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جمهورية مصر العربية
وزارة المالية
مصلحة الجمارك
مركز الخدمات اللوجيستية

إرشادات عــامة
1.1البد أن يتم ملء هذا النموذج بحيث يطابق عدد األصناف المدرجة بالنموذج العدد الفعلي لألصناف المثبت بالفاتورة األصلية.
2.2يتعين على المستورد أو المخلص الجمركي ملىء بيان نموذج اإلفراج الموحد عن كل رسالة واردة ،و تقديمها الي موظف االستالمات رفقة
المستندات المطلوبة لبدء اإلجراءات الجمركية.
3.3يٌسلم إيصال إستالم الى مقدم البيان بعد إستيفاء توقيعه على النموذج الموحد ومراجعة المستندات المرفقة بالملف.

مالحظات ملء النموذج
1.1صاحب الشأن
يشترط إلتمام اإلجراءات الجمركية واإلفراج عن الرسائل المستوردة أو المصدرة القيد بسجل المتعاملين مع الجمارك ،على أن ترفق بمستندات
اإلفراج صورة من بطاقة المتعامل ،ويستثنى من ذلك ما يرد لالستعمال الشخصي حيث يتم إضافة األسم و العنوان و الرقم القومى أو جواز السفر
لألجنبي .
2.2القيمة المقر عنها
هي إجمالى القيمة التعاقدية للصفقة بالجنية المصرى أي الثمن المدفوع فع ً
ال أو المستحق عن بيع السلع أو البضائع للتصدير إلى مصر بعد
إضافة عناصر التكاليف بالقدر الذي تحمله المشتري ولم يدرج في قيمة الفاتورة.
3.3اسم المستخلص
في جميع األحوال يكون إدراج البيانات مسئولية صاحب الشأن ،وفى حالة تقديم اإلقرار بمعرفة مندوب صاحب الشأن ،يجب أن يكون من
المعتمدين من الجمارك ( .مستخلص جمركي أو وكيل أو مفوض ).
المستخلصين
َ

4.4النظام الجمركي
قم بإختيار و تسجيل رمز النظام الجمركى من خالل القيم المعروضة بمرفق جدول ( ،)1مع مراعاة أنه فى حالة الشهادات الواردة ترانزيت عابر من
ميناء لميناء آخر يجب أن يكون كود البيان ()1199
5.5نظام الخضوع

*قم بإختيار و تسجيل رمز نظام الخضوع من خالل القيم المعروضة بمرفق جدول ( ، )2مع مراعاة األنظمة الجمركية التالية
*نظام خضوع ترانزيت مع أكواد األنظمة الجمركية 1299-1199-1111-1101-299-206-202-199-197-106-102-101
*نظام خضوع سماح مؤقت مع أكواد األنظمة الجمركية 599-508-502

*نظام الخضوع إفراج مؤقت مع أكواد األنظمة الجمركية 4499 - 3499 - 2499- 1699 - 1499 - 499
6.6القطاع التعريفي
قم بإختيار و تسجيل كود القطاع التعريفي من خالل القيم المعروضة بمرفق جدول ()3
7.7ميناء الشحن
يجب أن يكون ميناء الشحن في حالة الوارد ميناء أجنبي عدا شهادات األنظمة الجمركية التالية (  ) 1399 - 902- 502 - 313 - 302 - 115الخاصة
بالمناطق الحرة.
8.8رقم البوليصة
إذا طلب صاحب الشأن صرف مشمول البوليصة الواحدة بنظامين جمركيين مختلفين فيجب قبل إدراج البيانات بالحاسب اآللي تسجيلة بدفتر 46
ك.م التقدم للمنافستو المركزي بطلب تجزئة البوليصة ،ويتم اإلفراج عن مشمول كل نظام ببيان جمركي منفصل ويجوز التمتع بالتخفيضات
المقررة لصناعات التجميع عند االفراج بنظام الدروباك.
9.9بلد المنشأ
يقصد ببلد المنشأ البلد التي يتم فيها إنتاج المحاصيل الزراعية أو السلع الطبيعية أو الصناعية .و يتم تقديمها في حالة المطالبة بإعفاء أو
تفضيل جمركي وأية حاالت أخرى وفقًا لالئحة القواعد المنفذة ألحكام قانون االستيراد والتصدير.
1010الوحدة اإلحصائية
يرجي التأكد من الوحدة المخصصة و المرتبطة ببند التعريفة الخاص بسطر الفاتورة مع مراعاة:
كود الفصل

