويعتبدر هد ال
   اإلدار  والتعايمات الصادرة من الهيئة . 
 الفصل الثاني

 فح  السا  المستوردة
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ام ـدد تددتم إ ددراءات الفحدد  الظدداهر  وسددحب العينددات لاسددا  المسددتوردة وفقددا لانظدد81مددادة
 2003لسدنه  1186( بقرار رئديه م اده الدوزراء رقدم 2الموضح بالماحق رقم )

ا فددى المشددار إليدده ومددا يطددرأ عايدده مددن تعددديالت والقواعددد المنفددذة المنصددو  عايهدد
 المواد التالية .

( ان 76ـ ي وز لمسدتورد  السدا  التدي تجدت  الهيئدة بفحصدها وفقدا ألحكدام المدادة )82مادة
ً لكترونيدإيطالبوا بفحصها  داجل أو جار  الدائرة ال مركية ل وتقددم طابدات الفحد    ا

 أو ورقياً .
فقددا وة وذلددك وياتددزم مسددتوردوا السددا   بسددداد مقابددل الجدددمات التددي ت ديهددا الهيئدد            

 لاقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المجت  بالت ارة الجار ية.
حدد  محدددد لفوفددى حالددة عدددم التددزام المسددتورد أو مندوبدده بالحضددور فددى الميعدداد ال            

 .طاب الفح  ل ويتم تقديم طاب  ديد لارسالة وبرسوم  ديدة  الرسالة ياغى
 
اء الفحد  ـ ي وز بناء عاى طاب المستورد لاسدا  الغذائيدة أن يطادب مدن الهيئدة إ در83مادة

كافددة  فددى مندداطق إنتددا  هددذه السددا  جددار  الددبالد وفددى هددذه الحالددة يتحمددل المسددتورد
 الدوزير  تدي يصددر بهدا قدرار مدنالنفقات وكذا مقابل الجددمات وذلدك وفقدا لاقواعدد ال

 المجت  بالت ارة الجار ية.
 . عاى أن هذا الفح  ال يحل بالضرورة محل إ راءات الفح  فى مواني الوصول

ابقدة فدى ـ يشترط فى الرسالة المطاوب فحصها أن يكون محتويات كل لوط أوطرد متط84مادة
 النوع والصنف والرتبه والعبوة .

 
واعدد الرسدائل التدي جضدعت إل دراءات الفحد  الظداهر  طبقدا لاقـ يدتم التصدرف فدى 85مادة

 اآلتية :

رد بم  بالنسبة لاسا  التى يكتفى بالفح  الظاهر  تصدر شهادة المطابقة -1
 ا تياز هذا الفح  بن ا  .

ً بالنسبة لاسا  التي ا تازت الفح  الظاهر  ويازم فحصها مع -2  مايا
 يراعي األتي:  

جتصة الم تحت تحفظ وأشراف ال هات الرقابية أن يتم نقل وتجزين هذه السا  (أ)
لفح  ساعة ل عاى أال يتم التصرف فيها إال بعد ظهور نتي ة ا 48جالل 

 النهائي وإظهار شهادة المطابقة .

ن لحي وي وز لصاحب الش ن االبقاء عاى الرسالة داجل الدائرة ال مركية
 ظهور نتي ة الفح  النهائي وإصدار شهادة المطابقة .

اريه تمن  إصدار النتائ  النهائية لافح  فى مدة أقصاها سبعة أيام يتعين (ب)
ه ل لميااسحب أجر عينة و ذلك فيما عدا عينات المعابات الغذائية وعبوات 

   . والسا  الجاضعة الجتبار الدايوكسين
ة المحدد لمدةايتعين إصدار النتائ  النهائية لفح  السا  غير  الغذائية جالل  ( )

لهذا  منظمةالتي تضمنتها المواصفة القياسية أوالتشريعات الفى االجتبارات 
 الش ن .

 

 

 

ال هدات الرقابيدة المجتصدة مدا  ـ يشدترط لانقدل والتجدزين تحدت تحفدظ واشدراف 86مادة
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 :ياي
 

ل ين بهتقديم صـورة من عقد ماكية أو استئ ار المجزن المطاوب التجز  -1
لهذا الغر  وبالنسبة لامصان  تقديم ما يثبت و ود مجزن مجص  
 مقيدينى اللعاى أن يقوم فرع الهيئة بفتح س ل يقيد فيه هذه العقود ويعف

 فى هذا الس ل من تقديم صور العقود .
الة   رسإال يكون سبق لا هة المستوردة أن أجات بالتزاماتها إزاء أ  -2

شهر  12وذلك جالل أجر  لها سبق نقاها وتجزينها تحت التحفظ 
إلى  التهاالمطاوب نقاها تحت التحفظ لأو تم إحالسابقة لوصول الرسالة 

 القضاء ومازالت القضية منظورة .

أال يكون بالمجزن المطاوب التجزين فيه رسائل من نفه نوعيه  -3
 األصناف المطاوب تجزينها .

 .  ويكتفي ب جذ تعهد عاى المستورد بالنسبة لاسا  الصناعية

اها ل نقن الرسالة جال بمسئوليته الكاماة عان يقدم المستورد تعهداً  -4
ليه إوأن المجزن المنقول  وتجزينها وحتى إصدار النتائ  النهائية

 الرسالة 

دور صالكمية المنقولة إليه وعدم التصرف فيها لحين  بكاف الستيعا -5
 ها .القرار فى ش ن

 استيفاء قواعد الح ر البيطر  عن رسائل الحيوانات الحية . -6

ية ت األتراءاول منه الرسالة أتجاذ اإل عاى فرع الهيئة فى الميناء المنق -7
 : 

د  بعإجطار ال مرك المجت  بعدم اإلفرا  النهائي عن الرسالة إال (أ)
 تجاذإجطاره ب ن نتائ  الفح  النهائي أظهرت مطابقة الرسالةلوا
 ة .طابقإ راءات إعادة التصدير أو إعدام الرسالة فى حالة عدم الم

 مجزنذ  يق  فى دائرته الإجطار مباحث التموين وفرع الهيئة ال (ب)
اى ها عإلتجاذ إ راءات معاينة الرسالة لحين صدور قرار التصرف في

 ضوء النتائ  النهائية لافح  .

 ويضاف إلى هذه الشروط بالنسبة لاسا  الغذائية ما ياي :
زين تقديم صورة فوتوغرافية من رجصة المجزن التي توضح السما  بتج -1

 المواد الغذائية .

ن تجزيح س ل بفرع الهيئة يس ل به المجازن المسمو  لها بعاى أن يفت
لتي اازن المواد الغذائية داجل نطاح الفرع وذلك من واق  رج  هذه المج

 يتقدم بها المستوردون لاسا  الغذائية .
يتم إجطار الوحدة الصحية التي يق  بدائرتها المجزن وكذا مديرية الشئون  -2

الرسالة برقياً أوكتابياً أوبالفاكه ل التجاذ الصحية التاب  لها بكافة بيانات 
اإل راءات الصحية الجاصة بمعاينة المجزن واستقبال الرسالة وإن از 
اإل راءات الصحية حيالهال لحين صدور النتائ  النهائية لافح  ل كما يتم 
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أجطار اإلدارة العامة لمراقبة األغذيةل ومديرية الصحة الواقعة فى دائرتها 
 وارد إليه الرسالة .الميناء ال

 بالنسبة لرسائل المواد الغذائية الم مدة يراعي األتي : -3

 

تنقل الرسائل بواسطـة سيـارات ثال ـة ذات ت ميـد  (أ)
سيارة بالشم  األحمر وتجتم بجتم مفتا ( وتشم  ال18-عميق)

 .األغذية بال مرك م  أجذ أرقام السيارت وأسماء السائقين

 ليهابها الثال ة المنقول إ عاى ال هة الصحية )التي تو د (ب)
 الرسالة( معاينة الثال ة مكان تجزين الرسالة .

 
ها يتم استقبال الرسالة والتحقق من الكمية والنوع ومطابقت ( )

 نة فة للألوراح المرفقة بها والت كد من سالمة األجتام قبل فضها بمعر
يتم ت  وتشكل لهذا الغر  ممثل فيها مراقب األغذية ومفتا األغذية المج

إثبات ذلك فى محضر إثبات حالة ويحرر محضر لاتحفظ الصحي عاى 
 الرسالة لحين ورود إجطار من الهيئة بالمطابقة لارسالة .

 ليهاعاى ال هة المنقول منها الرسالة إبالغ ال هة المنقول إ (د)
ً أو بالفاكه وي يد ذلك بجطاب لشر  اإل راءات م ضا    إيالرسالة برقيا

 ألغذيةاقبة لبيانات مستوفاة وعاى اإلدارة العامة لمراالكميات الواردة وا
 متابعة كافة اإل راءات.

صول عاى كل من ال هتين المرسل منها والمرسل إليها متابعة و (ه)
ية لقانونات االرسالة و مي  اإل راءات المتجذة حيالها واتجاذ كافة اإل راء

 فى حالة حدوث أ  مشكاة أو مجالفات.

يدة   الغذائوالمعامل ووحدات الفح  المحال إليها عيندات السدا ـ تاتزم الهيئة87مادة
ئيه ( من قرار ر1المستوردة بالفحو  والتحاليل  الموضحة بالماحق رقم)

 المشار إليده ومدا يطدرأ عايهدا مدن 2003لسنه  1186م اه الوزراء رقم 
 تعديالت ل وذلك م  مراعاة المواصفات القياسية المعتمدة .

ئيدة يدر الغذابالنسبة لالجتبارات والتحاليل الجاصة بالسدا  غكما تاتزم الهيئة 
امددة بالمواصددفات القياسددية الصددادرة أو المعتمدددة مددن الهيئددة المصددرية الع

 لامواصفات وال ودة .
ة زم الهيئدـ بالنسبة لاسا  التي صدر لها مواصفة قياسية مصرية إلزاميدة تاتد88مادة

  أه المواصدددفة ل وال تسدددر  بددد  راء التحاليدددل واالجتبدددارات المحدددددة بهدددذ
 تعديالت عاى المواصفة إال بعد شهر من تاريه نشرها .

وبالنسبة لاسدا  التدي لدم يصددر لهدا مواصدفة قياسدية مصدرية إلزاميدة يحددد  
      ا.     المستورد المواصفة القياسية التي يطاب الفح  والتحايل عاى أساسه

ياسدية محدددة يحدق لامعمدل ف ذا لم يطاب المستورد الفحد  عادى مواصدفة ق 
صدفة المحال إليده عيندة السدا  المسدتوردة أن ي در  الفحد  طبقداً آليده موا

 قياسية معتمدة .
ـ تاتزم المعامل المحال إليها عينات السا  لافح  وإ راء االجتبدارات عايهدا 89مادة
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ب  راء ما تضمنته المواصفة القياسية المعتمدة الواحدة وال ي دوز أن يجتدار 
 رات من أكثر من مواصفة قياسية. بااجت

 
يدل فدى ـ تاتدزم فدروع الهيئدة كدل فدى اجتصاصده ب تمدام ا دراءات الفحد  والتحا90مادة

( 3)المعامددل ووحدددات الفحدد  المبينددة فددى القائمددة التددي تضددمنها الماحددق رقددم 
المشددار إليدده والتددي  2003لسددنه  1186بقددرار رئدديه م ادده الددوزراء رقددم 

مدن  المجدت  بالت دارة الجار يدةل ومدا يطدرأ عايده يصدر بها قدرار مدن الدوزير
 تعديالت .

مدن  وي وز لفروع الهيئة إ راء الفحو  الصدحية والبيطريدة والمح ريدة بدا 
ندات حدال العيالمعامل الم هاة لذلك والدواردة بالقائمدة المشدار إليهدا ل عادى أن ت

اً داً دقيقدالمطاوب فحصها عاى النموذ  المعد لهذا الش ن والذ  يحددد فيده تحديد
 االجتبارات والفحو  المطاوب إ را ها.

وي دددوز لفدددروع الهيئدددة إ دددراء الفحدددو  واالجتبدددارات عادددى عيندددات الرسدددالة 
منها الواحدددة فددى أكثددر مددن معمددل مددن المعامددل الددواردة فددى القائمددة التددي يتضدد

 2003لسددنه  1186( مددن قددرار رئدديه م ادده الددوزراء رقددم 3الماحددق رقددم )
 المشار إليه .

م المعامددل التابعددة لددوزارة الت ددارة الجار يددة والصددناعة ووزارة الزراعددة وتاتددز 
واستصدددال  األراضدددي ووزارة الصدددحة والسدددكان ووزارة الكهدددـرباء والطاقدددة 

ليده ( بقرار رئديه م اده الدوزراء المشدار إ3الموضحة بالماحق المرفق رقم )
ذه تدائ  هدا بنب  راء االجتبار عاى العينات التدي تحياهدا فدـروع الهيئدةلوإجطاره

 التحاليل .
 
رهددا عاددى ـدد فيمددا عدددا رسددائل السددا  الغذائيددة التددي يثبددت مددن السددحب االول ت ثي91مددادة

 دوز يالصحة العامة نتي دة و دود إصدابات ميكروبيدة أو طفيايدات أو سدموم  ال 
 دة سحبرف  الرسائل الواردة لعدم مطابقتها لاشروط والمواصفات إال بعد إعا

يندات ل وفقا لما تضمنه نظام الفح  الظدـاهر  وسدحب الععينات ممثاة لارسائ
ميعداد بواتجـاذ إ راءات الفحـ  والرقـابة عايها ل ويدتم إجطدار صداحب الشد ن 
 ني وإالالسحب الثاني عاى أن ياتزم بتمكين فدرع الهيئدة بد  راءات السدحب الثدا

 اعتمدت  نتي ة فح  السحب األول .
يدة ندة والوقاير الجاضعة لقدوانين اإلشدعاعات الم يـ بالنسبة لاسا  المستوردة غ92مادة

دات مددن مجاطرهددا ومراقبددة األغذيددة والزراعددة تاتددزم الهيئددة باالعتددداد بشددها
ت الفحدد  الصددادرة مددن ال هددات الحكوميددة أو أحددد المعامددل المعتمدددة مددن  هددا
الفح  االعتماد األعضاء بالم اه الددولى لالعتمداد ويكتفدي فدى هدذه الحالدة بد

 الظاهر  .
 م الهيئدةويشترط تقدديم المسدتندات الموثقدة الدالدة عادى االعتمدادل عادى أن تقدو
 ادها .بفتح س ل تقيد به المعامل التى استوفت المستندات الدالة عاى اعتم

ويشددترط أن تتضددمن شددهادات الفحدد  االلتددزام بددالفحو  واالجتبددارات التددي 
يئدة المصدرية العامدة تضمنتها المواصفة القياسية الصدادرة أو المعتمددة مدن اله
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 لامواصفات وال ودة .
ادة ويض  رئيه الهيئة قواعد وبدرام  الفحد  العشدوائي لارسدائل الصدادر لهدا شده
ة أ  من فح  من ال هات المشار إليها فى هذه المادة ل وفى حالة ثبوت عدم مطابق
 الرسائل يتم تو يه إنذار لا هة المصدرة لاشهادة فى المجالفة األولي .

مدن هدذا  لة تكرار المجالفة يصدر قرار وزار  بعدم قبول الشهادات الصدادرةوفى حا
 المعمل .

 

يدة وفقدا ـ يكتفي بالفح  الظاهر  لاسدا  الجاضدعة لعالمدات ال دودة العالم93مادة
 ية.لاقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير المجت  بالت ارة الجار 

و لمدا هد لةنة عاى الرسادونات الميكتفى بالفح  الظاهر  ومطابقـة البيا ـ94مادة
غذائيددة السددا  الصددناعية غيددر الرسددائل لل وذلددك بالنسددبة  ثابددت بمسددتنداتها
 :آلتية لاقواعد ا يينالمستوفالمنت ين المس اين بالهيئة والمستوردة من 

ورد لمستيقدم طاب التس يل من الوكيل الت ار  لامنت  أوممثاه أوا -1
ق مناطوألصناف التي يتم إنتا ها محدداً به العالمات الت ارية وا
 .إنتا ها فى الدول المجتافة

  نتا هوم بأن يكون المنت  لديه نظام لارقابة عاى ال ودة عاى ما يق -2
  لك مأوعاى ما ينت   بترجي  منه وتقدم المستندات الدالة عاى ذ

 .طاب التس يل 
ئة هين المأن يتم اإلنتا  وفقا ألحد المواصفات القياسية المعتمدة  -3

 . المصرية العامة لامواصفات وال ودة 

نشدد  يالمشدار إليهددا فددى سدد ل  لاقواعددد المنت ددين المسددتوفيينويدتم تسدد يل 
رار قدويصددر بالقيدد فدى هدذا السد ل أو بالشدطب منده لهذا الغر  بالهيئة 

 المجدددت  بالت دددارة الجار يدددة يدددتم نشدددره شدددهرياً بالوقدددائ  مدددن الدددوزير
  .المصرية

 501ابق تسدد ياهم بمقتضددي القددرار الددوزار  رقددم ويعتبددر المنت ددين السدد
 مستوفيين ألحكام هذه المادة . 1997لسنه 
 

ولددرئيه م ادده إدارة الهيئددة أن يدد مر بدد  راء فحدد  عشددوائي أل  مددن 
مطابقدة   ل ف ذا ثبدت عددم فى الس ل المشار إليه المقيدين المنت ينرسائل 

اصددفات ينددذر الرسددالة أو الرسددائل التددى جضددعت لافحدد  العشددوائي لامو
وز لوال ي دبالشطب من الس ل ويشدطب فدى حالدة التكدرارالشـركة المنت ة 

وابط اسدتيفائه الضدإعادة قيده مرة أجر  إال بعد سنه مدن تداريه الشدطب و
 . التى تضمنتها الفقرة األولى من هذه المادة

ـدد ي ددوز لامسددتورد فددى حالددة رفدد  رسددالة جاصددة بدده بعددد إ ددراء السددحب 95مددادة
اددب ينددات ل التقدددم بطاددب إلعددـادة الفحدد  عاددى أن يوضددح بالطالثدداني لاع

 مبررات ذلك جالل أسبوع من تاريه عامه بنتي ة الفح  .
وله أن يطاب إعادة الفح  فى معمل أجر من المعامل الموضحة بدالماحق 
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تجتداره  2003لسدنه  1186( بقدرار رئديه م اده الدوزراء رقدم 3رقم )
جدـر تدتم إ دراءات الفحد  بفنيدين لدم الهيئة وفى حالة عدم و ود معدـمل أ

يشاركوا فى إ راءات الفحد  السدابقة ل ويسمدـح لامستدـورد أو وكياده أو 
من يفوضه وكذا ممثدل الشدركة المنت دة بحضدور إ دراءات إعدادة الفحد  
عاددى أن يوقعددوا عاددى نتددائ  الفح لعاددى أن يتحمددل المسددتورد تكدداليف 

 ومصروفات إعادة الفح  .

 
 

 لارسددددائل التدددي يددددتم نقاهدددا تحددددت الدددتحفظ جددددار  الدددددائرةـدددد بالنسدددبة 96مدددادة
سدتورد ال مركيةلوتظهر نتائ  الفح  النهائية عددم مطابقتهدا ياتدزم الم

بنقاهدددددا إلدددددى الددددددائرة ال مركيدددددةل بصدددددحبة منددددددوب ال هدددددة الرقابيدددددة 
المجتصدددةلوذلك جدددالل مددددة ال ت ددداوز أسدددبوعين مدددن إجطددداره بالنتدددائ  

 ب مصداحةرقابة ال هة الرقابيدة ومنددو النهائيةل ما لم يتم إعدامها تحت
 ال مارك .

