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مقدمة

يعترب توحـيد األنظمة واإلجراءات اجلمركية يف دول اجمللس من أهم األسس
اليت تعمل إدارات اجلمارك بالدول األعضاء علـى إجنازها، واليت من بينها، إجياد
نظام "قانون" موحد للجمارك لدول جملس التعاون يوحد اإلجراءات اجلمركية يف
مجيع إدارات اجلمارك بدول اجمللس  ويساهم يف تعزيز التعاون يف جمال اجلمارك بني
الدول األعضاء، وقد بدأ الـعمل لتحقيق هذا اهلدف منذ عام 1992م، وعقدت
اللجنة الفنية املكلفة هبذه املهمة من قبل مدراء عامي اجلمارك سبعة عشر اجتماعًا

هلذا الغرض انتهت باالتفاق على النظام "القانون" املشار إليه.
وحرصًا على أن يكون هذا النظام "القانون" غري متعارِض وأحكام االتفاقيات
الدولية ذات الصلة بعمل اجلمـارك ومنسجمًا معها، فقد قـامت األمانة العامة
(WTO) بإرسال نسخ مترمجة للغـة اإلجنليزية منه لكل من منظمة التجارة العاملية
ومنظمة اجلـمارك العاملية (WCO) إلبداء مـا هلما من مالحظات عليه، وتلقت
األمانة العامة مالحظات من كلتا املنظـمتني مت عرضها على اللجنة الفنية املكلفة

مبناقشته واختذت اإلجراء املناسب حياهلا .
وقد ُأقر النظـام "القانون" املوحد للجمارك بدول اجمللس يف الدورة العشرين
للمجلـس األعلى اليت عقدت بـالرياض خالل الفتـرة من 27 _ 29 نوفمرب
1999م، على أن يطبق بشكل اسـترشادِي ملدة عام من تاريخ إقراره من اجمللس
األعلى، وأن تتم مراجعته وفـق ما يـرد لألمانـة العامة من مالحظات حوله من
الـدول األعضاء متهيدًا للعمل به بشكل إلزامي يف مجيع إدارات اجلمارك يف الدول

األعضاء يف هناية عام 2000م .
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ولضرورة استكمـال اجلوانب الالزمة للعـمل بالنظام "القـانون" املوحد
للجمارك يف إدارات اجلـمارك بدول اجمللس، ومراجعة مالحظات الدول األعضاء
حوله، واالنتهاء من إعداد املذكرة التفسريية والالئحة التنفيذية اخلاصة به، فقد قرر
اجمللس األعلـى يف دورته احلادية والعشرين اليت عقدت يف املـنامة بدولة البحرين
يومي 30- 31 ديسـمرب 2000م " متديد العمـل بالنظام "القـانون" املوحد
للجمـارك بدول اجمللس بشكل استرشادي ملـدة عام آخر، على أن يطبق بشكل

إلزامي يف مجيع إدارات اجلمارك بدول اجمللس ابتداء من يناير عام 2002م". 
وكان قرار اجمللس األعلى يف دورته احلادية والـعشرين املشار إليه بتمديد فترة
العمل  هبذا النظام "القانون" يف مجيع إدارات اجلمارك بدول اجمللس بشكل استرشادي
حىت بداية عام 2002م خطـوة اتاحت إلدارات اجلمارك واللجان الفنية املتخصصة
بدول اجمللس استكمال مجيع اجلوانب اليت من شأهنا توفري العوامل اليت تؤدي للتطبيق
الـسليم هلذا النظام "القانون"، وحتقيق الغـرض الذي أعد من أجله بتوحيد وتسهيل
اإلجراءات اجلمركية يف الدول األعضاء مبا يـوفر دعمًا للتبادل التجاري فيما بينها،

ومع بقية دول العامل، ووضع األسس املتينة للعمل باالحتاد اجلمركي لدول اجمللس .
وبناء على تـوصية اجمللس الوزاري يف دورته احلاديـة والثمانني التحضريية
باعتماد ما أوصت به جلنة التعاون املايل واالقتصادي )وزراء املالية واالقتصاد بدول
جمـلس التعاون( يف اجتماعها اخلامس واخلمسـني، بشأن النظام "القانون" املوحد
للجمارك بدول اجمللس، قرر اجمللس االعلى يف دورته الثانية والعشرين اليت عقدت

يف مسقط يومي 30 _ 31 ديسمرب 2001م ما يلي :
1 _ املوافقة على التعديالت املقترحة على النظام "القانون" املوحد للجمارك لدول
اجمللس واعتماد النظام "القـانون" والئحته التنفيذية ومـذكرته اإليضاحية

بالصيغ املرفقة )مرفق رقم 2( .
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2 _ يبدأ العمل هبذا النظام "القانون" اعتبارًا من االول من يناير 2002م .
3 _ يبدأ العمل باملادتني )9، 98( من النظام "القانون" املتعلقتني بالتعرفة اجلمركية
املوحدة وآلية التحصيـل وآلية التوزيع يف االحتاد اجلمركي لدول اجمللس مع

بدء العمل باالحتاد اجلمركي .
4 _ يتم تطبيق املادة )97( من النـظام "القانون" املتعلقة برد الضرائب "الرسوم"
اجلمركيـة على  البضائع األجنبية املعاد تصديرها اىل خارج دول اجمللس بعد

إصدار الالئحة التنفيذية اخلاصة هبا.
5 _ يتم تطبيق أحكام املادة )109( من النظام "القانون" اليت تعطي احلق ملواطين
دول اجمللس  يف ممارسة مهنة التخليص اجلمركي بعد اتفاق جلنة التعاون املايل
واالقتصادي على السماح  ملواطين دول اجمللس مبمارسة هذه املهنة يف الدول

االعضاء . 
وقد وافق اجمللس االعلى يف دورته الثالـثة والعشرين اليت عقدت يف الدوحة
بدولة قطر يومي 21 _ 22 ديـسمرب 2002م على ما اتفقت عليه جلنة التعاون
املايل واالقتصادي حـول تطبيق املادة )9( اخلاصة بالتعـرفة اجلمركية املوحدة ،
واملادة )97( اخلاصة برد الرسوم اجلمركية ، واملادة )98( اخلاصة بالبضائع املعفاة
من الضرائب "الرسوم"  اجلمركية ، واملادة )109( اخلاصة بالسماح ملواطين دول

اجمللس مبمارسة مهنة التخليص اجلمركي.
ويقع هذا النظام "القانـون" يف )17( بابا حتتوي على )178( مادة تتضمن
أحكاما تنظم عمل اجلمـارك وحتديد املناطق اليت ختضع للرقابة اجلمركية، وطبيعة
اإلجراءات اجلمركية يف اجلمارك الربية والبحرية واجلوية ومجارك الربيد، اليت تطبق
يف عمليات االسترياد والتـصدير وتطبيق الـتعرفة اجلمركيـة واستيفاء الرسوم
اجلـمركية على البضائع الواردة ومـراحل ختليص البضاعة واإلعفاءات واالدخال
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املؤقت للبضائع، وحتديدًا للمستـندات املطلوب تقدميها للجمارك للتخليص على
البضائع، واالحكام اخلاصة بإنشاء املناطق واالسواق احلرة، وتنظيم عمل املخلصني
اجلمركيني ومعاجلة املخالفات اجلمركية  وقضايا التهريب، وتنظيما حلقوق موظفي
اجلمارك وواجباهتم، وبالتايل فإن هذا النـظام "القانون" يعترب األداة القانونية اليت
تنظم اإلجراءات اجلمركيـة يف إدارات اجلمارك بدول اجمللس، وتنظم عالقة هذه
اإلدارات باملتعاملني معهـا من مواطنني ومقيمني  أو مـستوردين، حبيث ال جيد
املتعامل مع إدارات اجلمـارك بالدول األعضاء أي اختالف باالجراءات اجلمركية
يف أي من دول اجمللس، كما ينظم هذا الـنظام "القانون" عالقة إدارات اجلمارك

ببقية اإلدارات احلكومية بالدولة .
وقد روعي يف إعداد هذا النظام "القانون" أن يستفاد منه يف الوقت احلاضر يف
العمل اجلمركي، كمـا يهىيء إدارات اجلمارك بالدول األعـضاء ملرحلة االحتاد

اجلمركي لدول اجمللس فهو  يفي جبميع متطلبات قيامه .

وباهلل التوفيق ،،،
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نظام "قانون" اجلمارك املوحد
لدول جملس التعاون 

الباب األول 
تعريفات وأحكام عامة 

املادة )1(
يـسمى هذا النظام "القانون " )نظـام "قانون" اجلمارك املوحد لدول جملس

التعاون لدول اخلليج العربية( .

املادة )2(
يكون لـلكلمات والعبارات التالية حيـثما وردت يف هذا النظام  "القانون"
والئحته التنفيذية ومذكرته االيضاحية، املعاين املوضحة أمام كل منها ما مل يقتض

السياق معىن آخر :
1 - اجمللس  : جملس التعاون لدول اخلليج العربية .

2 - الوزير  : الوزير الذي تتبعه اإلدارة العامة للجمارك .
3 - اجلهة املختصة : السلطة اليت تتبعها اإلدارة العامة للجمارك .

4 - املدير العام : مدير عام اجلمارك .
5 - املدير  : مدير الدائرة اجلمركية. 

6 - اإلدارة  : اإلدارة العامة للجمارك .
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7 - الدائـرة اجلمركية : النطاق الذي حيدده الوزير يف كل ميناء حبري أو جوي
أو بري أو يف أي مكان آخر يوجـد فيه مركز لإلدارة يرخص فيه

بإمتام كل اإلجراءات اجلمركية أو بعضها. 
8 - النظام "القانون" : القواعد واألحكام اليت تنظم العمل اجلمركي وأية قواعد

أو أحكام أخرى مكملة أو متممة أو معدلة له .
9 - النطاق اجلـمركي : اجلزء من األراضي أو البحار اخلاضعة لرقابة وإجراءات

مجركية حمددة يف هذا النظام " القانون" ويشمل :
) أ ( النطاق اجلمركي البحـري : ويشمل منطقة البحر الواقعة بني

الشواطئ وهناية حدود املياه اإلقليمية .
)ب( النطاق اجلمـركي الربي : ويشمل األراضي الـواقعة ما بني
الـشواطئ أو احلدود الربية مـن جهة وخط داخلي من جهة

أخرى حيدد بقرار من الوزير أو اجلهة املختصة .
10 - اخلط اجلمركي : اخلط املطابق للحدود السياسية الفاصلة بني الدولة وبني

الدول املتامخة هلا ولشواطئ البحار احمليطة بالدولة .
11 - التعرفـة اجلمركية : اجلدول املتضمن مسمـيات البضائع وفئات الضريبة
"الرسوم" اجلمركية اليت ختضع هلا، والقواعد واملالحظات الواردة فيها

ألنواع البضائع وأصنافها.
12 - الضريبة "الرسوم" اجلمركيـة : هي املبالغ اليت حتصل على البضائع وفق

أحكام هذا النظام "القانون" .
13 - الرسوم : هي املبالغ اليت حتصلها اجلمارك مقابل أداء خدمة .

14 - البضاعة :كل مادة طبيعية أو منتج حيواين أو زراعي أو صناعي أو فكري.
15 - نوع البضاعة :  التسمية الواردة يف جدول التعرفة اجلمركية .
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16 -  الثمن املـدفوع فعاًل أو املستحق دفعه : يعـين إمجايل املبلغ املدفوع أو
املستحق دفعه للبائع - سواء أكان بشكل مباشر أم غري مباشر-  عن

البضاعة اليت يستوردها املشتري أو ملصلحته. 
17 -  البضائع املـستوردة قيد التثمني : تعين تلك الـبضائع اليت جيري حتديد

قيمتها لألغراض اجلمركية. 
18-  البضائع املتطابقة : تعين تلك البضائع اليت تتطابق مع بعضها يف كل النواحي،
مبـا يف ذلك اخلصائص املادية والنوعـية والشهرة التجارية، وال تؤدي

االختالفات الطفيفة يف املظهر إىل استبعاد البضائع املطابقة. 
19 - البضائع املتماثلة : تعين تلك البضائع اليت تكون هلا ـ وإن مل تكن متماثلة
يف كل النواحي ـ خصائص متماثلة ومكونات مادية متماثلة متكنها
من أداء وظائفها، وأن حيل بعضها حمل بعضها اآلخر جتاريًا، كما أن
نوعية البضائع وشهرهتـا ووجود عالمة جتارية من بني العوامل اليت

ينبغي حبثها عند حتديد ما إذا كانت البضائع متماثلة. 
20 -  عمولة البيع : تعين العمولة املدفوعة إىل وكيل البائع الذي يرتبط باملصنع

أو البائع أو خيضع له أو يعمل ملصلحته أو بالنيابة عنه.
21 -  تكاليف التعبئة : تعين تكلفة مجيع األوعية )ما عدا احلاويات( واألغطية مهما
كـانت نوعيتها والعبوات، سواء كانت عن العمالة أو املواد املستخدمة

لوضع البضاعة يف العبوات الصاحلة لشحنها إىل دول اجمللس. 
22 - سعر الوحدة بأكرب كمية إمجـالية : يقصد هبا سعر الوحدة الذي تباع به
بضاعة معينة ألشخاص غري مرتبطني بعالقة، على أول مستوى جتاري
بعد االسترياد، حبـالتها عنـد االسترياد، أو بعد إجـراء مزيد من

التجهيزات أو التصنيع عليها إذا طلب املستورد ذلك. 
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23-  "األشخاص املرتبطون بعالقة" يقصد هبم ما يلي :
_ الشركاء بصفة قانونية يف العمل. 

_ موظفون أو مديرون أحدهم لدى اآلخر. 
_ صاحب العمل وموظفوه. 

_ كل شخص ميلك أو يتحكـم أو حيتفظ ـ بشكل مباشر أو غري
مباشر ـ بـ 5% من احلصص أو األسهم اليت هلا حق التصويت

أو كليهما.
_ إذا كان أحدمها يشرف أو يهيمن على اآلخر.

_ أو كان كالمها خـاضعًا بشكل مباشـر أو غري مباشر إلشراف
شخص ثالث. 

_ أو كانـا معا يشرفان بشكل مبـاشر أو غري مباشر على شخص
ثالث. 

_ أو كانا من أفراد أسرة واحدة. 
24 - اتفاقية القيمة : تعين اتفاق تطبيق املادة السابعة من االتفاق العام للتعريفات

والتجارة لعام 1994م. 
25 _ منشأ البضـاعة : هو بلد إنتاجها سـواء أكانت من الثروات الطبيعية أم

احملصوالت الزراعية أم احليوانية أم املنتجات الصناعية. 
26 - البضائع املمنوعة : البضائع اليت متنع الدولة استريادها أو تصديرها باالستناد

إىل أحكام هذا النظام " القانون"  أو نظام " قانون" آخر .
27 - البضائع املقيـدة : البضائع اليت يكـون استريادها أو تصديـرها مقيدًا

مبوجب أحكام هذا النظام "القانون " أو أي نظام "قانون" آخر .
28 - املصدر : البلد الذي استوردت منه البضاعة .
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29 - املستورد : الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يقوم باسترياد البضاعة.
30 - امُلصدِّر : الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يقوم بتصدير البضاعة .

31 - بيان احلمولة "املانيفست" : املـستند الذي يتضمن وصفًا شاماًل للبضائع
املشحونة على وسائل النقل املختلفة .

32 - املنطقـة احلرة : جزء من أراضي الدولة متـارس فيه األعمال التجارية أو
الصناعية مبوجب األنـظمة اخلاصة هبا، وتعد أي بضاعة داخلة إليها
خارج املنـطقة اجلمركـية. وال ختضع تلك البـضائع لإلجراءات

اجلمركية املعتادة .
33 – السـوق احلرة : البناء أو املكان املرخـص له الذي تودع فيه البضائع يف

وضع معلق للرسوم "الضرائب" اجلمركية لغايات العرض والبيع.
34 - البيان اجلـمركي : بيان البضاعة أو اإلقـرار الذي يقدمه صاحبها أو من
يقوم مقامه، املتضمن حتديد العـناصر املميزة لتلك البضاعة املصرح

عنها وكمياهتا بالتفصيل وفق أحكام هذا النظام "القانون" .
35 - املخـزن : املكان أو البـناء املعد خلزن البضائع مؤقتًا بانتظار سحبها وفق
أحد األوضاع اجلـمركية، سواء أكانـت اإلدارة تديره مباشرة أو

املؤسسات الرمسية العامة أو اهليئات املستثمرة .
36 _ املستودع : املكـان أو البناء الذي تودع فيه البضائع حتت إشراف اإلدارة
يف وضع معلق للضرائب "الرسوم" اجلمركية وفق أحكام هذا النظام

"القانون" .
37 - الناقـل : مالك وسيلة النقل أو من يقوم مقامه )مبوجب تفويض رمسي(.

38 - الطرق املعيـنة : الطرق اليت حيددها الوزير أو اجلهة املختصة لسري البضائع
الواردة إىل الدولة أو الصادرة منها أو املارة عربها مبوجب قرار.
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39 - اخلزينـة : اخلزينة العامة .
40 _ التخلـيص اجلمركي : توثيق البيانات اجلمركية للبضائع الواردة والصادرة
والعابرة وفقا لإلجراءات اجلمركيـة املنصوص عليها يف هذا النظام

)القانون( .
41 - املخلـص اجلمركي : كل شخص طبيعي أو اعتـباري مرخص له مبزاولة

أعمال التخليص اجلمركي حلساب الغري. 
42 - مندوب املخلص اجلمركي : كل شخص طبيعي مرخص له بالقيام مبتابعة

اإلجراءات اجلمركية .

املادة )3(
 تسري أحكام هذا النظام "القانون" على األراضي اخلاضعة لسيادة الدولة
ومياهها اإلقليمية. وجيوز أن تنـشأ يف هذه األراضي مناطق حرة ال تسري عليها

األحكام اجلمركية كليا أو جزئيا .
املادة )4(

 ختضع كل بضاعة جتتاز اخلط اجلمركي يف اإلدخال أو يف اإلخراج ألحكام
هذا النظام " القانون " .

املادة ) 5 (
 متارس اإلدارة  عملها يف الدائرة اجلمركية ويف النطاق اجلمركي. وهلا أيضًا أن
متـارس صالحياهتا على امتـداد أراضي الدولة ومياهـها اإلقليمية، وذلك ضمن

الشروط احملددة يف هذا النظام "القانون" .
املادة ) 6 (

تنشأ الدوائر اجلمركية وتلغى بقرار من الوزير أو اجلهة املختصة .
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املادة ) 7 (
حتدد اختصاصات الدوائر اجلمركية وساعات العمل فيها بقرار من الوزير أو

اجلهة املختصة .
املادة ) 8 (

 مع مـراعاة ما نصت علـيه املواد املتعلقة مبعـاينة البضـائع، ال جيوز القيام
باإلجراءات اجلمـركية إال يف الدوائر اجلمركية املختصة و فق ما ورد باملادة ) 7(

من هذا النظام "القانون" .

الباب الثاني
أحكام تطبيق التعرفة اجلمركية 

املادة ) 9 (
 ختـضع البضائع اليت تدخل إىل الدولة للضـرائب "الرسوم" اجلمركية مبوجب
التعرفة اجلمركية املوحدة، وللرسوم املقررة إال ما استثين مبوجب أحكام هذا النظام
"القانون " أو مبوجب االتفاقية االقتصادية املوحدة لدول جملس التعاون لدول اخلليج

العربية أو أي اتفاقية دولية أخرى يف إطار اجمللس.
املادة ) 10 (

تكون فئة ضريبة التعرفة اجلمركية إما مئوية )نسبة مئوية من قيـمة البضاعـة( أو
نوعية )مبلغًا علـى كل وحدة من البضاعة(. و جيوز أن تكون هذه الضريبة مئوية

ونوعية معًا للنوع الواحد من البضاعة. 
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املادة ) 11 (
تفـرض الضرائب " الرسوم " اجلمركية  وتعدل وتلغى باألداة القانونية املعمول هبا
يف كل دولة من الدول األعضاء، مع األخذ باالعتبار القرارات اليت تصدر عن دول

اجمللس يف هذا الشأن وأحكام االتفاقيات الدولية النافذة. 
املادة ) 12 (

 حتدد القـرارات املتعلقة بتعديل فئة الضريبة " الرسوم " اجلمركية التاريخ الذي
يبدأ تطبيقها فيه. 

املادة ) 13 (
 ختـضع البضائع املستوردة للـضريبة " الرسوم " اجلمـركية النافذة يف تاريخ
تسجـيل البيان اجلمركي يف الدوائر اجلـمركية، ما مل ينص على خالف ذلك يف

صلب القرارات املعدلة للتعرفة اجلمركية .
املادة ) 14 (

 عند وجوب تصفية الضريبة " الرسوم " اجلمركية حكمًا على البضائع املودعة
يف املسـتودع بسبب انتهاء مهلة اإليداع، تطبق علـيها نصوص التعرفة النافذة يف

تاريخ تسجيل البيان اجلمركي .
املادة ) 15 (

 ختضع البضـائع اخلارجة من املناطق واألسواق احلـرة لألسواق احمللية للتعرفة
اجلمركية النافذة يف تاريخ خروجها .

املادة ) 16 (
 ختضع البضائـع املهربة أو اليت هي يف حكم املهربة للتعرفة اجلمركية النافذة يف

تاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن حتديده أيهما أعلى. 
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املادة ) 17 (
 تطبق التعرفـة اجلمركية النافـذة يوم البيع على البضـائع اليت تبيعها الدائرة

اجلمركية وفق األحكام املنصوص عليها يف هذا النظام " القانون ". 
املادة ) 18 (

 تطبق التعرفة اجلمركية النافذة على البضاعة اليت تعرضت للتلف وفق قيمتها  يف
احلالة اليت تكون عليها وقت تسجيل البيان اجلمركي .

الباب الثالث
املنع والتقييد

املادة ) 19 (
 يقدم عن كل بـضاعة تدخل الدولة أو ختـرج منها بيان  مجركي، و تعرض

البضاعة على السلطات اجلمركية يف أقرب دائرة  مجركية .
املادة ) 20 (

 حيظر عـلى وسائل النقل البحريـة اليت تدخل الدولة مهمـا كانت محولتها
االستيعابية أن ترسو يف غري املوانئ املعدة الستقباهلا، إال يف ظرف حبري طارئ أو
بسبب قوة قاهرة  وعلى الربان يف هذه احلالة أن يقوم بإشعار اقرب دائرة مجركية

أو مركز أمين بذلك دون إبطاء.  
املادة )21(

 حيظر على السفن اليت تقل محولتهـا االستيعابية عن مائيت طن حبري أن
تدخل أو تتنقل ضمن النطاق اجلمركي البحـري وهي حمملة بالبضائع املقيدة أو
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املمنوع استريادها أو اخلـاضعة لفئات رسوم عاليـة يف التعرفة اجلمركية، إال يف
الظروف الناشئة عن طوارئ حبرية أو بسبب قوة قاهرة. وعلى الربان يف هذه احلالة
أن يقوم بإشعار أقرب دائرة  مجركية  أو مركز أمىن بذلك دون إبطاء. ويستثىن من

ذلك البضائع املنقولة بني موانئ الدولة واليت أهنيت إجراءاهتا اجلمركية.
املادة ) 22(

 حيـظر على الطائرات املغادرة من الـدولة أو القادمة إليها أن تقلع أو هتبط يف
املطارات اليت ال توجد فيها دوائر مجركية إال يف حاالت القوة القاهرة. وعلى قائد
الطائرة يف هذه احلالة أن يقوم بإشعـار أقرب دائرة مجركية أو مركز أمين بذلك
دون إبطاء، وأن يقدم لـلدائرة اجلمركية تقريرًا مـؤيدًا من الدائرة اجلمركية اليت
جرى إشعارها ما مل ينص على خالف ذلك يف أي نظام " قانون " أو قرار آخر. 

املادة ) 23(
 حيظر على وسائل النقل الربية دخول الدولة أو اخلروج منها يف املناطق اليت ال

توجد فيها دوائر مجركية .
املادة ) 24 (

 متنع اإلدارة مبوجب أحكام هذا الـنظام " القانون " أو أي نظام " قانون " أو
قرار آخر دخول البضائع املمنوعـة أو املخالفة أو خروجها أو عبورها، كما متنع
دخول البضائع املقيدة أوخروجها أو عبورها إال مبوجب موافقة صادرة عن جهات

االختصاص يف الدولة.

 _ 22 _



الباب الرابع  
العناصر املميزة للبضائع 

) املنشأ  - القيمة  - النوع (
املادة ) 25 (

 ختضع البضائع املستوردة  إلثبات املنشأ وفق قواعد املنشأ املتفق عليها يف إطار
املنظمات االقتصادية الدولية واإلقليمية النافذة. 

املادة ) 26 (
حتتسب القيمة لألغراض اجلمركية وفق االحكام واالسس الواردة يف الالئحة

التنفيذية.
املادة ) 27 (

يتطلب لقبول القيمة كعنصر مميز للبضاعة ما يلي : 
1 _ تقدم مع كل بيان مجركي  فاتورة أصلية تفصيلية، و جيوز للمدير العام أو من
خيولـه أن يسمح بإمتام إجراءات التخليص على البضاعة  دون إبراز الفواتري
األصلية املصـدقة والوثـائق املطلوبـة مقـابل تعهد بإحضارها يف مدة ال

تتجاوز )90 ( يومًا من تاريخ التعهد .
2 _ يكون إثبات قيمة البضاعة بتقدمي مجيع الفواتري األصلية واملستندات اليت تبني

قيمتها وفقًا لألسس الواردة يف الالئحة التنفيذية.
3 _ للدائرة اجلمركية احلق يف املطالبـة باملستندات والعقود واملراسالت وغريها

املتعلقة بالبضاعة دون أن تتقيد مبا ورد فيها أو يف الفواتري نفسها. 
4 _ جيـوز لإلدارة أن تطلب ترمجة عربية للفواتـري الصادرة بلغة أجنبية تبني تفاصيل
البضاعة مبا يتفق والتعرفة اجلمركية  وكذلك املستندات األخرى إذا تطلب األمر.
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املادة ) 28 (
 إن قيمة البضائع املصدرة هي قيمتها وقت تسجيل البيان اجلمركي مضافًا إليها

مجيع النفقات حىت وصول البضاعة إىل الدائرة اجلمركية.    
املادة ) 29 (

تصنف البضائع اليت ال يوجد هلا ذكر يف جدول التعرفة اجلمركية وشروحاهتا
وفق ما يصدر عن منظمـة اجلمارك العاملية هبذا الـشأن. أما البضائع اليت ختضع

لفقرات فرعية حملية يف جدول التعرفة فيتم تصنيفها يف إطار دول اجمللس.

الباب اخلامس 
االسترياد والتصدير 

الفصل األول 
االسترياد

1  ــ النقل حبرا 
املادة ) 30 (

) أ ( تسجل يف بيان احلمولة "املانيفسـت" كل بضاعة ترد إىل الدولة عن طريق
البحر .

)ب( جيب أن ينظم بكل احلمـولة بيان واحد يـوقعه ربان السفينـة، متضمنًا
املعلومات التالية :

1 _ اسم السفينة وجنسيتها ومحولتها املسجلة .
2 _ أنواع البضائع ووزهنا اإلمجايل ووزن البضائع الفرط إن وجدت، وإذا

كانت البضائع ممنوعة جيب أن تذكر بتسميتها احلقيقية .
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3 _ عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعالماهتا وأرقامها .
4 _ اسم الشاحن واسم املرسل إليه .