الوحدة

البنود المستثناه الوحدة

البنود المستثناه الوحدة

البنود المستثناه الوحدة

الفصول أرقام ()6-1ز

عدد

10-00-41-06-01

كجم

00-00-90-07-04

عدد

00-00-19-02-13

جم

الفصول أرقام ()13-11-10-9-8-7-3-2ز

طن

10-00-90-06-01

كجم

10-00-90-02-06

كجم

00-00-20-02-13

جم

00-00-11-07-04

كجم

00-00-11-02-13

جم

00-00-31-02-13

جم

00-00-19-07-04

عدد

00-00-12-02-13

جم

00-00-32-02-13

جم

00-00-29-07-04

عدد

00-00-13-02-13

جم

00-00-39-02-13

جم

الفصول أرقام

)(21-20-19-18-17-16-15-14-12-5-4

كجم
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إرشادات عــامة
1111غرض االستخدام
تختلف المستندات الواجب تقدمها بإختالف غرض اإلستخدام تنظمها المادة 63
م

اإلتجــــار

التصنيع

اإلستخدام الخاص

1

الفاتورة التجارية

الفاتورة التجارية

الفاتورة التجارية

2

بيان العبوة

بيان العبوة

بيان العبوة

اإلستخدام الشخصى

3

إذن التسليم

إذن التسليم

إذن التسليم

إذن التسليم

4

بطاقة المتعاملين مع الجمارك

بطاقة المتعاملين مع الجمارك

بطاقة المتعاملين مع الجمارك

بطاقة الرقم القومي

5

بطاقة القيد بسجل المستوردين

بطاقة اإلحتياجات أو مستند يثبت النشاط اإلنتاجى

سجل تجاري أو صناعي أو نموذج االستخدام الخاص

6

البطاقة الضريبية

البطاقة الضريبية

البطاقة الضريبية

7

بطاقة التسجيل لدى المبيعات

بطاقة المبيعات

بطاقة التسجيل لدى المبيعات

8

إيصال سداد المصاريف اإلدارية

إيصال سداد المصاريف اإلدارية

9

نموذج 4

10

نموذج 6

نموذج 4

شهادة المنشأ

1212النظم االختيارية
إذا طلب صاحب الشأن تمتع البضائع بإعفاءات أو معامالت تفضيلية طبقًا ألية اتفاقية تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها ،يتعين أن تكون
هذه البضائع مستوفاة لقواعد المنشأ ومصحوبة بشهادة منشأ أو المستند الدال على المنشأ المحدد باالتفاقية المطلوب تطبيقها  .وفى حالة
عدم استيفائها ،يتم سداد الضرائب والرسوم بالكامل.