وال ي وز االفرا  تحت التحفظ أو اإلجطار بنتائ  فح  اليدة رسدائل تدرد  
ل بقدة جداللامستورد إذا لم يقم ب عادة تصدير أو إعدام الرسدالة غيدر المطا

 المهاة المحددة له .
 (2017لسنة835)طبقا لقرار وزير الت ارة والصناعة رقم فقرة اولى(  97مادة)

يدداً و كتابأيجطددر المسددتورد بالنتددائ  النهائيددة لافحدد  إلكترونيدداًل          
ة فدى حالدعاى العنوان المدون بالبطاقة االستيرادية أومسدتندات الرسدالة و
 أيددامل رد الجطدداب تعاددق النتددائ  باوحددة اإلعالنددات بفددرع الهيئددة لمدددة سددتة

اً لة وفقد مرا عة موقف الرساويعتبر ذلك اجطاراً رسمياً ل وعاى المستور
مدل ومين علاوسائل اإللكترونية التى توفرها الهيئة جالل فتدرة ال ت داوز يد

مددادة عقددب المدددد المحددددة إلصدددار النتددائ  النهائيددة لافحدد  الددواردة بال
ءات ( من هذه الالئحدةل وذلدك لمتابعدة نتدائ  فحد  الرسدالة واال درا85)

 ن حددددها فددرع الهيئددةل يراعددى بشددالوا ددب اتجاذهددا فددى المواعيددد التددى ي
 الرسالة المرفوضة ما ياى :  

 
مرك إذا كانت الرسالة داجل الدائرة ال مركية يتم إبالغ ال  (أ)

فقا وفضه المجت  التجاذ الالزم نحو إعادة تصدير أو إعدام ما تم ر
 .لإلحكام المنظمة لهذا الش ن

 هة ر الإذا كان الرسالة مجزنة جار  الدائرة ال مركية يتم إجطا (ب)
 المشرفة عاى التجزين تحت التحفظ  ومباحث التموين ومصاحة

 ال مارك التجاذ إ راءات إعادة التصدير او اإلعدام.
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صول يتم إجطار ال هة الصحية المجزن بها الرسالة وميناء الو (ج)
بة مراقلوالميناء الذ  سيتم إعادة التصدير منه واإلدارة العامة 

ديرها ة تصيانات الرسالة المزم  إعاداألغذية بوزارة الصحة بكافة ب
 م  تقديم صاحب الش ن طاب إعادة تصدير .

دم ا بعيتم أجذ كافة التعهدات عاى صاحب الش ن أومن يمثاه قانون (د)
 رقامفك األحراز أو تبديد الرسالة أو أ   زء منها ويتم أجذ أ
صي  السيارات وأسماء السائقين وأرقام إثبات الشجصية ويتم تر

فى  واق وتشميعها بالشم  األحمر بجاتم مفتا األغذية ال السيارات
ية انوندائرته المجزن ويكون الموق  عاى التعهد مسئول مسئولية ق

 فى حالة المجالفة .

نه مدير يتم إجطار المسئول الصحي بالميناء الذ  سيتم إعادة التص (ه)
زن ليقوم باستالم الرسالة وف  األحراز والت كد من مطابقة و

دة إعا وعددها طبقا لمستندات الرسالة واستكمال إ راءات الرسالة
ءات التصدير وفى حالة و ود نق  فى الكميات يتم اتجاذ اإل را

 القانونية حيال المستورد .

 لعامةايتم إجطار كل من ميناء الوصول و هة التجزين واإلدارة   (و)
لمراقبة األغذية بصورة من بوليصة الشحن الجاصة ب عادة 

 ارسالة وكذا اإلدارة العامة لمباحث التموين .التصدير ل

 
مجزندة ـ يجطر قطاع الت ارة الجار يدة بحداالت التصدرف فدى الرسدائل ال98مادة

ذ تحددت الددتحفظ أو  ددزء منهددا قبددل إصدددار شددهادة مطابقددة لهددا  التجددا
 اإل راءات القانونية حيال المستورد .

م فحصدها لعيندات التدي تدـ تاتدزم فدروع الهيئدة بتسدايم المسدتورد بدواقي ا99مادة
ومين يدوفى حالة عـدم تقدم المسدتورد أو مدن ينيبده السدتالمها جدـالل 

ك مددن يومدداً لاسددا  غيددر الغذائيددة وذلدد 15بالنسددبة لاسددا  الغذائيددة و 
اقواعدد لتاريه عامه بالنتائ  النهائية لافح  يتم التصرف فيها وفقدا 
 ار ية .التي يصدر بها قرار من الوزير المتج  بالت ارة الج

 ـدد تصدددر الهيئددة أو فروعهددا المجتصددة بندداًء عاددى طاددب ذو  الشدد ن100مددادة
شددهادة بنتي ددة الفحدد  أو المرا عددة أو صددورة منهددا أو بدددل فاقددد 

 وذلك بعد أداء رسم قدره  نيها واحداً .
حد  عادى ـ بالنسبة لاصادرات المصرية المرتدة إلى الدبالد يقتصدر الف101مادة

 والح ر الزراعي والبيطر  . استيفاء القواعد الصحية
واردات ما ي ب أن يتوافر فى السا  الجاضعة لارقابة النوعية عاى الـ 102مادة

 ياى: 
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ادى لمنشد  عيكتب باد ابالنسبة لأل هزة واآلالت والمعدات يشترط ان  أوالً :
زيدددة العبدددوة بطريقدددة ثابتدددة وذلدددك بالاغدددة العربيدددة أواإلن ايال سدددم و
 أوالفرنسية .

ل باددد بالنسددبة لاسددا  المعبدد ة يشددترط ان يكتددب عاددي عبددوة التددداوثانيددا : 
عربيدة المنش  واسم المستورد وعنوانه بطريقدة ثابتدة وذلدك بالاغدة ال

 او االن ايزية او الفرنسية
  : بالنسبة لاطيور والدوا ن المذبوحة والاحوم:  ثالثا
 أن يتم الشحن مباشرة من باد المنش  الى مصر. (1)
د مسددتوفاة لاقواعددعبدد  فددى أكيدداه محكمددة الغاددق أن يكدون المنددت  م (2)

وعاددي وان توضدد  داجددل كددل كدديه بطاقددة مكتوبدداً عايهددا  الصددحية
تددة أكيدداه التعبئددة مددن الجددار  وعاددي العبددوات الجار يددة بمددادة ثان

داهما الاغددددددة حددددددبالاغددددددة العربيددددددة )وي ددددددوز كتابتهددددددا باغتددددددين إ
 : اآلتية البيانات العربية(
 باد المنش  . )أ(
 . لمنت اسم ا )ب(
 أسم الم زر . ) (
 تاريه الذبح .)د( 
 أسم المستورد وعنوانه .)هـ( 
عاى ال هة التى أشرفت عادى الدذبح طبقداً لاشدريعة اإلسدالميةل)و( 

 .  أن تكون هذه ال هة معتمدة من المكتب الت ار  فى باد المنش
 

يددت بالنسددبة لامالبدده ال دداهزة والمفروشددات ل والسدد اد والموك :رابعددا
شترط يما يستورد لالغرا  الطبية واألمن الصناعي (  امة )عداواألك
 ما ياى:

ة أن يكون قدد تدم تثبيدت بطاقدة بياندات منسدو ة بطريقدة الحياكد
انددات بكدل قطعدة اثنداء التصدني  ومددون فيهدا بالاغدة العربيدة البي

 التالية:

  اسددم الشددركة او المصددن  المنددت  وعالمتدده الت اريددة ان
 و دت.

 المقاه 

 ي  المستجدم .نوع النس 

 .رموز طرح العناية 

 .  باد المنش 

 . اسم المستورد 
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وبالنسبة لامنت ـات التي تحمل سمة ت ارية أو عالمدة ت دـارية يتعدين  
 لت اريدةاتقديـم ما يثبت تماك المصن  المندت  لهدذه السدمة أو العالمدة 

 أومرج  له باستجدامها. 

   ة مدن فقرة الثانيدتم الغاء ال 2006لسنة  32طبقا لاقرار الوزار
 .(102المادة )

  (مددن الفقددرة2لابنددد ) 2006لسددنة  120القرار الددوزار  بددتعددديل 

كيداه أن يكون المندت  معبد  فدى أ(كاالتي "102الثالثة من المادة)

ه وان توض  داجل كل كي مستوفاة لاقواعد الصحيةمحكمة الغاق 

 :اآلتية  البياناتبمادة ثابته بالاغة العربية بطاقة مكتوباً عايها 

 باد المنش  . )أ(

 . اسم المنت  )ب(

 أسم الم زر . ) (

 تاريه الذبح .)د( 

 أسم المستورد وعنوانه .)هـ( 

لعاى ال هة التى أشرفت عاى الذبح طبقداً لاشدريعة اإلسدالمية)و( 

 أن تكون هذه ال هة معتمدة من المكتدب الت دار  فدى بادد

 . المنش 

 

  لمادة لافقرة الرابعة من ا  0620لسنة 32القرار الوزار  بتعديل

بالنسددددبة لامالبدددده ال دددداهزة والمفروشددددات ل  "( كدددداالتي102)

ا  ما يستورد لالغدر ال وارب والس اد والموكيت واألكامة )عدا

 يشترط ما ياى:الطبية واألمن الصناعي ( 

ة أن يكون قدد تدم تثبيدت بطاقدة بياندات منسدو ة بطريقدة الحياكد

انددات ون فيهدا بالاغدة العربيدة البيبكدل قطعدة اثنداء التصدني  ومدد

 التالية: 

 . نوع النسي  المستجدم 

 .  باد المنش 

 . اسم المستورد 

وبالنسبة لامنت ـات التي تحمدل سدمة ت اريدة أو عالمدة ت دـارية  

يتعددين تقديددـم مددا يثبددت تماددك المصددن  المنددت  لهددذه السددمة أو العالمددة 
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 .الت ارية أومرج  له

 
ادب طـاه إدارة الهيئدة أو مدن يفوضده وبنداء عادى ـ ي ـوز لرئيه م د103مادة

المسددددتورد أو وكيادددده أو مددددن يفوضدددده السددددما  ب عددددادة فرزالرسددددالة 
 كية.المستوردة التي تم رفضها نهائياً داجل أو جار  الدائرة ال مر

 عاى أن يتم إعادة فح  الرسالة بعد الفرز باعتبارها رسالة  ديدة .  
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 الفصل الثالث
 لسا  المصدرةفح  ا

 

 (2017لسنة835)طبقا لقرار وزير الت ارة والصناعة رقم ـ 104مادة
م عبر الموق  االإلكتروقدم ي لهدذا  نى المعدالمصدر طاب الفح  إلى الهيئة إلكترونيا

م عاددى النمددوذ  المعددد لهددذا الشدد ن عاددى أن ياتددزم ب سددداد الغددر  أو ورقيددا
جار يدة المجت  بالت ارة ال الرسوم التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير

. 
م فيقدويستثنى من ذلك المواق  غير المميكنة أو غير المربوطدة إلكترون دم يدا
لمعدد المصدر طاب الفح  إلى فرع الهيئة المجت  ورقياً عادى النمدوذ  ا
 .لسابقة لهذا الش ن عاى ان ياتزم بسداد الرسوم المشار إليها بالفقرة ا

بيان ر طاب إتمام إ راءات الفح  عاى الوفى  مي  األحوال ي وز لامصد
 ال مركى .

 

 

 الية :الت لاقواعديكتفى بالفح  الظاهر  لاسا  المصدرة المستوفاة  ـ105مادة
مددن ال هددات عتمددد مأن يكددون لددد  المصدددر نظامدداً لارقابددة عاددى ال ددودة  

يددام ل وأن يقبددل المصدددر قالمجتصددة ويكتفددي بدد قرار المصدددر كتابددة بددذلك 
 تفتيا عاى هذا النظام.الهيئة بال

أن تت كددد الهيئددة مددن قيددام نفدده المصدددر بتصدددير السدداعة لمدددة ال تقددل عددن  
 لدم يسدبق رفد  هدذه الرسدائل أو دزءأنده وبحد أدنى عشر رسائلل و هسن
 . منها
ل ينشد  ـالمشار إليها فى س دلاقواعـد ين يدرين المستوفـويتم تس يل المص 

قدرار  فدى هدذا السد ل أوبالشدطب مندهل ويصدر بالقيد ر  بالهيئةـلهذا الغ
 مدددن الدددوزير المجدددت  بالت دددارة الجار يدددة يدددتم نشدددره شدددهرياً بالوقدددائ 

 المصرية .
ولددرئيه م ادده إدارة الهيئددة أن يدد مر بدد  راء فحدد  عشددوائي أل  مددن  

طابقدة فى الس ل المشدار إليده فد ذا ثبدت عددم م المقيدينرسائل المصدرين 
فحدد  العشددوائي لامواصددفات ينددذر الرسددالة أو الرسددائل التددى جضددعت لا

ة المصدر بالشدطب مدن السد ل ويشدطب فدى حالدة التكدرارل ويعداد قيدده مدر
هددذه  التددى تضددمنتها الفقددرة األولددى مددن عدددواقأجددر  فددى حالددة اسددتيفائه ال

 . المادة
 ل مركيدةلاـ ياتزم المصـدر بت هيز الرسائل المطاوب فحصها داجـل الدائرة 106مادة

ا اب إ راء فح  الرسدالة المصددرة فدى مكدان إعددادهوي وز لامصدر أن يط
ابدددل بمنددداطق اإلنتدددا  أو جدددار  الددددائرة ال مركيدددةل عادددى أن يقدددوم بسدددداد مق
 الدوزير الجدمات التي ت ديها الهيئدة وفقدا لاقواعدد التدي يصددر بهدا قدرار مدن

 المجت  بالت ارة الجار ية.
ادوب تصدديرها ولامصدر أن يطاب فح  ال دزء الدذ  أعدد مدن الرسدالة المط 
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 إذا لم تكن قد أعدت بالكامل .
ـدد يشددترط فددى الرسددائل المصدددرة المطاددوب فحصددها والمشددتماة عاددى عدددة 107مددادة

 لوطددات أو طددرود أن يكددون كددل منهددا متطابقددة فددى النددوع والصددنف والرتبددة
 والعبوة .

 

وزارة بدـد تاتدزم الهيئدة بد ن تعتدد بالشدهادات الصدادرة مدن ال هدة المجتصدة 108مادة
 راعددة واستصددال  األراضددي ووزارة الصددحة والسددكان ووزارة الكهربدداءالز

هددا هددذه تحريرهددا بندداًء عاددى إ ددراءات الرقابددة التددي تقددوم بوالطاقددة والتددي يددتم 
 ة والح درال هات فى مواق  اإلنتا  واإلعداد والجاصدة بالمطابقدة لاقواعدد الصدحي

ويكتفدي ة لاتصدير لالزراعي والبيطر  واإلشعاعي ويعتد بهذه الشهادات لاصالحي
 بفحصها ظاهرياً فى مواني الشحن.

سدالة ـ يقوم فرع الهيئة المجدت  بفحد  ومرا عدة عيندة عشدوائية ممثادة لار109مادة
 المصددددرة  وال ي دددوز لفدددرع الهيئدددة رفددد  الرسدددالة المصددددرة لعددددم مطابقتهدددا
لاشددروط والمواصددفات إال بعددد فحدد  ثددالث عينددات عشددوائية ممثاددة لارسددالة 

 .المصدرة 
وي ددوز بندداء عاددى رغبددة المصدددر إتمددام إ ددراءات فحدد  الصددادرات وإصدددار 

 شهادة األذن بالتصدير عاى البيان ال مركي.
ادة ويتعين عاى فرع الهيئة المجت  ب ن يصدر لصاحب الرسالة المصددرة شده
 اإلذن بالتصدددددير لاكميددددة المطابقددددة ل وتصدددددر الشددددهادة فددددور إنهدددداء الفحدددد 

 والمرا عة.
 طاب تدوين الشهادة عاى البيان ال مركي . وي وز لامصدر

 المقدررةل ـ  إذا انتهت نتي ة الفح  إلى عـدم مطابقتها لاشروط والمواصدفات110مادة
  ياتددزم فددرع الهيئددة ب جطددار المصدددر أو وكيادده أو مددن يفوضدده ب سددباب الددرف

 ساعة من تاريه الفح  . 24جالل 
 .بالتصدير ذنة المحددة فى شهادة اإلياتزم المصدر بشحن الرسالة جالل المدـ 111مادة
شدروط ـ يشدترط لاسدما  بتصددير الرسدالة التدي تدم فحصدها أن تظدل مطابقدة لا112مادة

أن  والمواصددفات حتددى وقددت شددحنهال ولفددرع الهيئددة الت كددد مددن ذلددك ل فدد ذا ثبددت
 الرسددالة أصددبحت غيددر مطابقددة لاشددروط والمواصددفات المقددررة و ددب عايدده إذا

 الدددائرة ال مركيددة سددحب شددهادة اإلذن بالتصدددير وفدد كانددت الرسددالة جددار  
 أجتامها وإذا كانت داجل الدائرة ال مركية فتمن  من التصدير .  

 ذناإل إذا عدددل المصدددر عددن التصدددير أو انتهددت المهاددة المحددددة فددى شددهادةـدد 113مددادة
 . بالتصدير تعين عاى فرع الهيئة المجت  ف  أجتام الرسالة

أو مدن  أو فروعها المجتصة بنداء عادى طادب المصددر أو وكياده ـ تصدر الهيئة114مادة
الرسم  يفوضه شهادة بنتي ة الفح  أو صورة منها أو بدل فاقد وذلك بعد أداء

 المقرر .
ة أن ساعة من عامه بنتي ة فح  الرسالة المصددر 48ـ ي وز لامصدر جالل 115مادة

 ت ذلك .يتقدم إلى فرع الهيئة بطاب إلعادة الفح  موضحاً مبررا
وفى حالة قبول الطاب يتعين إعادة فح  الرسالة بواسطة فنيين لم يسبق لهدم 
االشتراك فى فح  هذه الرسالة ويتم الفح  فى حضور المصددر أو وكياده أو 
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 من يفوضه .
ل هدة اـ ي وز لرئيه م اه إدارة الهيئة أو من يفوضه وبناء عاى طادب مدن 116مادة

  المصددرة إلدى الجدار  مدن أ  مدن الفحدو المستوردة إعفاء أ  من الرسدائل
 أو االجتبارات.

هددا وي ددوز لامصدددر التقدددم بطاددب فحدد  السددا  المصدددرة طبقددا لامواصددفات التددى يطاب
 المستورد عاى ان تحدد هذه المواصفات فى طاب المصدر.

                                     
 
      

 الفصل الراب 
 افح التظام من النتائ  النهائية ل

 
الل جددـدد ي ددوز لامصدددر أو لامسددتورد الددتظام مددن نتددائ  الفحدد  النهائيددة 117مددادة

 أسبوع من تاريه عامه بها .
ة ويقدددم صدداحب الشدد ن أو وكيادده أو مددن يفوضدده الددتظام إلددى أمانددة ل ندد 

مدددادة التظامدددات المشدددكاة بقدددرار وزيدددر الت دددارة الجار يدددة وفقدددا ألحكدددام ال
 المشدار 2003لسنه  1186راء رقم السابعة من قرار رئيه م اه الوز

  نيهدات إليه عاى أن يرفق بالتظام ما يفيد سداد ت مين نقد  قدرة  جمسدة
 يرد إليه فى حالة قبول التظام .

حدـ  عاى أن يعر  التظام عاى الا نة جالل أسبوع من تقديمه لا ندة لف
اه رر مدا تدالمستندات المقـدمة من األطراف المعنية موضـوع التظاـمل لتقري
ادة ا أو إعددبمددا فددى ذلددك اعتمددـاد النتائددـ  النهائيددة أو تعددـدياهال أو إلغائهدد
 الفح  ويعتبر قرار الا نة نهائيا ويجطر به األطراف المعنية .

مددـل مددا انتهددي رأيهددا إلددى إعددـادة الفحددـ  ان تحدددد مع وعاددى الا نددة إذا
ل  الفحـ  المجت  واتاحة الفرصـة لامتظادـم لحضدـور إ دـراءات الفحد 

 وتعتبر هذه النتائ  نهائية وال ي وز التظام منها .
                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 

 الجامهالفصل                                         
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 واستجرا  الشهادات  افح الرسوم اإلضافية ل
 
 ـ تحصل فروع الهيئة الرسوم اآلتية :118مادة

 قرا  نيه 

رسددم فحدد  رسددالة عددن كددل سددت سدداعات عمددل بعددد السدداعة 
تدالى الثانية مساًء و حتدى السداعة الثامندة مدن صدبا  اليدوم ال
 ل مد من أيام العمل الرسمية ويضداعف هدذا الرسدم فدى ايدام ا

ة والعطالت الرسدمية مدن السداعة الثامندة صدباحاً حتدى السداع
 الثامنددة مددن صددبا  اليددوم التددالى وبحددد أقصددى  نيهددان و ذلددك
 فيمددا عدددا مددا يددتم فحصدده فددى فددروع الهيئددة التددى تعمددل بنظددام

 الورديات و التى يحددها رئيه م اه إدارة الهيئة.
 