5 _ املوانئ اليت شحنت منها البضاعة .
)ج( يربز ربان السفـينة عند دخوهلـا النطاق اجلمركي بـيان احلمولة األصلي

"املنافست" للجهات املختصة  .
) د ( على ربان السفينة أن يقدم للدائرة عند دخول السفينة إىل امليناء :

1 _ بيان احلمولة "املنافست".
2 _ بيان احلمولة "املنـافست" اخلاص مبؤن السفينة وأمتعة البحارة والسلع

العائدة هلم .
3 _ قائمة بأمساء الركاب .

4 _ قائمة البضائع اليت ستفرغ يف هذا امليناء .
5 _ سندات الشحن ومجيع الوثائق اليت ميكن أن تطلبها الدائرة اجلمركية يف

سبيل تطبيق األنظمة اجلمركية .
)هـ( تقدم الـبيـانات واملستندات خالل ست وثالثني ساعة من دخول السفينة

إيل امليناء، وال حتسب ضمن هذه املهلة العطل الرمسية .
املادة ) 31 (

إذا كان بيان احلمولة "املنافست" عائدا لسفينة ال تقوم برحالت منتظمة، أو
ليس هلا وكيل مالحة يف امليناء، أو كانت من املراكب الشراعية، فيجب أن يكون

مؤشرًا عليه من السلطات اجلمركية يف ميناء الشحن .
املادة ) 32 (

) أ ( ال جيوز تفريغ محولة السفن ومجيع وسائط النقل املائية األخرى إال يف الدائرة
اجلمركية يف امليناء. وال جيوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة إىل أخرى
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إال حتت إشراف الدائرة اجلمركية .
) ب( يتم التفريغ والنقل من سفينة إىل أخرى وفق الشروط احملددة من املدير العام.

املادة ) 33 (
يكون ربان السفينة أو وكيلها  أو من ميثله مسؤواًل عن النقص يف عدد القطع
أو الطرود أو يف حمتويـاهتا أو يف مقدار البضائع الفرط إىل حني استالم البضائع يف
املخازن اجلمركية أو يف املستودعات أو من قبل أصحاهبا عندما يسمح هلم بذلك،

مع مراعاة أحكام املادة )54( من هذا النظام "القانون" .
املادة ) 34 (

إذا حتقق نقص يف عدد القطع أو الـطرود املفرغة عمـا هو مدرج يف بيان
احلمولة "املنافست" أو يف مقدار البضـائع الفرط، فعلى ربان السفينة أو من ميثله
بيان سبب هذا الـنقص وتأييده مبستندات تـثبت أنه مت خارج النطاق اجلمركي
البحري. وإذا تعذر تقدمي هذه املـستندات يف احلال، جيوز إعطاء مهلة ال تتجاوز

ستة أشهر لتقدميها بعد أخذ ضمان يكفل حقوق اإلدارة .

2  ـ النقل بــّراً 
املادة ) 35 (

البضائع الواردة بّرًا جيب إمتام إجراءاهتا اجلمركية يف أول دائرة مجركية، وجيوز
إحالتها إىل إحدى الدوائر اجلمركية الداخلية يف احلاالت اليت يراها املدير العام .

املادة ) 36 (
) أ ( ينظم بكل محولة "املنافست" وسيلة النقل الربية بيان محولة "منافيست" يوقعه
الناقل أو من ميثله متضمنًا معلومات كافية عن وسيلة النقل ومحولتها ومجيع

البيانات األخرى وفق الشروط اليت حيددها املدير العام .
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)ب( على ناقلي البضائع أومـن ميثلهم تقدمي بيان احلمولة "املانيفست" إىل الدائرة
اجلمركية فور وصوهلم إليها .

3  ـ النقل جــوا 
املادة  ) 37 (

مع مراعاة ما نصت عليه املادة )22( من هذا النظام "القانون" على الطائرات
أن تسلك عند اجتيازها حـدود الدولة الطرق اجلوية احملددة هلا، وأاّل هتبط إال يف

املطارات اليت فيها دوائر مجركية .
املادة ) 38 (

ينظم بكل محولة الطائرة بيان محولـة "مانيفست"  يوقعه قائد الطائرة وفق
الشروط املبينة يف الفقرات  ) أ - ب - ج - د ( من املادة )30( من هذا النظام

"القانون" .
املادة ) 39 (

على قـائد الطائرة أو من ميثله أن يقدم بيـان احلمولة "املانيفست" والقوائم
املذكورة فـي املادة )38( من هذا النظام "القانون" إىل موظفي اإلدارة، وأن يسلم

هذه الوثائق إىل الدائرة اجلمركية فور وصول الطائرة .
املادة ) 40 (

ال جيـوز تفريغ البضائع أو إلقاؤها مـن الطائرات أثناء الطريان، إال إذا كان
ذلك الزمًا ألغراض الـسالمة، على أن يتم إبالغ الدائـرة اجلمركية بذلك، مع

مراعاة األحكام اخلاصة الواردة يف القوانني األخرى ذات العالقة .
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الفصل الثاني  
التصديــر 
املادة ) 41 (

علـى مالكي وسائل نقل البضائع أو وكالئهم أثناء مغادرهتم الدولة ـ سواء
كانت حمملة أو فارغة ـ أن يقدموا إىل الدائرة اجلمركية بيان احلمولة "املنافست"
مطابقًا ألحكام الفصل األول من هـذا الباب، واحلصول على ترخيص باملغادرة.

وجيوز للمدير االستثناء من هذا الشرط يف بعض احلاالت.
املادة ) 42 (

جيب على مصدري البضـائع التوجه بالبضائع املعـدة للتصدير إيل الدائرة
اجلـمركية املختصة والتصريح عنها بالـتفصيل. وحيظر على الناقلني باجتاه احلدود

الربية أن يتجاوزوا الدوائر اجلمركية .

الفصل الثالث 
النقل الربيدي  

املادة ) 43 (
يتم استرياد البضائع أو تصديرهـا عن طريق الربيد وفقًا ألحكام هذا النظام
"القانون" مع مراعاة أحكام االتفاقيات الربيدية الدولية والقوانني واألنظمة الداخلية

األخرى النافذة .
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الفصل الرابع 
أحكام مشرتكة

املادة ) 44 (
) أ ( ال جيوز أن تـذكر يف بيان احلمولة "املانيفست" أو ما يقوم مقامه عدة طرود
مقفلة وجممـعة بأي طريقة كـانت على أهنا طرد واحـد. ويراعى بشأن
املستـوعبات )احلاويات( والطبليات واملقـطورات التعليمات اليت يصدرها

املدير العام .
)ب( ال جيـوز جتزئة اإلرسالية الـواحدة من البضائع. وللـمدير العام أن يسمح
ألسباب مربرة بالتجزئة، على أال يترتب على هذه التجزئة أي خسارة تلحق

باخلزينة .
املادة ) 45 (

تسري أحكام املواد ) 32، 33، 34 ( من هـذا النظام "القانون" واملتعلقة
بـالنقل  حبرًا على النقل بّرًا وجّوًا فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها من وسيلة نقل
إىل أخرى. ويكون الـسائقون وقائدو الطائـرات وشركات النقل مسؤولني عن

النقص يف حالة النقل الربي واجلوي .
املادة ) 46 (

لإلدارة احلق يف استخدام تبادل املعلومات إلكترونيا بالتخليص اجلمركي.
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البـاب السادس
مراحـل التخليص اجلمركي

الفصل األول 
البيانات اجلمركية 

املادة ) 47 (
جيب أن يقدم للدائرة  اجلمركية عند ختليص أي بضاعة ـ  ولو كانت معفاة
من الضرائب "الرسوم" اجلمركية ـ  بيان مجركي تفصيلي وفقًا للنماذج املعتمدة
يف إطار دول اجمللـس، يتضمن مجيع املعلـومات اليت متكن من تـطبيق األنظمة

اجلمركية واستيفاء الضرائب "الرسوم" اجلمركية املستحقة وألغراض إحصائية .
املادة ) 48(

مع مراعاة مـا ورد يف الفقرة "1 " من املادة )27( من هذا النظام "القانون"
حيدد املديـر العام الوثائق اليت جيب أن ترفق مع البيانات اجلمركية واملعلومات اليت
جيب أن تتضمنها هـذه الوثائق وأن يسمح بإمتام إجراءات التخليص يف حالة عدم
إبراز أي وثيقة من الوثائق املطلوبة لقاء ضمانات نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي

بإحضار هذه الوثائق وفقا للشروط اليت حيددها  .
املادة ) 49 (

ال جيوز تعديل مـا ورد يف البيانات اجلمركية بعـد تسجيلها، وملقدم البيان
اجلمركي أن يتقدم للمـدير بطلب خطي للتصحيح قبل إحـالة البيان اجلمركي

للمعاينة.
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املادة ) 50 (
 جيوز ألصحاب البضائع  أو من ميثلهم االطالع على بضائعهم قبل تقدمي
البيان اجلمركي وأخذ عينات منها عند االقتضاء وذلك بعد احلصول على إذن من
املدير وحتت إشراف الدائـرة اجلمركية، وختضع هذه العينات للضرائب "الرسوم"

اجلمركية  املقررة .
املادة ) 51(

ال جيوز لغري أصـحاب البضـائع أومن ميثلهم االطـالع على البيـانات
واملستندات اجلمركية، وتستثىن من ذلك اجلهات القضائية أو الرمسية املختصة .

الفصل الثاني
معاينة البضائع

املادة )52(
يقوم املوظف املختص مبعاينة البضـائع كليا أو جزئيا بعد تسجيل  البيانات

اجلمركية حسب التعليمات اليت يصدرها املدير .
املادة )53(

) أ ( جتري معـاينة البضائع يف الـدائرة اجلمركيـة، ويسمح يف بعض احلاالت
بإجرائها خارج هذه الدائرة وفقًا للقواعد اليت حيددها املدير العام .

)ب( يكون نقل البضائـع إىل مكان املعاينة وفتح الـطرود وإعادة تغليفها وكل
األعمال األخرى اليت تقـتضيها املعاينة على نفقـة مالك البضاعة، ويكون

مسؤواًل عنها حىت وصوهلا إىل مكان املعاينة .
)ج( ال جيوز نقل البضائع اليت وضعت يف املخازن اجلمركية أو يف األماكن احملددة

للمعاينة دون موافقة الدائرة اجلمركية.
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) د ( يكون العاملـون يف نقل البضائع وتقدميـها للمعاينة مـقبولني من الدائرة
اجلمركية.

)هـ( ال جيوز ألي شخص دخــول املخازن واملستودعات اجلمركية واحلظائر
والسقائف  والساحات املعـدة لتخزين البضائع أو إيداعها واألماكن املعدة

للمعاينة دون موافقة الدائرة اجلمركية .
املادة )54(

ال جترى املعاينة إال حبضور مالك البضاعة أو من ميثله، وعند ظهور نقص يف
حمتويات الطرود حتدد املسؤولية بصدده على الشكل التايل :

1 _ إذا كانت البـضاعة قد دخلت املخازن اجلمركية واملستودعات ضمن طرود
حبالة  ظاهريـة سليمة يتأكد معها حدوث النقص يف حمتوياهتا يف بلد املصدر

قبل الشحن، يصرف النظر عن مالحقة هذا النقص .
2 _ إذا كانت البضاعة الداخلة إىل املخازن اجلمركية أو املستودعات ضمن طرود
يف حالة ظاهرية غري سليمة، وجب على اجلهة املسؤولة عن هذه املخازن أو
املستودعات أن تقوم مع الشركة الناقلة بإثبات هذه احلالة يف حمضر االستالم
والتحقق من وزهنـا وحمتوياهتا وعددها. وعلـى هذه اجلهة أن تتخذ التدابري
الالزمة لسالمة حفظها، وتقع املسؤولية يف هذه احلالة على الناقل ما مل يكن
مثة حتفظ على بيان احلمـولة "املانيفست" مؤشـرًا من مجرك بلد املصدر،

ويصرف  النظر يف هذه احلالة عن املالحقة .
3 _ إذا دخلت البضاعة ضمن طرود حبالة ظاهرية سليمة مث أصبحت موضع شبهة
بعد  دخوهلـا املخازن اجلمركية واملستودعـات، فتقع املسؤولية على اجلهة

املسؤولة  عن املستودعات يف حال وجود نقص أو تبديل .
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املادة )55(
للدائرة اجلمركية احلق يف فتح الطرود ملعـاينتها عند االشتباه بوجود بضائع
ممنوعة أو  خمـالفة ملا هو وارد يف الوثائق اجلمركية يف غياب مالك البضاعة أو من
ميـثله  إذا امتنع عن حضور املعاينة يف الـوقت احملدد رغم إبالغه. وعند الضرورة
جتري الدائرة اجلمركية املعاينـة قبل تبليغ مالك البضاعة أو من ميثله من قبل جلنة

تشكل هلذا الغرض بقرار من املدير العام، وحترر حمضرًا بنتيجة  املعاينة .
املادة )56(

) أ ( للدائرة اجلمركيـة احلق يف حتليل البضائع لدى اجلهات املختصة للتحقق من
نوع  البضاعة أو مواصفاهتا أو مطابقتها ملا تسمح به القوانني واألنظمة .

)ب( ختضع البضـائع اليت يقتضي فسحها توافر شروط ومواصفات خاصة إلجراء
التحليل أو املعاينة ، وللمدير حق اإلفراج عنها لقاء  الضمانات الالزمة اليت

تكفل عدم التصرف هبا إال بعد ظهور نتيجة التحليل .
)ج( للمدير العام األمر بإتالف البضائع اليت يثبت من املعاينة أو التحليل أهنا مضرة
أو غري مـطابقة للمواصفات املعتمدة، وذلك على نفقة أصحاهبا وحبضورهم
أو من ميثلهم، ويعاد تصديرها إىل مصدرها إذا استوجب األمر ذلك، وحيرر

بذلك احملضر الالزم.
املادة )57(

تستوىف الضـريبة "الرسوم" اجلمركية وفقـًا حملتويات البيان اجلمركي. وإذا
أظهرت نتيجـة املعاينة فرقًا بينها وبني ما جاء يف البيان اجلمركي فتستوىف الضريبة
"الرسوم" اجلمركيـة على  أساس هذه النتيجة، مع عدم اإلخالل حبق اجلمارك يف

استيفاء الغرامات املستحقة عند االقتضاء وفقًا ألحكام هذا النظام "القانون". 
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املادة )58(
إذا مل يكن بوسع الدائرة اجلمركية التأكد من صحة حمتويات البيان اجلمركي
عن طريق  فحص البضاعـة أو املستندات املقدمة، فلهـا أن تقرر إيقاف املعاينة

وطلب  املستندات اليت توفر عناصر اإلثبات الالزمة. 
املادة )59 (

للدائرة اجلمركية إعادة املعاينة وفقًا ألحكام املواد من ) 52 - 56 ( من هذا
النظام "القانون".  

الفصل الثالث 
أحكام خاصة باملسافرين

املادة )60 (
يتم التصريح واملعاينة يف الدوائر اجلمركية املختصة عما يصطحبه املسافرون أو

يعود إليهم، وفق األصول والقواعد اليت حيددها املدير العام .
الفصل الرابع

الفصل يف القيمة
املادة )61(

تشكل جلنة للفصل يف القيمة من موظفي اإلدارة مبوجب قرار من املدير العام،
وتكون مهمتها حل اخلالفات اليت تنشأ بـني الدائرة اجلمركية وأصحاب العالقة

حول قيمة البضائع  املستوردة، وهلا االستعانة مبن تراه من ذوي اخلربة .
ودون اإلخالل حبق املستورد بالـلجوء إىل القضاء، حيق للمستورد أن يتظلم
من قرارات زيادة قيمة البضاعة أمام جلنة القيمة، وذلك خالل مخسة عشر يومًا من
تاريخ تسجيل الـبيان اجلمركي أو من تاريخ إعالمه بـالقيمة اليت قدرهتا اإلدارة
للبضاعة بكتاب مسجل بعلم الوصول وتكون قرارات هذه  اللجنة باألغلبية ونافذة
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بعد تصديق املـدير العام عليها. وجيب إبالغ املستورد كتابة بالقرار الذي أصدرته
اللجنة يف تظلمه، ويكون قرارها مسببًا. 

املادة ) 62(
) أ ( إذا نشأ خالف بني املوظف اجلمركي املخـتص ومالك البضاعة حول قيمة
البضاعة الختالف نوعـها أو منشئها أو لسبب آخر، حيال األمر إىل املدير،
فإذا أقر رأي املوظف اجلمركي ومل يقبل به مالك البضاعة، فيتم إحالة األمر

إىل املدير العام لتسوية اخلالف أو إحالته إىل جلنة الفصل يف القيمة .
)ب( للمدير احلق يف اإلفراج عن البـضائع املختلف بشأهنا اليت ال  تكون معرضة
للمنع  بعد استيفاء ضـمان مايل بقيمة الضريبـة "الرسوم" اجلمركية وفقًا
لتقدير الدائرة اجلمركية وحيتفظ بعينات من البضاعة بصفة مؤقتة يف حاالت
الضرورة للرجوع إليها وقت  احلاجة، وتعاد هذه العينات ملالك البضاعة بعد

االنتهاء منها ما مل تستهلك يف  أغراض الفحص والتحليل .

الفصل اخلامس 
تأدية الضرائب "الرسوم" اجلمركية والرسوم األخرى

واإلفراج عن البضائع
املادة )63(

) أ ( تكون البضائع رهن الضرائب "الرسوم" اجلمركية، وال ميكن اإلفراج عنها إال
بعد  إمتام اإلجراءات اجلمركيـة عليها وتأدية الضرائب "الرسوم" اجلمركية

وأي رسم آخر عنها وفقًا ألحكام هذا النظام "القانون".
)ب( يـكون تسليم البضائع ألصحاهبا أو من يفوضوهنم رمسيًا وفق اإلجراءات اليت

حيددها املدير العام.
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املادة )64(
على املوظفني املكلـفني باستيفاء الضرائب "الـرسوم" اجلمركية أن حيرروا
إيصااًل  رمسيًا باسم املستورد وفق النموذج الذي حيدده الوزير أو اجلهة املختصة0 

املادة )65(
عند إعالن حالـة الطوارئ، جيوز اختاذ تدابري لسحب البضائع لقاء ضمانات

وشروط  خاصة حتدد بقرار من الوزير أو اجلهة املختصة0 .
املادة )66(

جيوز ضمن الشروط والقواعد اليت حيددها املدير العام السماح بفسح البضائع
قبل تأدية الضرائب "الرسوم" اجلمركية عنها وبعد إمتام اإلجراءات اجلمركية  عليها

مبوجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستندية. 

الباب السابع
األوضاع املعلقة للضرائب "الرسوم" اجلمركية 

ورد الضرائب "الرسوم" اجلمركية

الفصل األول
أحكام عامة
املادة )67(

جيوز إدخـال البضائع ونقلهـا إىل أي مكان آخر داخل الـدولة دون تأدية
الضرائب "الـرسوم" اجلمركية، بشرط تقدمي كفالة نقدية أو ضمان مصريف يعادل ما

يترتب  عليها من ضرائب "رسوم" مجركية وفق التعليمات اليت يصدرها املدير العام.
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املادة )68(
يفرج عن الكفاالت النـقدية والضمانات املصـرفية والتعهدات استنادًا إىل

شهادات  اإلبراء  وفق الشروط اليت حيددها املدير العام. 
الفصل الثاني 

البضائع العابرة )ترانزيت(
املادة )69(

مع مراعاة املادة )67( من هذا النظام "القانون" وأحكام االتفاقية االقتصادية
املـوحدة لدول اجمللس، يسمح بعبور البضائع )ترانزيت( ألراضي دول اجمللس وفق

أحكام األنظمة واالتفاقيات الدولية النافذة. 
املادة )70(

ال يسمح بإجـراء عمليات العبور )الـترانزيت( إال يف الدوائـر اجلمركية
املرخص هلا بذلك .

مادة )71(
مع مراعاة أحكام االتـفاقيات اإلقليمية والدوليـة النافذة، يتم نقل البضائع
بالعبور )ترانزيت( على الطرق املعينة ومبختلف وسائط النقل وعلى مسؤولية الناقل
وفق التعليمات اليت يصدرها املدير العام، وحتدد الطرق واملسالك اليت ميكن إجراء
النقل عليها بـطريق العبور )الترانزيت( وشـروط هذا النقل  بقرار من الوزير أو

اجلهة املختصة.
املادة )72(

جيوز يف حالة النقل من دائـرة مجركية إىل أخرى إعفاء أصحاب العالقة من
تقـدمي  بيان تفصيلي يف مركز الدخول، وتـتم اإلحالة وفق املستندات والشروط

اليت حيددها املدير العام  .
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املادة )73(
 يصدر الـوزير أو اجلهة املختصة القرارات الالزمة لتنظيم تعليق الضرائب

"الرسوم" اجلمركية على مجيع أنواع النقل بطريق العبور )الترانزيت( األخرى .
الفصل الثالث
املستودعات 
املادة )74(

تنشـأ مستودعات داخل الدائرة اجلمركـية أو خارجها بقرار من الوزير أو
اجلهة املختصة، ويضع املدير العام القواعد والشروط املنظمة لذلك. 

املادة )75(
جيوز إيداع البضائع يف املستودعات داخل الدائرة اجلمركية أو خارجها دون
تأدية الضرائـب "الرسوم" اجلمركية عليها وفقـًا للقواعد والشروط اليت حيددها

املدير العام .
املادة )76(

لإلدارة احلق يف اإلشراف والرقابة اجلمركية علـى املستودعات اليت تديرها
اهليئات األخرى وفقًا ألحكـام هذا النظام "القانون" واألنظمة "القوانني" األخرى

النافذة. 
الفصل الرابع 

املناطق واألسواق احلرة 
املادة )77(

تنشأ املناطق واألسـواق احلرة باألداة القانونيـة لكل دولة وحتدد القواعد
والشروط واإلجراءات اجلمركية اخلاصة هبا بقرار من الوزير أو اجلهة املختصة .
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املادة )78(
) أ ( مع مراعاة أحكـام املادتني  )79 و80( من هذا النـظام "القانون"  ميكن
إدخال مجيع البضـائع األجنبية من أي نوع كانـت وأيا كان منشؤها إىل
املناطق واألسواق احلـرة وإخراجها منهـا إىل خارج البالد أو إىل مناطق

وأسواق حرة أخرى  دون أن ختضع للضرائب والرسوم اجلمركية .
)ب( جيوز إدخـال البضائع األجنبية املعاد تـصديرها من داخل البالد إىل املناطق
واألسواق احلرة، على أن ختضع لقيود التصدير واإلجراءات اجلمركية املتبعة

يف حالة إعادة التصدير. 
)ج( ال ختضع البضائع املوجودة يف املناطق واألسواق احلرة ألي قيد من حيث مدة

بقائها فيها. 
املادة )79(

البضائع املـدرجة يف بيان احلمولة "املانيفست" برسم الوارد ال جيوز نقلها أو
إدخاهلا إىل املـناطق واألسواق احلرة إال مبـوافقة املدير العـام وضمن الشروط

والضوابط اليت يقررها. 
املادة )80(

 حيظر دخول البضائع التالية إىل املناطق واألسواق احلرة : 
1 _ البضائع القابلة لالشتعال، عدا احملروقات الالزمة للتشغيل اليت تسمح هبا اجلهة
املشرفـة على املناطق واألسواق احلرة ضمـن الشروط اليت حتددها اجلهات

املختصه .
2 _ املواد املشعة .

3 _ األسلحة احلربية والذخـائر واملتفجرات أيا كان نـوعها إال بترخيص من
اجلهات املختصة .
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4 _ البضائع املخالفة لألنظمـة املتعلقة حبماية امللكية التجارية والصناعية واألدبية
والفنية، الصادر هبا قرارات من اجلهات املختصة .

5 _ املخدرات على اختالف أنواعها ومشتقاهتا .
6 _ البضائع اليت منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصاديا. 

7 _ البضائع املمنوع  دخوهلا البالد، وحتدد كل دولة قائمة هبذه البضائع.
املادة )81(

للـدائرة اجلمركية القيـام بأعمال التفتيـش يف املناطق واألسواق احلرة عن
البضائع املمنوع دخوهلـا إليها، كما جيوز هلا تـدقيق املستندات والكشف على

البضائع لدى االشتباه بوجود عمليات هتريب. 
املادة )82(

على إدارة املنـاطق واألسواق احلرة أن تقدم إىل اإلدارة عنـد الطلب قائمة
بالضائع اليت تدخل املناطق احلرة والبضائع اليت خترج منها. 

املادة )83(
ال جيوز نقل البضائع املوجودة يف املناطق واألسواق احلرة إىل مناطق أو أسواق
حرة أخرى أو خمازن أو مسـتودعات إال وفق الكفاالت والتعهدات واإلجراءات

اليت حيددها املدير العام.  
املادة )84(

جيري سحب البـضائع من املناطق واألسـواق احلرة إىل داخل البالد وفقًا
ألحكام األنظمة املعمول هبا وطبقًا للتعليمات اليت يصدرها املدير العام. 

املادة )85(
تعامل البضائع اخلارجة من املناطق احلرة إىل الدائرة اجلمركية معاملة البضائع
األجنـبية حىت ولو اشتملت علـى مواد أولية حملية أو علـى أصناف سبق تأدية

الضرائب "الرسوم" اجلمركية عنها قبل إدخاهلا إىل املناطق احلرة. 
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املادة )86(
يسمح للسفن الوطنية واألجنبيـة أن تتزود من املناطق احلرة جبميع املعدات

البحرية اليت حتتاج إليها. 
املادة )87(

تعد إدارة املنـاطق واألسواق احلرة مسؤولة عن مجيع املخالفات اليت يرتكبها
موظفـوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غري مشروعة، وتبقى نافذة فيها مجيع

األنظمة والتعليمات املتعلقة باألمن والصحة العامة وبقمع التهريب والغش. 
املادة )88(

تعـامل البضائع الـواردة من املناطق واألسواق احلـرة إىل داخل الدولة أو
خارجها معاملة البضائع األجنبية .

الفصل اخلامس 
اإلدخال املؤقت 

املادة )89(
مع مراعاة األحكام الواردة يف هذا الفصل واالتفاقية االقتصادية املوحدة لدول
اجمللس، واالتفاقيات الدولية األخرى النافذة، يسمح بدخول البضائع إدخااًل مؤقتًا
دون استيفاء الضرائب "الرسوم" اجلمركية عليها وفق الشروط اليت حتددها الالئحة

التنفيذية .
املادة )90(

 للمدير العام أن مينح اإلدخال املؤقت ملا يلي : 
1 _ اآلليات واملعدات الثقيلة إلجناز املشاريع أو إلجراء التجارب العملية والعلمية

العائدة لتلك املشاريع. 
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2 _ البضائع األجنبية الواردة بقصد إكمال الصنع .
3 _ ما يستورد مؤقتًا للمالعب واملسارح واملعارض وما مياثلها. 

4 _ اآلالت واملعدات واألجهزة اليت ترد إىل البالد بقصد إصالحها .
6 _ األوعية واألغلفة الواردة مللئها. 

7 _ احليوانات الداخلة بقصد الرعي. 
8 _ العينات التجارية بقصد العرض. 