جدول رقم (  - ) 1األنظمة الجمركية للواردات
رمز

نوع البيـان

نظام جمركي سابق

إستيراد برسوم الوارد
313

وارد نهائى للبالد من المناطق اإلقتصادية

340

إستيراد من المناطق اإلقتصادية بعد اإلصالح

رمز

نوع البيـان

نظام جمركي سابق

إستيراد برسوم الوارد
310

سحب بضائع وارد نهائي بضائع سبق تخزينها
إيداع خاص

399

وارد نهائى دون نظام جمركى سابق

311

وارد نهائى سبق تخزينة بفروع األسواق الحرة

1313

ايداع خاص
استيراد برسم األسواق
الحرة

مخلفات المناطق اإلقتصادية

312

إعادة إستيراد سبق تصديرها تكملة الصنع

تصدير مؤقت

1399

منتجات مخلفة من مشروعات المناطق
اإلقتصادية

325

سحب نظام وارد إيداعات خاصة بنظام أسواق
حرة

إستيراد برسم األسواق
الحرة

1302

استيراد بضائع سبق تصنيعها بالمناطق
اإلقتصادية

350

وارد نهائى سبق تصديره للعرض بالمعارض

تصدير مؤقت

1308

استيراد من المناطق اإلقتصادية بعد تكملة
الصنع

3101

إستيراد نهائى دخان سبق تخزينة

إستيراد بغرض التخزين

607

634

خروج بضائع من المناطق الحرة بعد اإلصالح

إستيراد برسم المناطق
الحرة

بيع لجهات معفاه سبق إستيرادها نظام سماح
مؤقت

إستيراد برسم السماح
المؤقت

301

إستيراد نهائى لبضائع سبق تخزينها بالمناطق
الحرة

إستيراد برسم المناطق
الحرة

302

إستيراد نهائي سبق تصنيعها بالمناطق الحرة

إستيراد برسم المناطق
الحرة

303

إستيراد نهائى للبالد قادم من مدينة حرة
بورسعيد

إستيراد برسم المناطق
الحرة

304

وارد بنظام وارد نهائى بعد تطبيق اإلفراج
المؤقت

اإلفراج المؤقت

رمز

نوع البيـان

نظام جمركي سابق

إستيراد بغرض التخزين
902

إيداع عام سبق تصنيعه فى منطقه حرة

3199

تخزين دخان بدون نظام جمركى سابق

103

وارد من المناطق الحرة لإلستهالك بالسوق
المحلى

305

وارد بنظام وارد نهائى سبق إدخالة سماح
مؤقت

إستيراد برسم السماح
المؤقت

999

إدخال بضائع لإليداع العام دون نظام سابق

1099

إدخال بضائع لإليداع الخاص دون نظام سابق

306

إعادة إستيراد بضائع سبق تصديرها صادر نهائى

تصدير نهائى

101

الخروج من مخزن بغرض التخزين فى موقع آلخر

307

وارد نظام نهائى بضائع بحالتها سبق تصديرها
مؤقتًا

إستيراد بغرض التخزين

تصدير مؤقت

907

إيداع عام سبق تصديره تحت نظام تصدير
مؤقت

تصدير نهائى

308

إعادة إستيراد لبضائع سبق تصديرها لإلصالح

تصدير مؤقت

908

إيداع عام سبق تصديره لإلصالح و تكملة الصنع

تصدير نهائى

309

سحب بضائع وارد نهائي بضائع سبق تخزينها
إيداع عام

ايداع عام

يستخدم هذا النموذج لجميع اإلقرارات الجمركية عن الشحنات الواردة تحت كافة األنظمة الجمركية
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جدول رقم (  - ) 1األنظمة الجمركية للواردات (تابع)0
الكود

نظام جمركي سابق

نوع البيـان

إستيراد مؤقت
402

رمز

نظام جمركي سابق

نوع البيـان

إستيراد برسم المناطق الحرة

إستيراد إفراج مؤقت سبق تصنيعه مناطق حرة

134

إدخال بضائع للمناطق الحرة لإلصالح و اإلعادة

499

إستيراد إفراج مؤقت دون نظام جمركى سابق

197

تخزين بضائع بالمناطق الحرة الخاصة دون نظام

1599

وارد بنظام رد الضريبة ( الدروباك )ز

199

تخزين بضائع بالمناطق الحرة  /اإلقتصادية عامة

599

وارد سماح مؤقت دون نظام جمركى سابق

299

إدخال بضائع لمنطقة حرة تصنيع دون نظام ج
.سابق

2599

إستيراد برسم أسواق حرة لتخزينها بإيداعات أ.
حرة

3501

إستيراد بضائع وطنية مخزنة بالمنطقة الحرة
وارد المنطقة الحرة لمزاولة نشاطها
إعادة تصدير