 ـ 
 
 
 
 

50 
 
 
 
 

ة ـ  أو المرا عددددادة نتي ددددة الفحددددـرا  شهددددـم استجددددـرسدددد
و لاصددادرات أو الددواردات أو شددهادة المنشدد  أو صددورة منهددا أ

 . بدل فاقد

 ـ 1

 (1الماحق رقم )
 السا  الموقوف استيرادها

 الصنف م   

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 

 السا  التي تحمل عالمات تمه المشاعر الدينية .
 أحشاء وأطراف دوا ن .

 كباد طيور ودوا ن .أ
  ائية األشواط غير الم هزة بطامبة حقن زيت.الدر ات البجارية ثن

  مادة االسبستوه بكافة أنواعها .
 تيل الفرامل المستجدمة فى إنتا ه مادة االسبستوه .
 ً  .التونة التي يدجل فى مكوناتها زيوت تم معاماتها وراثيا

 -المبيدات والكيماويات االتي بيانها:
 (1( مددن الماحددق رقددم )8رقددم ) لامساسددل2009لسددنة  760القرار الددوزار  بددتعددديل 
 كاالتي
تازمات التددي تسددتورد كمبيدددات افددات او لغددر  االسددتجدام كمسدد المبيدددات والكيماويددات 

 -:  األتي بيانهاصناعية لت هيز او تصني  مبيدات افات 
 االسم الشائ   م

Common Name 
 االسم الكيميائى 

Chemical 
Name 

 االستعمال
 Use 

  االسماء الت ارية
 Trade Names 

أو ومشتقاته  DDTت  د. د. ـال 1

 Zeidane زيدين 

1.1.1-trichloro2.2-

bis 

(p-

chlorophenyl)etha

ne 

 DDT ت د. د. مبيد حشر 

 Anofex أنوفكه    
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 Chorophenothane كاوروفينوثين    

 Dedelo ديدياود    

 Pentachlorin بنتاكاورين    

اسماء الغى استجدامها    

Discontinued 

Names 

 روكسيم 

 زردين

Rukseam 

Zerdane 

          دي مار  

Digmar 

 )مجاوط من ال د.د.ت( 

 Supracide Combi سوبر اسيد كومبى  Genitox ينيتوكه   

  Gexarex التراسيد   يكساريكه Altracide 

كوبسول            

Copsol 

 Cotton Dust كوتن دست 

ديديماك          

Didimac 

 ) مجاوط م  التوكسافين( 

اركوتين          

Arkotine 

 Gesarol  يسارول 

)مجاوط م   هيايوتوكه  

     التوكسافين(

Heliotox 

 Ixodox ايكسودكه 

 يسابون        

Gesapon 

 Demecta داميكتا 

 يرون              

Gyron 

  

نيوسيد             

Neocid 

 (مجاوط م  الاندين) 

    

 

 Noits - Koisumu  نويتا كويسومو  

 Lindane لندين  2

البنزين  دساده كاوريأو

Benzene Hexachlorid 

 Gamma BHC أو

 Gamma HCHأو 

 

 Lindane لندين  

 Gamma isomer of 

1.2.3.4.5.6. 

hexachloro 

Cyclohexame 

 Lindax لنداكه مبيد حشر 

 اسماء توقف استعمالها 

Discontinued 

names 

 Acitox استيوكه 

 Hammer هامر  Gammalin امالين   

 Lintox لينتوكه  Nexitنيكست      

ليندول            

Lindol 

 Gammex  اميكه 

   لينداكول                    

Lindacol 

 Chemic 1200 1200كيماك  

                ا رونيكسيت 

Agronexit 

 Gammaphex  امافيكه 

 Gammaxan  اماكسان   

 Isofeox ايزوتوكسى   

 Lidax ليداكه   

 Lindasun لينداسن   

 Gamma - mean  اما مين   

 Sulbenz سابنز   

 Novigam نوفي ام   

 Germate Plus  يرميت باله   
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 Germa- up بآ اما    

 Lindagam ليندا  ام   

 Silvanol سيافانول    

 مجاوطاً م  ال د.د.ت وكبريت    

 Cotton Dust كوتن دست    

Camphech Polychlorcamphenكامفياور   3

e 

 اسم أوقف استخدامه

Discintinued 

Name 

    هيايوتوكه 

Helitox 

 مبيد حشر 

 

 

 توكسافين

 موتوكه

 توكساكيل

Toxaphene Motox 

Toxakil 

 يندرلأ 4

Aldrine 

1.2.3.4.10.10.hexac

hloro1.4.4a5.8.8a 

hexahydro 

1.4.endo.5.8 

dimethanonaphth

alene 

 لدرينأ مبيد حشر 

 اوكتالين

Aldrin 

octalene 

 ديالدرين 5

Dieldrin 

1.2.3.4.10.10.hexac

hloro1.4.4a5.6.7.8.

8a Octahydro 

6.7.epoxy.1.4 endo 

5,8- 

dimethanonaphth

alene. 

 ديالدرين مبيد حشر 

 اوكتالوكه

Dialdrin 

Octalox 

 هبتاكاور 6

Heptachlor 

1.4.4a.5.8.8a 

heptachloro3a.4.7.

7a tetrahydro –

4.7- 

methanoindene 

 هبتاكاور مبيد حشر 

 بياربينكه فينوتوكه

 درينوكه

 بتوكهيه

Heptachlor 

Biarbinex 

Fhennotox 

Drinox 

Heptox 

 Heptachlor دسيكهبتاكاور ابيو 7

epoxide 

The oxidation 

product of 

Heptachlor 

   

 Endrin       أندرين  8

 أو

 Nendrin    نندرين

1.2.3.4.10.10 

hexachloro 1.4.4a 

5.8.8a ctahydro-

exo 1.4.5.8 – 

Dimethanon- 

aphthalene 

 مخاليط : أندرين / بدرين

أندرين/ سترولين –  

 اندرين مبيد حشر 

 هكسادرين

 اندريكه

Endrin 

Hexadrin 

Endrex 

 رينوديسأ 9

Isodrin 

1.2.3.4.10.10 

hexachloro 6.7- 

epoxy- 

1.4.4a.5.6.7.8.8a-

octahydro- exo -

1.4-exo-5.8 

Dimethanonaphth

alene 

 Isodrin يسودرينأ مبيد حشر 

-1.2.3.4.5.6.7.8.8 كاوردان 10

octachloro- 

 Octachlor اوكتاكاور مبيد حشر 

 chlordane 2.3.3.a4.7.7a-

methanotetrahydr

 Intox انتوكه 
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oindane 

 Chlordane كاوردان    

 أثيالن 11

Ethylan 

 

1.1-dichloro-2.2-

bis (4-

ethylpheny)ethane 

 Perthane برثين)برثان( مبيد حشر 

 فاميوثيون 12

Vamidothion 

0.0-dimethyl 

15)2)1methylcamo

yletylthionethl ) 

Phosphorothioate 

 كافاك مبيد حشر 

 كافار

 يدورتروس

Klval 

Kilvar 

Trucidor 

 ونككاوردي 13

Chlordecone 

1.1a.3.4a.4.5.5.5a.5

b.6 

-decachloro-

octainydro-1.3.4-

metheno-2H 

cyclobuta 

(cd)pentalen 

 Kepone كيبون مبيد حشر 

 أيزوينزان 14

Isobenzan 

1.2.3.4.5.6.7.8.8-

octachloro 

1.3.3a.4.7.7a-

hexahydro-4.6 

methanoiso-

benzofuran 

 Telodrin تياوردين مبيد حشر 

 تربين بولي كاور 15

Terpene 

Polychlorinates 

Heptachloro 2.2-

dimethyl-

3.methylene 

norborane 

(chlorinated 

mixed terpenes) 

 Strobane روبانتس مبيد حشر 

 ميركه 16

Mirex 

Dodecachloroocta

hydro-

1.3.4metheno-

2Hcyclobuta)cd(p

entalene 

 ميريكه مبيد حشر 

 كاوران د 

 

Mirex 

Dechlorane 

 مبيد حشر  Acrylonitrile 2.propenenitrileِ  أكرياونيتريل  17

 (مدجنات)

 فينتوكه

 اكرياون

 كريلبا كر

Venotex 

Acrylon 

Carebacryl 

 أراميت 18

Aramite 

2.)p-tert-

buty1phenoxy)-1-

methylethyl) 2-

chloroethyl  sulfite 

 Aramite ِ   أراميت أكاروسي مبيد

دا  بروموكاورو بروبان  19

dibromochloropropane 

1.2-dibromo 3- 

Chloropropane 

 فيومازون فيما تود مبيد 

 نيما ون

Fumazone Nemagone 

Cloropicrine Trichloronitrometوبكرين ركاو 20

hane 

 مخاليط تحتوي على ألـ كلوروبكرين مدجنات

 تياون

 ليكسيفاور

 كهابتر  د

Telone 

Vorlex 

Ditrapex 
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 ليتوفره  21

Letptophos 

O-(4-bromo-2.5-

dichlorophenyle 

O-methly1 -

phenylphosphonot

hioate 

 فوسفيل  مبيد حشر 

 ابار

Phosvel 

 Abar 

 كاورو بنزيالت 22

Chlorobenzilate 

Ethy1-4.4-

dichlorobenzilate 

 كوب مايت  كاروسىأمبيد 

 ن يباكارأ

 كار أ

 فولبكه

 بنزيالن

 اورك -و أ -بنز

Kopmite 

 Acaraben 

 Akar 

 Folbex 

 Benzilan 

 Benz-O-Chlor 

 بنتا كاوروفينول  23

 )صوديوم بنتاكاوروفينات(

Pentachloropheno

xy  Sodium  Or  

Sodium  

pentachlorophena

te 

 مبيد فطر  

 وبكتير 

 ميترول

 ماتوكه بر

 داويسيد

 سانتوبريت

 بكاورنا

Mitrol 

 Permatox 

 Dowicide 

 Santobrite 

 Napclor 

 كريميدين 24

Crimidine 

2-chloro-N,N-6 

trimethy 14- 

pyrimineamiae 

 Castrix كاستريكه مبيد قوار 

 فاورو حام  الجايك  25

 ومشتقاته 

Flouroacetic acid   

and its derivatives 

Sodium  

monofluoroacetate  

Fluoroacetamide 

 فراتول مبيد قوار 

 ياسونوك 

 رودكه

 باران

Fratol 

 Yasoknok 

 Rodex 

 Baran 

 فينوبروب 26

Fenoprop 

 Silvex   او سيافكه

2- ( 2.4.5 – 

trichorophenoxy)  

propionic asid 

 كورون  مبيد حشائا

 فريتون تى

Kuron 

 Fruiton  T 

 5ل4ل2 -ت  27

2.4.5-T 

2.4.5 - 

Trichlorophenoxy  

acetic acid 

 بان –نتل  مبيد حشائا

 سيافكسون

 دوك –بان 

 سبتتوكه

 

Nettle - Ban 

Selvoxone 

Ban - Dok 

Spontox 

 ت وامورفاك 28

Morphaquate 

1.1 - bis - 2 - ( 3.5 

dimethlyl  - 4 - 

morpholinyl ) - 

oxoethyl  

4.4 bipyridilium 

 

 Morphoxone موروفكسون حشائا مبيد

 

 

 

 

ياين اوكسيد اث 29  

Ethylene  Oxide 

1,2 -  Epoxyethane  مادة مدجنة 

 ومعقمة

 اوكسبران

 ا  تى او

Oxirane 

 ETO 

 مركبات الرصا   30

Lead Compuonds 

Lead arsenate 

or 

Lead arsenite 

  بيسين حشريةمبيدات 

 سوبرابل

 تالبوت

Gypsin 

 Suprabel 

 Talbot 

 

 مركبات الزئبق 31

Mercuric 

Compounds 

Merecuric  

Chloride-

Mercurous  

Oxide- Mercurous  

choride- 

Methoxyethyl  

mercury  acetate -

 ميرفيوسان مبيدات فطرية

 ميرسيل

 سانتار

 سيكاو سان

 كالو ميل

 ميركيوران

 ميركيولين

Merfusan  

 Mersil 

 Santar 

 Cyclosan 

 Calomel 

Mercuran 

 Merculine 
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phenyl  mercury  

salicylate 

 مركبات الزرنيه 32

Arsenicals 

Copper 

acetoarsenite- lead 

arsenate- lead 

arsenite- Methyl 

arsenic acid -

Arsenic acid-

Arsenic trioxide -

potasium 

Sodiume- Calsium 

arsenite 

 مبيدات حشرية

 وفطرية وحشائا

 أجضر باريه  يبسين

 سوبرابل

 دلكونييت

 أنصار

Paris green Gypsin 

Suprabel Daconate 

Ansar 

 مركبات الكادميوم 33

Cadmium Compounds 

Cadmium 

Calcium Copper 

zinc Chromate 

complex- 

Cadmium 

Chloride-

Cadmium 

Succinate -

Cadmium 

Sebacate 

 كرا  ـ تريف مبيدات فطرية

 كاد 

 كادمينات

 كروماد

Crag turf 

Caddy 

Cadiminate 

Kromade 

 ركبات السياينيومم 34

Selenium Compounds 

Compounds 

containing 

selenium 

   

  Chloroform المذيب العضو  كاوروفورم 35

 محظور استجدامه كمذيب فى ت هيز مبيدات اآلفات

 

 

 المذيب العضو  36

 راب  كاوريد الكربون

Carbon 

Tetrachloride 

ت آفا لمبيدات أو مكافحةمحظورات استجدامه كمذيب فى ت هيز مستحضرات ا

 الحبوب المجزونة

 

 

 زينيب 37

Zineb 

zinc ethylene bis 

( dithiocarbamate 

) 

 دايثان زد مبيد فطر 

 مجاليط

 كوبروزان

 مانكوزان

 كومازين

Dithane Z 

 م  الزينيب

Cuprosan 

Mancosan 

Comazin 

 Dinitro لورثوكريزوادا  نيترو 38

orthocresol 

(DNOC ) 

 ترايفوسيد  مبيد حشر

 ترايفرينا

 زيوت محتويه

 زيت يونيفرسال

 زيت كفروسال

Trifocide 

Trifrina 

 على المركب

Universal Oil 

Kafrosal Oil 

 بيترتانول 39

Bitertanol 

B-([1.1 biphenyl)-

4-yloxy) a-

(1,1dimethyl-

ethyl1)-1H-1.2.4-

triazole-1-ethanol 

 بايكور فطر مبيد 

 بايتركه

 ماتيبا

Baycor 

Bitrex 

Baymat 
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 أيثيلين داى بروميد 40

Ethylene dibromide 

1,2 dibromoethane دا  بروم مادة مدجنة لاحشرات 

 بروموفيوم

 85أ  د  بى 

 دافيوم

Dibrome 

Bromofume 

E.D.B 85 

Dowfume 

-Antu 1-Naphtyl -2  نتوأ 41

Thiourea 

 Antu نتوأ مبيد قوار 

 مركبات الفاور الغير عضوية 42

Inorganic Fluoride 

compounds 

Sodium Flouride-

Sodium 

Fluorosilicate 

 Safsan سافسان مبيدات حشرية

 Nitrofen 2-4        نيتروفين 43

dichlorophenyl-4- 

nitrophenyl ether 

 توك مبيد حشائا

 توكورن

 نيب

Tok 

Tokorn 

Nip 

 Binabacryl 2-sec. Butyl -4,6يل ربينا باك 44

dinitrophenyl 4- 

nitro methyl 

crotonate 

مبيد اكاروسى 

 وفطر 

 موروسيد

 اندوسان

 اكريسيد

Morocide 

Endosan 

Acricid 

-captafol N-[( 1.1.2.2        كبتافول 45

tetrachlotoethyl) 

thyio]-4- 

cyclohexene -1.2- 

dicarboximide 

 دا  فوالتان مبيد فطر 

 فولتاف

 هايبن

 فولسيد

Difolatan 

Foltaf 

Haypen 

Folcid 

cyhexatin Tricyclohexylhydr  سيهكاستين 46

oxy stannane 

 سيالتين كاروسىأمبيد 

 باكتران

 دور فرت

Silatian 

Plictran 

Dorvert 

 فينيتن هيدروكسيد 47

Fentin hydroxide 

Triphenyltin  

hydroxide 

 ديو تير فطر مبيد 

 فارماتن

Du-ter 

Farmatin 

 تاتفينتين اسي 48

Fentin acetate 

Triphenyltin 

acetate 

 Besrstan برستان مبيد فطر 

 Dinoseb     دينو سيب 49

 

2 - sec. Butyl 4.6 - 

dinitrophenol 

 فانيسيد مبيد حشائا

 يفوسيتإ

Fanicide 

Ivocit 

- Dinoterb 2 - tret butyl. 4.6    دينو تريب 50

dinitrophenol 

 نيكسون مبيد حشائا

  يلوهرب

 مع ا  مخلوط

 تولكان

Nixone 

Herbogil 

 االيزوبرتيورون

Tolkan 

 Ethyleneاثيلين داى كلوريد  51

dichloride 

1.1-dichloroethane مجاوط م  راب  مادة مدجنة 

  رانوسان

 كاوريد الكربون

Gransoan 

-Mevinphos Alpha isomer of 2ميفينفوه  52

carbomethoxy-

1,methyl –

vinyldimethyl 

phosphate (typical 

63%( Beta isomer 

of 2-

carbomethoxy-

1methylvinyl 

dimethyl 

phosphate (typical 

25%( 

 فوزدرين مبيد حشر 

 ديورافوه

 ميفيدرين

Phosdrin 

Duraphos 

Mevidrin 

 كربوفينوثيون 53

carbophenthion 

S - 4-clorophenyl 

thiomethyl -0.0. 

