
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

للسيدة  السيد سرجيو دي بون يهدي القلم
 سوزان مبارك رئيس مجلس أمناء المكتبت

 

 الجمركحى 
 

 الحدود

 احلد الشماىل

 اجلنوبىاحلد 

 ىالغرباحلد 

 الشرقىاحلد 

ر رأش اٌريٓيىٌيى ِٓ اٌثىرصح اٌمذيّح درً ضرايا فص 26ظ 

 
ظ اٌخذيىي ِٓ ظ صالح اٌذيٓ درً ذماطعه ِع ظ أضاوً اٌغالي

ظ صالح اٌذيٓ ِع إِرذاد ظ األضمفيح ِع ظ إتراهيُ اٌخطاط وإِرذاد ظ 
يىٌيى 26اٌثىرصح اٌمذتّح درً 

 

 

 ظ أضاوً اٌغالي درً ضىر اٌّيٕاء

 



 

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
للسيدة  السيد سرجيو دي بون يهدي القلم 

 سوزان مبارك رئيس مجلس أمناء المكتبت

حى اجلمرك 

 التقسيم االدارى

قسم املنشية قسم اجلمرك  

البصل 

شياخات شياخات 

ااٌثروح (2)أتى غىغح   ( 1)

اٌرّرازيح ( 4)لطريح    اٌة(3)

اٌذٍىجً ( 6)اٌذجازي   ( 5)

 2اٌطياٌح ( 8)  1اٌطياٌح ( 7)

اٌصياديٓ ( 10)اغّرًٌ   ( 9)

اٌّغاوري ( 12)اٌّسار   ( 11)

رأش اٌريٓ (14)ِذورج  ( 13)

زاويح اٌمثأيح ( 15)

زاويح خطاب ( 16)

ضىق اٌطّه ( 17)

صفر تاغا   ( 18)

لثى اٌّالح ( 19)

مركز معلومات حى  املصدر

 1/1/2015 اجلمرك

 يح اٌىثريإٌّع( 1)
 اٌهّاِيً(2)
ضىق اٌثرضيُ ( 3)
ضىق اٌررن ( 4)

 
 ************

 قسم اللبانقسم امليناء 

البصل 

شياخات شياخات 

ِٕاطك ِٓ إٌّطمح  6

األوًٌ درً اٌطادضح 
 
 
 

 ************

اٌىرغح ( 1)
 اٌجٕيٕح اٌصغري(2)
اٌجٕيٕح اٌىثري ( 3)
اٌرخػيثح  ( 4)
اٌطىح اٌجذيذج ( 5)
اٌصاتىرج ( 6)
إٌجع اٌمذيُ ( 7)
إٌجع اٌجذيذ  ( 8)
جٕيٕح اٌعيىًٔ  ( 9)
اٌفراهذج       ( 10) 
ضىق اٌجّعح ( 11)

البصل  ِػّص( 12)

 

 



 