1499

إستيراد مؤقت بغرض العمل و التأجير

1699

إستيراد مؤقت للتأجير أو لحساب مشروع
منطقة حرة و اإلعادة

2499

إستيراد مؤقت برسم العرض بالمعارض

3601

3499

إستيراد مؤقت برسم لإلصالح و االعادة دون
نظام جمركى سابق

106

وارد برسم المناطق الحرة

1111

نقل بضائع من جمرك بورسعيد لمنطقة حرة
بورسعيد

108

تخزين بضائع بالمناطق الحرة بعد التصدير بغرض
اإلصالح أو تكملة التصنيع

تصدير نهائى

4499

إفراج مؤقت رسم استعمال فى المشروعات

202

تصدير

1197

ترانزيت بضائع تصنيع الى م .حرة سبق تصنيعها
م .حرة

ترانزيت من ميناء إليداع خاص

206

إدخال بضائع للتصنيع فى المنطقة الحرة بعد
التصدير النهائى

إعادة تصدير

208

إدخال بضائع للتصنيع فى المنطقة الحرة بعد
التصدير بغرض اإلصالح أو تكملة التصنيع

تصدير نهائى

9025

نقل ملكية سيارة رسم م.حرة بين مواطنى
بورسعيد

إستيراد برسم المدينة
الحرة

1198

ترانزيت من ميناء إليداع عام

1199

إستيراد برسم ترانزيت عابر من ميناء الى ميناء

1299

بضائع عابره ترانزيت كتموين سفن

502

وارد سماح مؤقت سبق تصنيعه مناطق حرة

إستيراد مؤقت بغرض
التصنيع

508

إستيراد بضائع سماح مؤقت سبق تصديرها
إصالح و تصنيع

تصدير مؤقت

115

وارد برسم رد الضريبة دروباك من منطقة حرة

إستيراد برسم المناطق
الحرة

102

ترانزيت بضائع الى منطقة حرة بعد تصنيعها
م.حرة

إستيراد برسم المناطق
الحرة

1101

ترانزيت سبق تخزينة

إستيراد بغرض التخزين

جدول رقم (  - ) 2نظم الخضوع
م

بيان نظام الخضـــــوع

م

بيان نظام الخضـــــوع

م

بيان نظام الخضـــــوع

1

قطعي

10

حربى

19

إفراج مسبق

2

معلقات

11

مسموحات بدون دفع

20

نقل قيد

3

أمانات

12

بريد سياسي و دبلوماسي

21

المناطق اإلقتصادية

4

إفراج مؤقت

13

جثث

22

المناطق الحرة الخاصة

6

قرار 101

14

مطبوعات

23

7

نظام القاطعى و األمانات

15

تموين سفن

24

8

تقسيط ضريبة القيمة المضافة

16

سايرة

26

9

سماح مؤقت

18

تربتك

27

يستخدم هذا النموذج لجميع اإلقرارات الجمركية عن الشحنات الواردة تحت كافة األنظمة الجمركية

م

بيان نظام الخضـــــوع

28

المناطق الصناعية QIZ
المؤهلة

29

مخلفات السفن

30

الجمعيات الخيرية

خدمة التشغيل لدى الغير

31

صادر مخابرات عامة

رد الضرائب و الرسوم

32

صادر وزاره دفاع حربى

األمتعه الشخصية

34

اإلعفاءات

صادر بنوك من العمالت
األجنبية

35

صادر ذهب السكري
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جدول رقم (  - ) 3القطاعات التعريفية
الكود