Dimethy 

 ترا  ثيون بيد حشر م

  اراثيون

 مجاوط م 

Trithion 

Garrathion 

 معدنى زيت



 48 

phosphorodithioat

e 

 Trithion oil ترا  ثيون اويل

 ديو كساثيون 54

Dioxathion 

S.S' -( 1.4 dioxane 

2-3- diyl) o.o.o'.o'.- 

tetraethyl bis 

(phospitithioate  

 دلناف مبيد حشر 

 هيركيوليز

 دلتك

 نافاديل

Delnav 

Hercules 

Deltic 

Navadel 

ميثيل -ه ا -ديميتون  55  

Demeton-S-methyl 

S-[2 

ethylthioethyl]0,0-

dimethyl 

phosphorothioate 

 Metasystox ميتا سيستوكه مبيد حشر 

 ثيل سافونم -ه ا -ون تديمي 56

Dimeton -S- methyl 

S[2- 

(ethylsulfinyl)1-

ethylethyl] 0,0 

dimethyl 

phosphorothioate 

 Metaisosystox ميتا ايزوسيستوكه حشر مبيد 

 كاورانيل 57

Chloranil 

2.3.5.6-

Tetrachloro1.4- 

benzoquinone 

 Spergon سبر ون مبيد فطر 

 كاورا نيفور ميثان 58

chlotaniformethme 

1.)3.4-

Dichloroaniilion) 

-1-formylamino- 

2.2.2.-

trichloroethane 

 ايمو ان مبيد فطر 

 ميافارون

Imugan 

Milfaron 

 مكاور دايميفور 59

Chlorodimeform 

N'-(4-chloro-o- 

toly1)-N,N- 

dimethyl 

formamidine 

  اليكرون مبيد حشر 

 فوندال

Glecron 

Fondal 

 Acrolen      اكارولين 60

 

2- Poropenal ما ناسيد مبيد حشائا مائية 

 اكوالين

Magnacid 

Aqulaine 

-Thionazin o.o-Dietlhyl o  ثيونارين 61

pyrazinyl 

phosphorothioate 

 نيمافوه مبيد نيما تود 

 زينوفوه

Nemafos 

Zinofos 

 - Anthraquinone 9.10انثراكينون  62

Anthracenedione 

 Morkit موركيت طارد لاطيور

-Barban 4-Chloro-2         باربان 63

butyhyl-m-

chlorocarbnilate 

 Carbyne كاربين مبيد حشائا

-Chlorthiamid 2.6 كاوريثاميد 64

Dichlorothiobenza

mide 

 Prefix كهيبريف مبيد حشائا

 الايت –دا   65

Di - Allate 

S-2.3-

dichloroallyl-di- 

isopropyl 

(thiocarbamate) 

 Avadex افاديكه مبيد حشائا

  Parathion     باراثيون 66

 Thiphosثيوفوه 

0,0-Diethyl 0-(4-

nitrophenyl) 

phosphorothioate 

 مبيد حشر 

 

 فوستوكه

 فوليدول

 أ  -بنكاب 

 مجاليط م 

 نيران

Fostox 

Efolidol 

Penncap 

 الكلوردان

Niran 
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 ميثيل باراثيون 67

Methyl patathion 

0,0-dimethyl 0-(4-

nitrophenyl) 

phosphorothioate 

 مبيد حشر 

 

 ميثيل فوستوكه

 أم –بنكاب 

 م مجاليط 

 زيت بكول

 لزيت كفرو

Fostox Metil 

Pencap - M 

 زيوتال

Pacol Oil 

Kafrol Oil 

-Phosphamidon 2-Chloro-2فوسفاميدون  68

diethylcarbamoyl-

1-methyl- vinyl 

dimethyl 

phosphate 

 ديميكرون حشر مبيد 

 اباميدون

Dimecron 

Apamidon 

Phosfolan 2)Diethoxyphosphفوسفوالن  69

inylimino)-1.3-

dithiolane 

 سيولين حشر مبيد 

 سيالن

Cyolane 

Cylan 

 Mephosfolan Dithyl N-4- methylفوسفوالن مي 70

-1.3 dithiolan - 2- 

ylidene 

phosphoamidate 

 مبيد حشر 

 

 سترولين

   اندرين نسترولي

Cytrolane 

Cytrolane/Endrin 

-Azinphosميثيل  -ازينفوه  71

methyl 

o,o - dimethyl  S-

[(4-oxo-1,2,3 

benzotroazir-

3)4h(-yl)methyl] 

phosphorodithioat

e 

  وثيون مبيد حشر 

  وازاثيون

تامارون  وز مجاوط 

 اثيون

Cuthion 

Gusathion 

Tamaron/Gusathion 

 -Flucythrinate (+-)- cyano(3فاوسيثرينات  72

phenoxphenyl) 

methyl(+)-4- 

difluoromethoxy) 

-∞-(1 methylethyl( 

benzeneacetate 

 سيبولت مبيد حشر 

 سيثرين

 با اوف

Cybolt 

Cythrin 

Pay - off 

 Methidathion o.o. dimethylميثيداثيون  73

phosphorodithioat

e S-ester with4-( 

mercaptomethyl) -

2-methoxy ^2-

1.3.4- thiadixzolin 

-5- one 

 سوبر اسيد مبيد حشر 

 التراسيد

 اليو سوبراسيد

Supracide 

Ultracide 

Oleosupracide 

 كوتيننالي 74

Nicotine 

(S) -3- (1- methyl-

2 -pyrrolidyl) 

pyridine 

 Nicotine Sulphate وتينكالني سافات مبيد حشر 

-Piperophos 0,0-dipropylS-2ببروفوه  75

methylpiperidinoc

arbonyl- methyl 

phoshorodithioate 

 رياوف مبيد حشائا

 مجاوطاً م 

 أفيروزسان

Rilof 

dimethametryn 

Avirosan 

1.1.1ـ Methoxychlorكاور ى ميثوكس 76 trichloro 2.2 

-bis-(4- 

methulphenyl) 

ethane 

 مارليت ر مبيد حش

 مجاوط م 

 سيتوفوه

Marlate 

 الباراثيون والمالثيون

Saitofos 

كينو ميثيونات  77

Chinomethionate 

6-methyl-1.3- 

dithiolo [4.5-b] 

quinoxalin-2- one 

 Morestan مورستان مبيد فطر 

 -Fluorodifen 4-nitrophenlyفاورودايفين  78

∞,∞,∞- trifluoro 2-

nitro-p- tolyl ether 

 Prforan بريفوران مبيد حشائا
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 -Endosulfan 6,7,8,9,10اندوسافان  79

hexachloro -

1,5,5a,6,9,9a-

hexahydro-6,9 

methano- 2.3.4 

benzodioxathiepin 

3- oxide 

 ثيودان مبيد حشر 

 سياودان

 ماليكه

 ثيمول

 ثيوفور

Thiodan 

Cyclodan 

Malix 

Thimul 

Thiofor 

 غيرال مركبات السيانيد 80

 عضوية

Inorganic Cyanide 

Compounds 

hydrogen cyanide 

or Hydrocyanic 

acid- sodium 

cyanide- calcium 

cyanide 

 مبيد حشر 

 وقوار 

 (مدجنات)

 سيانو از

 سيان  از

 سيما 

 سيانيد الصوديوم

 سيانيد الكاليسيوم

Cyanogas 

Cyangas 

Cymag 

Sodiumm cyanide  

Calcium cyanide 

 االسم الشائ  م

Common Name 

 المستحضرات الت ارية اسم المادة الجام

 %96   %96الديكارب  Aldicarbالديكارب  81

Aldicarb 

 

 G %15بكوميك  -G %15ميرات  -G %15تيميك 

%95كاوروثالونيل  Chlorothalonilكاوروثالونيل  82  WP%75كوتيل دا -  WP%75كزد  داكونيل  - WP%  50برافو  

 SC%50بانكو  - SC% 50داكوماكه   - WP %50داكوبر

 

 WP %75 300يتافاكهف -WP%50كابتان - WP%70مونسرين كومبي  Captan  كابتان  83

 سيبروكونازول 84

Cyproconazole 

%94سيبروكونازل   WDGأو  WP  %80.8 أتمي إه - SL%10أتمي إه إل  

 

 EC   %25ل 10تات   Propiconazoleبروبيكونازول  85

 SC %5أنفيل   Hexaconazoleهكساكونازول  86

 FS %2.5راكسيل  - WS %2راكسيل  -  DS %2راكسيل   Tebuconazoleتبيوكونازول  87

 EC %25فوليكور 

 EW%  12.5ايمننت   - EC %10دومارك   Tetraconazoleزول تتراكونا 88

%85بروبار يت  Propargiteبروبار يت  89  WP %30كوميت EC %75نصر كوميت ال - EC%75ل73كوميت 

 Thiophanateثيوفينات ميثيل  90

methyl 

 – WP %70يمال آل كال WP  %70هستا  - WP %70توبسن إم  

 WP %70توباسين 

)رقم  %85مانكوزيب  Mancozeb مانكوزيب 91

(390تس يل   

 %85مانكوزيب جام 

(777)رقم تس يل  

% 88مانكوزيب جام   

ايثين إم د - WP %80 45ن إم دايثي - WP %80نيمسبور 

 DG %75ترايدكه  - FL %45ترايدكه  - WP%80كزد45

 WP%40را  مياتوكه فورت ت - WP %80ترايدكه 

 WP %90ر فيروكوب - WP %58 البين مانكوزيب 

اندوفان س - WP%  69.5انكوبر م - WP %72ل 58ريدوميل مانكوزيب 

 WP%69.1ساندوكور إم - WP %70ميكال إم-  WP %64  8إم

 WP %69كروبات مانكوزيب ا - WP %67ريبوست إم 

 WP %80مانكو  - WG %60سيرينو  - WP%  82.6سابثين

 WP %80 إم زد -روميلا - WP%68ريدوميل  ولد مانكوزيب 

 WP %80ايكوزيبد - WP %80انادول  -WP %80ا روزيب 

 WP %72ريدوزيد  - WP %72تازولين  -WP %80مانكوزان 

 %80اكوما نكوزيب  – WP% 80 45إيمثين أم  – WP%  72كيورام 
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WP 

%  80صن زيب  – EGD 80% WPمانكوزيب  – WP %80كايمان 

WP  -  80كوراثين% WP –  80مانكويام %WP – 72 كالكسيل% 
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%97كاربريل  Carbarylكاربريل       99  WP %85سكيب  WP %85سيفين كزد   WP %85سيفين  

 EC %20يوندين   Propoxurبروبوكسر    100
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)رقم  %97دايميثويت 

 (418تس يل 

%)رقم  96ثويت دايمي

 (780تس يل 

)رقم  %95دايميثويت 

 (94تس يل 
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 (383تس يل 
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 (95تس يل 
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 (277تس يل 
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 (387تس يل 
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 (58تس يل 

 EC%40ايدون س - EC%40 300يمثويت كزد دا - EC %40رو ر 

 %40 100ايمثويت كزدد - EC %40برفكثيون  - EC%  40يموميكه دا

EC -  40تاتوكه% EC -  40دي ور% EC 
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40% EC -  40ديميزيل% EC -  40اكتا ثويت% EC –  كاليثويت
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 EC %40سايدون كفر الدوار  – EC %40دايمثويكه 

 EC %40رو رين -EC %40نصر ثويت  – EC %40سايدون 

 -EC %24ديفول كزد ت -EC %18.5كاثين كزد  -EC%  18.5كاثين  % 95ديكوفول  Dicofolديكوفول  105

ثان كورا – EC %18.5ديكوميت  -EC%  24تديفول  - EC %35كاثين 

18.5% EC –  18.5بكوفول% EC –  18.5دلثين زيتي% EC – 

 EC %18.5كاليفول -EC %18.5أكوفول 
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 EC% 50ستومب كزد  - EC% 50ستومب  %90بنديميثالين  Pendimethalinبنديميثالين  124
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 G %6.7.5   –زورون كا  Dicchlobenilدا  كاوبينيل  125
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 WP %25تشيه 

 9 اضافة
طبقا لاقرار 
1050 لسنة 
2009 

 ....الهلسهام.من ا سام صابة مثل الجرز او ا مقذوفات"لعب اطفال بشكل مسدسات او بنادح مما يستجدم معها 

10 اضافه طبقا 
لاقرار 2 لسنة 
2014 

 وات من البنود الجمركية التالية: 40"اللمبات المتوهجة التي تضئ بتوهج الشعيرات بقدرات تزيد عن 
85392290 
85392900 

 م11 اضافة
طبقا للقرار 
الوزاري 873 
 لسنة 2013

 
 "حلقات الطاقة

"GMI Quantum pendant"م التي ترد تحت مسمي تنظي وما يماثلها من اساور او داليات او االصناف االخري
اتف ت الهوطاقة الجسم او ازالة االم العضالت والمفاصل او تساعد علي النوم العميق او حماية االنسان من موجا

 المحمولة او السحب االلكتروني.

 
فانه "يوقف االسدتيراد لالت دار لكدل مدن السديارات ذات  2014لسنة  417طبقا لاقرار *

   وك" والدرا ات النارية فيما عدا "التريسكل" وشاسيهاتها.الثالث ع الت "التوك ت
 
فانددده يددتم حظددر اسدددتيراد كافددة الدددرا ات البجاريدددة  2005لسددنة  113طبقددا لاقددرار * 

المسددتعماة ثنائيددة االشددواط ب ميدد  اشددكالها وانواعهددا واح امهددا أيددا كددان الغددر  مددن 
 االستيراد .

                         



 54 

 (2الماحق رقم )
 الجا  بالسا  المسمو  باستيرادها مستعماة

 

 م الصـنـف الشروط المقررة

  تشمل األصناف ذات االستعمال  المنزلي و قط  غيارها .أال-1

 وتر و أ هزته المساعدة إال يمضي عاى تداريه إنتا هدايشترط لاكمبي-2
  أكثر من عشر سنوات

و اآلالت شددترط موافقددة ال هددة المجتصددة بددوزارة الصددحة لأل هددزة ي-3
 . والمعدات المستجدمة لألغرا  الطبية بما في ذلك أسرة  المرضى

 شترط إال يستجدم فى تصنيعها المواد المستنفذة لطبقةي -4
 األوزون . 

  تددم حددذف البنددد  2012لسددنة  384طبقددا لاقددرار الددوزار  رقددم
 (.2( بالماحق رقم )1( من المساسل )2)

   م إضدافة بندد  ديدد تد 2013لسدنة  469طبقا لاقدرار الدوزار
 -( نصه كاالتي:2( من الماحق رقم )1لامساسل رقم )

  التشمل ثال ات العر -5

 واآلالت   جطددددوط اإلنتددددا  
األ هدددددددددزة و توالماكيندددددددددا

 والمعدات و قط  غيارها. 

1 

 قط  الغيار المسمو  بها مقصورة عاى ما ياى : -1
بمددا  ألبدددانالرفددارف ل األبددواب ل الموتددوراتل ال يربوكسددات ل أ ددزاء ا

فيهدددا الكبدددائن و أ زا هدددا )عددددا الشاسددديهات ( وعدددوار  التصدددادم ) 
 وست .األكصدام (ل الدفرنسيلل الالسيةل نوط الع لل التاباوه ل الس

 يشددترط لاسدديارات ذات اإلسددتجدامات الجاصددة أال يمضددي عاددى سددنة -2
حن انتا ها أكثر من جمه سنوات بجالف سنة االنتدا  حتدى تداريه الشد

لعامدة ااك فيماعدا السيارات االمصدممة لالسدتعمال جدار  الطدرح أو التم
ة اا الهيدروليكيدددة  المحمادددة عادددى قاعددددندددالسددديارات الم هدددزة باألوو

 .يهالسيارات الم هزة بمضجات جرسانومتحركة 
المواد سدنة  نقل البضائ  ووأال يت اوز عمر مركبات نقل األشجا   -3

سددتعمال جددار  الطددرح فيمددا عدددا المصددمم لالبجددالف سددنة اإلنتددا  
 . العامة

مر  درارات الطدرح النصداف المقطدورات سدبعة سدنوات االيت اوز ع -4
بجددالف سددنة االنتددا  فيمددا عدددا المصددمم لالسددتعمال جددار  الطددرح 

 .العامة
ء ركبات والعـربات والسيارات لشرط العمدـر وقدت الشدـرااستيفاء الم -5

ده ل ومددا تسددتور اوالتماددك بالنسددبة لالسددتيراد لالسددتجدام الشجصددي
 الشركات وال هات العاماة فى الجار  لالستجدام الجا  .

 موافقة مصاحة الطيران المدني لاطائرات وقط  غيارها  -6
تشدغيل موافقة وزارة النقل لاسفن و مراكب الصيد عاى صالحيتها لا -7

 قبل اإلفرا  .
  احيةوافقة وزارتي السياحة و النقل البحر  لابواجر و السدفن السديم-8
. 
التددي تكددون االتفاقيددات ب لاقواعددد الددواردة فددي اسددتيفاء سددفن الركددا-9

 حمهورية مصر العربية طرفاً فيها .
  ( مساسل 2لاماحق ) 2006لسنة  32الوزار القرارب" تعديل

معدددددددات ووسددددددائل النقددددددل 
واالنتقدددـال وقطدددـ  غيدددـارها 

 ( .)عدا الموتوسيكالت

2 
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 م الصـنـف الشروط المقررة
 ( كاالتي:3( قرين )2)

مركبدددات نقدددل االشدددجا  ومركبدددات نقدددل البضدددائ  ذات )أ(بالنسدددبة ل-3
ترط طن يشد 9ى الحمولة القصو  اقل من الوزن اال مالى القائم عا

 االيت اوز عمرها سنه بجالف سنة االنتا .
ائم مدد  )ب( بالنسددبة لمركبددات نقددل البضددائ  ذات الددوزن اال مددالي القدد   

الحمولددة القصددو  تسددعة اطنددان فدد كثر يشددترط أال يت دداوز عمرهددا 
 جمه سنوات بجالف سنة االنتا  .

ال البضددائ  المصددممة لالسددتعم ) (ويسددتثني ممددا تقدددم مركبددات نقددل   
 جار  الطرح العامة.

اآلالت  و المعدددددددددددددددددددددددددات  ----------------
 واأل هزة الرياضية 

3 

 4 الحاويات ----------------
 ـ موافقة وزارة الداجاية .

 
 5 األساحة

الطددائرات الداجايددة  إطددارات ن المواني ال وية المصرية .ـ أن تكون مشتراة م
 والجار ية 

6 

 مستعماة .الـ أال تشمل قط  غيار السيارات 
مركدي ـ يتم تجريد قضبان السكك الحديدية قبل االفدرا  ال 

. 
كدددون مصدددحوبة بشدددهادة رسدددمية مدددن دولدددة التصددددير ت -

بجاوهدددا مدددن المدددواد المتف دددرة أو الجطدددرة صدددادرة مدددن 
 الحكومية أو شركات المرا عة . ال هات

جدددردة و فضدددالت المعدددادن 
بما فدي ذلدك قضدبان السدكك 

 الحديدية المستعماة

7 

 .ارداتالهيئة العامة لارقابة عاى الصادرات والوـ موافقة 
  بالبندد( 2لاماحدق ) 1820لسنة  372" تعديل بالقرارالوزار 

 ( كاالتي:8) رقم
اباددة بكدل أشددكالها وصدورها القجدردة ومجافدات البالسددتيك والمطداط أ  8

 إلعادة التدوير.
ألصناف لامصان  المدرج  لهدا مدن الهيئدة العامدة اأن ترد تاك  -1     

 .بمزاولة نشاط إعادة تدويرهالاتنمية الصناعية 
آت لامنشددداليسدددمح ب سدددتجدام تادددك األصدددناف كوقدددود بدددديل إال  -2     

شددئون  المصددر  لهددا بددذلك والحاصدداة عاددى موافقددة كددل مددن  هدداز
 . البيئة والهيئة العامة لاتنمية الصناعية

 .طارات الهوائية السايمة أو التي بها عيوبأال تشمل اإل -3     
وبة بشددهادة فحدد  وتحايددل صددادرة مددن معمددل أن تكددون مصددح -4     

 ماوثداتمعتمد دولياً تفيذ أن الصنف الوارد ال يحتو  عاى أ  مدن ال
  ول مددن إتفاقيددة بددازل بمسدددتوأو المكونددات المدر ددة بددالماحق األ

ن ميكسبه صفه من صفات الجطورة الواردة من الماحق رقم الثالث 
 لاعايددة نفده اإلتفاقيدة مددن حيدث )السديمة ل القابايددة لإلشدتعال ل التف
 ز يكفدىالنشاطية ل الت كل( بمستويات تت اوز المسمو  بها أو بتركي

 إلظهار إحد  هذه الصفات.
 

 المعاد تدويرهب البالستيك والمطاط  8

جردة و نفايدات وقصاصدات 
وفضددددددددددددددالت الاددددددددددددددددائن 

 االصطناعية .

8 
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 م الصـنـف الشروط المقررة
وب بشددهادة فجدد  وتحايددل صددادرة مددن معمددل أن يكددون مصددح -1     

ت معتمددد دوليدداً تفيددد أن الصددنف الددوارد ال يحتددو  عاددى إحددد  صددفا
 (.4الجطورة المشار إليها بالبند)

( MSDSن يكددددون مصددددحوب بصددددحيفة السددددالمة واألمددددان )أ -2     
واد ويدات والمدومصنف طبقاً لانظدام العدالمى الموحدد لتصدنيف الكيما

 (.GHSالجطرة )

 . تثمارـ موافقة رئيه ال هاز التنفيذ  لاهيئة العامة لالس
 

والعبدوات العاديدة  المجافات
 واألوعيددة الفارغددة النات ددة
عدددددن نشددددداط المشدددددروعات 
المقامدددددة بنظدددددام المنددددداطق 

 الحرة .

9 
 

 لمجتصة بوزارة االعالم .ـ موافقة ال هة ا
 
 ورح الدشددددددددت وال رائددددددددد
والم الت المرت د  والكتدب 

 المستعماة.

10 

 .أن تستجدم لانسل فقط ـ 
 ـ أن تستورد لحساب مصان  مرج  لها بنشاط النسل .
ت وارداـ أن تقوم الهيئة العامة لارقابة عاى الصادرات والد

بمعاينتهدددددا باإلسدددددتعانة بدددددالفنيين مدددددن مصددددداحة الرقابدددددة 
 الصدددناعية ويدددتم إجطارهدددا بمدددا تدددم اإلفدددرا  عنددده لمتابعدددة

 تشغياه .

القطنيدددة  األسدددمال والجدددرح
وفضدددددالت جيدددددوط وحدددددزم 

 وحبال غايظة .

11 

 بالنسبة لاقط  اآلثرية .ـ موافقة ال هة المجتصة 
 
التحدددددددف الفنيدددددددة وقطددددددد  

 وقط  أثرية. الم موعات
12 

ن تسددتورد بمعرفددة الشددركات وال هددات المصددرية التددي أ -
 تقوم بتنفيذ مشروعات بالجار  .