9 _ احلاالت األخرى اليت تستدعي ذلك .
ويعاد تصدير األصـناف املنصوص عليها يف هـذه املادة أو يتم إيداعها يف
املنطقة احلرة أو الدوائر اجلمركية أو املستودعات خالل فترة اإلدخال املؤقت اليت

حتددها الالئحة التنفيذية .
املادة )91(

تراعى أحكـام االتفاقية االقتصادية املوحدة لدول اجمللس واالتفاقيات الدولية
األخرى النافذة اخلاصة بـاإلدخال املؤقت للسيارات وفق التعليمات اليت تصدرها

الالئحة التنفيذية 0 
املادة )92(

ال جيوز اسـتعمال املواد واألصنـاف اليت مت فسحها بـاإلدخال املؤقت أو
ختصيصها أو التصرف هبا يف غري األغراض والغايات اليت استوردت من أجلها وصرح

عنها يف البيانات املقدمة.  
املادة )93(

كل نقص يظهر عند إخراج البـضائع اليت فسحت باإلدخال املؤقت خيضع
للضرائب "الرسوم" اجلمركية املستحقة عليها وقت إدخاهلا. 

 _ 42 _



املادة )94(
حتدد الالئحة الـتنفيذية شـروط التطبيق العملي لـوضع اإلدخال املؤقت

والضمانات الواجب تقدميها .

الفصل السادس 
إعادة التصدير

املادة )95(
جيـوز إعادة تصدير البضائع الداخلة إىل البالد اليت مل تستوف عنها الضرائب
"الرسوم" اجلمركية إىل اخلـارج أو إىل املنطقة احلرة وفق اإلجراءات والضمانات

اليت حتددها الالئحة التنفيذية.  
املادة )96(

جيوز الترخيـص يف بعض احلاالت بنقل البضـائع من سفينة إىل أخرى أو
سحب البضائع الـيت مل جير إدخاهلا إىل املستودعـات اجلمركية من األرصفة إىل

السفن ضمن الشروط اليت حيددها املدير العام. 

الفصل السابع 
رد الضرائب "الرسوم" اجلمركية

املادة ) 97 (
ترد كليا أو جزئيا الضرائب "الرسوم" اجلمركية املستوفاة عن البضائع األجنبية

يف حالة إعادة تصديرها، وفق اللوائح والشروط اليت حتددها الالئحة التنفيذية.  
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الباب الثامن 
اإلعفـاءات

الفصل األول 
البضائع املعفاة من الضرائب "الرسوم" اجلمركية  

املادة )98(
تعفى مـن الضرائب " الرسوم" اجلـمركية مبوجب هـذا النظام "القانون"

البضاعة املتفق على إعفائها يف التعرفة اجلمركية املوحدة لدول اجمللس. 

الفصل الثاني  
اإلعفاءات الدبلوماسية

املادة )99(
يعفى من الضـرائب "الرسوم" اجلمركية بشرط املعاملة باملثل ما يرد للهيئات
الدبلوماسية والقنصليـة واملنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكني الدبلوماسي
والقنصلي املعتمـدين لدى الدولـة، وذلك وفق االتفاقيات الـدولية والقوانني

والقرارات النافذة.
املادة )100(

) أ ( ال جيوز التصـرف يف البضائع املعفاة مبوجـب املادة ) 99( من هذا النظام
"القانون" تصرفا يغـاير اهلدف الذي أعفيت من أجله، أو التنازل عنها، إال

بعد إعالم اإلدارة وتأدية الضرائب "الرسوم" اجلمركية املستحقة .
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)ب( ال جتب الضرائب "الـرسوم" اجلمركية إذا تصرف املستفيد فيما أعفي عماًل
باملادة )99( من هذا النظام "القانون" بعد ثالث سنوات من تاريخ الفسح من

الدائرة اجلمركية، بشرط املعاملة باملثل .
)ج( ال جيوز التصـرف يف السيارة املعفاة قبل مـضي ثالث سنوات على تاريخ

إعفائها إال يف احلاالت التالية : 
1 _ انتهاء مهمة العضو الدبلومـاسي أو القنصلي املستفيد من اإلعفاء يف

البالد. 
2 _ إصابة السيارة بعد إعفائها حبادث جيعلها غري مالئمة ملقتضيات استعمال
العضو الدبلـوماسي أو القنصلي بناء على تـوصية مشتركة من إدارة

املرور واإلدارة. 
3 _ الـبيع من عضو دبلوماسي أو قنصلي إىل عضو آخر، ويشترط يف هذه

احلالة أن يكون املتنازل له متمتعا حبق اإلعفاء. 
املادة )101(

 يـبدأ حق اإلعفاء بالنسبة لألشخاص املستفيدين منه مبوجب املادة )99( من هذا
النظام "القانون" اعتبارًا من تاريخ مباشرهتم العمل يف مقار عملهم الرمسي بالبالد0 

الفصل الثالث
اإلعفاءات العسكرية 

املادة ) 102(
يعفى من الضرائب " الرسوم " اجلمركية ما يستورد للقوات املسلحة وقوى
األمن الداخلي جبميع قطاعاهتا من ذخائر وأسلحة وجتهيزات ووسائط نقل عسكرية
وقطعها وأي مادة أخرى بقرار من جملس الوزراء أو من اجلهة املخولة بذلك يف كل

دولة.
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الفصل الرابع 
األمتعة الشخصية واألدوات  املنزلية 

املادة )103(
) أ ( تعفـى من الضرائب " الرسـوم " اجلمركية األمتعـة الشخصية واألدوات
املنـزلية املستعـملة اليت جيلبها املواطنـون املقيمون يف اخلارج واألجانب
القادمون لإلقـامة يف البالد ألول مـرة، وخيضع هذا اإلعفـاء للشروط

والضوابط اليت حيددها املدير العام. 
)ب( تعفى من الضرائب "الرسوم" اجلمركية األمتعة الشخصية واهلدايا اليت حبوزة
املـسافرين، على أاّل تـكون ذات صفة جتارية، وأن تـكون وفقًا للشروط

والضوابط اليت حتددها الالئحة التنفيذية .
الفصل اخلامس

مستلزمات اجلمعيات اخلريية
املادة )104(

تعفـى مستلزمات اجلمعيات اخلريية مـن الضرائب "الرسوم" اجلمركية وفق
الضوابط والشروط اليت حتددها الالئحة التنفيذية. 

الفصل السادس 
البضائع املعادة 
املادة )105(

 تعفى من الضرائب " الرسوم " اجلمركية ما يلي :
1 _ البضائع ذات املنشأ الوطين املعادة اليت سبق تصديرها .

2 _ البضـائع األجنبية املعادة إىل البالد واليت ثبت أنـه سبق إعادة تصديرها إىل
اخلارج إذا أعيدت خالل سنة واحدة من تاريخ إعادة تصديرها. 

 _ 46 _



3 _ البضائع اليت صدرت مؤقتا إلكمـال صنعها أو إصالحها تستوىف الضرائب
“الرسوم”  اجلمـركية على الزيادة اليت طـرأت نتيجة إلكمال صنعها أو

إصالحها وفقًا لقرار يتخذه املدير العام. 
وحيدد الوزير أو اجلهة املختصة بقرار الشروط الواجب توافرها لالستفادة من

أحكام هذه املادة .

الفصل السابع 
أحكام مشرتكة 

املادة )106(
) أ ( تطبق أحكام اإلعفـاءات الواردة يف هذا الباب على الـبضائع اليت يشملها
اإلعفاء سواء استـوردت بطريق مبـاشر أم غري مباشـر أو شراؤها من
املستودعات  اجلمركية أو املناطق احلرة، على أن تراعى الشروط اليت تضعها

اإلدارة. 
)ب( إذا وقع خالف حول البضائع املنـصوص عليها يف هذا الباب، أهي خاضعة
للضرائـب "الرسوم" اجلمركيـة أم معفاة منها، يبت املـدير العام يف هذا

اخلالف. 
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الباب التاسع 
رسوم اخلدمات 
املادة )107(

) أ ( ختضع البضائع اليت توضع يف الساحات واملستودعات التابعة للدائرة اجلمركية
لـرسوم التخزين واملناولة والتأمني واخلـدمات األخرى اليت تقتضيها عملية
خزن البـضائع ومعاينتها وفقًا للـمعدالت املقررة، وال جيوز بأي حال من

األحوال أن يتجاوز رسم التخزين نصف القيمة املقدرة للبضاعة. 
ويف حالة إدارة املستودعات من جهات أخرى فلها استيفاء هذه الرسوم وفق

النصوص واملعدالت املقررة هبذا الشأن. 
)ب( جيوز إخضـاع البضائع لرسوم الترصيص واخلتم والتحليل ومجيع ما يقدم هلا

من خدمات. 
)ج( حتدد اخلدمات والرسوم الواردة يف هذه املادة وشروط استيفائها مبوجب قرار

يصدره الوزير أو اجلهة املختصة.

الباب العاشر
املخلصون اجلمركيون

املادة )108(
يعد خملصًا مجـركيًا كل شخص طبيعي أو اعتبـاري يزاول إعداد البيانات
اجلمركية وتوقـيعها وتقدميها للدائرة اجلمركية وإمتام اإلجراءات اجلمركية اخلاصة

بتخليص البضائع حلساب الغري. 
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املادة )109(
حيق ملواطين دول اجمللس )الطبيـعيني واالعتباريني( مزاولـة مهنة التخليص

اجلمركي بعد احلصول على ترخيص من اإلدارة .
املادة )110(

يقبل التصريح عن البضائع لدى الدائرة اجلمركية وإمتام اإلجراءات اجلمركية
عليها سواء كان ذلك لالسترياد أم للتصدير أم العبور "ترانزيت"، من :

1 _ مالكي البضائع أو ممثليهم املفوضني من قبلهم، الذين تتوافر فيهم الشروط اليت
حيددها املدير العام، مبا يف ذلك شروط التفويض .

2 _ املخلصني اجلمركيني املرخص هلم. 
املادة )111(

يعد تـظهري إذن التسليم السم املخلص اجلمركـي أو ممثلي مالكي البضاعة
تفويضًا إلمتام اإلجراءات اجلمركية عليها، دون حتمل اإلدارة أي مسؤولية من جراء

تسليم البضاعة إىل من ظهر له إذن التسليم. 
املادة )112(

يعد املخلص اجلمركي مسؤواًل عن أعمـاله وأعمال تابعيه أمام املستوردين
واملصدرين وأمام اإلدارة وفق أحكام هذا النظام "القانون". 

املادة )113(
للمدير العام أن يصدر التعليمات الالزمة ملا يلي :

1 _ الشروط الالزمة ملنح التراخيص يف مزاولة مهنة التخليص اجلمركي .
2 _ الشروط الالزمة ملنح التراخيص يف مزاولة مهنة مندوب املخلص اجلمركي .

3 _ إجراءات إصدار التراخيص اجلمركية للمخلص واملندوب اجلمركي .
4 _ التزامات املخلص ومندوب املخلص اجلمركي .
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5 _ الشروط الالزمة لفتح مكاتب التخليص اجلمركي .
6 _ عـدد املخلصني واملندوبني اجلمركيني الـذين يسمح هلم مبمارسة العمل يف

الدوائر اجلمركية .
7 _ الدائرة اجلمركية أو الدوائر اجلمركية اليت يسمح للمخلصني العمل فيها .

8 _ إجراءات االستغناء عن املخلصني اجلمركيني ومندوبيهم.
9 _ إجراءات االنـتقال ملندويب املخلـصني اجلمركيني بني مـكاتب التخليص

اجلمركي.
10 _ إجراءات سحب تراخيص املخلصني اجلمركيني ومندوبيهم .

11 _ حاالت شطب القيد يف سجل اإلدارة .
املادة )114(

مع مراعاة نص املادة )141( من هذا النظام " القانون "، وعدم اإلخالل بأية
مسؤولية مدنية أو جزائيـة يقرها هذا النظام "القانون" أو أي نظام "قانون" آخر،
للمدير العام أن يفرض على املخلص ومندوب املخلص اجلمركي وذلك بعد إجراء
التحقيق الالزم معه مبعرفـة اجلهة املختصة باإلدارة ومبـا يتناسب وحجم خمالفته

لاللتزامات املفروضة عليه العقوبات التالية :
1 _ اإلنذار .

2 _ غـرامة مالية ال تتجاوز 5000 ريال سعودي أو ما يعادهلا من عمالت دول
اجمللس األخرى. 

3 _ اإليقاف عن العمل ملدة ال تزيد على سنتني .
4 _ إلغاء الرخصة واملنع من مزاولة املهنة هنائيًا .

وجيوز التـظلم من تطبيق هذه العقوبات لدى الوزير أو اجلهة املختصة خالل
ثالثني يومًا من تاريخ إبالغه هبا. ويكون قرار الوزير أو اجلهة املختصة قطعيًا.
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املادة )115(
عـلى املخلص اجلمركي أن حيتفظ لديه بسجل ملدة مخس سنوات، يدون فيه
خالصة املعامالت اجلمركـية اليت أجنزها حلساب الغري ضمن الشروط اليت حتددها
اإلدارة. وجيب أن يشمل هـذا السجل مقدار الرسوم اليت دفعت للدائرة اجلمركية
واألجور املدفوعة للمخلص وأي نفقة أخرى صرفت على املعامالت. وللمدير أو
من يفوضه الصالحية املطلقة يف االطالع ـ يف أي وقت ـ على هذه السجالت

دون أي اعتراض من املخلص اجلمركي .

الباب احلادي عشر 
حقوق موظفي اإلدارة وواجباتهم

املادة )116(
) أ ( يعد موظفو اإلدارة أثناء قيامهم بأعماهلم من رجال الضبط القضائي، وذلك

يف حدود اختصاصاهتم .
)ب( يعطـى موظفو اإلدارة عند تعيينهم بطـاقة تثبت طبيعة عملهم، وعليهم أن

يربزوها عند الطلب. 
)ج( على موظفي اإلدارة ارتداء الزي الرمسي املخصص هلم أثناء قيامهم بالعمل إذا

كانت طبيعة عملهم تتطلب ذلك. 
املادة )117(

 على السلطات املدنية والعسكرية وقوى األمن الداخلي أن تقدم ملوظفي
اإلدارة كل مسـاعدة للقيام بعملهم مبجـرد طلبهم ذلك، كما جيب على اإلدارة

التعاون مع اجلهات الرمسية األخرى. 
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املادة )118(
يـسمح حبمل السالح ملوظفي اجلمارك الـذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك،

وحيدد هؤالء املوظفون بقرار من الوزير أو اجلهة املختصة. 
املادة )119(

على كل موظف من موظفي اإلدارة تنتهي خدماته ألي سبب كان، أن يعيد
ما يف عهدته إىل اإلدارة .

املادة )120(
حيدد بقرار من الوزيـر أو اجلهة املختصة بناء علـى اقتراح من املدير العام
احلوافز والبدالت اليت متنح ملوظفي اجلمارك حسب طبيعة عملهم، ويعمل هبا بعد

إقرارها من جهات االختصاص .

الباب الثاني عشر 
النطاق اجلمركي 

املادة )121(
ختضع ألحكـام النطاق اجلمركـي، البضائع  املمنوعـة واملقيدة واخلاضعة
لضرائب "لرسوم" مجركية مرتفعة، وكذلك البضائع األخرى اليت يعينها املدير العام
بقـرار منه. وحتدد الالئحة التنفيذية شـروط النقل داخل هذا النطاق واملستندات

واإلجراءات الالزمة لذلك.
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الباب الثالث عشر 
القضايا اجلمركية 

الفصل األول 
التحري عن التهريب 

املادة )122(
) أ ( علـى موظفي اإلدارة مكافحـة التهريب، وهلم يف سـبيل ذلك أن يقوموا
بالكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش األشخاص وفقًا ألحكام هذا

النظام "القانون" واألنظمة "القوانني" األخرى النافذة. 
)ب( ال جيوز تفتيش النساء ذاتيا إال من قبل مفتشات مجركيات. 

)ج( حيق ملوظفي اإلدارة يف حالة وجود دالئل كافية على وجود مواد مهربة، وبعد
احلصول على إذن مـن اجلهة املختصة، تفتيش أي بيت أو خمزن أو أي حمل

وفقًا لألنظمة "القوانني"  النافذة. 
) د ( ال يتحمل موظفو اإلدارة مسؤولية األضـرار الناشئة عن ممارستهم لعملهم

الوظيفي على الوجه املطلوب. 
املادة )123(

ملوظفي اإلدارة املخولني احلق يف الصعود إىل مجيع السفن املوجودة يف املوانئ
احمللية والداخلـة إليها أو اخلارجة منها، وأن يبقـوا فيها حىت تفرغ محولتها وهلم

تفتيش مجيع أجزاء السفينة .
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املادة )124(
ملـوظفي اإلدارة املخولني احلق يف الصعود إىل السفن داخل النطاق اجلمركي
لتفتيشها أو املطالبة بتقدمي بيان احلمولة "املانيفست" وغريه من املستندات املتوجبة
وفق أحكام هذا النظام "القانون". وهلم احلق يف حالة االمتناع عن تقدمي املستندات
أو عدم وجودها واالشتباه بوجود بضائع مهربة أو ممنوعة أن يتخذوا مجيع التدابري

الالزمة لضبط تلك البضائع، ومن مث اقتياد السفينة إىل أقرب دائرة مجركية. 
املادة )125(

لإلدارة اختاذ اإلجراءات املناسبة للتحري عن التهريب داخل الدائرة اجلمركية
وخارجها وفق القواعد اليت حيددها الوزير أو اجلهة املختصة .

املادة )126(
جيوز إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وحتقيق املخالفات اجلمركية

بشأن مجيع البضائع على امتداد أراضي الدولة يف احلاالت التالية :
1 _ يف النطاقني اجلمركيني الربي والبحري. 

2 _ يف الدوائر اجلمركية  ويف املوانئ واملطارات ويف مجيع األماكن اخلاضعة للرقابة
اجلمركية. 

3 _ خارج النـطاقني اجلمركيني الربي والـبحري عند متابعـة البضائع املهربة
ومطاردهتا مطاردة متـواصلة من قبل املسؤولني عن ذلك، بعد أن شوهدت

ضمن النطاق يف وضع يستدل منه على قصد هتريبها. 
املادة )127(

ملوظفي اإلدارة احلق يف االطالع عـلى األوراق واملستـندات والسجالت
واملراسالت والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها، املتعلقة ـ بصورة مباشرة أو
غري مباشرة ـ بـالعمليات اجلمركية، وضبطهـا عند وجود خمالفة، وذلك لدى
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مؤسـسات املالحة والنقل ومجيع األشخاص الطبيعيني واالعتباريني الذين هلم صلة
بالعمليات اجلمركية. وعلى املؤسسات واألشخاص املذكورين حفظ مجيع األوراق

املشار إليها مدة مخس سنوات من تاريخ إمتام العمليات اجلمركية. 
املادة )128(

جيـوز ملوظفي اإلدارة التحفظ على أي شخص إذا كـان لديهم اشتباه بأنه
ارتكب أو حـاول ارتكاب جرمية أو كان ذا عالقة بـارتكاب جرمية من اجلرائم

التالية :
1 _ التهريب. 

2 _ نقل بضائع مهربة أو حيازهتا. 

الفصل الثاني 
حمضـر الضـط
املادة )129(

حيـرر حمضر الضبط ملخـالفات وجرائم التهـريب اجلمركي وفق األصول
احملددة يف هذا النظام "القانون". 

املادة )130(
ينظم حمضـر الضبط موظفان على األقل من اجلمارك حال اكتشاف املخالفة

أو جرمية التهريب، وجيوز عند الضرورة أن ينظم حمضر الضبط موظف واحد .
املادة )131(

يذكر يف حمضر الضبط ما يلي :
1 _ مكان وتاريخ وساعة تنظيمه وتارخيه وساعته باألحرف واألرقام .

2 _ أمساء ضابطي الواقعة ومنظمي حمضر الضبط وتوقيعهم وطبيعة أعماهلم. 
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3 _ أمساء املخالفني أو املـسؤولني عن التهريب وجنـسياهتم وصفاهتم ومهنهم
وعناوينهم التفصيلية. 

4 _ البضائع احملجوزة وأنواعها وكمياهتا وقيمتها وبندها اجلمركي. 
5 _ تفصيل الوقائع وأقوال املخالفني أو املسؤولني عن التهريب وأقوال الشهود يف

حالة وجودهم. 
6 _ النص يف حمضر الضبط على انه تلي على املخالفني أو املسؤولني عن التهريب

احلاضرين الذين أيدوه بتوقيعهم أو رفضوا ذلك. 
7 _ مجيع الوثـائق األخرى املفيدة، وحضور املخالفني أو املسؤولني عن التهريب

عند جرد البضائع أو امتناعهم عن ذلك. 
8 _ إحالة عينات من املادة املهـربة املضبوطة إىل جهات االختصاص للتأكد من

كوهنا مادة ممنوعة. 
9 _ حتديد اجلهة اليت مت تسليم املواد املهربة إليها، وتوقيع هذه اجلهة بالتسليم. 

10 _ حتديد اجلهة األمنية اليت أودع املهرب أو املهربون لديها وساعة التسليم وتارخيه.
املادة )132(

) أ ( يعد حمضـر الضبط املنـظم وفق املادتني 130 - 131  من هـذا النظام
"القانون" حجة فيما يتعلق بالوقائع املادية اليت عاينها منظموه بأنفسهم ما مل

يثبت العكس. 
)ب( ال يعد النقص الشكلـي يف حمضر الضبط سببًا لبطالنه، وال ميكن إعادته إىل

منظميه إال إذا كان النقص متعلقا بالوقائع املادية. 
املادة )133(

للدائـرة اجلمركية حجز البضائع موضوع املخالفة أو جرم التهريب واألشياء
اليت استعملت إلخفائها، وكـذلك وسائط النقل من أي نوع كانت، كالقوارب
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والـسيارات واحليوانات عدا الـبواخر والطائرات واحلـافالت العامة املعدة لنقل
الركاب، إال إذا أعدت خصيصا لغرض التهريب .
املادة )134(

يتم التصرف يف املواد املهربة أو اليت شرع يف هتريبها من نوع املخدرات وما
يف حكمها وفق األنظمة والقوانني املعمول هبا يف الدولة .

الفصل الثالث 
تدابري احتياطة
القسم األول 

احلجز االحتياطي 
املادة )135(

) أ ( جيوز حملرري حمضر الضبط حجز البضائع موضوع املخالفة أو التهريب
واألشـياء اليت استعملت إلخفائها ووسـائط النقل وضبط مجيع املستندات
ووضع اليـد عليها بغية إثبات املخالفات أو جرائم التهريب وضمانًا للرسوم

والضرائب والغرامات. 
)ب( جيوز للمدير العام ـ عند االقتضاء ـ أن يستصدر أمرًا من السلطات املختصة
بتوقيع احلجز التحفظي على أموال املخالفني واملسؤولني عن التهريب حتت يد
الغري ضمانًا لتحصيل الضرائب والرسوم اجلمركية والغرامات وتنفيذًا للقرارات

النهائية أو األحكام النهائية الصادرة باإللزام بأدائها. 
املادة )136(

جيوز بقرار من املدير العام عند الضرورة وضمانًا حلقوق اخلزينة العامة فرض
تأمني مجركي على أموال املكلفني أو شركائهم .
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املادة )137(
ال جيوز القبض إال يف احلاالت التالية : 

1 _ جرائم التهريب املتلبس هبا. 
2 _ مقاومة رجال اجلمارك أو رجال األمن اليت تعوق ضبط املخالفات اجلمركية

أو جرائم التهريب أو حتقيقها أو ضبط املتهمني فيها. 
ويصدر قـرار القبض من موظفي اجلمارك املخـولني صفة مأموري الضبط
القضائي أو من السلطات األمنية. ويقدم املقبوض عليه إىل احملكمة املختصة خالل

24 ساعة من وقت القبض عليه. 

القسم الثاين 
منع املخالفني واملتهمني بالتهريب من السفر 

املادة )138(
جيـوز للمدير العام أو مـن يفوضه أن يطلب من السلـطات املختصة منع
املخالفني او املتهمني بالتهريب من مغـادرة البالد يف حالة عدم كفاية قيمة املواد

املضبوطة لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات. 
ويلغى قرار املنع إذا قدم املخالف أو املتهم بالتهريب كفالة تعادل املبالغ اليت
قد يطالب هبا، أو إذا تبني فيما بعد أن قيمة املـواد املضبوطة كافية لتغطية املبالغ

املطالب هبا. 

 _ 58 _



الفصل الرابع 
املخالفات اجلمركية وعقوباتها 

املادة )139(
تعد الغرامات اجلمركيـة احملصلة واملصادرات املنصوص عليها يف هذا النظام

"القانون" تعويضًا مدنيًا لإلدارة، وال تشملها أحكام العفو العام .
املادة ) 140 (

عند تعدد املخالفات تـستحق الغرامة عن كل خمالفـة على حدة ويكتفى
بالغرامة األشد إذا كانت املخالفات مرتبطة ببعضها على حنو ال حيتمل التجزئة. 

املادة )141(
فيـما عدا احلاالت اليت تعـد يف حكم التهريب املنصـوص عليها يف املادة
)143( من هذا النظام "القانون"، ومبا ال يـتعارض ونصوص االتفاقيات الدولية
النافذة، تفرض غرامة مالـية وفق القواعد اليت حتددها الالئحة التنفيذية هلذا النظام

"القانون" على املخالفات التالية :
1 - خمالفات االسترياد والتصدير .
2 – خمالفات البيانات اجلمركية.

3 – خمالفات البضائع العابرة "الترانزيت" .
4 - خمالفات املستودعات.

5 – خمالفات املناطق اليت تشرف عليها اجلمارك.
6 – خمالفات اإلدخال املؤقت.
7 – خمالفات إعادة التصدير.

8 - أي خمالفة مجركية أخرى .
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الفصل اخلامس  
التهريب وعقوباته

القسم األول
التهريب 

املادة ) 142(
التهريب هو إدخال أو حماولة إدخال البضائع إىل البالد أو إخراجها أو حماولة
إخراجهـا منها بصورة خمالفة للتشريعات املعمول هبا دون أداء الضرائب "الرسوم"
اجلمركية كليًا أو جزئيًا أو خالفًا ألحـكام املنع أو التقييد الواردة يف هذا النظام

"القانون" واألنظمة والقوانني األخرى. 
املادة ) 143(

يدخل يف حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي : 
1 _ عدم التوجه بالبضائع عند اإلدخال إىل أول دائرة مجركية. 