حدود شياخات حى اجلمرك 

 اٌذذ اٌغرتً اٌذذ اٌػرلً اٌجٕىتًاٌذذ  اٌذذ اٌػّاًٌ اضُ اٌػياخح

اٌثذريح ِطجذ أتىعًٍ تاب اٌىراضرح ظ إٌصر اٌثمطريح 

زاويح االعرج يىٌيى  26طريك ضيذي ذّراز ظ اتىاٌفرخ اٌّسار 

 ظ صفر تاغا زاويح األعرجاضّاعيً صثري أتى وردج اٌّغاوري 

 زاويح األعرج يىٌيى 26اضّاعيً صثري أتى وردج اٌرّرازيح 

 ِيذاْ اتراهيُ األوي لراليعجىدج لصر رأش اٌريٓ اٌريٓ رأش 

ظ اٌثذريح ِطجذ اٌػّرًٌ اٌذٍىجً 
اٌػىرتجً 

 طىضٓ ِطجذ اٌذٍىجً

 ِطجذ اٌذٍىجً يىٌيى 26 ظ اٌجّرن اٌمذيُاضذاق إٌذيُ ِذورج 

ِطجذ ضيذي لٍعح لايرثاي ( 1)ضياٌح 
 اٌثىصيري

 فهًّ إٌاضىري يىٌيى 26

 دىظ اٌغساالخ فهًّ إٌاضىري ِطجذ ضيذي يالىخذيٓ لصر رأش اي( 2)ضياٌح 

 صفر تاغا ظ اٌذجاري رأش اٌريٓاٌّطافر خأح اٌذجاري 

 اٌررضأح صفر تاغا ذرضأحلصر رأش اٌريٓ صفر 

 اٌذجاري صفر تاغا اٌّطافر خأحلصر رأش اٌريٓ خطاب 

 جىدج اٌّطافر خأح رأش اٌريٓجىدج صياديٓ 

 ضىق اٌطّه ِذّىد فهًّ إٌمراغً وواٌح اٌٍيّىْلذيُ ضىق اٌطّه ايضىق اٌطّه 

 اٌذجاري دىظ اٌغساالخ رأش اٌريٓلصر رأش اٌريٓ اٌثروح 

 ظ اٌػّرًٌ زاويح األعرج اٌثذْيىٌيى  26ظ اٌػّرًٌ 

 ِيذاْ اتراهيُ األوي اٌطرودي اٌررضأحرأش اٌريٓ اٌمثأيح 

 جاٌثذرٌ زاويح غٍرىخ ظ إٌصردارج دويه لثى اٌّالح 

 اٌثذريح اٌثذريح ضىق اٌطّه اٌمذيُوواٌح اٌٍيّىْ أتى غىغح 

 اٌفراهذج اٌػافعً ته األِاَ عًٍضيذي اٌّرىًٌ اٌفراهذج 

 اٌثاب األخضر عثّاْ اتاظح اضاوً اٌغاليضالِح ِىضً ضىق اٌجّعح 

 اٌف عّىد ِطجذ ٔظير أضاوً اٌغالياٌثاب األخضر اٌطىح اٌجذيذج 

 اضّاعيً اتاظح ضيذي عّاد عثذ إٌّعُاألخضر اٌثاب اٌجٕيٕح اٌصغري 

 اٌخٍعً اٌثيضاوي ضيذي اضىٕذراٌمائذ جىهر اٌجٕيٕح اٌىثري 

 إٌجع اٌمذيُ ضيذي عّاد عثذ إٌّعُاٌعٕأً إٌجع اٌمذيُ 

 ضيذي عّاد ضيذي اٌثىردي اإلِاَ عًٍعثذ إٌّعُ إٌجع اٌجذيذ 

 ظ اٌخذيىي ظ اٌػافعً ته صالح اٌذيٓرجة اٌطىيً اٌعثىًٔ 

 اٌثاب األخضر عثّاْ اتاظح ضالِح ِىضًاٌىىتري اٌمذيُ اٌرخػيثح 

 اٌجسائر اٌمائذ جىهر اضذاق إٌذيُظ ورغح اٌطىيجيح ِػّع اٌثصً 

 اٌىثري اٌمذيُ عثّاْ اتاظح ضالِح ِىضًظ اٌثذرري اٌصاتىرج 

 اٌثاب األخضر اٌطثع تٕاخ تذري تهورغح اٌطىتجيح اٌىرغح 

ِيذاْ اٌرذرير ضأد يىٌيى  26ِٕػيح وثري 
 واذريٓ

 اٌطىتجً يىٌيى 26

 ظ اٌّغارتح ِيذاْ اٌرذرير اٌطىح اٌجذيذجيىٌيى  26اٌررن 

 دّاَ اٌىرغح اتراهيُ جىدج ورغح اٌطىتجيحظ اٌجذاوي اٌهّاِيً 

 ضىق اٌطّه ظ إٌصر اٌطىح اٌجذيذجظ إٌصر اٌثرضيُ 

 
 

 