الدددددددددددعامات )المسدددددددددداند( 
والسددددقاالت مددددن معدددددن أو 
جشب وهياكل المنشآت مدن 
 معدن واألدوات والعدد 

13 

   
أن تدددرد لامصدددان  المدددرج  لهدددا مدددن الهيئدددة العامدددة  -1

 لاتنمية الصناعية بمزاولة نشاط إنتا  الز ا .
أال تشددمل عاددى الز ددا  الكسددر مددن المصددابيح األشددعة  -2

 مهبطية وغير ذلك من الز ا  النشط.ال
أن تكون مصحوبة بشهادة فح  وتحايل صادرة مدن  -3

  معمل معتمدد دوليداً تفيدد أن الصدنف الدوارد ال يحتدو
 عاى أ  من الماوثات او المكوندات المدر دة بدالماحق
األول مددن اتفاقيددة بدددازل بمسددتو  يكسدددبه صددفة مدددن 
 صفات الجطورة الواردة من الماحق الثالدث مدن نفده

 مدددن حيدددث )السدددمية ل القابايدددة لإلشدددتعال لاإلتفاقيدددة 
 التفاعايدددة ل النشددداطية ل التآكدددل( بمسدددتويات تت ددداوز
د المستويات المسمو  بها او بتركيز يكفى إلظهار أحد
 هددذه الصددفات ل عاددى أن تقددوم الهيئددة العامددة لارقابددة
عاددى الصدددادرات والدددواردات ب جضددداع هدددذه الرسدددائل 

 لافح  العشوائى .

 فضالت ونفايات الز ا 
)تم اضدافة هدذا البندد بقدرار 
وزيدددر الت دددارة والصدددناعة 

 (2021لسنة  281رقم 

15 
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 م الصـنـف الشروط المقررة
 فى عبوات تسمح بالمعاينة والفح  .أن ترد  -4
 ة.أن يتم فحصها إشعاعياً من قبل هيئة الطاقة الذري -5
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 (3ماحق رقم )                                        
 التي تستورد بشروط جاصةسا  ال

 

 شروط االستيراد اسم الساعه م

أن يددتم شددحنها أو فددتح أعتمدداد إسددتيرادها جددالل سددنة  (1) سيارات الركوب 1
 الموديل ل واال يكون قد سبق استجدامها .

يشددترط لمددا يسددتورد لألت ددار تقددديم مددا يثبددت أنهددا مددن  (2)
ء جدام فددى األ ددوااألكدواد أو الطددرازات الصددالحة لالسددت

الحارة أو مجصصة لمصدر أو دول الشدرح األوسدط أو 
دول الجاي  أو صادر لهدا شدهادة مدن الشدركة المنت دة 
يفيددد أنهددا منت ددة بمواصددفات يسددمح باسددتجدمها فددى 
األ دددواء الحدددارة أو مجصصدددة لمصدددر أو دول الشدددرح 

 األوسط أو دول الجاي  .

 زاء وقطد  غيدار السديارات عددا أ دزاء أ - 2
 ألبدان .ا
أللبسة والمالبده ال داهزة والمفروشدات ا -

 والمنسو ات المستجدمة فى تصنيعها.
 األرضيات. الس اد وأغطية -
 وما يماثاهال الحقائب . األحذية -
لسا  االسدتهالكية المصدنوعة مدن لددائن ا -

أو جشددب او مددن مددواد جزفيددة أو ز ددا  أو 
 معادن .
 ية .الت واأل هزة لالستجدامات المنزلاآل -
 النظارات والساعات. -

 يشترط لما يستورد لالت ار : 
ن يكون مشحون من باد المنش  أو من المراكز الرئيسية أ -

كددة لاشدركات المنت ددة أو فروعهددا أو مراكددز التوزيدد  المماو
ة لهذه الشركات أو مدن الشدركات صداحبة العالمدات الت اريد

 أو الماركات الت ارية .
امائددددة أو الزيندددة بشدددرط أن فيدددة لوبالنسدددبة األدوات الجز -

يدددون المنشدد  واسددم المصددن  عاددى كددل وحدددة بطريقددة 
 عالي وتحت طبقة التز   )ال ايز(.الحرح ال

بالنسدددبة لامنسدددو ات ان يكدددون مطبوعدددا عايهدددا بصدددفة و -
نددوع القمدداا ونسددبة  –باددد المنشدد   –منتظمددة اسددم المنددت  

 اسم المستورد –الجاط 
( 3لاماحددق )2006لسددنة  32القرار الددوزار  بددتعددديل 

 كاالتي 2قرين مساسل 
أن يكددددون مشددددحون مددددن باددددد المنشدددد  أو مددددن  -6

 المراكز الرئيسية لاشركات المنت ة أو فروعهدا
أو مراكددز التوزيدد  المماوكددة لهددذه الشددركات أو 
المعتمددددددة منهدددددا أو مدددددن الشدددددركات صددددداحبة 
 العالمات الت ارية أو الماركات الت ارية .

 

ائددة او الزيندة بشدرط دوات الجزفيدة لامبالنسبة لال -2       
ان يددددون المنشددد  واسدددم المصدددن  عادددي كدددل وحددددة بطريقدددة 

( طبقدددة UNDER / INالحددرح العددالي وتحددت او فددي )
 التز  )ال ايز(."

  
 وبالنسدددبة لامنسدددو ات ان يكدددون مطبوعدددا عايهدددا -3      

نددوع القمدداا  –باددد المنشدد   –بصددفة منتظمددة اسددم المنددت  
"وذلددك فيمددا عدددا االصددناف سددم المسددتورد ا –ونسددبة الجاددط 

 االتية:

 ( مدددن التعريفدددة 58االصدددناف الجاضدددعة لافصدددل)
 ال مركية المنسقة

 الغراء المقاد 

  الستائر السميكة وستائرBLACKOUT 

 ر الحاالت التي توافق عايها ل نة التظامات المشدا
 .( من ذات الالئحة117اليها بالمادة )
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 المنت ات البترولية  3
 -اتوقدددددود النفاثددددد -البندددددزين –از البوتا ددددد
   زيوت التزييت  -يزلالد -السوالر

 Eyntheticعدددا ذات األيثيددل التجايقددي 

Oil 

 موافقة الهيئة المصرية العامة لابترول
ة لسن 627المساسل طبقا لاقرار الوزار وتم حذف هذا 

2010 

األ هزة والمعدات ومنت ات األيروسالت  4
ة لالغر  فيما عدا المنت ات المستجدم

 الطبية  

ون ) اال يستجدم فى تصدنيعها المدواد المسدتنفذه لطبقدة األوز
بروميدد  –الفدوم  – CFC11 – 12113-114 –الفريدون 
 الميثيل ( 

5 
 اضافة

طبقا لاقرار 
 961رقم 
لسنة 
2012 
 

إضافة 
طبقاً لاقرار 
لسنة  991
2015 

 بهاالحذية,الحقائب ال ادية,االلبسة, المال
 وشات,الس اد,ال اهزة,المفر
 اغطية االرضيات

 
 
 

فيمددا عدددا مددا يددرد لالسددتجدام الجددا  واالسددتعمال الشجصددي 
يشترط لالفرا  عدن الرسدائل المسدتوردة مدن هدذة االصدناف 
 رقابدةان تكون من احد المنت ين المس اين بالهيئة العامدة لا
ة مدن هدذ 94عاي الصادرات والواردات وفقدا الحكدام المدادة 

شددهادة فحدد  ومرا عددة موثقددة ومعتمدددة الالئحددة او تقددديم 
فيدد تتضمن بيانات الرسالة ونتائ  الفحد  واالجتبدار التدي ت
ن المطابقددة لامواصددفات القياسددية المصددرية المعتمدددة عاددي ا
تصددددر هدددذة الشدددهادة مدددن  هدددة معتمددددة مدددن احدددد ال هدددات 

ة ( او من  هد ILACالمعتمدة من االتحاد الدولي لالعتماد)
ا معامدددل معتمددددة ومتجصصدددة فدددي مصدددرية او ا نبيدددة لدددديه

االجتبددددارات المطاوبددددة لكددددل سدددداعة يوافددددق عايهددددا الددددوزير 
ة المجددت  بالت ددارة الجار يددة ,عاددي ان تقددوم الهيئددة العامدد
لارقابددة عاددي الصددادرات والددواردات باجضدداع هددذه الرسددائل 

 لافح  العشوائي.
 

 3مدن الماحدق رقدم  5تضاف إلدى السدا  الدواردة بالمساسدل 
 تورد بشروط جاصة عاى النحو التالى:السا  التي تس

 ان ومنت اتها والمهي ة لابي  بالت زئة.األلب -
 . زئةوالم ففة والمهي ة لابي  بالتالفواكة المحفوظة  -
 الزيوت والهون المهي ة لابي  بالت زئة. -
 ة شيكوالتة ومحضرات غذائية تحتو  عاى كاكاو المهي -

 لابي  بالت زئة.
 مصنوعات سكرية. -
ذائية واألغذية المحضرة من الحبوب الع ائن الغ -

 ومنت ات الجبز ومنت ات المجابز.
 عصائر الفاكهة المهي ة لابي  بالت زئة. -
 المياة الطبيعية والمعدنية والمياة الغازية. -
 نانمستحضرات الت ميل والزينة والعناية بالفم واألس -

ومزيالت الروائح ومحضرات اإلستحمام ومحضرات 
 العطور.

 رات الغواسل معدة لإلستعمال كصابونالصابون ومحض -
 المهي ة لابي  بالت زئة.

 أغطية األرضيات. -
 أدوات المائدة وأدوات الطعام والمطبه. -
مغاطه وأحواضه ل ومغاسل ل ومراحي  ومقاعدها  -

 وأغطيتها.
الورح الصحى ل ورح الت ميل وحفاضات األطفال  -

 والفوط.
 كتل وترابي  وبالطات لإلستجدامات المنزلية. -
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 دوات من ز ا  لامائدة.أ -
 حديد التسايح. -
 ف لاأل هزة المنزلية "مواقد ل قاليات ل أ هزة تكيي -

 مراو  ل غساالت ل جالطات ل دفايات ".
 األثاث المكتبى والمنزلى. -
 الدرا ات العادية والنارية والمزودة بمحرك. -
 الساعات. -
 أ هزة اإلنارة لإلستجدام المنزلى. -
 لعب األطفال -

 اضافة 6
لاقرار طبقا 
 961رقم 
لسنة
2012  

ال اودالطبيعية,ال اودالصناعية,ا زاء 
االحذية,المنسو ات,الغزول المصبوغة 

 والماونة

فيمددا عدددا مددا يددرد لالسددتجدام الجددا  واالسددتعمال الشجصددي 
يشترط لالفدرا  عدن هدذه السدا  اسدتيفاء شدروط وا دراءات 
 انيالرقابددة عاددي هددذة السددا  المسددتوردة الددواردة بالقسددم الثدد

 من هذه الالئحة,بعد سداد تكاليف االجتبارات.

7 
 اضافة

طبقا لاقرار 
 820رقم 
لسنة 
2013 

طفايات وا هزة اطفاء الحريق,ا زاءها 
ومكوناتها 

)بودرةاالطفاء,م موعاتالراه,البدن,اسطوانا
 ت الغازالطارد"الجرطوشة",

مبين ضغط 
 التشغيل"المالومتر",الجرطوم,القاذف ال هزة

 وطفايات اطفاء الحريق 
 الحريق(.

فيمددا عدددا مددا يددرد لالسددتجدام الجددا  واالسددتعمال الشجصددي 
يشترط لالفدرا  عدن هدذه السدا  اسدتيفاء شدروط وا دراءات 
ن مددالرقابددة عاددي السددا  المسددتوردة الددواردة بالقسددم الثدداني 

 هذه الالئحة ,بعد سداد تكاليف االجتبارات.
 

 اضافة 8
طبقا لاقرار 

 417رقم 
لسنة 
2014 

ت نارية ذات ثالث ع الت درا ا
 "تريسكل"

 
ا زئي يشترط فيما يستورد لالت ار االيكون مفككا كايا او 
 ويجض  لنفه البند ال مركي لاوحدة الكاماة

9 
 اضافة

طبقددا لاقددرار 
 417رقدددددددم 

لسددددددددددددددددددددنة 
2014 

شاسيهات ومحركات الدرا ات النارية 
والسيارات ذات الثالث ع الت"التوك 

 توك"
 

ية تقديم بيان ورقي ونسجة الكترون يشترط لالفرا  عنها
م تجداالسب رقامها وذلك لما يستورد لالت ار او االنتا  او ا

 الجا .

10 
طبقددا  اضددافة

لاقدددرار رقدددم 
558 
 لسنة
2014 

من البند 
85.01 

 

المحركات الكهربائية ذات قدرة 
 ك وات 6حتي 

ي فيما عدا ما يرد لالستجدام الجا  واالستعمال الشجص
   عن هذه السا  استيفاء شروط وا راءاتيشترط لالفرا

ن ي مالرقابة عاي السا  المستوردة الواردة بالقسم الثان
 هذه الالئحة ,بعد سداد تكاليف االجتبارات.

البند 
8504.
10 

 الكابح او جانق التيار)باالست(

من 
البنود 
8516.
90 

 ا زاء سجانات المياه
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من 
البنود 
85.35 
85.36 

الكهربائي ذات قواط  التيار 
القوابه –ال هد المنجف  
 مفتا (–والمقابه )بريزة

استارتر"بادئ تشغيل الامبات 
 الفاورسنت"

قاعدة -واية كهربائيةد-
 شترك كهربيم-استارتر

البند
85.39 

 الامبات وا زائها

من البند 
85.44 

 الكابالت الكهربائية

11 
 اضافة

طبقا لاقرار 
 540رقددددم 

لسددددددددددددددددنة 
وطب2014
اجطدداب قددا ل

الصادر من 
قطددددددددددددددداع 
الت ددددددددددارة 
بتدددددددددددداريه 

7 9 
2014 

ية "السا  والمنت ات الجاضعة الحكام اتفاق
اعتماد مواصفات تقنية موحدة لامركبات 
 ذات الع الت والمعدات والقط  التي يمكن
تركيبها او استجدامها في المركبات ذات 
ام الع الت ,والصادر بالموافقة عاي االنضم

لسنة  311  رقم اليها القرار ال مهور
 الشار اليه: 2012

 8301اقفال االبواب)من البند( 

 )من المصابيح االمامية )الفوانيه(
 )8512البند

 (8539)من البندلمبات المصابيح 

 (9029عدادات السرعة)من البند 

  االطارات الهوائية)من
 (4011- 4012البندين

 )من البنودالمكابح)الفرامل(- 

6813 8708-8716) 

 (8512)من البنداالت التنبيه 

  ا هزة تنقية العادم)من
 (8421البند

  وسائل الر يه غير
المباشرة)المرايا( )من 

 (7009البند

 :يشترط لالفرا  عنها االتي 

 
 تقديم شهادة مطابقة انتدا  سدارية لامصدن  المندت  .1

صدددادرة مدددن احدددد سددداطات الموافقدددة لدددد  ا  مدددن 
الدددول االطددراف المتعاقدددة عاددي االتفدداح او صددورة 

 ة لها معتمدة وموثقة.ضوئي

تقديم شهادة موافقة عاي النوع لكدل مرقدوم صدادر  .2
مددن احددد  سدداطات الموافقددة لددد  ا  مددن الدددول 
االطراف المتعاقدة عاي االتفداح او صدورة ضدوئية 

 لها.

 تقدددم الشددهادات المشددار اليهددا الددي الهيئددة العامددة 
لارقابدة عاددي الصددادرات والدواردات ,وعاددي الهيئددة 

ادات المقدمددة مددن كددل مسددتورد امسدداك سدد ل لاشدده
ومتابعدددة صدددحتها ومددددة سدددريانها مددد  السددداطات 
المصدرة,وفي حالة ثبوت تقديم المستورد شهادات 
غير صحيحة يجطر قطاع الت ارة الجار ية التجداذ 

 اال راءات القانونية.

 ويكتفي بالنسبة لارسدائل المسدتوفاه لهدذه الشدروط 
 بددالفح  الظدداهر  مدد  اجضدداعها لقواعددد الفحدد 

 العشوائي. 

12 
 اضافة

طبقددددا لاقددددرار 
 459رقدددددددددددم 

لسددددددددددددددددددددددددنة 
وطبقدددا 2017

لاجطدددددددددددددددداب 
الصددددادر مددددن 
قطاع الت دارة 
بتدددددددددددددددددددداريه 

29 3 
7201 

 يشترط لالفرا  عنها االتي:  أ هزة الكشف عن المعادن
 الحصددول عاددى موافقددة وزارة البتددرول والثددروة المعدنيددة

 )الهيئة العامة لاثروة المعدنية(

 

  ماحوظة :
السددا  المشددحونة ترانزيددت أطددراف ثالثددة وو هتهددا النهائيددة  مهوريددة مصددر ( تعتبددر 1)

 العربية  شحناً مباشراً.
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( تكتسددب منت ددات المشددروعات اإلنتا يددة بالمندداطق الحددرة ب مهوريددة مصددر العربيددة 2)
المنشدد  المصددر  عاددى أن تقدددم مددا يثبددت ذلددك مددن ال هددة المجتصددة بالهيئددة العامددة 

 لالستثمار والمناطق الحرة 
 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 63 

 (7ماحق رقم )
 النموذ  االحصائي لاصادرات 

 
 
 
 
 

بيانات 
صاحب 
 الش ن

 

 R الرقم الضريبي  اإلســم 

  الكيان القانوني   العنوان

  رقم الفاكه

  البريد اإللكتروني 

  موق  االنترنت   ال نسية

  رقم المحمول  رقم الهاتف

س ل 
 المصدرين 

  ريه القيد تا 

س ل 
 المستوردين 

  تاريه القيد 

  تاريه القيد  س ل ت ار 

 مالحظات

األقرار 
 ال مركي

  الدفتر   السنه R ال مرك

النظام 
 ال مركي 

R 46مساسل     

  مالحظات R الم م 

 R مقدم البيان

بيانات 
 الشحن

 R وكيل الشحن  رقم البوليصة 

 R د نوع الطرو  عدد الطرود 

 R الوزن الكاي \     \ تاريه الشحن 

  الوزن الصافي   R ميناء الشحن

 ميناء الوصول
 

R   وسياة النقل R     

     R دولة اإلستيراد 

شهادة 
 المنش  

  تاريه اإلصدار    مكتب اإلصدار

 \     \ مساسل الشهادة     نوع الشهادة 

 مالحظات

 

 

 

 

 

قيمة   لفاتورةرقم ا الفاتورة
 الفاتورة

نوع  
 التعاقد

 

 النولو     R العماة  /      / تاريه الفاتورة 

 االسم               

  التوقي                    
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 ن

  م.اجر   الت مين  أساوب السداد

بنود 
 الفاتورة
بند  (1)

 التعريفة
R  اسم

 الساعة 
 

سعر 
 الوحدة

قيمة    R الكمية 
 الفاتورة

 

الوزن 
 الصافي

R  كمية
 إحصائية 

القيمة    
 يةالنهائ

 

رقم 
 القطعة

  الباركود 

  العنوان  المنت 

بند  (2)
 التعريفة

اسدددددددددددددددددم      
 الساعة

  

سعر  
 الوحدة

قيمة     الكمية 
 الفاتورة

 

الوزن   
 الصافي

كميدددددددددددددددة  
 إحصائية

القيمة    
 النهائية

 

رقم   
 القطعة 

  الباركود  

  العنوان  المنت   

بند  (3) 
 التعريفة

اسم      
 ةالساع

  

سعر   
 الوحدة

قيمة     الكمية 
 الفاتورة

 

الوزن   
 الصافي

كمية  
 إحصائية

القيمة  
 النهائية

 

رقم   
 القطعة 

  الباركود  

  العنوان  المنت   

بند  (4) 
 التعريفة

اسم      
 الساعة

  

سعر   
 الوحدة

قيمة     الكمية 
 الفاتورة

 

الوزن   
 الصافي

كمية  
 إحصائية

القيمة  
 نهائيةال
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رقم   
 القطعة 

  الباركود   

  العنوان  المنت   

بند  (5) 
 التعريفة

اسم      
 الساعة

  

سعر   
 الوحدة

قيمة     الكمية 
 الفاتورة

 

الوزن   
 الصافي

كمية  
 إحصائية

القيمة  
 النهائية

 

رقم   
 القطعة

  الباركود  

  العنوان  المنت   
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 ( 8ماحق رقم )  
 السا  الجاضعة لارقابة النوعية عاى الواردات ورسوم فحصها 

 

 م البند ال مركي الساعـــة )*( رسوم الفح 

قرشا عن كل كيادو  درام مدن 
 الرسالة .