2 _ عدم اتباع الطرق احملددة يف إدخال البضائع وإخراجها. 
3 _ تفريغ البضائع من السفن أو حتميلها عليها بصورة مغايرة لألنظمة يف الدائرة

اجلمركية أو تفريغها أو حتميلها يف النطاق اجلمركي البحري. 
4 _ تفريغ البضائع من الطائرات أو حتميلـها عليها بصورة غري مشروعة خارج
املطـارات الرمسية أو إلقاء البضائع أثـناء النقل اجلوي، مـع مراعاة أحكام

املـادة )40( من هذا النظام "القانون". 
5 _ عدم التصريح يف الدائرة اجلمركية عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان
محولة "منافـست"، ويدخل يف ذلك ما يصطحبه املسافرون من بضائع ذات

صفة جتارية. 
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6 _ جتاوز البضائع يف اإلدخال أو اإلخراج الدائرة اجلمركية دون التصريح عنها. 
7 _ اكتشاف بضائع غري مصـرح عنها يف إحدى الدوائر اجلمركية موضوعة يف
خماىبء بقصد إخفائـها أو يف فجوات أو فراغات ال تـكون خمصصة عادة

الحتواء مثل هذه البضائع. 
8 _ الزيادة أو النقص أو التبديل يف عدد الطرود أو يف حمتوياهتا املصرح عنها يف وضع
معلق للرسوم املنصوص عليها يف الباب السابع من هذا النظام "القانون" واملكتشفة
بعد مغادرة البضاعة الدائرة اجلـمركية، ويشمل هذا احلكم البضائع اليت عربت

البالد هتريبًا أو دون إهناء إجراءاهتا اجلمركية، ويتحمل الناقل مسؤولية ذلك.
9 _ عدم تقدمي اإلثباتـات اليت حتددها اإلدارة إلبراء بيـانات األوضاع املعلقة
للضرائب "الرسوم" اجلـمركية املنصوص عليهـا يف الباب السابع من هذا

النظام "القانون". 
10 _ إخـراج البضائع من املنـاطق واألسواق احلرة أو املخـازن اجلمركية أو

املستودعات أو املناطق اجلمركية دون إهناء إجراءاهتا اجلمركية .
11 _ تقدمي مستندات أو قوائـم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضع عالمات
كـاذبة بقصد التهرب من تأدية الضرائب "الرسوم" اجلمركية  كليًا أو جزئيًا

أو بقصد جتاوز أحكام املنع أو التقييد. 
12 _ نقل البضائع املمنوعة أو املقيدة أو حيازهتا دون تقدمي إثباتات تؤيد استريادها

بصورة نظامية. 
13 _ نقل أو حيازة البضائع اخلاضعة لسلطة اجلمارك ضمن النطاق اجلمركي دون

مستند نظامي. 
14 _ عـدم إعادة استرياد البضائع املمنوع تصديـرها واملصدرة مؤقتًا ألي غاية

كانت. 
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القسم الثاين 
املسئوولية اجلزائية

املادة )144(
يشترط يف املسؤولية اجلزائية يف جرم التهريب توفر القصد، وتراعى يف حتديد
هذه املسؤولية النصوص اجلزائية املعمول هبا، ويعترب مسئوال جزائيا بصورة خاصة: 

1 _ الفاعلون األصليون .
2 _ الشركاء يف اجلرم. 

3 _ املتدخلون واحملرضون. 
4 _ حائزو املواد املهربة. 

5 _ أصحاب وسائط النقل اليت استخدمت يف التهـريب وسائقوها ومعاونوهم
الذين تثبت عالقتهم باملهربات. 

6 _ أصحاب أو مستأجرو احملالت واألمـاكن اليت أودعت فيها املواد املهربة أو
املنتفعون هبا الذين يثبت علمهم بوجود املهربات يف حمالهتم وأماكنهم. 

القسم الثالث 
العقوبات

املادة )145( 
مع عدم اإلخالل بـأي عقوبة أشد تقضي هبا نصوص أخرى نافذة يف الدولة

يعاقب على التهريب وما يف حكمه، وعلى الشروع يف أي منهما، مبا يلي :
1 _ إذا كان حمل التهريـب بضاعة ختضع لضرائب  "رسـوم" مجركية مرتفعة،
فتكون العقوبة غرامة ال تقل عن مثلي الضريبة "الرسوم" اجلمركية املستحقة
وال تزيد على مثلي قيمة البضاعة واحلبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على

سنة، أو بإحدى هاتني العقوبتني.
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2 _ أما السلع األخرى، تكون العقوبة غرامة ال تقل عن مثلي الضريبة "الرسوم"
اجلمـركية املستحقة وال تزيد على قـيمة البضاعة، واحلبس مدة ال تقل عن

شهر وال تزيد على سنة، أو بإحدى هاتني العقوبتني .
3 _ إذا كانت البضاعة حمل التهريب من البضائع الغري خاضعة للضرائب "الرسوم"
اجلمركية )معفاة(، فتكون العقوبة غرامة ال تقل عن عشرة يف املائة من قيمة
البضاعة وال تـزيد على قيمتها، واحلبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على

سنة، أو بإحدى هاتني العقوبتني.
4 _ إذا كانت البضاعة املهربة من البضائع املمنوعة، تكون العقوبة غرامة ال تقل
عن قيمة البضاعة وال تزيد على ثالث أمثال قيمتها، واحلبس مدة ال تقل عن

ستة أشهر وال تزيد على ثالث سنوات، أو بإحدى هاتني العقوبتني.
5 _ مصادرة البضائع حمل التهريب أو احلكم مبا يعادل قيمتها عند عدم حجزها .

6 _ مصادرة وسـائط النقل واألدوات واملواد اليت استعملت يف التهريب، وذلك
فيما عدا وسائط النقل العامـة، كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات
العامة ما مل تكن قـد أعدت أو استؤجرت هلذا الغرض، أو احلكم مبا يعادل

قيمتها عند عدم حجزها .
7 _ يف حالة العود جيوز احلكم مبثلي العقوبة .

املادة )146(
للمديـر العام التحفظ على البضائع ووسائـط النقل املضبوطة يف حالة فرار
املهربني أو عدم االستدالل عليهم وبيعها طبقًا ألحكام الباب الرابع عشر من هذا
النظام "القانون" وتؤول حصيلـة البيع إىل الدولة إذا مضت سنة على تاريخ البيع
دون ضبط املهربني، فـإن ضبطوا أو قدموا للمحـاكمة خالل هذه املدة وحكم

مبصادرة البضاعة سرى حكم املصادرة على مبلغ حصيلة البيع. 
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الفصل السادس 
املالحقــات 

القسم األول 
املالحقات اإلدارية 

املادة )147(
) أ ( جيوز للمدير العام أن يـصدر القرارات الالزمة لتحصيل الضرائب "الرسوم"
اجلمركية والرسوم األخرى والغرامات اجلمركية الثابتة اليت ختلف املكلف عن

أدائها. 
)ب( جيوز االعتـراض على قرارات التحصيل لدى اإلدارة خالل مخسة عشر يومًا
من تاريخ التـبليغ، غري أن ذلك ال يوقف التنفـيذ إال إذا أديت عن املبالغ

املطالب هبا تأمينًا مبوجب كفالة بنكية أو نقدية. 
املادة )148(

) أ ( تفرض الغرامات املنصـوص عليها يف الفصل الرابع من هذا الباب بقرار من
املدير العام أو من يفوضه  بذلك .

)ب( يبلغ املخالف أو من ميثله بالغرامـة املفروضة عليه مبوجب إشعار خطي عن
طريق اجلهة املختصة، وعلى املخالف دفع الغرامات خالل مخسة عشر يومًا

من تاريخ تبليغه هبا .
املادة )149(

جيوز التظلم لدى الوزير أو اجلهة املختصة من قرارات التغرمي املشار إليها يف
املادة السابقة وذلـك خالل املهلة ذاهتا. وللوزير أو اجلهـة املختصة تثبيت قرار

التغرمي او تعديله أو الغاؤه.
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القسم الثاين 
املالحقة القضائية جلرائم التهريب

املادة )150(
ال جيوز حتـريك الدعوى يف جرائم التهـريب إال بناء على طلب خطي من

املدير العام .
القسم الثالث 

التسوية  الصلحية
املادة )151(

) أ ( للمدير العام أو من يفوضه بناء علـى طلب كتايب من صاحب الشأن عقد
تسويـة صلح يف قضايا التهريب سواء قبل رفع الدعوى أو خالل النظر فيها
وقبل صدور احلكم االبتدائي وذلك بـاالستعاضة عن اجلزاءات والغرامات

اجلمركية اليت نصت عليها املادة )145( من هذا النظام "القانون".
)ب( يصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الوزير أو اجلهة املختصة .

املادة )152(
مع مراعاة أحكام املادة )151( تكون التسوية الصلحية كما يلي : 

1 _ إذا كان حمل التهريب بضاعة ختضع لضرائب  "رسوم" مجركية مرتفعة، تكون
العقوبة غرامة ال تقل عن مثلي الضريبة "الرسوم" اجلمركية املستحقة وال تزيد

على مثلي قيمة البضاعة.
2 _ أما السلع األخرى، تكـون العقوبة غرامة ال تقل عن مثل الضريبة "الرسوم"

اجلمركية املستحقة وال تزيد على مخسني باملائة من قيمة البضاعة  .
3 _ إذ كانت البضاعة املهربة غري خاضعة للضرائب "الرسوم" اجلمركية )معفاة(،
تكون العقوبة غرامة ال تقل عن عشرة باملائة من قيمة البضاعة وال تزيد على

مخسني باملائة من قيمتها.
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4 _ إذا كانت البضاعة حمل التهريب من البضائع املمنوعة، تكون العقوبة غرامة ال
تقل عن قيمة البضاعة وال تزيد على ثالثة أمثال قيمتها.

5 _ مصادرة البضائع املهربة أو الفسح عنها أو إعادة تصديرها كليًا أو جزئيًا .
6 _ مصادرة وسـائط النقل واألدوات واملواد اليت استعملت يف التهريب، وذلك
فيما عدا وسائط النقل العامـة، كالسفن والطائرات والسيارات العامة ما مل

تكن قد أعدت أو استؤجرت هلذا الغرض .
املادة )153(

تسقط الدعوى بعد انتهاء إجراءات املصاحلة عليها .

الفصل السابع 
املسئولية والتضامن

املادة )154(
) أ ( تتكون املخـالفة كما تترتب املـسؤولية املدنية يف جـرائم التهريب بتوافر
األركان املادية هلا، وال جيـوز الدفع حبسن النية أو اجلهل، إال أنه يعفى من
املسؤولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة. وكذلك من أثبت أنه مل يقدم
على ارتكاب أي فعل من األفعال اليت كونت املخالفة أو جرمية التهريب أو

تسبب يف وقوعها أو أدت إىل ارتكاهبا .
)ب( تشمل املسؤولية املدنية إضافة إىل مرتكيب املخالفة وجرائم التهريب الشركاء
واملمـولني والكفالء واملنتفعني والـوسطاء واملوكلـني واملتربعني والناقلني

واحلائزين  ومرسلي البضائع .
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املادة )155(
يعد مـستثمرو احملالت واألماكن اخلاصة اليت تـودع فيها البضائع موضوع
املخالفة أو جرميـة التهريب مسؤولني عنها. أما مستثمرو احملالت واألماكن العامة
وموظفوها وكذلك أصحاب وسائط نقل الـركاب العامة وسائقوها ومعاونوهم
فهم مسـؤولون ما مل يثبتوا عـدم علمهم بوجود البضـائع موضوع املخالفة أو

التهريب وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غري مباشرة هلم بذلك .
املادة )156(

يكون الـكفالء مسؤولني يف حدود كفاالهتـم عن دفع الضرائب "الرسوم"
اجلمركية والغرامـات وغريها من املبالغ املسـتحقة لإلدارة أو اليت تستحق على

امللتزمني األصليني.
املادة )157(

يكون املخلصون اجلمركيـون مسؤولني مسئووليـة كاملة عن املخالفات
وجرائم الـتهريب اليت يرتكبوهنا يف البيانـات اجلمركية، وعن املخالفات وجرائم
التهـريب اليت يرتكبها مستخدموهم املفوضـون من قبلهم، أما بالنسبة للتعهدات
املقدمة يف البـيانات اجلمركيـة فال يسألون عنهـا إال إذا تعهدوا هبا أو كفلوا

متعهديها.

املادة )158(
يكون أصحـاب البضائع وأرباب العمل وناقلو البضائع مسؤولني عن أعمال
مستخدميهـم ومجيع العاملني ملصلحتهـم فيما يتعلق بالـرسوم والضرائب اليت
تستوفيها الـدائرة اجلمركية والغرامات واملصادرات املنصوص عليها يف هذا النظام

"القانون" والناجتة عن تلك األعمال .
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املادة )159(
ال يسأل الورثة عن أداء الغرامات املترتبة على املتوىف من نصيب كل منهم من

التركة إال إذا كانوا شركاء يف التهريب، وتسقط الدعوى يف حالة وفاة املخالف.
املادة )160(

حتصل الضرائب والرسوم والغرامات املقررة أو احملكوم هبا بالتضامن والتكافل
من املخالفني أو املسؤولني عن التهريب وذلك وفق األصول املتبعة يف حتصيل أموال
خزينة الـدولة، وتكون البضائع ووسائط النقل عنـد وجودها أو حجزها ضمانًا

الستيفاء املبالغ املطلوبة .
الفصل الثامن

أصول احملاكمات
املادة )161(

جيوز تشكيل حماكم مجركية ابتـدائية يف كل من اإلدارة والدوائر اجلمركية
وفقًا لالداة القانونية املعمول هبا يف كل دولة .

املادة )162(
تتوىل احملكمة اجلمركية االبتدائية االختصاصات التالية :

1 _ النظر يف مجيع جرائم التهريب وما هو يف حكمه .
2 _ النظـر يف مجيع اجلرائم واملخالفـات اليت ترتكب ضد أحـكام هذا النظام

"القانون" والئحته التنفيذية.
3 _ النظر يف االعتراضات على قرارات  التحصيل عماًل بأحكام املادة )147( من

هذا النظام "القانون" .
4 _ النظر يف االعتراضات املقدمة على قرارات التغرمي وفقًا ألحكام املادة )148(

من هذا النظام "القانون" .
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5 _ جيوز للمحكمة أن تطلب من أي شخص اهتم مبوجب هذا النظام "القانون" أن
يقدم كفيال يضمن مثوله أمام احملكمة أو تقرر توقيفه حىت تنتهي القضية .

املادة )163(
) أ ( جيوز استئناف أحكام احملكمة اجلمركية االبتدائية أمام حمكمة استئنافية خاصة

تشكل مبوجب األداة القانونية املعمول هبا يف كل دولة .
)ب( تنظر هذه احملكمة يف القضايا املرفوعة إليها وتصدر أحكامها باألغلبية .

)ج( مدة االستئناف ثالثون يومـًا من تاريخ تبليغ احلكم االبتدائي إذا كان غيابيًا
ومن تاريخ النطق به إذا كان حضوريا .

املادة )164(
تكون لألحكام الصادرة من احملكمة االستئنافية الصفة القطعية .

املادة )165(
تنفـذ قرارات التحصيل والتغرمي واألحكام الصادرة يف القضايا اجلمركية بعد
اكتساهبـا الصفة القطعية جبميع وسائل التنفـيذ على أموال املكلفني املنقولة وغري
املنقولـة، وللوزير أو اجلهة املختصة استصدار أمر حبجز ما يكفي من تلك األموال

لتسديد املبالغ املطلوبة .

الباب الرابع عشر 
بيع البضائع
املادة )166(

) أ ( لإلدارة أن تبـيع البضائع احملجوزة القابلـة للتلف أو النقص أو التسرب، أو
كانت يف حالة من شـأهنا أن تؤثر يف سالمة الـبضائع األخرى واملنشآت

املوجودة فيها .
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)ب( جيوز بترخيص من املـدير العام أو من يفوضه بـيع البضائع احملجوزة اليت
تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ .

 وتنفيذا هلذه املادة يتم البيع استنادًا إىل حمضر تثبت فيه حالة البضاعة واألسباب الداعية
إىل بـيعها دون احلاجة إىل انتظـار صدور احلكم من احملكمة املختـصة، على أن يشعر
صاحب البضاعة بذلك. فإذا صدر هذا احلكم فيما بعد وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة

إىل صاحبها، دفع له مثن البضاعة املبيعة بعد اقتطاع أي ضريبة أو رسم مستحق عليها  .
املادة )167(

لإلدارة بعد انقضاء املهلة اليت حددها الوزير أو اجلهة املختصة أن تبيع البضائع
اليت خزنت يف املستودعات اجلمركية أو املوجودة على الساحات واألرصفة أو تلك

املتروكة يف الدوائر اجلمركية .
املادة )168(

تقوم اإلدارة ببيع ما يلي :
1 _ البضـائع واملواد ووسائط النقل اليت أصبحت ملكـًا للجمارك نتيجة حكم

باملصادرة أو تسوية صلحية أو تنازل خطي.
2 _ البضائع اليت مل تسحب من املستودعات ضمن املهلة القانونية اليت حتدد وفقًا

للمادة )75( من هذا النظام "القانون" .
3 _ البضائع واملواد اليت مل يعرف أصحاهبا ومل يطالب هبا أحد خالل مهلة احلفظ

اليت حيددها الوزير أواجلهة املختصة .
املادة )169(

ال تتحمل اإلدارة أي مسؤولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائع اليت
تقوم ببيعها مبوجب أحكام هذا النظام "القانون" إال إذا ثبت أهنا ارتكبت خطأ بّينًا

يف إجراء عملية البيع .
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املادة ) 170(
) أ ( جترى عمليات الـبيع املنصوص عليهـا يف هذا الباب بـاملزاد العلين وفقًا

للشروط والقواعد اليت حتدد بقرار من الوزير أو اجلهة املختصة. 
)ب( تباع البضائع واملواد ووسائط النقل خالصة من الضرائب "الرسوم" اجلمركية
والـرسوم والضرائب األخرى عدا عمولة الـسمسرة اليت يتحملها املشتري

أثناء إجراءات البيع. 
املادة )171(

) أ ( يوزع حاصل البيع وفقًا للترتيب التايل : 
1 _ الضرائب " الرسوم " اجلمركية . 

2 _ نفقات عملية البيع. 
3 _ النفقات اليت صرفتها اإلدارة من أي نوع كانت. 

4 _ أجرة النقل عند االقتضاء . 
5 _ أي رسم آخر. 

)ب( يودع الرصيد املتبقي من حاصل بيع البضائع املسموح باستريادها يف يوم البيع
بعد اقتطاع املبالغ املنصوص عليهـا يف الفقرة )أ( من هذه املادة أمانة لدى
اإلدارة. وألصحاب العالقة أن يطالبوا باسترداده خالل سنة من تاريخ البيع

وإال أصبح حقًا للخزينة. 
)ج( البضائع املمنوعة أو غري املـسموح باستريادها يصبح الرصيد املتبقي من مثنها

حقًا للخزينة العامة .
) د ( البضائع املمنـوعة أو املقيدة أو املسموح باستريادهـا واليت تباع نتيجة لتسوية
صلحيه أو قرار تغرمي أو حكم قضائي بصدد عملية هتريب يوزع الرصيد املتبقي
وفقًا ألحكـام املادة )172( من هذا النـظام "القانون" وذلـك بعد اقتطاع

الضرائب والرسوم والنفقات. 
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املادة )172(
حتدد احلصة العائدة للخزينة من حصيلة مبالغ الغرامات اجلمركية وقيمة البضائع
ووسائط النقل املصـادرة أو املتنازل عنها بنسبة مخسـني باملائة، وذلك بعد اقتطاع
الـضرائب "الرسوم" اجلمركية والنفقات، ويتـم إيداع النسبة املتبقية من احلصيلة يف
صندوق املكافـآت اجلمركية أو أي حـساب آخر خاص بـاجلمارك، وتصرف
لألشخاص الذين قاموا باكتشاف املخالفات وضبطها ومن عاوهنم، وحتدد بقرار من
الوزير أو اجلهة املختصة قواعد توزيع تلك املكافآت بناء على اقتراح من املدير العام .

الباب اخلامس عشر 
امتياز إدارة اجلمارك 

املادة )173(
تتمتع اإلدارة من أجل حتصيل الـضرائب " الرسوم " اجلمـركية والرسوم
والضرائـب األخرى اليت تكلف بتحصيـلها، وكذلك الغرامـات والتعويضات
واملصادرات واإلستردادات بامتياز عـام على أموال املكلفني املنقولة وغري املنقولة

حىت حالة اإلفالس وباألفضلية على مجيع الديون عدا املصروفات  القضائية .

الباب السادس عشر
التقـــادم 

املادة )174(
ال تقبل أي مطالبـة أو دعوى باسترداد الضرائب  " الرسوم " اجلمركية اليت

مضى على تأديتها أكثر من ثالث سنوات .
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املادة )175(
لإلدارة إتالف السجالت واإليصاالت والبـيانات واملستنـدات اجلمركية
األخرى العائـدة لكل سنة بعد مضي مخس سنـوات على االنتهاء من إجراءاهتا
اجلمـركية، وال تكون ملزمة بإبرازها بعد انقضاء تلك املدة ألي جهة من اجلهات

أو إعطاء أي نسخة أو صورة عنها .
املادة )176(

مع عدم اإلخالل بالنظم والقوانني األخرى النافذة بالدولة، تكون مدة التقادم
فيما خيص إدارة اجلمارك إذا مل جتِر مالحقة بشأهنا على النحو التايل :

1 _ مخس عشرة سنة للحالتني التاليتني  :
) أ ( أعمال التهريب أو ما يف حكمه ابتداء من تاريخ اقتراف اجلرم .
)ب( تنفيذ أحكام التهريب وما يف حكمه من تاريخ صدور احلكم .

2 _ مخس سنوات للحاالت التالية ما مل جتِر املطالبة بشأهنا :
) أ ( لتحقيق املخالفات ابتداء من تاريخ وقوعها .

)ب( لتحصيل الغرامات واملصادرات املفروضة يف املخالفات ابتداء من صدور
قرار التغرمي .

)ج( لتحصيل الضرائب " الرسوم " اجلمركية والرسوم األخرى اليت مل حتصل
خلطأ من الدائرة اجلمركية ابتداء من تاريخ تسجيل البيان اجلمركي.
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الباب السابع عشر 
أحكام ختامية 

املادة )177(
) أ ( للمدير العام أن يستثين الوزارات والدوائر احلكومية واملؤسسات الرمسية العامة

من بعض اإلجراءات تسهياًل ألعماهلا .
)ب( للمـدير العام بيع البضـائع واألشياء املصادرة أو املتـنازل عنها للوزارات
والدوائر الرمسية واملؤسسات العامة التابعة للدولة باملبلغ الذي يراه مناسبًا إذا
أبدت حاجتها هلا، أو التنازل عـنها بدون مقابل بقرار من الوزير أو اجلهة

املختصة .
املادة )178(

تقر جلنة التعاون املايل واالقتصادي لدول اجمللس الالئحة التنفيذية هلذا النظام
"القانون"، ويتم إصدارها وفقًا لألداة القانونية لكل دولة .

املادة )179(
حيل النظام "القانون" املـوحد للجمارك بدول اجمللس بعد نفاذه حمل األنظمة
والقوانني اجلـمركية املعمول هبا يف الدول األعـضاء، ويف حدود القواعد والنظم

الدستورية واالنظمة االساسية املعمول هبا يف كل دولة، ومبا ال يتعارض معها.
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الالئحة التنفيذية 
للنظام "القانون" املوحد للجمارك

لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية
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البـاب األول
أسس حتديد القيمة لألغراض اجلمركية 

يف النظام "القانون" اجلمركي املوحد
لدول جملس التعاون

بناء على ما ورد يف أحكام املادة )26( من النـظام )القانون( املوحد للجمارك
لدول اجمللس، حتتسب قيمة البضاعة لألغراض اجلمركية وفقًا لألحكام واألسس التالية:

املـادة ) 1 (
أواًل / أحكام عامة:

1 _ للمستورد احلق يف اإلفراج عن بضاعته ، بعد تقدمي ضمانات كافية يف شكل
تأمني بنكي أو نقـدي، أو ضمان بنكي، أو يف شكل تـأمني أو ممتلكات
مرهونة بقيمة معادلة، لتغطية الضرائب "الرسوم" اجلمركية املقدرة، إذا أتضح

تأخر التحديد النهائي للقيمة اجلمركية.  
2 _ للمستورد أو أي شخص آخر يتحمل تغطـية الضرائب "الرسوم" اجلمركية ،

االعتراض واالستئناف ضد تقدير القيمة اجلمركية دون جزاء.  وفقًا ملا يلي:  
) أ ( مستوى اإلدارة/ 

1 _ مدير الدائرة اجلمركية.
2 _ جلنة الفصل يف القيمة.
)ب( هيئة قضائية مستقلة .

3 _ تعامل املعلومات السرية أو اليت قدمت على أساس سري ألغراض التثمني اجلمركي
بـإعتبارها سرية متـامًا وال جيوز إفشاؤها إال بقـدر ما يتطلب إفشاؤه يف سياق
إجراءات قضائية، وفقًا ألحكام النظام "القانون" اجلمركي املوحد لدول اجمللس.  

 _ 77 _



4 _ عندمـا تكون القيمة املصرح عنها حمررة بنقٍد أجنيب، ينبغي حتويلها إىل النقد
احمللي على أساس سعر الصرف الذي يتم إعالنه يف النشرات اليت تصدر عن
اجلهات املختصـة .  ويعد تاريخ تسجيل البيان اجلمركي هو التاريخ املعتمد

لسعر الصرف. 
5 _ ال ينظر عند حتديد القيمة اجلمركية إىل أي ختفيض يتم بعد تاريخ االسترياد يف
الثمن املدفوع فعاًل أو املستحق دفعه للبضاعة قيد التثمني.  كما ال ينظر إىل
األرصدة الـدائنة اليت ختص إرساليـات سابقة عند تـاريخ تسجيل البيان

اجلمركي للبضاعة قيد التثمني يف الدوائر اجلمركية. 
6 _ ال يوجد يف هذا النظام أي نص يعين تقييدًا أو تشكيكًا يف حق اجلمارك يف أن
تتخذ ما يلزم لالقتنـاع بصدق أو دقة أي بيان أو وثيقة أو تصريح أو إقرار

يقدم للجمارك إلغراض التقييم. 
7 _ ) أ ( إذا دعت احلاجة عند تطبيق أحكام الفقرات )رابعًا حىت ثامنًا( من هذه
املادة، إىل استخدام معلومات حماسبية لتحديد القيمة اجلمركية، فيجب
استخدام هـذه املعلومات بشكل ينسجم مع مبـادئ احملاسبة املقبولة

عمومًا يف دول اجمللس عند تطبيق املادة  املعينة.
)ب( ال جيوز أن ترفض اجلمارك املعلومات املقدمة من قبل املستورد، أو املشتري
أو املنتج، املتعلقة بتـثمني البضاعة، واليت مت إعـدادها وفقًا لـ "مبادئ

احملاسبة املقبولة عمومًا"، حبجة الطريقة احلسابية املستخدمة يف ذلك. 
8 _ مع مراعاة أحكام الفقـرة )رابعًا/ب( من هذه املادة، وعنـد حتديد القيمة
اجلمركية لوسائـط نقل املعلومات، كاألشرطة املمغنطة وما ماثلها، املسجل
عليها بيانات أو برامج للحاسب اآليل، حتتسب القيمة على أساس قيمة هذه

الوسائط فقط دون احتساب قيمة املعلومات املسجلة عليها.
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9 _ من حق املستورد بناء على طلب مكتوب أن حيصل على تفسري مكتوب من
إدارة اجلمارك عن كيفـية حتديد الطريقة اليت حـددت هبا القيمة اجلمركية

للبضائع املستوردة .
ثانيًا / تعاريف:

ألغراض تطبيق هـذه املادة يف احتساب القيمة لـألغراض اجلمركية يقصد
بالكلمات والعبارات التالية املعاين املبينة هلا جبانب كل منها :

1 _ الثمن املدفوع فعاًل أو املستحق دفعه: هو أمجايل ما دفعه أو ما سيدفع مبعرفة
املشتري، للبائع أو ملصلحته، مقابل البضائع املستوردة، وال يشترط بالضرورة
أن يتخذ الدفع شكل حتويل نقدي، فقد يكون الدفع بواسطة خطابات إعتماد
أو مستندات قابلة للتـحويل ، وجيوز أن يكون الدفع مباشرًا أو غري مباشر،

كتسوية املشتري دينًا مستحق على البائع كليًا أو جزئيًا.
2 _ البضائع املستوردة قيد التثمني: تعين تـلك البضائع اليت جيري حتديد قيمتها

لألغراض اجلمركية. 
3 _ تكاليف التعبئة: تعين تكلفة مجيع األوعية )ما عدا احلاويات( واألغطية مهما
كانت نوعيتها والعبوات، سواء كانت عن العمالة أو املواد املستخدمة لوضع

البضاعة يف العبوات الصاحلة لشحنها إىل دول اجمللس. 
4 _ مصطلح "املنتجة":  يشمل املزروعـة، واملصنوعة، واملستخرجة من األرض

)املواد اخلام( واخلدمات ، واملنتجات الفكرية.
5 _ "األشخاص املرتبطون بعالقة" يقصد هبم ما يلي: 

) أ ( الشركاء بصفة قانونية يف العمل. 
)ب( موظفون أو مديرون أحدهم لدى اآلخر. 