جهات حكومية أو تابعة لها

1

رئاسة الجمهورية

3

المخابرات العامة

4

وزارة الدفاع

22

وزارة الصحة

23

وزارة اإلسكان

24

وزارة الداخلية

25

وزارة الزراعة

30

وزارة التربية و التعليم

32

وزارة التموين

49

وزارة السياحة و الطيران

2

الهيئة العربية للتصنيع

5

هيئة األمن القومي

90

الهيئة العليا للقضاء

104

الهيئة القومية لألنفاق

105

هيئة السكك الحديدية

106

الهيئة القومية للبريد

107

هيئة الطيران المدني

109

الهيئة القومية للتأمين و المعاشات

110

الهيئة العامة للسلع التموينية

111

الهيئة العامة للسينما و المسرح

101

هيئة كهرباء مصر

270

مرفق المياه

860

إعفاءات لجهات محلية

99

وحدات اإلدارة المحلية و الحكم المحلى

150

البنك المركزي المصري ودار طباعة النقد

95

مستشفيات حكومية

الكود

قطاعات و جهات عامة

390

اتحاد اإلذاعة و التليفزيون

الكود

جهات دولية و دبلوماسيين

935

أعضاء منظمات هبات  -مشروعات -
إتفاقيات

980
880
الكود

الكود

مشروعات و شركات قطاع أعمال  /خاص

304

شركة مصر لإلستيراد و التصدير

306

شركة المحاريث و الهندسة

المصريين العاملين بالسلك الدبلوماسي

383

سيماف لعربات السكة الحديد

دبلوماسيين و مبعثون مصريون

401

المشروعات الصناعية  -قطاع خاص

مشروعات و شركات قطاع أعمال  /خاص

230

قطاع البترول

240

قطاع الكهرباء

245

قطاع المحاجر و المناجم

250

القطاع الزراعى و الصناعات الغذائية

154

قطاع البترول ق/ع التى التعامل ق91/203

260

قطاع الطرق و الكباري

265

قطاع التشييد و البناء

550

قطاع اإلستثمار

275

قطاع التعدين

340

قطاع التعليم و الثقافة و البحث العلمي

710

قطاع الصحة  -قطاع خاص

711

مستشفيات قطاع خاص

700

مشروعات الخدمات للقطاع الخاص

430

مشروعات خاصة بالتعدين -قطاع خاص

600

المشروعات التجارية  -قطاع خاص

203

شركة مصر لمنتجات األلبان

204

مجمع الحديد و الصلب

205

الشركة المصرية للصناعات الكيماوية كيما

206

مجمع األلومنيوم

207

شركة النحاس مشروع الصب المستمر

208

شركة النصر لصناعة المواسير

210

شركة النصر لصناعة السيارات

212

الشركة الشرقية للدخان و السجاير

213

شركة ايديال

392

غرفة صناعة السينما

394

المؤسسات الصحفية القومية

421

مشروعات بحث و تنقيب -نقل البترول

602

منشأت مرخص لها بالعمل بالمناطق
الحرة

254

651

الجمعيات التعاونية الزراعية

285

الشركة العامة لمنتجات الخزف و الصينى

998

ركاب

302

شركة النصر للتصدير و اإلستيراد

214

شركة النصر لألجهزة الكهربائية و
اإلليكترونية

253

شركة السكر و التقطير المصرية
الشركة القابضة للصناعات الغذائية

يستخدم هذا النموذج لجميع اإلقرارات الجمركية عن الشحنات الواردة تحت كافة األنظمة الجمركية

402

ميراكو

403

شركة ايبرنا

404

شركة ميدى تريد

405

شركة الدقهلية للسكر

406

شركة الفيوم لصناعة السكر

407

شركة الدلتا للسكر

408

الشركة المصرية المتحده للسكر

422

سوميد

646

الشركة العربية للمستلزمات الدوائية و
الطبية

652

البنك الرئيسي للتنمية و اإلئتمان الزراعي
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