رجدددام ل  رانيدددت ل مدددن مصدددنوعات 
 أح ار لانحت والبناء 

68.02 1 

 نيها عن كل طن من 
  الرسالة

 أسمنــت 
 

25.23 
 

2 
 
 

 قرا ك م من الرسالة
  نيه طن من الرسالة

 

 زيوت التزييت
 

-توقود النفاثا-البنزين-البوتا از
 الديزل-السوالر

مددددددددددددن البنددددددددددددد 
27.10 

مكرر اضافة  2
 رارــــا لاقـطبق
 ة ــلسن169
2009 

ثم تعديل طبقا 
 رارــــلاق
ة ــلسن627
2010 

 

ثالثددة  نيهددات عددن كددل طددن 
 الةمن الرس

ليثيددون وألددوان سددطحية ومحضددرات 
 أساسها الزنك

32.06.42 3 

ثالثددة  نيهددات عددن كددل طددن 
 من الرسالة

أكسيد الزنك وإسمه الت ار  )أكسيد 
 الجارصين(

 مكرر 3  28.17
إضافة طبقاً 
 818لاقرار 
  2015لسنة 

ثالثددة  نيهددات عددن كددل طددن 
 من الرسالة .

 32.08 ورنيا ودهانات 
ـ  32.09
32.10 
 32.12من  

4 

ثالثددة  نيهددات عددن كددل طددن 
 من الرسالة

الصددباغ وااللددوان المسددتجدمة فددي ا -
 الصناعات النس ية

مكرر  4 32من الفصل 
اضافة طبقـا 
 لاقــــرار
 لسنــة 219
2012 

ثددالث  نيهددات عددن كددل طددن 
 من الرسالة

 5 32.15 ر الطباعة والكتابةبح

ثالثددة  نيهددات عددن كددل طددن 
 من الرسالة .

 6 34.01 الصابون

 
جمسددة  نيهددات عددن كددل طددن 

 من الرسالة.
ثالثددة  نيهددات عددن كددل طددن 

 من الرسالة .

منظفات صناعية )محضرات غسيل( 
. 

 ) أ ( مهي  لابي  بالت زئة 
 )ب( غير مهي  لابي  بالت زئة.

 7  34.02من 
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ثالثددة  نيهددات عددن كددل طددن 
 من الرسالة .

 يالتددددين )عدددددا االصددددناف الجاصددددة 
اصددددداة عادددددى بصدددددناعة الددددددواء الح

ترجي  من ال هة المجتصة بوزارة 
 الصحة( 

35.03.0010 
 

8 

ثالثددة  نيهددات عددن كددل طددن 
 من الرسالة .

 9 35.06 غـــراء

قرشا عن كل كيادو  درام مدن 
 الرسالة .

 10  36.05 ثقاب أمان

قرشا عن كل كيادو  درام مدن 
 الرسالة

محضددرات وشددحنات أل هددزة إطفدداء 
الحريدددددقل قدددددذائف معبددددد ة إلطفددددداء 

 لحريق ا

38.13        11 

ثالثددة  نيهددات عددن كددل طددن 
 من الرسالة .

 12 3909.4010 بودرة كبه الفينول )فورمالدهيد( .

نصدددف قدددرا عدددن كدددل كيادددو 
  رام من الرسالة 

مواسدددير وأدوات منزليدددة ومطبجيدددة 
 وصحية من لدائن صناعية .

  39.17 من
39.22-
39.24 

13 
 
 

قرشاً عاي كل كياو  رام من 
 .الرسالة
 

)جدددددددددراطيم الفرامدددددددددل ,جدددددددددراطيم 
هيددددروليك,جراطيم المياه(ولوازمهدددا 

 .او مطاط من لدائن
 

مددددددددن البندددددددددين 
39.17,
40.09 
 
 

 مكرر 13
اضافة طبقا 

 رارـــلاق
لسنة 169
2009 

قرا عاي كل كياو نصف 
  رام من الرسالة.

ادوات مائدة ومطدبه واواندي منزليدة 
 أجر من لدائن.

 

 3924من البند 

 
 

كل كيادو  درام مدن قرشا عن 
 الرسالة .

أغطيددددة حددددائط وأرضدددديات وترابيدددد  
 األرضيات فورمايكا.

39.18  
39.21.90.10 

14 

قرشاً عن كل كيادو  درام مدن 
 الرسالة  

 39.20.51 الوا  البالستيك )االكارياك( 

39.20.59 

15 

قرشا عن كل كيادو  درام مدن 
 الرسالة .
 
 

 سيور نقل الحركة .
 
 
 

مدددددددددددددددددددددددددددددددددددن
3926.90.10  

  40.10  
  42.04 من
 59.10 من

16 

قرشاً عاي كل كياو  رام من 
 الرسالة.
 

فواصددل وادوات احتكدداك لددالاًلت مددن 
 لدائن

 نم
3926.90.10  

 

 مكرر 16
اضدددددافة طبقدددددا 

لسدنة 32لاقرار
2006 

من البندين  المثاث العاكه قرا ك م من الرسالة 2
3926.9090 

 3970.20ل

 1مكددددرر 16
اضددافة طبقدددا 

 رارــــلاق
نة لسددددددد169
2009 
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قرشا عن كل كيادو  درام مدن 
 الرسالة .

  40.09من  جراطيم الحريق
 59.09 من

17 

قرشا عن كل كيادو  درام مدن 
 الرسالة .

 

 أطواح وإطارات وأنابيب هوائية .
 ) أ ( إطارات الدرا ــات 
 والموتوسيكالت وما شابها 

 )ب( إطارات أجر 

40.11 
    40.12ل
   40.13  
 

18 

كيادددو  نصدددف قدددرا عدددن كدددل
  رام من الرسالة.

حاقات,فواصددل ) وانددات (مددن مطدداط 
 مبركن غير مقسي 

 
 

4016.93 

 

 مكرر 18
اضددافة طبقدددا 
لاقددددددددددددددددددرار 

لسددددددددددددنة 32
2009 

قرشا عن كل كيادو  درام مدن 
 الرسالة
 
 
 

الحقائدددب بكافدددة أنواعهدددا ,االحزمدددة 
وأكيدداه النقددود والمحددافظ )مددن  اددد 
طبيعدددددي أو صدددددناعي أو أقمشدددددة أو 

 جايط منها(

 1مكرر 18 42.2البند من 
اضددافة طبقدددا 

 رارــــلاق
لسدددددددنة 169
2009 

جمسددة وعشددرون قرشددا عددن 
 كل طن من الرسالة

 
من قرشا عن كل كياو  رام 

  الرسالة

  االجشاب-
مصنوعات ن ارة وقط  أجشاب  - 

معدة لالبنية والمنشآت بما في ذلك 
م موعات ألوا  الباركيه الم معة 
 لألرضيات ومنشآت جشبية سابقة

 الت هيز .

من الفصل الراب  
 ن يواألربع

19 

     

نصدددف قدددرا عدددن كدددل كيادددو 
  رام الرسالة 

 
 
 
 

لاطباعددددددة والكتابددددددة ـ ورح ) ورح
ـ السددداوفان ـ الكرافدددت ـ  كربدددون

الكراسددات ـ السدد ائر ـ السددولفيت ـ 
الشدم  ـ الرسددم الهندسدي ـ المكددربن 

 عاب واكياه وعبوات ( ذاتيا

من الفصل 
 نيالثامن واألربع

 
 
 
 

20 

 قرا ك م من الرسالة

  ورح صحي.
 

من البند 
4818.10 

 مكرر20
اضددافة طبقدددا 

 رارــــلاق
لسدددددددنة 169
2009 

فددددددوط وواقيددددددات صحية,حفاضددددددات 
وبطانات حفاضات لالطفدال وأصدناف 

 صحية مماثاة.
 

من البند 
40.4818 

جمسددة  نيهددات عددن كددل طددن 
 من الرسالة

 
 
 
 

 ـ النس  واألقمشة  .
 ة وديابي  .ـ س اد واكام

 ـ المالبه ال اهزة .
 ـ بطانيات وأحرمة .

 ـ ستائر .
 ـ بياضات وأغطية اسره . 

)وذلدددددك فيمدددددا عددددددا مدددددا يسدددددتورد 
 لالغرا  الطبية ( .

من القسم 
 الحاد  عشر

21   
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جمسددة  نيهددات عددن كددل 
 طن من الرسالة.

 ـ الغزول الجام  .
 ـ االقمشة الجام.

مددددددددددن القسددددددددددم 
 الحاد  عشر

 مكرر21
طبقددددددددددا اضددددددددددافة 
 لاقــــرار
 2012لسنة 219

جمسددة وعشددرون قددرا  -أ
عدددددن كدددددل  دددددرام مدددددن 

 األحذية الكاماة 
قرا وأحد عن كل كياو   -ب

  رام لأل زاء . 

الفصددددددل الرابدددددد   أحذية وأ زائها .
 والستون 

22  

قرشاً عن كل كيادو  درام مدن 
 الرسالة  

 23  68.04 من أح ار القط  وال اه 

قددرا واحددد عددن كياددو  ددرام 
 الة .من الرس

مساحيق أو حبيبات من مواد شداحذة 
 طبيعية أو إصطناعية عاى حوامل .

   24  68.05 من

 نيهدددداً عددددن كددددل طددددن مددددن 
 الرسالة 

 25  68.10 من مصنوعات من اسمنت 

 نيهدددداً عددددن كددددل طددددن مددددن 
 الرسالة

مصدددددنوعات مدددددن حريدددددر صدددددجر  
 أومجاليط أساسها حرير صجر  .

  68.11من 
 68.12 من 

26 

و  دددرام مدددن قرشددداً عدددن كياددد
 الرسالة

 6813.10 تيل الفرامل
 

27 

قرشددداً عدددن كيادددو  دددرام مدددن 
 الرسالة

ادوات احتكددددددددددددددداك لافرامدددددددددددددددل او 
 لم موعات التعشيق او ما يماثاها

اضدددافة  مكدددرر 27 6813.90
 32رارــطبقا لاق
 2006لسنة 

 نيهدددداً عددددن كددددل طددددن مددددن 
 الرسالة 

المواسددددددير واالنابيددددددب ووصددددددالتها 
 وا زائها من جزف وصينى 

 69.06  28 

قرشاً عن كل كيادو  درام مدن 
 الرسالة 

  69.07 السيراميك 
69.08  

29 

قرشددداً عدددن كيادددو  دددرام مدددن 
 الرسالة 

  30  69.10 ادوات صحية من سيراميك

قرشددداً عدددن كيادددو  دددرام مدددن 
 الرسالة 

اوانددى وادوات لالسددتعمال المنزلددى " 
 من جزف أو صينى او ز ا  " 

69.11  
69.12  
70.13  

31 

رشا عن كل كيادو  درام مدن ق
 الرسالة 

ز ددا  مسددطح ل ز ددا  ومرايددا مهيدد  
والز دددددا  العدددددازل  لوسدددددائل النقدددددل
 وز ا  األمان 

ـ  70.03من
70.09  
  87.08من

32 

 نيهددددا عددددن كددددل طددددن مددددن 
 الرسالة 
 
 
 

منت دددات مسدددطحة بالدرفادددة قضدددبان 
وعيدددان وزاويددا وأشددكال مددن حديددد 

 . وصاب
 قضبان وعيددانو  قطاعات الصابو 

 . من حديد لابناء

الفصل الثاني 
 والسبعون البنود

 من
 ـ72.07)     
72.28) 

33 

مددددن طددددن  نيهدددداً عددددن كددددل 
 الرسالة 
 

 و لوازم من حديدأنابيب ومواسير 
 

73.03-
73.07 

 
 

34 
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 قرا ك م من الرسالة
 

و لوازمها من أنابيب ومواسير 
 صاب مقاوم لاصدأ

 

من البنود 
73.04,
73.05,
73.06,
73.07 

 

مكددددددددرر  34
اضددافة طبقدددا 

 رارــــلاق
لسدددددددنة 169
2009 

أسالك م دولة ,حبال  قرا ك م من الرسالة
وكابالت,وأمراه مضفورة وحبال 
رف  وما يماثاها من حديد أو صاب 

 غير معزولة لاكهرباء

مددددددددددددن البنددددددددددددد 
73.12 

 1مكددددرر 34
اضددافة طبقدددا 

 رارــــلاق
لسدددددددنة 169
2009 

نصدف قددرا عددن كياددو  ددرام 
 من الرسالة 

 7310.21 اليروسوالت عاب ا

7310.29 
7612.90 

35 

مدن قرشا عن كل كيادو  درام 
 الرسالة

 36 73.11 اسطوانات تعبئة الغاز 

 نيهددددا عددددن كددددل طددددن مددددن 
 الرسالة 

مدددددددددددددددددددددن  المسامير والصواميل 
73.17  
 73.18من 

مدددددددددددددددددددددن 
74.15 

37 

قرشا عن كل كيادو  درام مدن 
 الرسالة 

السوست " نواب  وريا من حديدد 
 " 

73.20 38 

مدن قرشا عن كل كيادو  درام 
 الرسالة

مواقدددد ل مددددافر ل أفدددران طدددبه مدددن 
الطدددراز المنزلدددى وا زائهدددا وقطعهدددا 

 المنفصاة 

73.21 

8516.50 

8516.60 

 8516.90من 

39 

جمسددة وعشددرون قرشددا لكددل 
 عبوة تشمل وعاء واحدا 

 أوعية منزلية لاطهو بالضغط
 
  

  73.23من 
   75.08من
 

40 

أوعيدددة الطهدددي مدددن اسدددتناه سدددتيل  قرا  ك م من الرسالة
وأوعيدددددة الطهدددددي المطايدددددة بالميندددددا 
,وأوعيددة الطهددي مددن نحدداه أو مددن 

 ألومنيوم
 

مددددددددددن البنددددددددددود 
7323.92,
7323.93,
7323.94,
74.18,
76.15 

مكددددددددرر  40
اضددافة طبقدددا 

 169رارــلاق
 2009لسنة 

قرشا عن كل كيادو  درام مدن 
 الرسالة 

 41  73.24 من  وأ زائهاادوات صحية 
طبقدددا تعدددديل 
 رارــــلاق
لسدددددددنة 169
2009 
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قرشا عن كل كياو  رام من 
 0الرسالة 

 أسالك من نحاه.
أسدددددالك م دولدددددة ,كدددددابالت,أمراه 
مضفورة,وما يماثاها من نحاه,غير 

  معزولة لاكهرباء.

   74.08   
   74.13  
 

42 
تعدددديل طبقدددا 

 رارــــلاق
لسدددددددنة 169
أسالك وكابالت معزولة وغيرهدا مدن  2009

المعزولددة لاكهربدداء وإن  الموصددالت
 كانت مزودة ب دوات توصيل طرفية.

البنددددددددددددد  مددددددددددددن
85.44 

 نيهددددا عددددن كددددل طددددن مددددن 
 من الرسالة الرسالة

قضدددبان وعيددددان وزاويدددا ومواسدددير 
 وأنابيب ولوازم من نحاه .

74.07  
74.11   
74.12  

43 

مدن قرشا عن كل كيادو  درام 
 الرسالة

أ هددددزة غيددددر كهربائيددددة لاطهددددي أو 
 أ زائها لاتدفئة و

74.17  44 

ا هددددزة غيددددر كهربائيددددة لاطهددددي أو  قرا ك م من الرسالة
 التدفئة وأ زا ها

  

من البند 
74.19 

مكرر اضافة  44
 رارـــدددددـطبقدددددا لاق
لسددددددددددددددددددنة 169
2009 

 نيهددددا عددددن كددددل طددددن مددددن 
 من الرسالة الرسالة

قضددددبان وعيدددددان وزاويددددا وأشددددكال 
 وأنابيب ولوازم من نيكل .

75.05  
75.07  

45 

ا عددددن كددددل طددددن مددددن  نيهدددد
 من الرسالةالرسالة 

قضددبان وعيدددان ومواسددير وأنابيددب 
 وأشكال جاصة ولوازم من الومنيوم 

76.04  
76.08  
76.09  

46 
 

 أسالك من الومنيوم. قرا ك م من الرسالة
أسدددددالك م دولدددددة ,كدددددابالت,أمراه 
مضفورة ومدا يماثاهدا ,مدن ألومنيدوم 

 غير معزولة لاكهرباء.

 76.05من البند

 76.14لبندمن ا

مكرر اضافة  46
 رارــــطبقا لاق
لسددددددددددددددددددنة 169
2009 

مدن قرشا عن كل كيادو  درام 
 الرسالة

 47  82.12 حالقة وأمواه وأدوات شفرات 

مدن قرشا عن كل كيادو  درام 
 الرسالة

أدوات مائدددددة )مالعددددق ل مغددددارف ل 
 ( ,السكاكين بانواعهاشوك

تعديل طبقا  48  82.15
 رارــــلاق
لسدددددددددددددنة 169
2009 

رشا عن كل كيادو  درام مدن ق
 الرسالة

 49    83.01 مغاليق وأقفال ومزاليق وأ زائها 

نصدددف قدددرا عدددن كدددل كيادددو 
  رام من الرسالة

 50  83.02 من لوازم وتركيبات لألثاث واألبواب 

نصدددف قدددرا عدددن كدددل كيادددو 
  رام من الرسالة 

 51  83.07من أنابيب ومواسير مرنة 

مدن قرشا عن كل كيادو  درام 
 لةالرسا

 52  83.11 أسياخ لحام

مدن قرشا عن كل كيادو  درام 
 الرسالة

  84.07 محركات وأ زائها المنفصاة 
84.08  
84.09  

53 
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مدن قرشا عن كل كيادو  درام 
 الرسالة

 54  84.13 مضجات بكافة أنواعها وأ زائها 

مدن قرشا عن كل كيادو  درام 
 الرسالة

  84.14 من أ هزة تكييف وأ زائها 
84.15        

  84.18 من

55 

قددرا واحددد عددن كددل كياددو  -أ
 من الرسالة رام 
قرا واحد عدن كدل كيادو  -ب

  رام من الرسالة لأل زاء .

ثال ات وأ هدزة تبريدد لالسدتجدامات 
المنزليددددة وأوعيددددة عازلددددة لاحددددرارة 

 وأ زائها.

  84.18 من
 مدددددددددددددددددددددددددددددددددددن
8418.6990   

56   

مدن قرشا عن كل كيادو  درام 
 الرسالة

 مددددددددراو  ل شددددددددفاطات كهربائيددددددددة
 وأ زائها

 57  84.14 من

مدن قرشا عن كل كيادو  درام 
 الرسالة

سجانات فورية لاماء ل سجانات مداء 
 م معه غير كهربائية وأ زائها

 58  84.19 من

قرشا عن كل كيادو  درام مدن 
 الرسالة

 أ هزة إطفاء الحرائق وأ زائها
 

  84.24 من
 

59 

قرشا عن كل كيادو  درام مدن 
 الرسالة

مسدددتعمل لرفددد  روافددد  مدددن الندددوع ال
 ً  المركبات هيدروليكيا

مكددددددددددددددرر  59 8425.42
اضدددددافة طبقدددددا 

 32رارــلاق
 2006لسنة 

قرشا عن كل كيادو  درام مدن 
 الرسالة 

) جالطدات أصناف صدناعة الحنفيدات 
لالسدددددددتجدام  ومحدددددددابه وصدددددددنابير

واألدوات المماثاددددددددددددة ( المنزلددددددددددددى
لامواسدددددير والمرا دددددل والجزاندددددات 
يهددا والدددنان واألوعيددة المماثاددة بمددا ف

صددمامات تجفددي  الضغددـط أو ضددبط 
نظم مددد -محدددابه الغددداز  –الحدددرارة 

 . وأ زائهاألنبوبة البوتا از 

84.81  60 

نصدددف قدددرا عدددن كدددل كيادددو 
 من الرسالة رام 

 61  84.82 مدحر ات

قرشا عن كل كيادو  درام مدن 
 الرسالة 
 

 أعمدة نقل الحركةل كراسدى ل سدبائك
ل ع الت احتكاك ل براغدى  تروه ل 

ت ومضددددداعفات ومغيدددددرات مجفضدددددا
السدددرعةل دواليدددب منظمدددة لاحركدددة 
وبكددرات ومعشددقات مناولددة لاحركدددة 

 وإ زائها .

84.83  62 

جمسددة قددروا عددن كددل كياددو 
 من الرسالة رام 
مرشددددددددحات لاسددددددددوائل والغددددددددازات 

 وأ زائها 
8421.21       
8421.23         
8421.31       

   8421.99 من

63 
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نصف قدرا عدن كدل كيادو  -أ
 ن الرسالةم  رام 

 

كل  درام  قرا واحد عن -ب
 لأل زاء .

آالت وأ هدددددزة غسددددديل لالسدددددتعمال 
 المنزلي وأ زائها.