)ج( صاحب العمل وموظفوه. 
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) د ( كل شخص ميلك أو يتحكم أو حيتفظ ـ بشكل مباشر أو غري مباشر ـ
بـخمسة يف املائة أو أكثر من احلصص أو األسهم اليت هلا حق التصويت

أو كليهما. 
)هـ( إذا كان أحدمها يشرف أو يهيمن على اآلخر. 

) و ( أو كان كالمها خاضعًا بشكل مباشر أو غري مباشر إلشراف شخص ثالث.
) ز ( أو كانوا معا يشرفون بشكل مباشر أو غري مباشر على شخص ثالث. 

) ح ( أو كانوا من أفراد نفس العائلة.
6 _ البضائع املطابقة:  هي البضـائع اليت تتطابق مع البضاعة قيد التثمني يف كل
النواحي مبا يف ذلك اخلصائص املادية واجلودة النوعية والشهرة التجارية ، ومت
إنتاجـها يف نفس البلد ومن قبل نفـس الشخص ،  وال تؤدي االختالفات
الطفـيفة يف املظهر اليت ال تؤثر على الـثمن، إىل استبعاد البضائع اليت ينطبق
عليها هذا التعريف من أن تـعترب بضائع مطابقة .  وإذا مل ميكن العثور على
بضاعة مطابقة منتجة من نفـس الشخص، فإن البضائع اليت تتطابق يف كل
الـنواحي مع البضاعة قيد التثمـني، ومت إنتاجها بنفس البلد من قبل شخص
آخر، جيوز أن تعامل كـ"بضـاعة مطابقة".  وال تدخل يف البضائع املطابقة
البضائع اليت جتسـد أو تعكس أعمال اهلندسية، والتطويرية، والفنية، وأعمال
التصاميم، واملخططات، والرسومات ، املنفذة يف دول اجمللس، اليت ال تدخل

يف تسويات قيمة الصفقة مبوجب الفقرة )رابعًا/ب/1/4/د( هبذه املادة.
7 _ البضائع املماثلة: هي الـبضائع املنتجة بنفس بلد إنتاج البضاعة قيد التثمني ومن
قبل نفس الشخص، وتكون هلا خصائص ومكـونات مادية مماثلة للبضاعة قيد
التثمني ومتكنها من أداء الوظائف نفسها والقيام مقامها جتاريًا على الرغم من أهنا
ليست مماثلة من مجيع النـواحي، مع األخذ يف اإلعتبار اجلودة النوعية والشهرة
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التجارية ووجود عالمة جتارية عند حتديد ما إذا كانت البضاعة مماثلة.  ويف حالة
عدم العثور على بضاعة مماثلة منتـجة من نفس الشخص، فإن البضاعة املنتجة
بنفس بلد إنتاج البـضاعة قيد التثمني، واملنـتجة من قبل شخص آخر، لكنها
تـشبهها يف اخلصائص واملواد املكونة وميكن التـبادل بينهما جتاريًا، فإهنا تعامل
كـ"بضاعة مماثلـة".  وال تدخل يف البضائع املماثلة تلك البضائع اليت جتسد أو
تعكس أعمال اهلندسيـة، والتطويرية، والفنية، وأعمال التصاميم، واملخططات،
والرسومـات املنفذة يف دول اجمللس، اليت ال تدخل يف تسـويات قيمة الصفقة

مبوجب الفقرة )رابعًا/ب/1/4/د( هبذه املادة.
8 _ سعر الوحدة بأكرب كمية إمجالية : هو السعر الذي بيع به أكرب عدد ممكن من
الوحدات ، تكون كافيه لتحديد سعر الوحدة، يف عمليات بيع ألشخاص غري
مرتبطني باألشخاص الـذين اشتروا البضائع منهم، على أول مستوى جتاري

بعد االسترياد ، عند تطبيق الفقرة )سادسًا(.
9 _ البضائع من نفس الـفئة أو النوع :  هي البضائع اليت تقع ضمن جمموعة من
البضائع اليت تنتجها صناعة معيـنة أو قطاع صناعي معني، وتشمل البضائع

املطابقة والبضائع املماثلة، وال تقتصر عليهما. 
10 _ مبادئ احملاسبة املقبولة عمومًا :  اإلتفاق املعترف به أو ما أستقر عليه الرأي

يف وقت معني، خبصوص ما يلي: 
1 . املوارد وااللتزامات اليت ينبغي أن تسجل كأصول وخصوم.

2 . التغريات اليت جيب تسجيلها يف األصول واخلصوم.
3 .  كيفية قياس األصول واخلصوم، والتغريات فيهما.
4 . املعلومات اليت ينبغي الكشف عنها وكيف ذلك. 

5 . البيانات املالية اليت ينبغي إعدادها.
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11 _ البيانات املوضوعية:  هي تلك املعلومات اليت تساعد على التأكد من صحة
مايلي:

1. مبلغ مضاف مبوجب الفقرة )رابعًا/ب( من هذه املادة، إىل الثمن املدفوع
فعاًل أو املستحق دفعه.

2. أي تعديل مبوجب الفقرة )خامسًا( من هذه املادة.
3. مـبلغ مستقطع مبوجب الفقـرة )سادسًا( من هذه املـادة، باعتباره من

األرباح واملصروفات العامة، أو قيمة ناشئة من تصنيع إضايف.
4. مبلغ مضاف مبوجب الفقرة )سابعًا( من هذه املادة، باعتباره رحبًا أو من

املصروفات العامة.
ثالثًا /  أسس التثمني اجلمركي:

) أ ( يتم تثمني البضائع الواردة حسب األسس التالية بالترتيب:
)1(  قيمة الصفقة للبضاعة قيد التثمني املنصوص عليها يف الفقرة )رابعًا(.

)2(  قيمة الصفقة لبضاعة مطابقة، املنصوص عليها يف الفقرة )خامسًا/أ(، إذا
تعذر حتديد قيمة الصفقة مبوجب الفقرة )رابعًا(.

)3(  قيمة الصفقة لبضاعة مماثلة، املنصوص عليها يف الفقرة )خامسًا/ب(، إذا
تعذر حتديد قيمة الصفقة لبضاعة مطابقة.

)4(  القيمة االستداللية املنصوص عليها يف الفقرة )سادسًا(، إذا تعذر حتديد
القيمة مبوجب  قيمة الصفقة لبضاعة مماثلة.

)5(  القيمة احملسوبة املنصوص عليها يف الفقرة )سابعًا(، إذا تعذر حتديد القيمة
مبوجب القيمة االستداللية.

)6(  الطريقة املرنة املنصوص عليها يف الفقرة )ثامنًا(، إذا تعذر حتديد القيمة
مبوجب القيمة احملسوبة .
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)ب( جيوز للمستورد أن يطلب تطبيق طريقة القيمة احملسوبة قبل اللجوء إىل طريقة
القيمة االستداللية.  وجيب أن يقدم هذا الطلب عند تقدمي بيان االسترياد إىل
اجلمرك.  وإذا قدم املستـورد طلبه لكن تعذر تثمني بضاعته املستوردة وفق
طريقة الـقيمة احملسوبة، فإنه يتم تثمينها وفق طريقة القيمة االستداللية، وإذا

تعذر ذلك، يتم التثمني وفقًا للفقرة )ثامنًا(.
رابعًا /  قيمة الصفقة للبضاعة قيد التثمني:

) أ (  تكون القيمة اجلمركية للبضائع املستوردة إىل دول اجمللس هي قيمة الصفقة،
أي الثمن املدفوع فعاًل أو املستحق الدفع عند بيع تلك البضائع للتصدير إىل
دول اجمللـس.  مع مراعاة أحـكام الفقرة )ب( من هـذا األساس، ووفقًا

للشروط التالية:
1 _ أن ال يكـون هناك أي قيود على التصـرف يف البضاعة املستوردة أو
اسـتعماهلا من قبل املشـتري، غري القيود املنصـوص عليها يف النظام
"القانون" اجلمركي املوحد لدول اجمللس ، أو اليت حتدد املناطق اجلغرافية
اليت ميكن أن يعاد بيع الـبضاعة فيها، أو القيود اليت ليس هلا تأثري كبري

على قيمة البضاعة.
2 _ أن ال يكون البيع أو الثمن مرتـبطًا بشرط معني أو خاضع إلعتبار ال

ميكن حتديد قيمته بالنسبة للبضائع اليت جيري تثمينها.
3 _ أال يستحق الـبائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضاعة أو التصرف
فيهـا أو استعماهلا يف مرحلة الحقة من قبل املشتري، بشكل مباشر أو
غري مباشر، ما مل يكن من املمكـن إجراء التسوية املناسبة على القيمة

وفقًا الحكام الفقرة )ب( من هذا األساس. 
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4 _ أال يكون البائع واملشتري مرتبطني وفقًا للفقرة )ثانيًا/5( من هذه املادة.
فإذا كانا مرتبطني تكون قيمة الصفقة مقبولة لألغراض اجلمركية وفقًا

ألحكام الفقرة )أ( من هذا األساس، إذا حتقق أحد الشرطني التاليني:
) أ ( إذا أثبتت دراسة ظروف البيع أن العالقة بني  املشتري والبائع مل

تؤثر على الثمن املدفوع فعاًل أو املتفق على دفعه . 
)ب( أو إذا كانت قيمـة الصفقة للبضاعة املـستوردة قريبة جدا إىل

إحدى األقيام املعيارية )اإلختبارية( املوضحة يف الفقرات التالية:
1. قيمة الصفقة لبضاعة مطـابقة أو مماثلة بيعت للتصدير إىل

مشترين غري مرتبطني بدول اجمللس. 
2. قيمة مجركية ُحِددت لبضاعة مطابقة أو مماثلة مبوجب الفقرة

)سادسًا( "القيمة اإلستداللية".  
3. قيمة مجركية ُحِددت لبضاعة مطابقة أو مماثلة مبوجب الفقرة

)سابعًا( "القيمة احملسوبة".
عند تطبيق الفقرة )رابعًا/أ/4/ب( يـراعى تسوية االختالف ، إذا وجد بني
القيمة املصرح عنها والقيمة املعيارية ، على أساس بيانات موضوعية مقدمة من قبل
املـشتري أو متوفرة لدى اجلمارك، وفقـًا للفقرة )ثانيًا/11( من هذه املادة، ومع
األخذ يف اإلعتبار الفقرة )رابعًا/ب( من هذه املادة ، وال جيوز استخدام هذه القيم

كقيم بديلة.   
)ب( اإلضافات إىل الثمن املدفوع فعاًل أو املستحق دفعه )التسويات(: 

)1( عند حتـديد القيمة اجلمركية وفقًا هلذه الفقرة )رابعًا(، تضاف التكاليف
التالية بقدر ما يتحمله املشتري، عندما ال تكون تلك التكاليف مشمولة

بالثمن املدفوع فعاًل أو املستحق الدفع عن البضائع املستوردة:
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1. العموالت والسمسرة بإستثناء عموالت الشراء.
2. تكلفة العبوات اليت تعترب لألغراض اجلمركية جزءًا من البضاعة.

3. تكلفة التعبئة من جهد ومواد.
4. قيمة البضائع واخلدمات )األصناف املساعدة( اليت يقدمها املشتري
بشكل مباشر أو غري مباشر، جمانًا أو بقيمة خمفضة، إلستخدامها
يف إنتاج البضائع املستوردة وبيعها للتصدير إىل دول اجمللس، على

أن توزع هذه القيمة بنسب مالئمة، وهي كالتايل:  
) أ ( املواد واملكونات واألجزاء واألصنـاف املماثلة الداخلة يف

إنتاج البضائع املستوردة.
)ب( األدوات والعدد والقوالب واألصناف املماثلة املستخدمة يف

إنتاج البضائع املستوردة.
)ج( املواد اليت استهلكت يف إنتاج البضائع املستوردة.

) د ( األعمال اهلندسية، والتطويرية، والفنية، وأعمال التصاميم،
واملخططـات، والرسومات، اليت مت تـنفيذها خارج دول

اجمللس والالزمة إلنتاج البضاعة املستوردة.
5. الرسوم اليت جيب على املشتـري دفعها، سواء بشكل مباشر أو غري
مباشر، مقابل إستغالله حلق من حقوق امللكية الفكرية أو تراخيص
االستعمـال، كشرطًا للبيع الذي مبوجبه إنتقلت ملكية البضاعة قيد
التثمني إىل حوزته، واملتعلقة بالبضاعة املستوردة قيد التثمني، عندما

ال تكون مدرجة يف الثمن املدفوع فعاًل أو املستحق دفعه.  
6. قيمة أي جزء يستحق للبائع، بشكل مباشر أو غري مباشر، من حصيلة أي
عملية إعادة بيع تالية أو تصرف أو إستخدام  الحق للبضائع املستوردة.

7. أجور شحن البضائع املستوردة إىل ميناء أو مكان االسترياد.
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8. تكاليف التحميل والتفريغ واملناولة، والتأمني املرتبطة بنقل البضائع
املستوردة إىل ميناء أو مكان االسترياد.

)2( ال جيوز القيام بأي إضافة إىل الثمن املدفوع فعاًل أو املستحق الدفع إال وفقًا
ألحكام الفقرة )رابعًا/ب( من هذه املادة، ويشترط يف أية إضافة أن تكون
على أساس بيانـات موضوعية وكمية، أي على أساس حقائق بأرقام فعلية
دون تفسـري شخصي، مع األخذ يف اإلعتبار الفقـرة )ثانياًً/11( من هذه

املادة.  وإال أعترب الوصول لقيمة الصفقة غري ممكن مبوجب هذا األساس .
)ج( إستثناءات من قيمة الصفقة:

ال تدخل التكاليف واملبالغ التـالية يف القيمة لألغراض اجلمركية، بشرط أن
تكون مفصولة عن الثمن املدفوع فعاًل أو املستحق الدفع:

1 _ نفقات ما بعد االسترياد، مثل: 
) أ ( تكاليف اإلنشاء والبناء والتجميع والصـيانة أو املساعدة الفنية اليت مت

التعهد بالقيام هبا بعد استرياد البضائع إىل دول اجمللس.
)ب( أجور النقل والتحميل والتزنيل واملناولـة والتأمني للبضائع املستوردة،

بعد االسترياد. 
)ج( الرسوم اجلمـركية وأي ضرائب أخرى مفـروضة بعد االسترياد على

البضائع املستوردة لدول اجمللس.
) د ( األرباح واملدفوعـات األخرى من املشتري للبائع واليت ليس هلا عالقة

بالبضائع املستوردة.
)هـ( الفوائد اليت تكون قد ترتبت بناءًا على إتفاق مايل أبرمه املشتري لشراء

البضاعة املستوردة. 
) و ( األنشطة اليت يقوم هبا املشتري على حسابه. 
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2 _ األرصدة املالية اليت لدى البائع لصاحل املستورد. 
3 _ مبالغ إعانة التصـدير اليت قد يتم تقدميها من قبل بعض الدول لتصدير بعض

البضائع.
4 _  أي مبالغ مقابل اإلغراق، عندما تباع البضائع بأسعار إغراقيه )بسعر أقل من

التكلفة(، إذ جيب التعامل مع اإلغراق مبوجب إتفاقية مكافحة اإلغراق.
)د( إذا تبني أن هنـاك أسبابًا معقولـة تؤدي إىل الشك بصحة الـوثائق املقدمة أو
املعلومات الواردة فيها رغم إنطـباق أحكام هذه املادة، فينبغي تبليغ املستورد
خطيًا بتلك األسباب  _ بنـاًء على طلبه _  ومنحه مهله كافية للرد، حتددها
الدائرة اجلمركية، فإذا مل يقدم اإلثباتات اليت تقبل هبا الدائرة خالل هذه املهلة،
وتعذر حتديد القيمة اجلمركية وفق أحكام الفقرة )رابعًا( من هذه املادة، فيجب
حتديدها وفق األساليب الواردة بالفقرات )خامسًا حىت ثامنًا(، على التوايل حلني

الوصول إىل القيمة اجلمركية وفق أول أسلوب ممكن. 
خامسًا / قيمة الصفقة لبضاعة مطابقة ومماثلة: 

) أ ( قيمة الصفقة لبضائع مطابقة مت قبوهلا كقيمة صفقة مبوجب الفقرة )رابعًا( من
هذه املادة، بيعت للتصـدير إىل دول اجمللس يف نفس تاريخ تصدير البضاعة
قيد التثمني أو قريبًا منه، وبنفس املستوى التجاري وبنفس كميات البضاعة
املستوردة قيد التثمني. وإذا مل تتوفر مثل هذه القيمة، تستخدم قيمة الصفقة
لـبضائع مطابقة بيعت على مستوى جتاري خمتلف و/أو بكميات خمتلفة، مع
تعديلها ملراعاة االختالف يف املستوى التجاري و/أو الكميات، على أساس
بيانات موضوعية وفقًا للفقرة )ثانيًا/11( من هذه املادة، وأدلة مؤكدة تثبت
معقولية التعديل، سواًء أدى التعديل إىل زيادة القيمة أو نقصاهنا، مع مراعاة
الفرق يف التكاليف املشار إليها يف الفقرة )رابعًا/ب/1( من هذه املادة. وإذا

 _ 87 _



وجد أكثر من قيمة صفقة لبضـائع مطابقة، تعتمد أقل تلك األقيام كقيمة
مجركية للبضاعة قيد التثمني، وفقًا للفقرة )خامسًا/أ( بامللحق التفسريي.

)ب( قيمة الصفقة لبضاعة مماثلة مت قبـوهلا كقيمة صفقة مبوجب الفقرة )رابعًا( من هذه
املادة، بيعت للتصدير إىل دول اجمللس يف نفس تاريخ تصدير البضاعة قيد التثمني أو
قريبًا منه، وبنفس املستوى التجاري وبنفس كميات البضاعة املستوردة قيد التثمني.
وإذا مل تتوفر مثل هذه القـيمة، تستخدم قيمة الصفقـة لبضائع مماثلة بيعت على
مستوى جتاري خمـتلف و/أو بكميات خمتلفة، مع تعـديلها ملراعاة االختالف يف
املستوى التجاري و/أو الكميات، على أساس بيانات موضوعية وفقًا للفقرة )ثانيًا/
11( وأدلة مؤكدة تثبـت معقولية التعديل، سواًء أدى التعديل إىل زيادة القيمة أو
نقصاهنا، مع مراعاة الفرق يف التكاليف املشار إليها يف الفقرة )رابعًا/ب/1( من هذه
املادة. وإذا وجد أكثر من قيمة صفقة لبضائع مماثلة، تعتمد أقل تلك األقيام كقيمة

مجركية للبضاعة قيد التثمني، وفقًا للفقرة )خامسًا/ب( بامللحق التفسريي.
سادسًا / القيمة االستداللية:

1 _ تـستند القيمة اجلمركية إىل سعر الوحـدة الذي تباع مبوجبه البضاعة املستوردة
نفسها أو البضـاعة املطابقة أو البضاعة املـماثلة، على أول مستوى جتاري، يف
السوق احمللي بدول اجمللس، حبالتها عند االسترياد، بأكرب كمية إمجالية وفقًا للفقرة
)ثانيًا/8( من هذه املادة، يف نفس وقت استرياد البضاعة قيد التثمني أو قريبًا منه،
ألشخاص غري مرتـبطني بعالقة وفقًا للفقرة )ثانيًا/5( من هذه املادة، مع استبعاد
بيع البضاعة اليت دخل يف إنتـاجها أيًا من األصناف املساعدة املوضحة يف الفقرة

)رابعًا/ب/1/4( من هذه املادة، على أن يتم إجراء االستقطاعات التالية:
) أ ( إما مقدار العموالت )اليت تـدفع عادة أو املتفق عليها(، أو املبالغ اليت
تضاف عادة مقابل معدل األربـاح واملصروفات العامة يف دول اجمللس

للبضائع من نفس الفئة أو النوع.
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)ب( األجور املعتادة للنقل والتأمني بعد االسترياد وما يرتبط هبا من تكاليف
يف دول اجمللس. على أال تكون تلك التكاليف مضافة كمصروفات عامة

مبوجب الفقرة )أ( أعاله.
)ج( الضرائب "الرسوم" اجلمـركية وغريها من الضرائب أو الزكاة املستحقة يف
دول اجمللس بسبب استرياد الـبضائع أو بيعها حمليـًا.  وجيب مراعاة عدم
استقطاع تلك الضرائب أو الزكاة مبوجب هذه الفقرة يف حالة قيام املستورد

بتسجيلها ضمن املصروفات العامة يف الفقرة )أ( أعاله هبذه األساس.
2 _ إذا مل تكن البـضاعة قيد التثمني أو الـبضاعة املطابقة أو الـبضاعة املماثلة
املستوردة قد بيعت حبالتها عند االسترياد يف نفس وقت استرياد البضاعة قيد
التثمني أو قريبًا من ذلك الوقت، فتستند القيمة اجلمركية، مع مراعاة أحكام
الفقرة )1( مـن هذا األساس، إىل سعر الـوحدة الذي تبـاع به البضاعة
املستوردة أو البـضاعة املطابقة أو البضاعة املماثلة املستوردة يف السوق احمللي
بدول اجمللـس، حبالتها عند االسترياد يف أقرب وقت بعد استرياد البضائع اليت
جيري تثميـنها على أن يتم ذلك قبل مرور تـسعني يومًا من تاريخ استرياد

البضاعة قيد التثمني، بكميات تكفي لتحديد سعر الوحدة. 
3 _ إذا مل تكن البضاعة املستوردة أو البضاعة املطابقة أو البضاعة املماثلة املستوردة قد
بيـعت يف السوق احمللي بدول اجمللس، حبـالتها عند االسترياد، فـتستند القيمة
اجلمـركية، بناءًا على طلـب املستورد، إىل السعر الـذي تباع به الوحدة من
البضاعة املستوردة يف السوق احمللـي بدول اجمللس، بعد إجراء تصنيع أو جتهيز
إضايف عليها ما مل تفقد هويتها، بأكرب كمية إمجالية، بني أشخاص غري مرتبطني
بعالقة حسب تعـريف بالفقرة )ثانيًا/5( من هـذه املادة، مع مراعاة استقطاع
القيمة اليت أضـيفت نتيجة الـتصنيع أو التجهيـز اإلضايف يف دول اجمللس ،

واالستقطاعات املنصوص عليها يف الفقرة )1( من هذا األساس.
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سابعًا / القيمة احملسوبة: 
1 _ إذا مل ميكن حتديد القيمة اجلمركية وفق الفقرة )سادسًا( من هذه املادة، أو يف
حالة طلب املستورد تطبيق القيمة احملسوبة قبل القيمة االستداللية وفق الفقرة
)ثالثًا/ب( من هـذه املادة، فإن القيمة اجلمركيـة تستند وفقًا ألحكام هذه

الفقرة إىل القيمة احملسوبة، واليت تتألف من جمموع ما يلي: 
) أ ( تكلفة أو قيمة املواد والتصنيع أو غريها من أعمال التجهيز واملعاجلة اليت

دخلت يف إنتاج البضائع املستوردة. 
)ب( مقدار الربح واملصروفات العامة للُمنتج، املعادل للمقدار الذي ينعكس
عادة يف  مبيعات البضائع من نفس فئة أو نوع البضائع اليت جيري حتديد
قيمتها واليت يصنـعها منتجون آخرون يف نفس البلد امُلصِدر، لتصديرها

إىل دول اجمللس.  
)ج( األجور والتكاليف املبينة يف الفقرتني )7( و)8( من )رابعًا/ب/1( هبذه املادة.
2 _ ال جيوز الطلب من أي شخص مقيم خارج دول اجمللس أن يقدم للفحص أي
حسابات أو سجالت ألغـراض حتديد القيمة احملسوبة، أو يطلب منه السماح
باإلطالع عـليها.  غري أنه ميكـن إلدارة اجلمارك التحقق يف بـلٍد آخر من
املعلومات اليت يقدمها منتج البضائع املستوردة، ألغراض حتديد القيمة اجلمركية
وفق أحكام هذه املادة، مبوافقة املنتج، وبشرط تقدمي إخطار مسبق وبفترة كافية

إىل حكومة البلد الذي جيري فيه التحقيق، وعدم اعتراضها على ذلك.
ثامنًا / الطريقة املرنة:

) أ ( إذا تعذر حتديد القيمـة اجلمركية للبضائع املستوردة مبقتضى األسس السابقة
املشار إليها يف الفقـرات )رابعًا( حىت )ثامنًا( من هذه املادة، يتم مرًة أخرى
تطبيق أحكام نفس األسس على الـتوايل، مع توفر قدر معقول من املرونة،

حلني الوصول إىل القيمة اجلمركية وفق أول أساس ممكن.
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)ب( يف حالة عدم التوصل للقيمة اجلمركية باستخدام تلك األسس حىت يف شكلها
املرن، جيوز استخدام أساليب معقولة ال تتعارض مع املبادئ واألحكام العامة
التفاقية القيمة، ومع املادة السابعة من جات 1994م، وعلى أساس البيانات
املتوفرة لدى أي جهة يف دول اجمللس. وال جيوز حتديد القيمة اجلمركية بناءًا

على ما يلي:
1. سعر البيع يف دول اجمللس لبضائع مت إنتاجها يف دول اجمللس. 

2. القيمة األعلى من قيٍم بديلة. 
3. سعر بيع البضاعة يف السوق احمللي ببلد التصدير.

4. تكلفـة إنتاج أخرى غري القيمة احملسوبة اليت حددت وفقًا ألحكام الفقرة
)سابعًا( هبذه املادة.

5. سعر البضاعة املباعة للتصدير إىل بلد آخر غري دول اجمللس.
6. قيم عشوائية أو جزافية.

7. احلدود الدنيا للقيمة اجلمركية. 
)ج(  من حق املستورد بنـاء على طلب خطي أن حيصل علـى تفسري مكتوب
باألسس اليت اعُتمدت يف حتديد القيمة اجلمركية مبقتضى أحكام هذه الفقرة.
وال يشمل اإليضاح إال البضاعـة املستوردة قيد التثمني، وال خيدم كمرجع
فيما يتعلق بتثمني الواردات من أي سلعـة أخرى بنفس مجرك الدخول أو
غريه . وليس هذا اإلجراء إال ألغراض املعلومات، وال يؤثر على أو حيل حمل

إجراءات االعتراض واالستئناف الواردة يف هذه  الفقرة. 
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تاسعًا / امللحق التفسريي التايل يعترب جزءًا ال يتجزأ من هذه املادة.

امللحق التفسريي
رقم املادة : أواًل / 5 :

ال يـنظر إىل األرصدة الدائنة اليت ختص إرساليـات سابقة عند حتديد القيمة
اجلمركية للبضاعة قيد التثمني . 