 
 

8422.11 
8422.90.10 
 ومدددددددددددددددددددددددددددددددن
8422.9090  
84.51    

64 

قرشاً عن كل كيادو  درام 
 من الرسالة

أالت وأ هدددددزة ت فيدددددف لالسدددددتعمال 
 المنزلي وا زائها.

ااًلت غسل ممدا يسدتعمل فدي المندازل 
 كياو  رام. 10سعتها عن التزيد 

8450.11 
8450.12 

 

مكددددددددرر  64
اضددافة طبقدددا 

 32رارــلاق
 2006لسنة 

قدددرا واحدددد عدددن كدددل كيادددو 
  رام من الرسالة 

  84.31     أ زاء المصاعد 
 

65 

 العدددد االليددة الكهربائيددة اليدويددة ذات قرا ك م من الرسالة
محدددددددرك كهربدددددددائي منددددددددم  بهدددددددا 

 وأ زائها.

مددددددددددددن البنددددددددددددد 
84.67 

 كددددددددددددددررم 65
اضدددددافة طبقدددددا 

 رارــــلاق
لسدددددددددددددنة 169
2009 

قرشا عن كل كيادو  درام مدن 
 من الرسالة

محددددوالت المحركددددات والمولدددددات وال
 وا زائها 

مددددددددددن البنددددددددددود 
ل  85.01
85.02  
85.03   

 85.04  

66 

قرشددددا عددددن كددددل عبددددوة بهددددا 
 بالست واحد  

 67  8504.10 البالست 

قرشا عن كل كيادو  درام مدن 
  0الرسالة 

 68   85.06 ولدة لاكهرباء جاليا م

قرشا عن كل كيادو  درام مدن 
  0الرسالة 

 69  85.07 مدجرات " بطاريات " 

مدن قرشا عن كل كيادو  درام 
 الرسالة

أ هدددزة آليدددة كهربائيدددة مدددن الطدددراز 
 المنزلى ذات محرك كهربائى مندم 

 بها وأ زائها  

85.09  
 
 

70 
 

  زاء.المكانه الكهربائية واال قرا ك م من الرسالة
 
 

مددددددددددددن البنددددددددددددد 
85.08 

مكددددددددددددددرر  70
طبقدددددا  اضدددددافة
 رارقــــلا

لسدددددددددددددنة 169
2009 

نصددف قددرا عددن كددل عبددوة 
تشدددددددمل وحددددددددة واحددددددددة ل 
وقرشدددان لكدددل عبدددوة تشدددمل 

 أربعة وحدات 

 71  8511.10 شموع االحتراح 
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مدن قرشا عن كل كيادو  درام 
 الرسالة

المكاو  الكهربائيةل الدوا  التسدجين 
يدددددددداه الكهربائيددددددددةل وسددددددددجانات الم

الغاطسددددده التدددددى تعمدددددل بالكهربددددداء 
واالوعيددة المنزليددة التددى تشددمل عاددى 
عنصدر تسدجين كهربدائى والم ففددات  

 والسيشورات وأ زائها 

 72  85.16 من

جمسددة وعشددرون قرشددا عددن 
  0كل كياو  رام من الرسالة 

  

ا هدددزة اسدددتقبال راديدددو تايفزيدددون ل 
ا هدددددزة تسددددد يلل كاسددددديت راديدددددو 

فزيدددددددون كاسدددددددتل فيدددددددديول ا  تاي
  0)وا زا ها(

 ل  85.19
85.20  
 ل  85.21
85.22  
 ل  85.27
85.28   
مدددددددددددددن  85.29
  85.48البند 

73  

قرشا عن كل كيادو  درام مدن 
  0الرسالة 

 –مفتدا  وبريددزة  –بريدزة  –مفداتيح 
قاعدددة  –دوايددة  –زر قواطدد  التيددار 

 -قواط  التيدار  –مشترك  –استارتر 
ت بوادئ تشدغيل المصدابيح القاورسدن

0 

  85.35 من
  85.36 من

74 

قرشا عن كل كيادو  درام مدن 
 0الرسالة 

 75  85.39 المصابيح الكهربائية 

قرشدداً عددن كددل عبددوة تشددمل 
 0وحدة واحدة 

حوامدددددل معددددددة لتسددددد يل الصدددددوت 
والصددددورة واالقددددرا  الممغنطددددة " 
الديسدددددددددك " المعدددددددددددة لاتسدددددددددد يل 

  0بالحاسبات اآللية 

85.23  
85.24  

76 

مدن ادو  درام قرشا عن كل كي
 الرسالة

أ هدددزة حالقدددة الدددذقن وقددد  الشدددعر 
 ذات محرك مندم  بها 

85.10  77 

بالنسددددددددددبة لشددددددددددمعات  -1
االحتدددراح نصدددف قدددرا 
عدددن كددددل عبدددوة تشددددمل 

 0وحد ة واحدة 
بالنسددبة لبدداقى األصددناف  -2

 قرا عن كل كياو  رام 

أ هددددزة إشددددعال أو أ هددددزة إطددددالح 
الحركة لامحركاتل مولدات وقاطعات 

 ت لاتيار لامحركا

85.11  78 

قرشا عن كل كيادو  درام مدن 
 الرسالة.

مددددددددددددن البنددددددددددددد  المصابيح االمامية لامركبات
8512.20 

اضدددافة مكدددرر  78
طبقددددددددددا لاقددددددددددرار 
الددددددددددددددددددددددددددددوزار  

 2010لسنة 784

مدن قرشا عن كل كيادو  درام 
 الرسالة

مصابيح كهربائية قاباة لاحمدل تعمدل 
 من مصدر طاقتها الذاتى 

85.13  79 

اددو جمسددة قددروا عددن كددل كي
 من الرسالة رام 

مذيعات ) ميكروفونات ( مكبرات صوت 
ل م موعدددددددات سدددددددماعات مضدددددددجمات 
كهربائية سمعية ل م موعدات كهربائيدة 

 لتضجيم الصوت 

85.18  80 
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جمسددة وعشددرون قرشددا عددن 
كددددل عبددددوة وتشددددمل وحدددددة 

 واحدة 

أ هدزة كهربائيدة لاتنبيده بالصدوت أو 
بالر يدددددةل وأ هدددددزة التنبيدددددة ضددددددد 

 يق السرقـة أو الحر

85.31  81 

قرشا عن كل كيادو  درام مدن 
 الرسالة

 مكثفات كهربائيةل ثابتــة أو متغيدرةل
مقومددددات كهربائيددددة غيددددر حراريددددة 
وأ هددزة المقاومددةل دوائددر مطبوعددةل 
أ هزة كهربائية لفصـــل أو وصل أو 
وقايدددة الددددوائر الكهربائيدددةل لوحدددات 
 التحكم ودوائر متكاماة وأ زائها 

 من  البنود
85.32  - 
85.38  
  مددددددددددن البندددددددددددو

85.42  

82 

نصددف قرشددا عددن كددل عبددوة 
 وتشمل وحدة واحدة 

 83 8545.20 فحمات مسح 

قرشا عن كل كيادو  درام مدن 
 الرسالة

 84 85.46   عازالت الكهرباء 

مدن قرشا عن كل كيادو  درام 
 الرسالة

سددددددجانات مددددددن الطددددددراز المنزلددددددى 
 . وأ زائها

البنددددددددددددد  مددددددددددددن 
8516.10  
البنددددددددددد  ومددددددددددن
8516.90 

85 

قرشا عن كل كيادو  درام مدن 
 الرسالة 

 

 ا زاء ولوازم لامركبات.
 
 

 87.08  
 
 

اسدددددتبدال  86
طبقددددا لاقددددرار 

305 2010  

موتوسدددديكل"  الدددددرا ات الناريددددة " قرا ك م من الرسالة
ودرا دددات عاديدددة مدددزودة بمحركدددات 

 مساعدة

من البند 
87.11 

مكدددددددددددرر  86
اضددددافة طبقددددا 

ل169رارـددـلاق
 2009سنة 

حدددد عدددن كدددل قدددرا وا-أ
 من الرسالة كياو  رام

قدرا واحددد عددن كددل كياددو -ب
 ددرام مددن الرسددالة لال دددزاء 

 وقط  الغيار 

درا ات ناريدة )موتوسديكل( الد ءا زا
بمددددددا فيهددددددا الدددددددرا ات بمحركددددددات 

 . ودرا ات بمحركات اضافية

مددددددددددددن البنددددددددددددد 
87.14  
 

87 

قرشدداً عددن كددل كياددو  ددرام  -أ
 من الرسالة

رشدداً عددن كددل كياددو  ددرام ق-ب
 سالةمن الر

درا ددات بدددون  محركددات  وأ زائهددا 
  0المفككة وقط  غيارها 

87.12  
البنددددددددددددد  مددددددددددددن
87.14  

88 

قرشاً عن كل كيادو  درام مدن 
 الرسالة

 9001.40 عدسات نظارات 
9001.50 

89 

بددوة تشددمل عقرشداً عددن كدل -أ
 .نظارة كاماة

كيادو  درام  قرشاً عن كدل -ب
 0من اال زاء

  90.03 نظارات وأ زائها 
90.04  

90 
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قرشاً عن كل كيادو  درام مدن 
 الرسالة.

م شددددددددددددددرات السددددددددددددددرعة)عدادات 
 السرعة(لامركبات.

مددددددددددددن البنددددددددددددد 
9029.20 

 مكرر 90
اضدددددافة طبقدددددا 
لاقرار الوزار  

لسدددددددددددددنة 784
2010 

جمسة قروا عدن كدل عبدوة 
 تشمل وحدة واحدة 

منظمدددددددددات در دددددددددات الحـدددددددددـرارة 
 )تروموستات( 

9032.10  91 

جمسة قروا عدن كدل عبدوة 
 حدة واحدة تشمل و

 92 9032.20 منظمات ضغط )مانوستات (  

عبدوة تشدمل  قرشاً عن كدل -أ
 0ساعة واحدة 

كيادو  درام  قرشاً عن كدل -ب
 0من اال زاء 

 الساعات ب نواعها وأ زائها 
 
 
 

الفصددددل الحدددداد  
 والتسعون 

 
 

93 
 

االثدددددددددداث الجشددددددددددبى والمعدددددددددددنى  قرا  ك م من الرساله
 لالستجدامات المنزليه

 
والحشددايا ) مراتددب الاحددف  الحوامددل

 وسائد ومساند (

مددددددددددن البنددددددددددود 
4.019  ,
94.02  ,
94.03 ,
94.04 

مكددددددددرر  93
اضددافة طبقدددا 

169رارـددـلاق
 2009لسنة 

جمسة قروا عدن كدل عبدوة 
 تشمل وحدة واحدة 

أ هدددزة إندددارة ل إشدددارات مضددديئة ل 
 لوحات إرشادية مضيئة وأ زائها 

94.05  94 

مدن قرشا عن كل كيادو  درام 
 لةالرسا
أ هدزة االضدداءة المنزليدة التددى تعمددل 

 بحرح الغازات البترولية 
 95 9405.50من 

جمسة وعشرون قرا عن 
 كل كياو  رام من الرسالة.

 لعب اطفال
 3407من البنود

4016.95 

9503 

 مكددددددددرر 95
طبقدددا اضددافة 
 305لاقددرار 
  2010لسنة 

قرشاً عن كل كيادو  درام مدن 
 الرسالة 

 96  9603.21 فرا االسنان 

قرشاً عن كل كيادو  درام مدن 
 الرسالة 

 97 9608.10 أقالم حبر  اف 

قرشاً عن كل كيادو  درام مدن 
 الرسالة 

 98  9609.10 أقالم رصا  وماونة 

قرشاً عن كل كيادو  درام مدن 
 الرسالة 

البنددددددددددددد  مددددددددددددن الوالعات 
96.13   

99 

قرشا عن كل كيادو  درام مدن 
 الرسالة

د أو أقالم وأقالم ت شير برأه من لبدا
 بغيرها من ر وه مسامية . 

عبددددوات غيددددار )جددددراطيا( ألقددددالم 
 الحبر ال اف مزودة بر وسها .

 البنددددددددددددد مددددددددددددن
9608.20 

 
9608.60 

100   

قرشا عن كل كيادو  درام مدن 
 الرسالة 

البنددددددددددددد  مددددددددددددن وماون اأسود اقالم رصا  
96.09  

101 
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 م البند ال مركي الساعـــة )*( رسوم الفح 

قرشا عن كل كيادو  درام مدن 
 الرسالة لأل زاء .

وة جمسة قروا عدن كدل عبد
 تشمل وحدة واحدة .

أوعيدددة عازلدددة لاحدددرارة كامادددة مددد  
أغافتهدددا تدددم عزلهدددا بتفريددد  الهدددواء 

 وأ زائها .

96.17  102 

 

 )*( ال تت اوز الرسوم المحصاة عن الرسالة عشرة االف  نيه . 

 تية:( االصناف اال8ف نه يضاف لماحق ) 2012لسنة  219طبقا لاقرار )*( 
 االقمشة الجام.-
 ام.الغزول الج-
 وان المستجدمة في الصناعات النس ية.االصباغ واالل-

 
 

 

تي تقوم في ش ن مقابل الجدمات ال 2009لسنة 194القرار الوزار  رقم  اضافة
 بها الهيئة العامة لارقابة عاي الصادرات والواردات

 ( 8احق رقم ) م 
  ومقابل الجدماتالسا  الجاضعة لارقابة النوعية عاى الواردات 

 م البند ال مركي الساعـــة لجدماتمقابل ا
رجددددام ل  رانيدددددت ل مددددن مصددددنوعات   نيها  طن 40

 أح ار لانحت والبناء 
68.02 1 

 أسمنــت   نيه طن 2
 

25.23 
 

2 

  نيها طن15
 
 نيها طن وبحد اقصدي 10

 عشرين الف  نيه لارسالة
طبقددا لاقددرار الددوزار  رقددم 

 2010لسنة  682

 زيوت التزييت
 

-توقدددددود النفاثدددددا-نيالبندددددز-البتو ددددداز
 الديزل-السوالر

 2  27.10من البند 
 مكرر

ليثيدددون وألدددوان سدددطحية ومحضدددرات   نيها  طن 15
 أساسها الزنك

32.06.42 3 

 32.08 ورنيا ودهانات   نيها  طن 15
 32.10ـ  32.09
 32.12من  

4 

 5 32.15 ر الطباعة والكتابةبح  نيها طن 12

 6 34.01 الصابون  نيها طن40

 نيها طن 20
 منظفات صناعية )محضرات غسيل( .

 ) أ ( مهي  لابي  بالت زئة 
 )ب( غير مهي  لابي  بالت زئة.

 7  34.02من 

  نيها طن20
 يالتدددددين )عددددددا االصدددددناف الجاصدددددة 
بصناعة الدواء الحاصاة عاى تدرجي  
 من ال هة المجتصة بوزارة الصحة( 

35.03.0010 
 

8 
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 م البند ال مركي الساعـــة لجدماتمقابل ا
 نيهددددددا  طددددددن طبقددددددا  25

   لاقدددددددددددددددرار الدددددددددددددددوزار
 .2010لسنة 682

 9 35.06 غـــراء

 نيهددددا  طددددن طبقددددا  120
لاقدددددددددددددددرار الدددددددددددددددوزار   

 .2010لسنة 682

 10  36.05 ثقاب أمان

محضددددرات وشددددحنات أل هددددزة إطفدددداء   نيها طن 12
 الحريقل قذائف معب ة إلطفاء الحريق 

38.13        11 

 نيهددددددا  طددددددن طبقددددددا  30
لاقدددددددددددددددرار الدددددددددددددددوزار   

 .2010لسنة 682

 12 3909.4010 ينول )فورمالدهيد( .بودرة كبه الف

 نيها  طن طبقا  50
لاقرار الوزار   

 .2010لسنة 682

مواسددددير وأدوات منزليددددة ومطبجيددددة  -
 وصحية من لدائن صناعية .

)جددددددددددراطيم الفرامددددددددددل ,جددددددددددراطيم  -
هيدروليك,جراطيم المياه(ولوازمها مدن 

 .او مطاط لدائن
ادوات مائدددة ومطددبه واوانددي منزليددة  -

 ائن.أجر من لد

 39.17 من
39.22-39.24 

 40.09من  

13 

 نيهددددددا  طددددددن طبقددددددا  25
لاقدددددددددددددددرار الدددددددددددددددوزار   

 .2010لسنة 682

أغطيدددددة حدددددائط وأرضددددديات وترابيددددد  
 األرضيات فورمايكا.

39.18  
39.21.90.10 

14 

 39.20.51 الوا  البالستيك )االكارياك(   نيها لاطن 15

39.20.59 

15 

 
 نيها  طن طبقا  40

 لاقرار الوزار  
 .2010لسنة 682

 سيور نقل الحركة .
فواصل وادوات احتكاك لالاًلت من 

 لدائن.
 
 

 المثاث العاكه

  3926.90.10نم
    40.10  
  42.04 من
 59.10 من
 3926.9090من 

 3970.20من

16 

  40.09من  جراطيم الحريق  نيها  طن 12
 59.09 من

17 
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 م البند ال مركي الساعـــة لجدماتمقابل ا
 نيها  طن طبقا  25

لاقرار الوزار  رقم 
 .0201لسنة 682

 أطواح وإطارات وأنابيب هوائية .
 ) أ ( إطارات الدرا ــات 
 والموتوسيكالت وما شابها 

 إطارات أجر  (ب)
 
 

حاقات,فواصدددل ) واندددات (مدددن مطددداط 
 مبركن غير مقسي 

 
الحقائدددددب بكافدددددة أنواعهدددددا ,االحزمدددددة 
وأكيددداه النقدددود والمحدددافظ )مدددن  ادددد 
طبيعددي أو صددناعي أو أقمشددة أو جادديط 

  منها(

    40.12ل40.11
   40.13  
 
 
 
 
 

4016.93 

 

 

 42.02من البند 

18 

مدددن الفصدددل الرابددد   األجشـــاب -  نيه لاطن 1
 ن يواألربع

19 

مصددددنوعات ن ددددارة وقطدددد  أجشدددداب  -  نيها لاطن 20
معدددة لالبنيددة والمنشددآت بمددا فددي ذلددك 
م موعدددات ألدددوا  الباركيددده الم معدددة 
لألرضدددديات ومنشددددآت جشددددبية سددددابقة 

 الت هيز .

   

يها  طن طبقا  ن 15
لاقرار الوزار   

 .2010لسنة 682
 
 

 لاطباعة والكتابدة ـ ورح كربدون) ورح
ـدد السدداوفان ـ الكرافددت ـ الكراسددات ـ 
الس ائر ـ السدولفيت ـ الشدم  ـ الرسدم 

عاددددب  ( الهندسددددي ـ المكددددربن ذاتيددددا
 واكياه وعبوات

 

من الفصل الثامن 
 نيواألربع
 
 
 
 
 

 من البند
4818.10 
من البند 
4818.40 

20 

 نيها  طن طبقا  15
لاقرار الوزار   

 2010لسنة 682

فدوط وواقيدات -رح صحيو-الوا  ورح
صحية,حفاضددددات وبطانددددات حفاضددددات 

 لالطفال وأصناف صحية مماثاة.
 

 

  نيها لاطن 25
  نيها لاطن 40
  نيها لاطن250
  نيه لاطن 100
 

لسنة  682طبقا لااقرار 
2010 

 ـ النس  واألقمشة  .
 كامة وديابي  .ـ س اد وا

 ـ المالبه ال اهزة .
بياضدددات  ائرسدددت ـددد بطانيدددات وأحرمدددة
 وأغطية اسره . 

 

من القسم الحاد  
 عشر

21   
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 م البند ال مركي الساعـــة لجدماتمقابل ا
 نيهدددددددا  طدددددددن  400
 لالحذية
 نيهدددددددددا  طدددددددددن  25

لال دددزاء طبقدددا لاقدددرار 
لسدددنة 682الدددوزار   
2010. 

الفصدددددددددل الرابددددددددد   أحذية وأ زائها .
 والستون 

22  

 23  68.04 من ال اه أح ار القط  و  نيها لاطن 40

مسدداحيق أو حبيبددات مددن مددواد شدداحذة   نيها لاطن 20
 طبيعية أو إصطناعية عاى حوامل .

   24  68.05 من

 25  68.10 من مصنوعات من اسمنت   نيها لاطن 25

مصددددددنوعات مدددددددن حريدددددددر صدددددددجر    نيها لاطن 25
 أومجاليط أساسها حرير صجر  .

  68.11من 
 68.12 من 

26 

 تيل الفرامل اطن نيها ل 25
 

ادوات احتكدداك لافرامددل او لم موعددات 
  التعشيق او ما يماثاها

6813.10 
 

6813.90  

27 

المواسددددددددير واالنابيددددددددب ووصددددددددالتها   نيها لاطن 15
 وا زائها من جزف وصينى 

 69.06  28 

  69.07 السيراميك   نيها لاطن 40
69.08  

29 

  30  69.10 ادوات صحية من سيراميك  نيها لاطن 40

اوانددددى وادوات لالسددددتعمال المنزلددددى "   نيها لاطن 100
 من جزف أو صينى او ز ا  " 

69.11  
69.12  
70.13  

31 

ز دددا  مسدددطح ل ز دددا  ومرايدددا مهيددد    نيها لاطن 15
والز دا  العدازل وز دا   لوسائل النقدل
 األمان 

ـ  70.03من
70.09  
  87.08من

32 

قضددددبان  منت ددددات مسددددطحة بالدرفاددددة  نيهات لاطن 5
وعيدددددان وزاويددددا وأشددددكال مددددن حديددددد 

 . وصاب
قضددبان وعيدددان و  قطاعددات الصددابو 

 . من حديد لابناء

الفصل الثاني 
 والسبعون البنود

 من
 ـ72.07)

72.28) 

33 

 نيها  طن طبقا  40
لاقرار الوزار   

 .2010لسنة 682

 و لوازم من حديدأنابيب ومواسير 
 ومن صاب مقاوم لاصدأ

 
 

ال ـــحبأسالك م دولة ,
وكابالت,وأمراه مضفورة وحبال رف  
وما يماثاها من حديد أو صاب غير 

 معزولة لاكهرباء

73.03- 73.07 

 
 

 73.12من البند 

34 
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 م البند ال مركي الساعـــة لجدماتمقابل ا
 7310.21 عاب االيروسوالت   نيها لاطن 15

7310.29 
7612.90 

35 

 نيه لالسطوانة حتي  1.5
 لترات 6
 نيه لالسطوانة اكبدر  2.5
 لترات 6من 

 36 73.11 عبئة الغاز اسطوانات ت

  73.17من  المسامير والصواميل   نيها لاطن 15
 73.18من 

 74.15من 

37 

 38 73.20 السوست " نواب  وريا من حديد "   نيهاً لاطن 12

مواقد ل مدافر ل أفران طبه من الطراز   نيه لاطن 100
 المنزلى وا زائها وقطعها المنفصاة 

73.21 

8516.50 

8516.60 

 8516.90من 

39 

  نيهات لاوحدة 3
 
  نيها لاطن 50

 أوعية منزلية لاطهو بالضغط
 

أوعيددددة الطهددددي مددددن اسددددتناه سددددتيل 
وأوعيددددددة الطهددددددي المطايددددددة بالمينددددددا 
,وأوعيدددة الطهدددي مدددن نحددداه أو مدددن 

 ألومنيوم
  

  73.23من 
   75.08من

مدددددددددددددن البندددددددددددددود 
7323.92,
7323.93,
7323.94,
74.18,76.15 

40 

 41  73.24 من  وأ زائها ادوات صحية  نيها لاطن 35

 نيها  طن طبقا  40
لاقرار الوزار   

 .2010لسنة 682

 أسالك من نحاه.
أسدددددددالك م دولدددددددة ,كدددددددابالت,أمراه 
مضددفورة,وما يماثاهددا مددن نحدداه,غير 

  معزولة لاكهرباء.

74.08       
74.13     

 

42 

أسددالك وكددابالت معزولددة وغيرهددا مددن 
الموصددددالت المعزولددددة لاكهربدددداء وإن 

 نت مزودة ب دوات توصيل طرفية.كا

 85.44البند  من

 نيهددددددا  طددددددن طبقددددددا  40
لاقدددددددددددددددرار الدددددددددددددددوزار   

 .2010لسنة 682

قضددددبان وعيددددددان وزاويددددا ومواسدددددير 
 وأنابيب ولوازم من نحاه .

74.07  
74.11   
74.12  

43 

 نيهددددا  طددددن طبقددددا  250
لاقدددددددددددددددرار الدددددددددددددددوزار   

 .2010لسنة 682

ة ا هزة غير كهربائية لاطهي أو التدفئد
 وأ زا ها

74.19 44 

قضدددددبان وعيدددددددان وزاويددددددا وأشددددددكال   نيها لاطن 20
 وأنابيب ولوازم من نيكل .

75.05  
75.07  

45 
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 م البند ال مركي الساعـــة لجدماتمقابل ا

 نيها  طن طبقا  40
 682لاقرار الوزار  رقم 

 2010لسنة 
 
 
 
 
 

قضددددبان وعيدددددان ومواسددددير وأنابيددددب 
 وأشكال جاصة ولوازم من الومنيوم .

 
 

 أسالك من الومنيوم.
,كدددددددابالت,أمراه  أسدددددددالك م دولدددددددة

مضدددفورة ومدددا يماثاهدددا ,مدددن ألومنيدددوم 
 غير معزولة لاكهرباء.

 

76.04  
76.08  
76.09  
 
 

 76.05من البند

 76.14من البند

46 
 

 نيهددددا  طددددن طبقددددا  250
لاقدددددددددددددددرار الدددددددددددددددوزار   

 .2010لسنة 682

 47  82.12 حالقة وأمواه وأدوات شفرات 

 نيهددددا  طددددن طبقددددا  250
لاقدددددددددددددددرار الدددددددددددددددوزار   

 .0102لسنة 682

أدوات مائدددددددة )مالعددددددق ل مغددددددارف ل 
 ( ,السكاكين بانواعهاشوك

82.15  48 

 49    83.01 مغاليق وأقفال ومزاليق وأ زائها   نيها لاطن 30

 50  83.02 من لوازم وتركيبات لألثاث واألبواب   نيهات لاطن 7

 51  83.07من أنابيب ومواسير مرنة   نيها لاطن 25

 52  83.11 لحامأسياخ   نيها لاطن 40

 نيهددددددا  طددددددن طبقددددددا  40
لاقدددددددددددددددرار الدددددددددددددددوزار   

 .2010لسنة 682

  84.07 محركات وأ زائها المنفصاة 
84.08  
84.09  

53 

 54  84.13 مضجات بكافة أنواعها وأ زائها   نيها لاطن 20

 لال هزة  نيها لاطن 250
  نيهدددا لاطدددن لال دددزاء 06

طبقددددددا لاقددددددرار الددددددوزار   
 .2010لسنة 682

  84.14 من تكييف وأ زائها أ هزة 
84.15        

  84.18 من

55 

ثال دددات وأ هدددزة تبريدددد لالسدددتجدامات   نيه لاطن 100
المنزليدددددة وأوعيدددددة عازلدددددة لاحدددددرارة 

 وأ زائها.

  84.18 من
   8418.6990 من

56   

قرشددددددددددا لاوحدددددددددددة  150
 لمراو  المكتب الغرفة 

 السقف
قرا لاوحدة لامدراو   50

فدي التي تستجدم كد  زاء و
 اال هزة
قرشددددددددددددا لاوحدددددددددددددة  50

 لاشفاطات فقط
  نيها لاطن لال زاء 40

 57  84.14 من مراو  ل شفاطات كهربائية وأ زائها

 قرشا لاوحدة 50
  نيها لاطن لال زاء 20
سددجانات فوريددة لامدداء ل سددجانات مدداء 

 م معه غير كهربائية وأ زائها
 58  84.19 من
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 م البند ال مركي الساعـــة لجدماتمقابل ا
  نيها لاطن 20
 
 قرشا لاوحدة 50

 طفاء الحرائق وأ زائهاأ هزة إ
 

روافدددد  مددددن النددددوع المسددددتعمل لرفدددد  
 ً  المركبات هيدروليكيا

  84.24 من
 
 

8425.42 

59 

 
 
 
  نيها لاطن 40

) جالطدددات أصدددناف صدددناعة الحنفيدددات 
( لالستجدام المنزلدى ومحابه وصنابير

واألدوات المماثاددة لامواسددير والمرا ددل 
والجزانددات والدددنان واألوعيددة المماثاددة 

هدا صدمامات تجفدي  الضغدـط أو بما في
نظم مد -ز محابه الغدا –ضبط الحرارة 
 . وأ زائهاألنبوبة البوتا از 

84.81  60 

 61  84.82 مدحر ات  نيها لاطن 25

  نيها لاطن 20

 ل  أعمدة نقل الحركدةل كراسدى ل سدبائك
ل ع ددددالت احتكدددداك ل براغددددى  تددددروه

مجفضدددددددات ومضددددددداعفات ومغيدددددددرات 
حركدددددة السدددددرعةل دواليدددددب منظمدددددة لا

وبكددددرات ومعشددددقات مناولددددة لاحركددددة 
 وإ زائها .

84.83  62 

  8421.21 مرشحات لاسوائل والغازات وأ زائها   نيها لاطن 50
8421.23    

  8421.31 من
   8421.99 من

63 

  نيه لاطن 100

آالت وأ هدددددددزة غسددددددديل لالسدددددددتعمال 
 المنزلي وأ زائها.

 
أالت وأ هدددددددزة ت فيدددددددف لالسدددددددتعمال 

 ا.المنزلي وا زائه
 
 
الت غسدددل ممدددا يسدددتعمل فدددي المندددازل ا

 كياو  رام. 10التزيد سعتها عن 

8422.11 
8422.90.10 

 
 ومددددددددددددددددددددددددددددددددددددددن
8422.9090  
84.51 
 

8450.11 
8450.12 

 
    

64 

طبقا   نيها لاطن 100
لاقرارالوزار  

682 2010 
 
 نيها لاطن طبقا  100

لاقرارالوزار  
682 2010 
 

 أ زاء المصاعد 
 
 
 

 ربائية اليدوية ذاتالعدد االلية الكه
 محرك كهربائي مندم  بها وأ زائها.

    84.31  
 
 
 

 84.67من البند 

65 
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 م البند ال مركي الساعـــة لجدماتمقابل ا
  نيها لاطن لامولدات 20
  نيها لاطن لامواتير 40
  نيها لاطن لامحوالت 75
  نيها لاطن لال زاء 60

محددددددوالت المحركددددددات والمولدددددددات وال
 وا زائها 

 85.01مددن البنددود 
  85.02ل 

85.03   
 85.04  

66 

 67  8504.10 البالست  قروا لاوحدة 5

 68   85.06 جاليا مولدة لاكهرباء   نيه لاطن 25

 69  85.07 مدجرات " بطاريات "   نيها لاطن 40

 نيهددددا  طددددن طبقددددا  100
لاقدددددددددددددددرار الدددددددددددددددوزار   

 .2010لسنة 682

أ هددددزة آليددددة كهربائيددددة مددددن الطددددراز 
 المنزلى ذات محرك كهربائى مندم 

 بها وأ زائها  
 المكانه الكهربائية واال زاء.

 
 

85.09  
 
 
 

85.08 

70 
 

 71  8511.10 شموع االحتراح  شمعات 4قروا  5

 نيهددددددا  طددددددن طبقددددددا  75
لاقدددددددددددددددرار الدددددددددددددددوزار   

 .2010لسنة 682

المكددداو  الكهربائيدددةل الدددوا  التسدددجين 
الكهربائيددةل وسددجانات الميدداه الغاطسدده 
ة التى تعمل بالكهرباء واالوعية المنزليد

تشدددددمل عاددددى عنصدددددر تسدددددجين التددددى 
كهربددددائى والم ففددددات  والسيشددددورات 

 وأ زائها 

 72  85.16 من

 قرشا لاراديو 30
قرشدددددا لاكاسددددديت او  150

 MP3المس ل او 

 نيهدددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددات  5
 )MP4,تايفزيون,)فيديو

 نيهدات )فيدديو مدددم   10
 م  تايفزيون(

قرشدددددددددده ووكمددددددددددان  25
 استماع فقط

قرشا ووكمان اسدتماع  50
 وتس يل 
 داجاي قرا ا  2
 قرشا ا  جار ي 50
   نيها لاطن لال زاء 60

ا هزة استقبال راديو تايفزيون ل 
ا هزة تس يلل كاسيت راديو كاستل 
 0فيديول ا  تايفزيون )وا زا ها(

 

 

 

 

 

 

 

 ل  85.19
85.20  
 ل  85.21
85.22  
 ل  85.27
85.28  
  من البند
85.29, 85.16  

73  

زر  –مفتا  وبريدزة  –ة بريز –مفاتيح   نيه لاطن 28
 قاعدة استارتر –دواية  –قواط  التيار 

بدددوادئ  -قواطددد  التيدددار  –مشدددترك  –
 0تشغيل المصابيح القاورسنت 

  85.35 من
  85.36 من

74 

 نيهددددا  طددددن طبقددددا  250
لاقدددددددددددددددرار الدددددددددددددددوزار   

 .2010لسنة 682

 75  85.39 المصابيح الكهربائية 
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 م البند ال مركي الساعـــة لجدماتمقابل ا
وت والصورة حوامل معدة لتس يل الص  نيه لاطن 30
واالقددددددرا  الممغنطددددددة " الديسددددددك " 
  0المعدة لاتس يل بالحاسبات اآللية 

85.23  
 

76 

أ هزة حالقدة الدذقن وقد  الشدعر ذات   نيه لاطن 75
 محرك مندم  بها 

85.10  77 

 شمعات 4قروا  5
 نيها لاطن لباقي  15

 االصناف

أ هزة إشعال أو أ هزة إطدالح الحركدة 
طعدددات لاتيدددار لامحركددداتل مولددددات وقا

 لامحركات 

85.11  78 

 نيهدددددددا طن طبقدددددددا  200
لسددنة  38لاقددرار الددوزار  

2011 

مدددددددددددددددن البندددددددددددددددد  المصابيح االمامية لامركبات
8512.20 

كدددددرر م 78
اضددددددددددددددافة 
طبقا لاقرار 
   الددددددددوزار  
لسنة  784
2010 

مصددابيح كهربائيددة قاباددة لاحمددل تعمددل   نيها لاطن 12
 من مصدر طاقتها الذاتى 

85.13  79 

 نيهددددا  طددددن طبقددددا  500
لاقدددددددددددددددرار الدددددددددددددددوزار   

 .2010لسنة 682

مددددددذيعات ) ميكروفونددددددات ( مكبددددددرات 
صوت ل م موعات سماعات مضجمات 
كهربائية سمعية ل م موعات كهربائيدة 

 لتضجيم الصوت 

85.18  80 

أ هدددزة كهربائيدددة لاتنبيددده بالصدددوت أو  قرشا لاوحدة25
بالر يدةل وأ هددزة التنبيددة ضددد السرقددـة 

  أو الحريق

85.31  81 

 نيهددددددا  طددددددن طبقددددددا  25
لاقدددددددددددددددرار الدددددددددددددددوزار   

 .2010لسنة 682

مكثفددات كهربائيددةل ثابتـددـة أو متغيددرةل 
مقومددددددات كهربائيددددددة غيددددددر حراريددددددة 
وأ هدددزة المقاومدددةل دوائدددر مطبوعدددةل 
أ هددزة كهربائيددة لفصــددـل أو وصددل أو 
وقايددددة الدددددوائر الكهربائيددددةل لوحددددات 
 التحكم ودوائر متكاماة وأ زائها 

 من  ودالبن
85.32  - 
85.38  
  85.42  من البندو

82 

 83 8545.20 فحمات مسح  قطعة( 2قرا لاطقم) 2

 84 85.46   عازالت الكهرباء   نيها لاطن 12

 سجانات من الطدراز المنزلدى وأ زائهدا  نيه لاطن 100
. 

البندددددددددددددددد  مدددددددددددددددن 
8516.10  
البندددددددددددددد  ومدددددددددددددن
8516.90 

85 

  .ازم السياراتا زاء وقط  منفصاة لو جنيه للطن 100
موتوسدددددديكل"  الدددددددرا ات الناريددددددة "

ودرا ددددات عاديددددة مددددزودة بمحركددددات 
 مساعدة

87.08 
 87.11من 

86 

درا ات ناريدددة )موتوسددديكل( الددد ءا دددزا  نيها لاطن 50
بما فيها الددرا ات بمحركدات ودرا دات 

 . بمحركات اضافية

  87.14من البند 
 

87 

ئهدددا درا دددات بددددون  محركدددات  وأ زا  نيها لاطن 30
  0المفككة وقط  غيارها 

87.12  
  87.14البند  من

88 
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 م البند ال مركي الساعـــة لجدماتمقابل ا
 9001.40 عدسات نظارات   نيها لاطن 30

9001.50 
89 

 نيهدددددا  طدددددن مدددددد   200
اعتبار الشنبر نظارة كامادة 

 نيها  طن لال دزاء  50و 
طبقددددددا لاقددددددرار الددددددوزار   

 .2010لسنة 682

  90.03 نظارات وأ زائها 
90.04  

90 

 نيهدددددددا طن طبقدددددددا  150
لسددنة  38لاقددرار الددوزار  

2011 

م شدددددددددددددددددرات السدددددددددددددددددرعة)عدادات 
 السرعة(لامركبات.

مدددددددددددددددن البندددددددددددددددد 
9029.20 

 كررم 90
اضددددددددددددددافة 
طبقا لاقرار 
الددددددددوزار  
لسدددنة 784
2010 

منظمدددددددددددات در دددددددددددات الحـدددددددددددـرارة  قروا لاوحدة 10
 )تروموستات( 

9032.10  91 

 92 9032.20 منظمات ضغط )مانوستات (   قروا لاوحدة 10
 طن  نيها 250
طبقددا   نيهددا طن ال ددزاء 50

لسدددنة 682لاقدددرار الدددوزار  
2010. 

 الساعات ب نواعها وأ زائها 
 
 
 

الفصدددددددددل الحددددددددداد  
 والتسعون 

 
 
 

 من البنود
94.01  ,94.02  ,
94.03 ,94.04  

93 
 

 نيها  طن طبقا لاقرار  150
لسدددددددددددنة 682الدددددددددددوزار   
2010. 

  االثددددددداث الجشدددددددبى والمعددددددددنى
 لالستجدامات المنزليه

 مدددددل والحشدددددايا ) مراتدددددب الحوا
 الاحف وسائد ومساند (

 قرا وحدة 25
 )كشافات(
 نيهدددددددا طن لالحبدددددددال  150

 الضوئية وباقي االصناف
 نيه وحدددددددددددددة لان ددددددددددددف 2

 واالباليك 
  نيه طن لال زاء75

 طبقا لاقرار الوزار   
 .2010لسنة 682

أ هددزة إنددارة ل إشددارات مضدديئة ل لوحددات 
 إرشادية مضيئة وأ زائها 

94.05  94 

أ هزة االضاءة المنزلية التى تعمدل بحدرح   نيها لاطن 25
 الغازات البترولية 

 95 9405.50من 

 نيها  طن طبقا لاقرار  150
لسدددددددددددنة 682الدددددددددددوزار   
2010. 

 لعب اطفال
 3407من البنود

4016.95 

9503 

95 
 مكرر

 96  9603.21 فرا االسنان   نيه لاطن 30

 نيهددا  طددن طبقددا لاقددرار  50
لسدددددددددددنة 682  الدددددددددددوزار 
2010. 

 97 9608.10 أقالم حبر  اف 

 نيهددا  طددن طبقددا لاقددرار  50
لسدددددددددددنة 682الدددددددددددوزار   
2010. 

 98  9609.10 أقالم رصا  وماونة 
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 م البند ال مركي الساعـــة لجدماتمقابل ا
 نيها  طن طبقا لاقرار  100

لسدددددددددددنة 682الدددددددددددوزار   
2010. 

 99   96.13البند  من الوالعات 

 نيهددا  طددن طبقددا لاقددرار  50
لسدددددددددددنة 682الدددددددددددوزار   
2010. 

وأقدددالم ت شدددير بدددرأه مدددن لبددداد أو  أقدددالم
 بغيرها من ر وه مسامية . 

عبدددوات غيدددار )جدددراطيا( ألقدددالم الحبدددر 
 ال اف مزودة بر وسها .

 9608.20 البند من

 
9608.60 

100   

 101  96.09البند  من وماون اأسود اقالم رصا    نيها لاطن 30

 وحدةقرشا   50
 لال زاء طن   نيها 015

   طبقددددددددا لاقددددددددرار الددددددددوزار
 .2010لسنة 682

أوعيددة عازلددة لاحددرارة كاماددة مدد  أغافتهددا 
 تم عزلها بتفري  الهواء وأ زائها .

96.17  102 

 