مثال: تسلم مستورد إرسالية أجهزة تليفزيون بقيمة 10000 ريال وتضمنت
الفاتورة مبلغ 9000 ريال كقيمة لألجهزة، ورصيد مببلغ 1000 ريال.  وأوضح
املستورد أن الرصيـد 1000 ريال منح له كتعويض عن تلف عدد )10( أجهزة

تلفزيون من الشحنة السابقة. 
يف هذه احلالة، الرصيد ليس له عالقـة باإلرسالية قيد التثمني، وبالتايل حتدد

القيمة اجلمركية لإلرسالية مببلغ 10000ريال .
رقم املادة : رابعًا / أ : الثمن املدفوع فعاًل أو املستحق دفعه:

1 _ عند حتديد قيمة الصفقة، ينظر يف الثمن املدفوع فعاًل أو املستحق دفعه املعرف
يف الفقرة )ثانيًا/1( من هذه املادة، بغض النظر عن طريقة استنباطه فقد يكون
نتيجة احلـسومات أو اإلضافات أو املفاوضات، وقد يتم التوصل إليه بتطبيق

معادلة معينة .   
2 _ عبارة "املستحق دفعه": تعين أن مثـن البضاعة مل يتم دفعه عند قيام اجلمارك
بتحديد القيمة اجلمركية للبضاعة املستوردة، وسيكون هذا الثمن املتفق على
دفعه هو األساس يف حتـديد القيمة اجلمركية.  وال يلزم أن يتم الدفع بشكل
حتويل املبلغ، فقد يتم الدفع بشكل، خـطابات االعتماد أو السندات املالية،

بشكل مباشر أو غري مباشر.
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3 _ الدفع غري املباشر:  يتضمن تسوية دين من قبل املشترى للبائع كليا أو جزئيا، أو
قد حيصل املشترى على ختفيـض يف سعر البضاعة قيد التثمني، كوسيلة لتسديد
دينًا له على البائع. وال تدخل يف الدفع غري املباشر األنشطة اليت يقوم هبا املشترى
على حسابه مثال الـدعاية، ما عدا األنشطة املنصوص عليها يف )رابعًا/ب( على
رغم أهنا تنفع البائع أيضًا. وال تضاف تكاليف تلك األنشطة إىل الثمن املدفوع

فعاًل أو املستحق دفعه، عند حتديد القيمة اجلمركية للبضاعة املستوردة. 
4 _ البضاعة اجملمعة: ميكن أن ميثل الثمن املدفوع فعاًل أو املستحق دفعه مبلغًا عن
جتميع البـضاعة املستوردة. فيحتسب الثمن املدفوع أو املستحق دفعه بإضافة

قيمة املكونات والتجميع . 
مثال :  سبق أن زود مستورد ملصنع جتميع أجنيب مكونات جاهزة للتجميع،
وتبلغ قيمتها أو تكلفتها مبصنع التجميع )1( ريال للوحدة . ويدفع املستورد ملصنع
التجميع نصف ريال عن الوحدة مقابل التجميع . إذن تكون قيمة الصفقة للوحدة

الواحدة اجملمعة هي )1.50( ريال . 
رقم املادة : رابعًا / أ / 1 : القيود اليت ليس هلا تأثري كبري على قيمة البضاعة:
ال متنع من حتديد القيمة اجلمركية باستخدام طريقة قيمة الصفقة، على سبيل املثال :

1 _ القيود اليت حتدد تاريخ حمدد لبيع البضاعة املستوردة .  
مثـال )1(: اشترى مستورد بضاعة عبارة عن مالبس، واتضح من عقد الشراء أن
البائع أشترط على املشتري )املستورد( أن ال يقوم ببيعها إال يف تاريخ معني،

كبداية فصل الشتاء مثاًل . 
2 _ القيود اليت حتدد مكان معني يف بلد االسترياد إلعادة بيع البضاعة املستوردة . 
مثال )2(: مع األخذ يف االعتبار املثال )1(، لو كان البائع قد اشترط على املشتري

)املستورد( عدم بيع البضاعة إال يف مدينة الرياض مثاًل .  
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3 _ القيود اليت حتدد طريقة معينة إلعادة البيع يف بلد االسترياد. 
مثال )3(: لو كان البائع يف املثال )1(، اشترط على املشتري )املستورد( بيع البضاعة
عن طريق مندويب املبيعات فقط، أو من خالل اإلعالنات يف وسائل اإلعالم .  

رقم املادة : رابعًا / أ / 2 : الشروط أو االعتبارات اليت ال ميكن حتديد قيمه هلا:
كأن حيـدد البائع سعر البضاعة املستوردة بـشرط أن يشتري املستورد بضاعًة
أخرى أيضًا بكميات حمدده.  أو أن يتـوقف سعر البضاعة املستوردة على السعر أو
األسعار اليت يبيع مبوجبها املستورد، بضاعة أخرى إىل بائع البضاعة املستوردة.  أو أن
ُيحدد البائع سعر البضاعة املستوردة على أساس شكل الدفع الذي ال يرتبط جوهريا
بالبضاعة، مثال إذا كانت البضـاعة مما ستخضع ملزيد من التصنيع من قبل املشتري،

وأشترط البائع على املشتري حصوله على كمية معينة من البضاعة بعد التصنيع. 
رقم املادة : رابعًا / أ / 4 : إذا كان لدى اجلمارك معلومات تفصيلية كافية عن
املشترى والبائع مبا يقنعها أن العالقة بينهما مل تؤثر على الثمن املدفوع فعال
أو املستحق دفعة، يقبل الـثمن بدون طلب معلومات إضافية من املستورد.
أما إذا كان لدى اجلمارك شكوك بأن االرتباط قد أثر على الثمن فعليها أن
تبلغ املستورد بذلك، ويعطى مهلة كـافية للرد، ويكون التبليغ خطيًا، إذا

طلب املستورد ذلك.
رقم املادة : رابعًا / أ / 4 / أ : تقبل قيمة الصفقة، بعد دراسة ظروف البيع، إذا

تبني للجمارك اآليت:  
1 _ أن املشتري والبائع، على رغم ارتباطهما، يشتريان ويبيعان لبعضهما البعض

كشخصني غري مرتبطني .  
2 _ إذا مت حتديد القيمة بطريقة تتوافق مع املمارسات العادية يف حتديد األسعار يف

جمال صناعة معينة، فإن تلك مؤشرات إىل أن الثمن مل يتأثر بالعالقة.
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3 _ إذا ثبت أن الثمن كاف لتغطية كافـة التكاليف باإلضافة إىل الربح، ومياثل
إمجايل أرباح الشركة املتحقق يف فترة زمنية معينة، من إمجايل مبيعات من نفس

الفئة أو النوع.    
رقم املادة : رابعًا / أ / 4 / ب : األقيام املعيارية )اإلختبارية(: 

1 _ هي أقيام سبق قبوهلا كقيـم مجركية لبضائع مت تصديرها إىل دول اجمللس يف
وقت استرياد البضـاعة املستوردة أو فـترة قريبة مـنه.  وتستعمل األقيام

املعيارية للمقارنة فقط بقيمة الصفقة للبضاعة املستوردة.  
2 _ لتحديد ما إذا كانت قيمة الصفقة قريبة من القيمة املعيارية )اإلختبارية(، ينظر

يف العوامل التالية: 
) أ ( طبيعة البضاعة املستوردة  وجمال  الصناعة .

)ب( فترة استرياد البضاعة.
)ج( هل االختالف يف القيمة ملحوظ جتاريًا.

) د ( هل يعزى االختالف يف القيمـة إىل تكاليف الشحن الـداخلية ببلد
التصدير.

وحيث أن تلك العوامل أعاله قد ختتلف، فال ميكن تطبيق معيار موحد كنسبة
مئوية حمددة يف كل حالة.   فقد يكون اختالفا طفيفًا يف قيمة نوعية معينة من
البضائع غري معقول، يف حني أن اختالفا كبريًا يف قيمة نوع آخر من البضائع

قد يكون مقبواًل.   
3 _ عند تطبيق األقيام املعياريـة، يؤخذ يف االعتبار وجوه االختالف بني القيمة
املصرح عنها والقيمة املعـيارية، ويتم تسوية االختالف إذا كانت مبنية على
بيـانات موضوعية مقدمة من قبل املـشتري أو متوفرة لدى اجلمارك.  وقد

يكون االختالف يتعلق مبا يلي : 
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) أ ( املستوى التجاري للمستورد. 
)ب( الكمية املستوردة أو املتعاقد عليها.

)ج(  التكاليف الواردة يف الفقرتني )7( و)8( من )رابعًا/ب/1( هبذه املادة. 
) د  ( التكـاليف اليت حتملها البـائع يف عمليات بيع ال يكـون فيها البائع
واملـشتري غري مرتبطني.  وال يتحملهـا يف عمليات بيع يكون البائع

واملشتري فيها مرتبطني.
4 _ إذا اتضح من نتيجة املقارنة أو االختبار أن إحدى القيم املعيارية املنصوص عليها
يف )رابعًا/أ/4/ب( من هذه املـادة، قريبة من القيمـة املصرح عنها، فال يلزم
اللجوء إىل دراسة ظروف البيع لتحديد ما إذا أثر االرتباط بني املشترى والبائع
يف الـثمن أم ال. وإذا كان يتوفر لدى اجلمارك معلومات كافية مسبقة تقتنع هبا
دون إجراء مزيد من التحقيق بـأن إحدى القيم املعيارية )اإلختبارية( قريبة من

الثمن املصرح عنه، فإهنا ال تلزم املستورد بإثبات صحة القيمة املعيارية.
رقم املادة : رابعًا / ب / 1 / 1 :

عمولة الشراء: هي املصاريف اليت يدفعها املستورد إىل وكيله مقابل خدمات متثيله
يف اخلارج لشراء البضـاعة اليت جيري حتديد قيمتها.  وال تدخل

ضمن القيمة اجلمركية .
عمولـة البيع:  هي املصاريف املدفوعة إىل وكـيل البائع الذي يرتبط باملصنِّع أو
البائع، أو خيضـع له، أو يعمل لصاحله، أو بالنـيابة عنه، مقابل

خدمات بيع البضاعة.
رقم املادة : رابعًا / ب / 1 / 4 : 

) أ ( متطلبات إضافة قيمة األصناف املساعدة:
1 _ إذا مل يسبق إدراجها ضمن الثمن املدفوع فعاًل أو املستحق دفعه.
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2 _ إذا قدمت جمانا من قبل املستورد )املشتري( إىل املنتج )الشركة الصانعة(
بشكل مباشر أو غري مباشر.

3 _ إذا كانت مقدمة بتكلفة خمفضة، فال تتم اإلضافة إال مبقدار املبلغ املخفض.
4 _ إذا استخدمت يف إنتاج البضاعة قيد التثمني. 

)ب( حتديد قيمة األصناف املساعدة : 
إلضـافة قيمة األصناف املساعدة إىل قيمـة الصفقة للبضاعة قيد التثمني، أو
إدراجهـا ضمن مكونات القيمة احملسوبة، فيـتعني حتديد قيمة األصناف املساعدة
وتـكاليف شحنها إىل مكـان إنتاج البضاعـة قيد التثمـني مبا يف ذلك الرسوم
والضرائـب اليت ال يتم استردادها، وتوزيـعها بشكل نسيب على قـيمة البضاعة

املستوردة على النحو التايل : 
1 _ إذا كان الصنف املساعد يتكون من مواد أو مكونات أو قطع أو أجزاء مماثلة
داخله يف إنتاج الـبضاعة املستـوردة، أو مستهلكة خالل إنتـاج البضاعة
املستوردة، وحـصل عليه املشترى من بائع غري مـرتبط، فان قيمة الصنف
املساعد هي تكلفـة شرائه.  وإذا كان الصنف املساعد مما أنتجه املشتري أو

شخص مرتبط به، فإن قيمته هي تكلفه إنتاجه.   
2 _ إذا كانت األصناف املساعدة تتكون من أدوات أو مسابك أو قوالب أو أصناف مماثلة
استخدمت يف إنتاج البضاعة املستوردة، وقد اشتراها املستورد من بائع غري مرتبط،
فان قيمتها هي تكلفـة إنتاجها.  وإذا كانت األصناف املـساعدة قد استخدمت
سابقًا، فان التكلفة األساسية لشرائها أو إنتاجها ينبغي تعديلها لتعكس القيمة احلالية
بعد االستخدام قبل حتديد قيمته.  أما إذا كان املستورد قد استأجر الصنف املساعد
من شخص غري مرتـبط، فإن قيمة الصنف املـساعد هي تكلفه إجياره.  وىف كل

احلالتني يتم إضافة تكلفة أي تعديالت أو إصالحات أجريت عليه.
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مثال )1(: قام مستورد خليجي بتزويد منتج أجنيب بتصاميم تفصيلية الزمة لتصنيع
البضاعـة. وكان املستورد اخلليجي قد اشتـرى تلك التصاميم من شركة

هندسية يف دول اجمللس بغية تزويدها للمنتج  األجنيب . 
س : هل تتضمن القيمة اجلمركية للبضاعة، قيمة ذلك الصنف املساعد?

اإلجـابة:  ال، ألن أعمال التصاميم املـنجزة يف دول اجمللس ال جيوز إضافتها  إىل
الثمن املدفوع فعاًل أو املستحق دفعه . 

مثال )2(: قام مستورد خليجي بتزويد امُلنتج األجنيب )املصدر( بقوالب جمانًا.  وهذه
القوالب مما يلزم لتصنيع بضـاعة للمستورد اخلليجي .  وكان لدى املستورد
اخلليجي قوالب مصنعة  يف إحدى دول اجمللس  وقوالب أخرى مصنعة خارج

دول اجمللس . 
س :  هل تتضمن القيمة اجلمركية للبضاعة، قيمة القوالب? 

اإلجابة:  نعم، يلزم إدخال قيمـة القوالب يف قيمة الصفقة سواء أنتجت يف دول
اجمللس أو خارج دول اجمللس. 

) ج ( توزيع قيمة األصناف املساعدة: 
يتم توزيع قيمة األصناف املساعدة على الـبضاعة املستوردة بطريقة معقولة
ومناسبة للظروف وحسب مبادئ احملاسبـة املقبولة عمومًا.  من واقع املستندات

املقدمة من قبل املستورد.  
على سبيل املثال: إذا كـان إمجايل عدد القطع املتوقع تـصنيعها باستخدام
الصنف املـساعد سيتم تصـديره إىل بلد االسترياد، فيجـوز توزيع إمجايل قيمة

األصناف املساعدة باستخدام أحد الطرق التالية :
1 _ على اإلرسالية األوىل إذا كان املستورد يرغب يف دفع الرسوم على إمجايل قيمة

الصنف املساعد مرة واحدة. 
2 _ على عدد الوحدات املنتجة عند وصول اإلرسالية األوىل. 
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3 _ على كامل اإلنتـاج املتوقع للصنف املساعد، عندما توجد عقود أو تعهدات
قاطعة بشأن هذا اإلنتاج . 

4 _ أي طريقة يطلبها املستورد للتوزيع تتفق مع مبادئ احملاسبة املقبولة عموما. 
5 _ إذا كانت البضاعة املستوردة عبارة عن جزء من اإلنتاج، أو إذا كان الصنف املساعد
يستخدم بعدة دول، فتعتمد طريقة التوزيع على املستندات املقدمة من قبل املستورد. 

مثال : أرسل املسـتورد للُمنتج قالبًا الستخدامه يف إنتـاج البضاعة املستوردة، وكان
املستورد قد اتفق مع امُلنتج على شراء 10000 قطعة .  وحني وصول اإلرسالية
األوىل احملتوية على 1000 قطعة، كان امُلنتج قد انتهى من إنتاج 4000 قطعة .
يف هذه احلـالة، جيوز للمستورد أن يـطلب من اجلمارك توزيع قيمة
القـالب على 1000 أو 4000 أو 10000 قطعة، أو أي عدد يتوافق مع

مبادئ احملاسبة املقبولة عمومًا. 
رقم املادة : ب / ا / 5 : 

1 _ جيوز أن تشمل الرسوم )املبالغ( اليت يدفعها املشتري مقابل استغالله حلق من
حقوق امللكية الفكـرية أو تراخيص االستعمال من بني ما تشمله، التكاليف
اليت تغطي براءات االختـراع، والعالمات التجارية املسجلة وحقوق النشر .

حيث يتم إضافتها إىل القيمة اجلمركية .  
2 _ ال يضاف إىل الثمن املـدفوع فعال أو املستحق دفعه للبضاعة املستوردة  قيد
التثمني، رسوم حق إعادة اإلنتاج، الذي يشمل البضائع مثل: أصول أو نسخ
األعمال الفنيـة أو العلمية، وأصـول أو نسخ املوديالت أو الـرسومات

الصناعية، وموديالت األجهزة وعينات منها، و فصائل نباتية أو حيوانية. 
3 _ ال تضاف املبـالغ اليت يدفعها املشتـري مقابل احلق يف توزيع أو إعادة بيع
البضاعة املستوردة، إىل الثمن املدفوع فعاًل أو املستحق دفعه، إذا مل تكن تلك
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املبالغ مدفوعة كشرٍط لبيع البضاعة لتصديرها إىل دول اجمللس. 
4 _ إذا كـان حق امللكية الفكرية مبنيًا جزئيًا على أساس البضاعة املستوردة وجزئيا
على عوامل أخـرى غري متعلقة بالبضاعـة املستوردة، كأن ال ميكن متييز حق
امللكية الفكرية عن ترتيبات مالية خاصة بني املشترى والبائع.  فإنه يتعذر حتديد

القيمة اجلمركية وفقًا لطريقة قيمة الصفقة بالفقرة )رابعًا( من هذه املادة. 
5 _ أما إذا كان حق امللكيـة الفكرية، مبنيًا على البضـاعة املستوردة فقط وميكن حتديد

مقداره بسهولة.  ففي هذه احلالة، يضاف إىل الثمن املدفوع فعاًل أو املستحق دفعه. 
رقم املادة : ج / 1 / ج : طريقة استبعاد الرسوم اجلمركية القيمية وأي ضرائب

أخرى : 
مـثال : إذا كان الثمـن املدفوع فعاًل أو املسـتحق الدفع يبلغ )56000( ريال
ويشمل: قيمة الـبضاعة الواردة، والتـأمني، والشحن )سيف(، والرسوم
اجلمركية القيمية اليت تبلغ نسبتها مثاًل يف دول اجمللس 20%، باإلضافة إىل

ضريبة استحقت بعد االسترياد مقدارها 500 ريال . 
يتم استقطاع الرسوم اجلمركية والضرائب كالتايل :   

55500 =  500  -     56000
55500     ÷ 1.20  = 46250   )النتيجة متثل القيمة سيف(

رقم املادة : رابعـًا / ج / 1 / د : ال تدخل يف القيمة اجلمركـية، األرباح واملدفوعات
األخرى من املشتري إىل الـبائع، واليت ليس هلا عالقة بـالبضائع املستوردة،.
كأرباح األسهم اليت تدفع للمسامهني اليت ال تتعلق مباشرة بالبضاعة املستوردة.
وجيب التفريق بني أرباح األسهم وبني العوائد، حيث أن العوائد عبارة عن جزء
مستحق للبائع بشكل مباشر أو غري مباشر نتيجة عملية إعادة بيع، أو تصرف،

أو استخدام للبضاعة املستوردة وجيب إضافتها إىل قيمة البضاعة.
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رقم املادة : رابعًا / ج / 1 / هـ : فـوائد التمويـل املايل، لشراء الـبضاعة
املـستوردة، املقدم من البـائع أو من البنك أو من أي شخص آخر، ال

تدخل يف القيمة اجلمركية بشرط:
1 _ أن تكون هذه الفوائد  مفصولة عن الثمن املدفوع فعاًل أو املستحق

الدفع نظري البضاعة املستوردة.
2 _ أن يكون االتفاق املايل حمرر خطيًا.

3 _ أن يستطيع املشتري إثبات أن البضاعة مباعة فعاًل بالسعر املصرح
عنه وهو الثمن املدفوع فعاًل أو املستحق الدفع. 

4 _ أال تزيد نسبة فائدة التمويل عن املستوى السائد يف البلد الذي ُقدِّم
فيه التمويل خبصوص تلك الصفقة.

رقم املادة : رابعـًا / ج / 1 / و : ال تتضمن القيمة لألغراض اجلمركية تكاليف
األنشطة اليت يقوم هبـا املشتري على حسابه، ما عدا األنشطة اليت جيوز
تسوية تكـلفتها مبوجب الفقرة )رابعًا/ب(، حىت ولو كانت ذات فائدة
لـلبائع. ومن هذه األنشـطة على سبيل املثـال: الدراسات والبحوث
التسـويقية، الدعـاية واإلعالن، حتضري غرف العـرض، املشاركة يف

املعارض التجارية.
رقم املـادة : رابعًا / ج / 2 : األرصدة املالية اليت لـدى البائع لصاحل املستورد،
واملدرجة ضمن الـثمن املدفوع فعاًل أو املستحق الـدفع للبضاعة قيد
التثمني كتعويض عن إرسـالية أو معاملة جتارية سـابقة. يتم تسويتها
بعيدًا عن اإلرساليـة قيد التثمني حيث أهنا أرصـدة لشحنات سابقة.

يرجع للمثال يف فقرة )أواًل/5( من هذا امللحق .

 _ 101 _



رقم املادة : خامسًا / أ :
1 _ تعترب القيمة اجلمركـية هي قيمة الصفقة لبضائع مـطابقة، سبق قبوهلا كقيمة
مجركية وفقًا ألحكام الفقرة )رابعًا( من هذه املادة، على أساس أن تلك البضاعة
املطابقة بيعت للتصدير إلحدى دول اجمللس، يف نفس التاريخ الذي صدرت فيه
البضاعة قيد التثمني أو قريبا منه، ومن نفس الشركة الصانعة، وبنفس املستوى

التجاري للمستورد، ونفس الكميات للبضائع املستوردة قيد التثمني.  
2 _ إذا مل تتوفر مثل هذه القيمة تـستخدم قيمة الصفقة للبضائع املطابقة حسب

األولوية وفقًا لآليت :
) أ ( من نفس الشركة الصانعة، وبكميات و/أو مستوى جتاري خمتلف.

)ب( من شركة صانعة خمتلفة، وبنفس الكميات و/أو بنفس املستوى التجاري.
)ج( من شركة صانعة خمتلفة، وبكميات خمتلفة و/أو مبستوى جتاري خمتلف.

3 _ "املستوى التجاري للمستورد" يعين شكل النشاط الذي ميارسه املستورد، على
سبيل املثال: البيع باجلملة، أو بالتجزئة، أو استهالك شخصي.  

4 _ إذا كان هناك اختالف بني البضاعة قيد التثمني والبضاعة املطابقة من ناحية
الكميات واملستوى التجاري والتكاليف املشار إليها يف الفقرة )رابعًا/ب/1(
من هذه املادة، يتم التعديل يف قيمة الصفقة املطابقة ملراعاة تلك االختالفات،
سـواًء أدى ذلك إىل الزيادة أو النقـصان، وعلى أساس أدلـة قاطعة تثبت
بوضـوح معقولية التعديالت ودقتها، كقائمـة أسعار معتمدة تتضمن أقيامًا

تشري إىل مستويات خمتلفة أو كميات خمتلفة. 
مثال : إذا كانت البضاعة املستوردة قيد التثمني تتكون من 10 قطع، والبضاعة
املطـابقة الوحيدة اليت تتوفر هلا قيـمة الصفقة تشتمل على 500 قطعة،
وهنـاك قائمة أسعار من البائع يف اخلـارج تتضمن أسعار خمتلفة حسب
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الكميات.  ففي هذه احلالة ميكن التعديل باللجوء إىل قائمة األسعار تلك،
وتطبيق السعر املناسب حسب كمية البضاعة املستوردة قيد التثمني . وال
يلزم أن تكون الصفقة للبضاعة املطابقة قد متت بكميات 10 قطع، طاملا
وجدت قائمة لألسعار صاحلة من واقع املبيعات بكميات أخرى .  ولكن
يف حالة غياب مـثل هذا اإلجراء املوضوعي فـمن غري املناسب حتديد

القيمة اجلمركية مبوجب األحكام اخلاصة بقيمة الصفقة لبضاعة مطابقة.
5 _ وإذا وجد عند تطبيق هذه الفقرة أكثـر من قيمة صفقة لبضائع مطابقة مباعة
على نفس املستوى التجاري وبنفس الكميات وبنفس ظروف البيع )من ناحية
كيفية الدفع: نقدًا أو بأجل.(، )ومن ناحيـة حالة البضاعة عند البيع: بضاعة
خط إنتاج أول، أو بضاعة "إستوكات" كبقايا خطوط اإلنتاج أو تصفية مصنع

أو مبيعات هناية املوسم..اخل(. عندها يتم األخذ بأدىن هذه األقيام.
رقم املادة : خامسًا / ب :

1 _ تعترب القيمة اجلمركية هي قيمة الصفقة لبضائع مماثلة، سبق قبوهلا كقيمة مجركية
وفقًا ألحكام الفقرة )رابعًا( من هذه املادة، على أساس أن تلك البضاعة املماثلة
بيعت للتصديـر إلحدى دول اجمللس، يف نفس التـاريخ الذي صدرت فيه
البضاعة قيد التثمني أو قريبا منه، ومن نفس الشركة الصانعة، وبنفس املستوى

التجاري للمستورد، ونفس الكميات للبضائع املستوردة قيد التثمني.  
2 _ إذا مل تتوفر مـثل هذه القيمة تستخدم قيمة الـصفقة للبضائع املماثلة حسب

األولوية وفقًا لآليت :
) أ ( من نفس الشركة الصانعة، وبكميات و/أو مستوى جتاري خمتلف.

)ب( من شركة صانعة خمتلفة، وبنفس الكميات و/أو بنفس املستوى التجاري.
)ج( من شركة صانعة خمتلفة،وبكميات خمتلفة و/أو مبستوى جتاري خمتلف. 
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3 _ يقصد بـ "املستوى التجاري للمستورد" أي نشاط املستورد يف بلد االسترياد:
البيع باجلملة، أو بالتجزئة، أو مستهلك.  

4 _ إذا كان هناك اختالف بني الـبضاعة قيد التثمني والبضاعة املماثلة من ناحية
الكميات واملستوى التجاري والتكاليف املشار إليها يف الفقرة )رابعًا/ب/1(
من هذه املادة، يتم التعديل يف قيمة الصفقة املماثلة ملراعاة تلك االختالفات،
سـواء أدى ذلك إىل الزيادة أو النقـصان، وعلى أساس أدلـة قاطعة تثبت
بوضـوح معقولية التعديالت ودقتها، كقائمـة أسعار معتمدة تتضمن أقيامًا

تشري إىل مستويات خمتلفة أو كميات خمتلفة. 
مثـال: إذا كانت البضاعة املستوردة قيد التثمني تتكون من 10 قطع، والبضاعة
املماثلة الوحيـدة اليت تتوفر هلا قيمة الـصفقة تشتمل على 500 قطعة،
وهنـاك قائمة أسعار من البائع يف اخلـارج تتضمن أسعار خمتلفة حسب
الكميات.  ففي هذه احلالة ميكن التعديل باللجوء إىل قائمة األسعار تلك،
وتطبيق السعر املناسب حسب كمية البضاعة املستوردة قيد التثمني . وال
يلزم أن تكـون الصفقة للبضاعة املماثلة قد متت بكميات 10 قطع، طاملا
وجدت قائمة لألسعار صاحلة من واقع املبيعات بكميات أخرى.  ولكن
يف حالة غياب مثل هذا اإلجراء املوضوعي فمن غري املناسب حتديد القيمة

اجلمركية مبوجب األحكام اخلاصة بقيمة الصفقة لبضاعة مماثلة .
5 _ إذا وجد عند تطبيق هذه الفقرة أكثر من قيمة صفقة لبضائع مماثلة مباعة على
نفس املستوى التجاري وبنفس الكمـيات وبنفس ظروف البيع )من ناحية
كيفية الدفع: نقدًا أو بأجل. ومن ناحية حالة البضاعة عند البيع: بضاعة خط
إنتاج أول، أو بضاعة "إستوكات" كبقايا خطوط اإلنتاج أو تصفية مصنع أو

مبيعات هناية املوسم..اخل(. عندها يتم األخذ بأدىن هذه األقيام.
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رقم املادة : سادسًا / 1 :
1 _ إذا بيع عدد من الوحدات من البضاعة املستوردة نفسها أو من البضاعة املطابقة
أو البضاعة املماثلة،  بكميات خمتلفـة فيكون سعر الوحدة هو السعر الذي

مبوجبه مت بيع أكرب عدد من الوحدات.
مثال )1( : بيعت بضاعـة بناءًا على قائمة أسعـار تتضمن أسعارًا خمفضة

للوحدة عند شراء كميات كبرية .  وقد نتج ما يلي :

يف هذه احلالـة فإن كمية )80( قطعة، هي أكرب كمية إمجالية بيعت بسعٍر واحد
وهو )90رس(، وبالتايل فإن "سعر الوحدة ألكرب كمية إمجالية" هو )90( رس.

مثال )2( :  جـرت عمليتا بيع إىل شخصني غري مرتبطني، أوهلما عبارة عن
)500( وحدة مباعة بسعر )95( ريااًل للوحدة، بينما عملية البيع الثانية

عبارة عن )400( وحدة مباعة بسعر )90( ريااًل للوحدة .  
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كمية الوحدات املباعة

1 _ 10 وحدات

11 _ 25 وحدة

أكثر من 25 وحدة

سعر الوحدة
)ر . س(
100

95

90

عدد عمليات البيع

10 عمليات بيع من 5
وحدات

5 عمليات بيع من 3
وحدات

5 عمليات بيع من 11
وحدة

عملية بيع واحدة من 30
وحدة

عملية بيع واحدة من 50
وحدة

إمجايل الكمية املباعة
بسعر واحد

65

55

80



يف هذه احلالة فإن أكرب عدد من الوحدات املباعة بسعر معني يف هذا املثال هو
)500( ، لذا فأن سعر الوحدة ألكرب كمية إمجالية مباعة هو )95( ريااًل.

مثال )3( :  بيعت الكميات التالية إىل أشخاص غري مرتبطني بأسعار خمتلفة،
على النحو املبني أدناه :-

املبيعات :             الكميات املباعة )وحدة(                سعر الوحدة )رس(
100                                    40
90                                      30
100                                    15
50                                      50
105                                    25
90                                      35
100                                     5

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
اجملاميع :         إمجايل الكميات املباعة بسعر واحد        سعر الوحدة )رس(

90                             65
95                             50
100                           61
105                           25

يف هذه احلالة، فأن أكرب كمية إمجالية مباعة بسعر معني هبذا املثال هو )65(
وحدة، لذا فإن سعر الوحدة ألكرب كمية إمجالية هو )90( ريااًل خليجيًا .

 _ 106 _



رقم املادة : سادسًا / 1 / أ :
1 _ يف حال كون ملكية البضاعـة قيد التثمني تعود إىل البائع أو امُلصدِّر خارج
دول اجمللس، ومباعة على أساس عمولة توكيل أو وكالة، يتم استقطاع تلك
"العمولة": وهي تلك، املـستحقة أو اليت تستحق عادًة، من البائع للمستورد

نظري التكاليف اليت يتحملها مقابل بيعه البضاعة حمليًا.  
2 _ أما إذا كانت البضاعة قيد التثمني مبـاعة لصاحل املستورد، الذي يعمل حلسابه
اخلاص، فعندئـٍذ يتم استقطاع "األرباح واملصـروفات العامة": وهي األرباح
واملصروفات العامة اليت يضيفهـا املستورد إىل مثن البيع يف السوق احمللي، ما مل
تكن غري متقاربة ومنسجمة مع مقدار األرباح واملصروفات العامة املعتاد إضافتها
خالل صفقات البيع يف دول اجمللـس للبضائع من نفس فئة أو نوع البضاعة قيد
التثمني، املستوردة من نفس البلد أو من بلدان أخرى. حيث يتم استقطاع ذلك

املقدار املعتاد على أساس املعلومات املناسبة من َمصَدٍر آخر غري املستورد.  
3 _ ينبغي األخذ مببلغ األرباح ومبلغ املصروفات العامة كمبلٍغ واحد بصورة إمجالية.  فقد
يكون أحد املقدارين غري منـسجم مع مثيله يف صناعة معينة، ولكن طاملا أن اجملموع
الكلي هلمـا، منسجم مع جمموع "األربـاح واملصروفات العامـة" املعتادة، فينبغي
استخدامه. وهذا املقدار املراد استقطاعه، جيب أن حيدد على أساس املعلومات املقدمة
من قبل املستورد أو بالنيابة عنة. وتتضمن املصروفات العامة، التكاليف املباشرة وغري

املباشرة لتسويق البضائع املعنية.
4 _ البضائع من نفس الفئة أو النوع: هي البضائع اليت تقع ضمن جمموعة أو دائرة من البضائع
اليت تنتجها صناعة أو قطاع صناعي معني مبا يف ذلك البضائع املطابقة والبضائع املماثلة
املستوردة دون االقتـصار عليهما، سواء من نفس بلد إنتـاج أو تصدير البضاعة قيد
التثمني أو من بلد آخر .  ويعـتمد حتديد ما إذا كانت بضائع معينة من نفس الفئة أو
النوع، على أساس كل حالة على حدة وذلك بالرجوع إىل الظروف احمليطة بالبضاعة.
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رقم املادة : سادسًا / 3 :
1 _ قد توجد حاالت ميكن فيها، رغم ضياع هوية البضائع املستوردة، حتديد القيمة
املضافة نتيجة التجهيز أو التصنيع بدقة دون وجود صعوبات غري معقولة. على
أن يتم ذلك بناءًا على املعلومات املوضوعيـة والكمية، املرتبطة بتكلفة هذا
العمل. ويستند يف ذلك على معـادالت التصنيع املقبولة ووصفاته وأساليب

اإلنشاء وغري ذلك من ممارسات الصناعة.   
2 _ ومن ناحية أخرى، فقد توجد كذلك حاالت حتتفظ فيها البضائع املستوردة
هبويتها، لكنها تـكون عنصرا ثانويا يف البضائع اليت بيعت يف البلد املستورد،
حبيث ال يكون هناك ما يربر استخدام هذا  األسلوب للتقييم .  ونظرًا لذلك،

فينبغي حبث كل حالة على حدة.
رقم املادة : سابعًا / 1 :

كقاعدة عامة، حتدد القيمة اجلمركية مبقتضى هذه املادة على أساس املعلومات
املـتوفرة بسهولة يف دول اجمللس. وقد يكـون من الضروري عند استخدام القيمة
احملسوبة باألساس )سابعًا(، حبث تـكاليف إنتاج البضائع اليت جيري حتديد قيمتها
وغريها من املعلومات اليت جيب احلصول عليها من خارج دول اجمللس.  وعمومًا،
يقتصر استخدام طريقـة القيمة احملسوبة على احلـاالت اليت يكون فيها املشتري
والبائع مـرتبطني، ويكون املنتج على استعـداد ألن يقدم إىل اجلمارك املعلومات

الضرورية املتعلقة بالتكلفة، ويوفر التسهيالت ألجراء أي حتقق قد يلزم فيما بعد.
رقم املادة : سابعًا / 1 / أ :

1 _ حتدد "التكلفة أو القيمة" املشـار إليها يف هذه الفقرة على أساس املعلومات
املتعلقة بإنتاج البضاعة قيد الـتثمني، املقدمة من نفس امُلنتج أو بالنيابة عنه،
وتنسجم مع مبادئ احملاسبة املقـبولة عمومًا يف البلد املصدر. ويف حالة توفر
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تلك املعلومات من َمصدَّر آخر على اجلمارك أن تقوم بإخطار املستورد، بناءًا
على طلبه، باملعلومات اليت سيتـم استخدامها ومصدرها، مع مراعاة السرية

وفقًا للفقرة )أواًل/3( من هذه املادة.
2 _ تشمل التكلفة أو القيمة املشار هلا هبذه الفقرة :

) أ ( تكاليف العناصر الواردة بالفقرات )رابعًا/ب/1/)2(و)3(( من هذه املادة.  
)ب( تكاليف العناصـر احملددة يف )رابعًا/ب/1/4( من هذه املادة. موزعة توزيعًا
نسبيًا مبقتضى أحكام الفقرة )رابعًا/ب/1/4( من هذا امللحق التفسريي. مع
مراعاة أن تكـاليف العناصر الواردة يف الفقرة )رابعًا/ب/1/4/د(، اليت يتم
تنفيذها يف دول اجمللـس، ال تدخل يف القيمة اجلمركية ضمن تكلفة املواد،
إال بالقدر الذي يتحمله امُلنتج يف احلصول على هذه العناصر. وال جيوز بأي

حال تكرار احتساب قيمة العناصر املشار إليها يف هذه الفقرة .
رقم املادة : سابعًا  / 1 / ب :

1 _ مقدار الربح واملصروفات العامة ينبغي أن يؤخذ بصورة إمجالية ، فإذا كانت
أرباح منتج ما منخفضـة، ومصروفاته العامة مرتفعة، فإن أخذمها معا ككل
ميكن أن يكون منسجـما مع الربح واملصروفات العامة اليت تنعكس عادة يف

مبيعات البضائع من نفس الفئة أو النوع.
2 _ عندما ال تتوافق األرقام اليت قـدمها املنتج عن الربح واملصروفات العامة مع
األرقام اليت تنعكس عادة يف مبيعات بضائع من نفس فئة أو نوع البضائع اليت
جيـري تقييمها، يقوم بإنتاجها منـتجون يف البلد املصدر لتصديرها إىل دول
اجمللس، يف هذه احلالة، جيوز أن يستند حتديد مقدار الربح واملصروفات العامة
على بيانات موضوعية، وفقًا للفقرة )ثانيًا/11( من هذه املادة، غري اليت قدمها

منتج البضائع أو اليت قدمت بامسه.  
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3 _ تغطي املصروفات العامـة املشار إليها بالفقرة )سابعًا/1/ب( من هذه املادة،
مجيع التكاليف املباشرة والغري مبـاشرة إلنتاج وبيع البضائع للتصدير اليت مل

تدخل ضمن الفقرة )سابعًا/1/أ( من هذه املادة.
4 _ عند حتديد األرباح واملصروفات العامة املعتادة وفقًا ألحكام الفقرة )سابعًا/1/
ب( من هذه املادة، يتم البحث يف أضيق جمـموعة أو دائرة من البضائع من
نفس الفئة أو النوع حبيث تشمل مبيعات البضائع املطابقة أو املماثلة املنتجة يف
نفس بلد إنتاج البضـاعة اليت جيري حتديد قيمتها، واملباعة للتصدير إىل دول
اجمللس مبا فيها البضائع اليت جيري حتديد قيمتها.  ويتحدد ما إذا كانت بضائع
معينـة من نفس فئة أو نـوع بضائع أخرى، يف كل حـالة على حدة مع

الرجوع إىل الظروف احمليطة. 
رقم املادة : ثامنـًا / أ :

هذه الفقرة ال تعطي طريقة حمددة للتثـمني بل تقضي بان يتم حتديد القيمة
اجلمركية وفقًا لآليت :

1 _ باستخدام وسائل أو أساليب معقولة
2 _ تنسجم أو تتفق مع املبـادئ واألحكام العامة التفاقية القيمة اجلمركية، ومع

املادة السابعة من جات 1994م .
3 _ وعلى أساس البيانات املتاحة يف البلد املستورد.

1 _ حتديد القيمة باستخدام وسائل معقولة
جيب أن تبىن القيمة اجلمركيـة مبوجب أحكام هذه الفقرة، ألبعد حد ممكن
وفقًا ألسس حتديد القيمة اجلمركيـة السابق ذكرها يف الفقرات من )رابعًا( حىت
)سـابعًا( مع توفر قدرًا معقـواًل من املرونة يف التطبيق، مبـا يتماشى مع أهداف
وأحكام اتـفاقية القيمة، وإذا تعذر حتديد القيمة اجلمركية باستعمال تلك األسس،

جيوز حتديد القيمة اجلمركية باستخدام طرق منطقية أخرى بشرط:
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1. أن تكون تلك الطرق غري ممنوعة وفقًا للفقرة )ثامنًا/ب( .
2. أن تكون تلك الطرق منسجمة ومتفقة مع املبادئ واألحكام العامة التفاقية القيمة.
مثـال : وردت إرسـالية عبارة عن جهاز مستأجر لفترة حمددة، على سبيل املثال
ملدة ثالث سنوات )متثل عمـر اجلهاز االفتراضي( بإجيار شهري وقدره )2000(
ريال.  ومل يسبق استرياد جهاز مطـابق أو مماثل0  وتعذر حتديد القيمة اجلمركية

لذلك اجلهاز وفق األسس الواردة يف الفقرات )رابعًا حىت سابعًا( .  
ولتحديد القيمة اجلـمركية للجهاز يؤخذ يف االعتبار عدم وجود بيع لتطبيق
قيمة الصفقة، ومل يسبق استرياد جهاز مطابق وال مماثل له.  ومل يتم إعادة بيع هذا
اجلهاز يف دول اجمللس، وال يوجد معلومات عن تكلفة إنتاج ذلك اجلهاز.  وعليه،
فال ميكن حتديد القيمة اجلمركية وفقًا للفقرات )رابعًا حىت سابعًا( حىت يف شكلها
املرن.  ولكن هناك وسيلـة معقولة ممكن استخدامها مبوجب الفقرة )ثامنًا(، وهي
استخدام رسوم التأجري الكامل الذي قد ميثل العمر االفتراضي للجهاز ) 36 شهر

× 2000 = 72000 ريال (، كقيمة مجركية.
2- املبادئ العامة التفاقية القيمة اجلمركية :

) أ ( االعتماد ألقصى حد ممكن على قيمة الصفقة للبضائع املستوردة.
)ب( نظام موحد للقيمة.

)ج( معايري بسيطة وعادلة.
) د ( واضحة وحمايدة.

)هـ( تنسجم وتتفق مع املمارسات التجارية.
3 _ البيانات املتاحة يف البلد املستورد :

يف حـالة توفر بيانات من مـصدر أجنيب، فان ذلك لن مينع يف حد ذاته من
استخدام تلك البيانات ألغراض حتديد القيمة مبوجب الفقرة )ثامنًا( من هذه املادة.
ولكن طاملا انه يتوفر يف دول اجمللس معلومات صحيحة ودقيقة، فينبغي استخدامها.
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البـاب الثانـي
اإلدخـال املؤقـت

بناء علـى ما ورد يف أحكام املواد من )89( إىل )94( مـن نظام )فانون(
اجلـمارك املوحد لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية، خيضع اإلدخال املؤقت

للشروط واإلجراءات التالية :
املـادة )2(

) أ ( يسمح بـإدخال البضائع الـواردة يف املادتني ) 89 ،90( من نظام "قانون"
اجلمارك املوحد لدول جملس التعاون وفقًا ملا هو مبني يف هذه الالئحة حتت
وضع اإلدخال املؤقت ملدة سـتة أشهر قابلة للتـمديد، مع تعليق استيفاء

الضرائب "الـرسوم" اجلمركية عنها.
)ب( يتم ضمـان الضرائب "الرسوم" اجلمركيـة وغريها من الضرائب "الرسوم"
األخرى - إن وجدت - مبوجب ضمان مصريف  أو نقدي حسب مقتضى

احلال ووفقًا ملا يقرره املدير العام .                
)ج( يـنتهي وضع اإلدخـال املـؤقت بإعادة تصديـر البضائع املدخلة إىل خارج
الدولة أو إيـداعـها يف املناطق احلرة أو املخازن اجلمركية أو املستودعات أو
وضـعها يف االستهالك املـحلـي، ودفع الضرائب "الـرسوم" اجلمـركية

املستحقة عـليها، وفـقًا للشروط واإلجراءات  اليت يقررها املدير العام .
اإلدخال املؤقت لآلليات واملعدات الثقيلة

املـادة )3(
) أ ( يسمـح بإدخـال اآلليات واملعدات الثقيلة غري املـتوافرة باألسواق إلجناز
املشاريع أو إجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك املشاريع ملدة ستة
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أشهر قابلة للتمديد ملدد مماثلة وحبد أقصى ثالث سنوات، إال إذا كانت املدة
الالزمة لتنفيذ املشروع تتطلب أكثر من هذه املدة .

)ب( يـشترط يف املشروع الذي يستفيد من اإلدخال املؤقت مبقتضى هذه الالئحة
أن يكون  من املشاريع اليت تنفذ حلساب الدولة  أو من املشاريع االستثمارية

اليت يتطلب تنفيذها إدخال اآلليات واملعدات الالزمة هلذه الغاية.
املـادة )4(

) أ ( ال يسمح باإلدخـال املؤقت لقطع الغيار واإلطارات والبطاريات وغريها من
املواد القابلة لالستهالك يف املشاريع .

)ب( ال جيوز تغيري نوع وصفة اآلليات واملعدات اليت مت إدخاهلا،  إال بعد احلصول
عـلى موافقة إدارة اجلمارك .

)ج( ال جيوز استعمال اآلليات واملعدات إال يف  املشروع اليت أدخلت لتنفيذه .
املـادة )5(

تلتزم اجلهة اليت تـطلب السماح باإلدخال املؤقت لآلليات واملعدات الالزمة
لتنفيذ مشاريعها مبا يلي :

1 _ تقدمي نسخة من العقد أو االتفاقية املربمة مع اجلهه احلكومية اليت ينفذ املشروع
حلساهبا .

2 _ تنظيم بيان مجركي وفق النمـوذج املعتمد لإلدخال املؤقت، والتصريح عن
مجيع املعلومات، وإرفـاق الوثائق املطلوبة مبوجـب النظام "القانون"، كما

خيضع البيان جلميع اإلجـراءات اجلمركية .
3 _ تقدمي كفالة مصرفية  أو تأمني نقـدي بقيمة الضرائب "الرسوم"  اجلمركية
املستحقة بتاريخ تسجيل البيان اجلمركي اخلاص بإدخاهلا وفق وضع اإلدخال

املؤقت .
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اإلدخال املؤقت للبضائع بقصد إكمال الصنع وإعادة التصدير
املـادة )6(

يسمح بـإدخال البضائع األجنبية إىل الـدولة مع تعليق استيـفاء الضرائب
"الرسوم" اجلمركية عليها بقصد إكمال الصنـع ألجل التصدير خالل فترة زمنية

ال تتجاوز السنة الواحدة .
املـادة )7(

يصدر املدير العام تعليمات حيدد فيها الشروط الواجب توافرها ملنح اإلدخال
املؤقت لبقية أنواع البضائع الـواردة يف املادة )90( من  نظام "قانون"  اجلمارك

املوحد، على ااّل تتجاوز مدة اإلدخال ستة أشهر.
اإلدخال املؤقت للسيارات األجنبية

املادة )8(
ُمتنح السيارات السياحية األجنبية )من غري السيارات املسجلة لدى دولة عضو

يف دول اجمللس ( رخصة إدخال مؤقت على النحو التايل :
1 _ مدة ستة أشهر للسيارات املضمونة بدفتر مرور دويل.  

2 _ ثالثة أشهر للسيارات غري املضـمونة بدفتر مرور دويل، متدد لفترة مماثلة إذا
قدم صاحب العالقـة ضمانات مصرفيـة أو تأمينًا نقديـًا بقيمة الضرائب

"الرسوم" اجلمركية املستحقة على السيارة.
املادة )9(

) أ ( يشترط ألجل االستفادة من أحكام اإلدخال املؤقت أن تتوافر يف السيارة ما يلي:
1 _ أن تـكون السيارة مسجلة رمسيًا يف الـبلد املرخصة به ومبوجب وثيقة

تثبت ذلك.
2 _ أن يكون ترخيص السيارة ساري املفعول وأاّل حتمل السيارة لوحات تصدير.
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3 _ إبراز تأمني من إحدى الشركات املعتمدة يف الدولة يغطي أراضيها طوال
مدة اإلدخال املؤقت. 

4 _ إبراز دفتر مرور دويل معترف به لضمان الضرائب "الرسوم" اجلمركية.
) ب ( يشترط ألجل االستفادة من أحكـام  هذه الالئحة أن يتوافر يف الشخص

الذي يرغب يف احلصول على إدخال مؤقت لسيارته ما يلي :
1 _ أن يكون مالكًا للسيارة أو موكاًل بقيادهتا مبوجب وكالة خاصة صادرة

من البلد الذي سجلت فيه السيارة و مصدقة حسب األصول.
2 _ أن تكون لديه إقامة صاحلـة يف البلد الذي سجلت فيه السيارة إن مل

يكن من مواطين تلك الدولة.
3 _  أن يكون حاصاًل على رخصة قيادة سارية املفعول.

املادة )10(
) أ ( يشترط يف دفتر املرور الـدويل ألجل االستفادة من أحكام هذه الالئحة أن
تعترف به إدارة اجلمارك، وأن تغـطي مدة سريان الـدفتر مدة اإلدخال

املؤقت للسيارة.
)ب( تتبع اإلجراءات التالية عند دخول السيارة مبوجب دفتر املرور الدويل :

1 _ تسجيل رقم رخصة اإلدخال املؤقت وتارخيها واملهلة املمنوحة هلا على
دفتر املرور.

2 _ اقتطاع القسيمة اخلاصة من دفتر املرور يف حاليت الدخول واخلروج.
املادة )11(

يسمح للطلبة واملبتعثني )من غري مواطين دول جملس التعاون ( الذين يدرسون يف
إحدى اجلامعات اواملعاهد يف الدولة ـ  بتجديد مدة اإلدخال املؤقت لسياراهتم خالل

فترة الدراسة أو البعثة، بشرط أن تكون مضمونه بدفتر مرور دويل ساري املفعول. 
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املادة )12(
متنح رخص اإلدخال املؤقت للسيـارات بالدائرة اجلمركية وفق أحكام هذه

الالئحة.
املادة )13(

) أ ( جيـب أن تتضمن رخصة اإلدخال املؤقت مجيع املعلـومات املتعلقة بالسيارة
والشـخص صاحب العالقة من حيث رقم السيارة واهليكل واحملرك وصنف

السيارة واللون وكذلك اسم صاحب العالقة وجنسيته ورقم جواز سفره.
)ب( ينتهي وضع اإلدخال املؤقت للسيارة األجنبية خبروجها من الدولة عن طريق
إحدى الدوائر اجلمركية أو بوضعهـا يف املنطقة احلرة أو بالتخليص عليها
حمليًا وتأدية ما يستحق عليها من ضرائب "رسوم" مجركية مبوافقة اجلمارك.

البـاب الثالـث
إعادة تصدير البضائـع

بناًء على ما ورد يف أحكام املادة )95( مـن نظام "قانون" اجلمارك املوحد
لـدول اجمللس، تكون اإلجراءات والشروط والضمانات عند إعادة تصدير البضائع

األجنبية الداخلة إىل الدولة على النحو التايل :
املادة )14(

جيوز إعادة تصدير البضائع األجنبية الداخلة إىل الدولة، اليت مل تستوف عنها
الضرائب"الرسوم" اجلمركية . ويشمل ذلك ما يلي :

1 _ البضائع املستوردة اليت مل تسحب من املخازن اجلمركية.
2 _ البضائع املستوردة بقصد إعادة التصدير، اليت أفرج عنها مؤقتًا لقاء ضمانات
نقدية أو مصرفية تتضمن الضرائب "الرسوم" اجلمركية وخالل مدة ال تتجاوز

ستة أشهر من تاريخ اإلفراج.
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3 _ البضـائع املدخلة إىل الدولة حتت وضع اإلدخال املؤقت ويرغب أصحاهبا يف
إعادة تصديرها.

4 _ البضائع املودعة يف املستودعات كأحد األوضاع املعلقة للضرائب "الرسوم" اجلمركية.
املادة )15(

) أ ( يعاد تصدير البـضائع مبوجب بيانات إعادة تصـدير تتضمن مجيع العناصر
املميزة للبضاعة، وتنظم وفقًا ملا يقرره املدير العام. 

)ب( جيوز أن يكون الشـخص الذي يعيد تصدير البضاعة غري مستوردها، بشرط
موافقة الدائرة اجلمركية على ذلك. 

)ج( جيب تثبيت رقم البيان اجلمـركي الذي استوردت مبوجبه البضاعة على بيان
إعادة التصدير.

) د ( ختضع البضـاعة للمعاينة اجلمركيـة واإلجراءات اجلمركية املقررة مبوجب
النظام "القانون" املوحد للجمارك.

املادة )16(
بناًء على ما ورد يف أحكام املادة )97( من نظام قانون اجلمارك املوحد لدول اجمللس،
يتم إعـادة الضرائب "الرسوم"  اجلمركية على الـسلع األجنبية املعاد تصديرها خلارج دول

جملس التعاون واسترداد الضرائب "الرسوم" اجلمركية املستوفاة عليها وفقًا للضوابط التالية :
1 _ أن يـكون امُلصّدر )معيد التصدير( هـو املستورد الذي وردت بامسه السلعة
األجنبية  ، أو أي شخص آخر مىت أثـبت إلدارة اجلمارك مبا ال يدع جمااًل

للشك شراءه للبضاعة.
2 _ أن ال تقل قيمـة السلعة األجنبية املراد إعادة تـصديرها واسترداد الضرائب
"الرسوم" اجلمـركية املستوفاة عليها عن مخسة آالف دوالر أمريكي  )أو ما

يعادهلا من العملة احمللية( .
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3 _ ) أ ( أن تتم إعادة تصدير السلعة االجنبية خالل سنة ميالدية من تاريخ سداد
الضرائب "الرسوم" اجلمركية عليها عند استريادها ألول مرة من خارج

دول اجمللس .
)ب( أن تتم املطالبة بإعادة الضرائب "الرسوم" اجلمركية املستوفاة عليها خالل

ستة أشهر ميالدية من تاريخ إعادة التصدير .
4 _ أن تكون السلع األجنبيـة املطلوب إعادة تصديـرها من إرسالية واحدة ،
هبدف التعرف عليها ومطابقتها مع مستندات االسترياد ، وجيوز إعادة تصدير
اإلرسالية علـى أجزاء مىت أثبت إلدارة اجلمارك مبا ال يدع جمااًل للشك بأهنا

جزء من نفس اإلرسالية .
5 _ أن تكـون املطالبة بإعادة الضرائب "الـرسوم"اجلمركية على سلع أجنبية مل
تـستعمل حمليًا بعد استريادها من خـارج دول اجمللس ، وبنفس حالتها عند

االسترياد .
6 _ تقتصر إعادة الضرائب "الرسوم" اجلمركية على تلك املدفوعة فعاًل على السلع

األجنبية عند استريادها  .
7 _ يتم إعادة الضرائب "الرسوم" اجلمركية بعد إعادة تصدير السلعة األجنبية املراد
إعادة الرسوم "الـضرائب" اجلمركية املـستوفاة عليها والـتأكد من كافة

املستندات الالزمة إلعادة التصدير .
8 _ يتم استخـدام البيان اجلمركي املوحد املتفـق عليه عند إعادة تصدير السلع
االجنبية اىل خارج دول اجمللس املراد استرجاع الضرائب "الرسوم" اجلمركية

املستوفاة عليها .
9 _ يعمل هبذه الضوابط مباشرة مع بدء تطبيق نقطة الدخول الواحدة والتحصيل
املشترك وتوزيع الرسوم "الضرائب " اجلمركية املفروضة على السلع األجنبية.
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10 _ تتم مراجعة هذه الضوابط بعد مرور ثالث سنوات من تاريخ تطبيقها ، أو
كلما كان ذلك ضـروريًا ، بناء على طلـب من إحدى الدول األعضاء ،

وللجنة التعاون املايل واالقتصادي حق تفسري وتعديل هذه الضوابط .
11 _ تكون األولوية يف التطبيق هلذه الضوابط عند تعارضها مع األنظمة والقوانني

واإلجراءات املطبقة يف أية دولة عضو  .
املادة )17(

) أ ( ختضع وسائط النقل الربية اليت تنقل البضاعة املعاد تصديرها لألحكام املتعلقة
بـالترصيص ووضع األختام وسالمة األغطية )الشوادر( واحلبال، وغري ذلك

من األحكام اليت تنطبق على وضع العبور )الترانزيت(.
)ب( جيب أن يعاد تصدير البضائع خالل املدة املقررة هلا.

)ج( ُتضمن الضرائب "الرسـوم" اجلمركية املستحقة علـى البضاعة املراد إعادة
تصديرها مبوجب ضمانات نقدية أو مصرفية.

املادة )18(
يتم إبراء بيانات إعادة التصديـر وتسدد قيودها وترد الضمانات املقدمة بعد

تقدمي أحد اإلثباتات التالية :
1 _ نسخه من بيان إعادة التصدير خمتومة وموقعة من املوظف اجلمركي املختص

يف مركز اخلروج اجلمركي مبا يفيد خروج البضاعة من البالد.
2 _ نسخه من بيان إعادة التصدير خمتومة وموقعة من املوظف اجلمركي املختص مبا

يفيد دخول البضاعة للمنطقة احلرة.
3 _ شهادة إبـراء مصدقة من السلطات املختصـة يف بلد املقصد مبا يفيد دخول

البضاعة املعاد تصديرها إليها.
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البـاب الرابـع
إعـفاء األمتعة الشخصية واهلدايا الواردة مع املسافرين 

بناًء علـى ما ورد يف أحكام الفقرة )ب( من املادة )103( من نظام "قانون"
اجلمارك املوحد لدول اجمللس، تكون الضوابط والشروط اخلاصة  بإعـفاء األمتعة

الشخصية واهلدايا الواردة مع املسافرين على النحو التايل :
املادة )19(

تعفى من الضـرائب "الرسوم" اجلمركية األمتعـة الشخصية واهلدايا الواردة
بصحبة املسافرين اليت ال تزيد قيمتها عن )3000( ثالثة آالف ريال سعودي أو ما

يعادهلا من عمالت دول اجمللس األخرى .
املادة )20(

 يشترط ألجل اإلستفادة من اإلعفاء ما يلي :
1 _ أن تكون األمتعة واهلدايا ذات طابع شخصي وبكميات غري جتارية.

2 _ أاّل يكون املسافر من املتردديـن على الدائرة اجلمركية أو من ممتهين التجارة
للمواد اليت حبوزته.

3 _ أاّل يزيد عدد السجائر اليت يطبق عليها اإلعفاء على )400( أربعمائة سيجارة.
املادة )21(

ختضع األمـتعة واهلدايا اليت يطبق عليهـا اإلعفاء املشار إليه يف املادتني )18
و19( من هذه الالئحة ألحكام املـنع والتقييد الواردة يف نظـام قانون اجلمارك

املوحد لدول اجمللس والتشريعات الوطنية لكل دولة عضو.
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البـاب اخلامس
إعفاء مستلزمات اجلمعيات اخلريية من الضرائب

"الرسوم" اجلمركية

بناًء على ما ورد يف أحكام  املادة )104( من نظام "قانون" اجلمارك املوحد
لدول اجمللس، تكون الشروط والضوابط عند إعفاء مستلزمات اجلمعيات اخلريية من

الضرائب "الرسوم" اجلمركية على النحو التايل :
املـادة )22(

) أ ( جيب أن تكون اجلمـعية اخلريية املستفيدة مـن اإلعفاء  مسجلة لدى اجلهة
احلكومية املختصـة يف الدولة، وأن يكون غرض إنشائها تقدمي خدمات يف
اجملاالت اإلنسانية أو االجتماعيـة أو الثـقافية أو العلمية أو الدينية أو أي

هدف خريي آخر، دون أن يكون اهلدف منه حتقيق ربح مادي .
)ب( ال تستفيد اجلـمعيات اليت يكون هدفـها نشاطا سيـاسيا من اإلعفاء من

الضرائب "الرسوم" اجلمركية.
املـادة )23(

يشترط يف املواد واملستلزمات املستوردة من قبل اجلمعية اخلريية لكي تعفى من
الضرائب "الرسوم" اجلمركية ما يلي:

1 _ أن تكون ذات طبيعـة تتناسب وأغراض اجلمعية والنشاط الذي متارسه طبقًا
لنظامها األساسي.

2 _ أن يتنـاسب حجم وكميـة املواد واملستلـزمات املطلـوب إعفاؤها مع
االحتياجات الفعلية اليت متكن اجلمعية اخلريية من ممارسة نشاطها اخلريي.
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3 _ أن تستورد هذه املواد واملستلزمات باسم اجلمعية اخلريية مباشرة .
املادة )24(

) أ ( ال جيوز للجمعيـة التصرف يف املواد واملـستلزمات املعـفاة من الضرائب
"الرسوم" اجلمـركية يف غري الغاية الـيت أعفيت من أجلها، وتكون إدارة

اجلمعية مسؤولة عن ذلك جتاه اجلمارك.
)ب( يف حال رغبة اجلمعية يف بيع املواد واملستلزمات املستهلكة أو املستعملة، اليت
سبق إعفاؤها من الضرائب "الرسوم" اجلمركية فعليها أن تتقدم بطلب خَطي

إلدارة اجلمارك للحصول على املوافقة بالبيع بعد إجراء املعاينة الالزمة هلا.
املـادة )25(

تقوم اجلهة احلكومية املختصة مبخاطبة إدارة اجلمارك إلعفاء املواد واملستلزمات
الواردة إىل اجلمعية اخلريية من الضرائب "الرسوم" اجلمركية لكل حالة على حدة.

البـاب السادس
البضائع اخلاضعة ألحكام النطاق اجلمركي

وشروط النقل داخله
بنـاًء على ما ورد يف أحكام املادة )121( من نظام "قانون" اجلمارك املوحد

لدول اجمللس، تعامل البضائع اخلاضعة ألحكام النطاق اجلمركي وفقًا ملا يلي:
املـادة )26(

 يشـترط يف نقل البضائع اخلاضعة ألحكام الـنطاق اجلمركي أن تكون مرفقة
بتصريح نقل صادر عن الدائرة اجلمركية مبينًا فيه ما يلي :

1- اسم صاحب العالقة .
2- العناصر املميزة للبضاعة مثل النوع والعدد والوزن واملنشأ والقيمة. 
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3- اسم ونوع ورقم واسطة النقل ونوعها ورقمها، واسم قائدها .
4- املكان املراد نقل البضاعة منه ومقصدها.
املـادة )27(

) أ ( حيظر حيازة البضائع داخل النطاق اجلمركي إال يف األماكن اليت حتددها إدارة
اجلمارك . 

)ب( حتدد االحتياجات العادية للبضاعة اليت ميكن اقتناؤها داخل النطاق اجلمركي
لغرض االستهالك بقرار من إدارة اجلمارك .

املـادة )28(
يعد نقل البضاعة اخلاضعة ألحكام النطاق اجلمركي أو حيازهتا أو التجول هبا
داخل النـطاق بشكل خمالف ألحكـام نظام "قانون" اجلـمارك املوحد والئحته

التنفيذية - يف حكم  التهريب . 
البـاب السابع

الغرامات املالية املفروضة على املخالفات اجلمركية
مع عدم اإلخالل بأحكام املواد )142 و143 و144(، وبناًء على ما ورد يف
نص املادة )141( من نظام "قانون" اجلمارك املوحد تكون قواعد فرض الغرامات

املالية عن املخالفات اجلمركية على النحو اآليت :
املـادة )29(

غرامة ال تزيد على مثلي الضرائب "الرسوم" اجلمركية وال تقل عن مثلها عن
املخالفات التالية :

1 _ البيان اجلمركي )الـصادر، إعادة التصديـر( الذي من شأنه أن ُيؤدي إىل
االستفادة من استرداد ضرائب "رسوم" مجركية أو تسديد قيود بضائع مدخلة

حتت وضع اإلدخال املؤقت دون وجه حق.
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2 _ الزيادة  أو النقص غري املربر على ما أدرج يف بيان احلمولة "املانيفست" أو ما
يقوم مقامه.

3 _ استعمال املـواد املشمولة باإلعفاء أو بتعريفة مجركية خمفضة يف غري الغاية أو
اهلـدف الذي استوردت من أجله، أو تبديلها أو بيعها أو التصرف فيها دون
موافقة إدارة اجلمارك وتأديـة ما يتحقق عليها من ضرائب "رسوم" مجركية
وفقًا للمـواد )99 و 100 و 104( من النظام "القانون" واألحكام الواردة

يف هذه الالئحة.
4 _ التصرف يف البضائع اليت هي يف وضع معلق للضرائب "الرسوم" اجلمركية يف
غري األغراض اليت أدخلت من أجلهـا، أو إبداهلا دون موافقة إدارة اجلمارك

وتأدية ما يستحق عليها من ضرائب "رسوم" مجركية.
5 _ استرداد الضرائب "الرسوم" اجلمركية أو الشروع يف استردادها .

املـادة )30(
غرامة ال تقل عن )500( مخـسمائة ريال سعودي وال تزيد على )5000(
مخسة آالف ريـال سعودي أو ما يعادهلـا من عمالت دول اجمللس األخرى عن

املخالفات اجلمركية التالية :
1 _ البيانات اجلمركية  املخالفة اليت من شأهنا أن تؤدي إىل التخلص من أي شرط

أو قيد يتعلقان باالسترياد أو التصدير. 
2 _ البيان اجلمركي املخالف يف القيمة أو النوع أو العدد أو الوزن أو القياس أو املنشأ
الذي مـن شأنه أن يؤدي إىل تعريض الضرائب "الـرسوم" اجلمركية للضياع،
وذلك بالتصـريح يف البيان اجلمركي مبا خيالف الـوثائق املرفقة به، اليت تكون

مطابقة لواقع البضاعة وفقًا ألحكام املادة )47( من النظام "القانون".
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3 _ تغيري الطرق واملسالك احملددة يف بيان العبور "الترانزيت" دون موافقة اإلدارة
وفقًا ألحكام املادة )71( من النظام "القانون".

4 _ عدم وجود بيان محولة "مانيفست" بالبضاعة، او وجود أكثر من بيان محولة
"مانيفست" للبضاعة الواحدة وفقًا ألحكام املواد )30/أ ، 36/أ ، 38( من

النظام "القانون" .
5 _ تقدمي الشهادات الالزمة إلبـراء وتسديد بيانـات العبور "الترانزيت"  أو
اإلدخـال املؤقت أو إعادة التصدير خالفًا للـشروط اليت حيددها املدير العام

وفقًا ألحكام املادة )68( من النظام "القانون" .
6 _ خمالفة القواعد والشـروط اخلاصة بتنظيم إيداع البضائع يف املستودعات اليت
يصدرها املـدير العام وفقـًا ألحكام املادتـني  ) 74 و 75( من النظام

"القانون".
7 _ رسو السفن أو هبوط الطائـرات أو وقوف وسائط النقل األخرى، يف غري
األماكن احملددة هلا واليت ترخص هبا اإلدارة وفقًا ألحكام املواد )20 و21 و

22 و 37( من النظام "القانون".
8 _ مغادرة السفـن والطائرات ووسائط النقل األخرى للموانئ أو النطاق اجلمركي
دون ترخيص من إدارة اجلمارك وفقًا ألحكام املادة )41( من النظام "القانون".

9 _ نقل بضاعة من واسطة نقل إىل أخرى دون موافقة اإلدارة وفقًا على األحكام
املـادتني  ) 32 و 45( من النظام "القانون".

10 _ تفريغ البضائع من السفن أو وسائط النقل األخرى أو سحب البضائع دون
تـرخيص من إدارة اجلمارك أو بغياب مـوظفيها أو خارج األوقات احملددة

لـذلك وفقـًا ألحكام املواد )32 و 40 و 45( من النظام "القانون".
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11 _ إعاقة موظفي إدارة اجلمارك عن القيام بواجباهتم وممارسة حقهم يف التفتيش
والتدقيق واملعاينـة وفقًا ألحكام الباب الثالث عـشر من النظام "القانون"،

وتفرض هذه الغرامة حبق كل من شارك يف هذه املخالفة.
12 _ عدم االحتفاظ بالسجالت والوثائق واملستندات وما يف حكمها خالل املدة

احملددة يف املادتني )115، 127( من النظام "القانون".
13 _ قطع الرصاص أو نزع األختام اجلمركية عن البضائع. 

املـادة )31(
غرامة ال تقل عن )500( مخسمائة ريال سعودي وال تزيد عـلى )1000(
ألف ريال سعـودي أو ما يعادهلا بعمالت دول اجمللـس األخرى عن املخالفات

اجلمركية التالية :
1 _ عدم تقـدمي بيان احلمولة "املانيفست" أو ما يقوم مقامه واملستندات األخرى
لدى االسترياد والتصدير، وكذلك التأخري يف تقدمي بيان احلمولة "املانيفست"
أو ما يقوم مقامه عن املـدة احملددة وفقـًا ألحكام املواد )30 و36 و39

و41( من النظام "القانون".
2 _ عدم تأشري بيان احلمولة من السلطات اجلمركية يف ميناء الشحن يف األحوال
اليت يتوجب فيها هذا التأشري وفقًا ألحكام املادة )31( من النظام "القانون".

3 _ ذكر عدة طرود مقفلة وجممعة بأي طريقة كانت يف بيان احلمولة "املانيفست"
أو ما يقوم مقامه على أهنـا طرد واحد وفقًا ألحكام املادة )44( من النظام
"القانون"، مع مـراعاة التعليمات اليت يصدرها املدير العام بشأن املستوعبات

والطبليات واملقطورات.
4 _ إغفال ما جيب إدراجه من  معلومات يف بيان احلمولة "املانيفست" أو ما يقوم

مقامه.
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5 _ االسترياد عن طريق الربيد لرزم مقفلة أو علب ال حتمل البطاقات املعتدة خالفًا
ألحكـام االتفاقيات الربيدية العـربية والدولية وللتشـريعات الوطنية وفقًا

ألحـكام املـادة )43( من النظام "القانون".
6 _ أي خمالفة أخرى ألحكام القرارات الوزارية والتعليمات الصادرة مبقتضى النظام

"القانون".
املـادة )32(

غرامة قـدرها )200( مـائتا ريال سعودي أو ما يعادهلا من عمالت دول
اجمللـس األخرى عن كل يوم تأخري، على أاّل تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة،
وذلك عن خمالفات التأخري يف تقدمي البضائع املرسلة بالعبور "الترانزيت"  أو إعادة
التصدير إىل الدائرة اجلمركيـة اليت ستخرج منها البضاعة أو إىل الدائرة اجلمركية

املرسلة إليها البضاعة بعد انقضاء املدد احملددة هلا يف البيانات اجلمركية.
املـادة )33(

غرامة قـدرها )200( مائتا ريال سعـودي أو ما يعادهلا من عمالت دول
اجمللس األخـرى وذلك عن كل يوم تأخري على سيـارات النقل العامة وسيارات
األجرة القـادمة للدولة، على أاّل تتجـاوز الغرامة )10000( عشرة آالف ريال

سعودي أو ما يعادهلا من عمالت دول اجمللس األخرى.
املـادة )34(

غرامه قدرها )1000( ألف ريال سعـودي أو ما يعادهلا من عمالت دول
اجمللـس األخرى عن كل أسبوع تـأخري أو جزء منه، على أاّل تـتجاوز الغرامة
)20%( عشرين يف املائة مـن قيمة البضاعة عن خمالفات التأخري يف إعادة تصدير
البضاعة املدخلة حتت وضع اإلدخال املؤقت بعد انقضاء املدة احملددة هلا يف البيانات
اجلمركية . أما بـالنسبة للسيارات السياحيـة فيفرض عليها غرامة قدرها )20(
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عشرون ريااًل سعوديًا أو ما يعادهلا من عمالت دول اجمللس األخرى عن كل يوم
تأخـري، على أاّل تتجاوز الغرامــة )10%( عشرة يف املائة مـن قيمة السيارة

السياحية بعد انقضاء املدة احملددة هلا يف رخصة اإلدخال املؤقت.
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املذكرة اإليضاحية
لنظام "قانون" اجلمارك املوحد 

لدول مجلس التعاون لدول اخلليج العربية 





املذكرة اإليضاحية
لنظام "قانون" اجلمارك املوحد 

لدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية 

وضع نظام "قانون" اجلمارك املوحد لدول جملس التعاون ـ الذي أعدته جلنة
فنية من الـدول األعضاء باجمللس ـ ليفي باألحكام اخلـاصة بالشؤون اجلمركية
وينظـم عالقة اجلمارك باملتعاملني معهـا. وهو يتضمن أحكام وإجراءات دخول
البضائع لدول اجمللس وخروجهـا منها وعبور البضائع عرب أراضيها. ويوضح هذا

النظام "القانون" حقوق املوظفني العاملني بتلك اإلدارات .
و يهدف هذا الـنظام "القانون" إىل محايـة اجملتمع من خالل مراقبة دخول

وخروج األشخاص والبضائع ووسائط النقل .
ويقع هذا النظام "القانون" يف )17( بابًا حتتوي على )179( مادة، حيث يعد
األداة القانونـية اليت تنظم عمل الدوائر اجلمركية وحتديد املناطق اليت ختضع للرقابة
اجلمركية، وطبيعة اإلجراءات اجلمركية يف اجلمارك الربية والبحرية واجلوية ومجارك
الربيـد، واليت تطبق يف خمتلف العمليات اجلمركـية، ومنها االسترياد، والتصدير ،
واإلدخال املؤقت، وإعـادة التصدير، والعبور "الـترانزيت". وهو األداة اليت يتم
مبوجبها  تطبيق التعرفة اجلمركية واستيفاء الضريبة "الرسوم" اجلمركية على البضائع
الـواردة، وهي مجيعها نظم تدعم االجتـاه اىل جعل دول اجمللس سوقًا دولية وإىل
تشجيع صناعاهتا ومشروعاهتا الوطنية مع توسيع دائرة معامالهتا وزيادة صادراهتا .

كما يتضمن هذا النظام "القانون "  حتديد مراحل ختليص البضاعة، واإلعفاء
من الرسوم والضرائب اجلمركية، وأحكام وشروط اإلدخال املؤقت للبضائع دون
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استيفاء رسـوم وضرائب مجركية علـيها، وحتديد املستنـدات املطلوب تقدميها
للجمارك لتخليص البضائع، باإلضافة إىل األحكام اخلاصة بإنشاء املناطق واألسواق
احلرة، وتنظيم عمل املخلصني اجلمـركيني وشروط حصوهلم على رخص مزاولة

التخليص اجلمركي، ومعاجلة املخالفات اجلمركية  وقضايا التهريب .
وروعي يف هـذا النظام "القانون"  أحدث النـظم والقوانني اجلمركية لدول
اجمللس والدول العـربية باإلضافة إىل مراعـاة خصوصية دول اجمللس وطبيعة دور
اجلمارك فيها، واتفاقـية منظمة التجارة العاملـية (WTO)واالتفاقيات املنبثقة عن

. (WCO) منظمة اجلمارك العاملية
وقد أقر نـظام قانون اجلمـارك املوحد لدول اجمللـس يف الدورة العشرين
للمجلس األعلى اليت عقدت يف الرياض باململكة العربية السعودية يف شهر نوفمرب
1999م، على أن يطبق بشكل اسـترشادِي ملدة عام من تاريخ إقراره من اجمللس
األعلى، وأن يراجع وفـق ما يـرد إىل األمانـة العامة من مالحظات حوله من
الدول األعضاء متهيدًا للعمل به بشكل إلزامي يف مجيع إدارات اجلمارك يف الدول

األعضاء يف هناية عام 2000م. 
ولضرورة استكمال اجلوانب الالزمة للعمل بنظام قانون اجلمارك املوحد يف إدارات
اجلمارك بدول اجمللس، ومـراجعة مالحظات الدول األعضاء حوله، واالنتهاء من
إعداد املذكرة التفسريية والالئحة الـتنفيذية اخلاصة به عرضت األمانة العامة على
اجمللس األعلى يف دورته احلادية والعـشرين متديد العمل هبذا النظام "القانون" لعام
آخر، فقـرر اجمللس األعلى يف دورته احلادية والعشرين اليت عقدت يف املنامة بدولة
البحرين يف شهر ديسمرب 2000م " متـديد العمل به بشكل استرشادي ملدة عام
آخر، على أن يطبق بشكل إلزامي يف مجيع إدارات اجلمارك بدول اجمللس ابتداء من

ينايـر عام 2002م".
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واهلدف مـن وجود نظام "قانون" مجركي مـوحد لدول اجمللس هو توحيد
اإلجراءات اجلمـركية يف مجيع إدارات اجلمارك بدول اجمللس ، واملسامهة يف تعزيز
الـتعاون يف جمال اجلمارك وتنظيم اإلجـراءات اجلمركية يف دول اجمللس، وتنظيم
عالقة هذه اإلدارات باملتعـاملني معها بدول اجمللـس، حبيث ال جيد املتعامل مع
إدارات اجلمارك يف هذه الـدول أي اختالف يف اإلجراءات اجلمركية يف أي من
دول اجمللس. وينظم هذا النظـام "القانون" عالقة إدارات اجلمارك ببقية اإلدارات
احلكومية بالدول األعضـاء، ويدعم التبادل التجاري فيما بينها، وبقية دول العامل

اخلارجي، الذي يعد أحد األسس للعمل باالحتاد اجلمركي لدول اجمللس.
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الباب األول :
تعريفات و أحكام عامة 

تطرق هذا الباب إىل تعريف اسم هـذا النظام بـ )نظام " قانون" اجلمارك
املوحد لدول جملس التعاون لـدول اخلليج العربية (. و تضمن تعريفات للعبارات
الواردة فيه. ونص على أن تسري أحـكامه على األراضي اخلاضعة لسيادة الدولة
ومياههـا اإلقليمية، و أجاز إنشاء مناطـق حرة عليها وخضوع كل البضائع اليت
تدخل الدولة أو خترج منها ألحكامه. وأعطت املادة )5( احلق إلدارة اجلمارك أن
متارس صالحياهتـا يف الدوائر اجلمركية والنطـاق اجلمركي وعلى امتداد أراضى

الدولة ومياهها اإلقليمية ضمن الشروط احملددة يف هذا النظام "القانون" .
 أما فيما يتعلق بإنشاء الدوائر اجلمركية وإلغائها فإن ذلك يصدر بقرار من
الوزير املختص الـذي ترتبط به إدارة اجلمارك، وكذلك احلال فيما يتعلق بتحديد

اختصاصات الدوائر اجلمركية وساعات العمل فيها .
 ونصت املادة )8( على عدم جواز القيـام باإلجراءات اجلمركية إال يف
الدوائر اجلمركية. ويقصد هبذه اإلجراءات تلك املطبقة عند دخول البضاعة للدائرة
اجلمركية. واستثنت هـذه املادة من ذلك احلاالت اليت حيدد قواعدها املدير العام،

وذلك بتطبيق نص املادة )53( من النظام "القانون" املوحد .
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الباب الثاني
أحكام تطبيق التعرفة اجلمركية

تضمن هذا الباب مبادئ تطبيق التعرفة اجلمركية وفقًا ملا يلي :
نصت املادة )9( على إخضاع البضائع اليت تدخل الدولة للضرائب "الرسوم"
املقررة يف التعرفة اجلمركيـة وللضرائب والرسوم األخرى، واستثنت من ذلك ما
استثين مبوجب أحكام هذا النظام "القانون" أو مبوجب االتفاقية االقتصادية املوحدة
لدول اجمللس أو أي اتفاقيـة دولية أخرى من خالل التـنسيق املشترك بني دول

اجمللس.
واهلدف مـن حصر االستثناء من اخلضوع للضـريبة "الرسوم" اجلمركية يف
احلاالت اليت تطرقت إليها هـذه املادة هو قيام االحتاد اجلمركي بني دول اجمللس،
والذي يـقوم على أساس نقطة الـدخول الواحدة والتحصيل املـشترك للضريبة

"الرسوم" اجلمركية جتاه العامل اخلارجي.
 وحددت املادة )10( أسس استيفاء الضريبة "الرسوم" وهي إما أن تكون
مئوية )نسبة مئوية من قيمة البضاعة لألغراض اجلمركية(  أو نوعية )مبلغًا مقطوعًا
على كل وحدة من البضاعة، كالوزن أو العدد أو املساحة أو احلجم، وغريها من
املواصفات اخلاصة بالبضاعة(. وأجـازت هذه املادة أن تكون الضريبة "الرسوم"
اجلمـركية مئوية ونوعـية معًا، ويقوم هذا على أسـاس اجلمع بني الفئتني املئوية

والنوعية للنوع الواحد من البضاعة .
ولقد ترك أمـر فرض الضرائب " الرسوم" اجلمركية أو تعديلها أو إلغائها يف
املادة )11( حسب األداة القانونية لكل دولة وفق أنظمتها القانونية والدستورية مع
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مراعاة القرارات اليت تصـدر عن اجمللس يف هذا الشأن وأحكام االتفاقيات الدولية
النافذة .

وجاءت بقية مواد هـذا الباب لبيان خضوع البضـائع للضريبة " الرسوم"
اجلمركية من تاريخ تسجيل البيـان اجلمركي، وبيان أحكام الضرائب " الرسوم"
عند وجوب تصفية البضائع اليت انتهت مدة إيداعها يف املستودعات، وخروج هذه
البضائع من املنـاطق واألسواق احلرة، وحددت التعرفة الواجبة التطبيق يف حاالت

البضائع املهربة أو اليت يف حكمها، أو حاالت البضائع اليت تعرضت للتلف .

الباب الثالث 
املنع والتقييد

ألزم هذا الباب املستوردين بأن يقـدموا بيانًا مجركيًا عن كل بضاعة تدخل
الدولة أو خترج منها، وهذا البيان يعد املستند الرمسي الذي يقدم للجمارك مرفقًا به
مجيع املستندات املتعلقة بـالبضاعة، على أن تعرض الـبضائع املذكورة يف البيان
اجلمـركي على أقرب دائرة أو مركز مجركي لنقطة دخول البضاعة، سواء أكانت
برية أم حبرية أم جوية. وتضمن البـاب حظر رسو وسائل النقل البحرية إال وفق

الشروط واألوضاع احملددة يف املادتني )20 ،21(  .
أما املادة )22( فتتعلق بالـطائرات القادمة والـطائرات املغادرة، وشروط

اهلبوط واإلقالع وفق األحكام الواردة فيها .
أما املادة )23( فقد حظـرت على وسائل النقل الربية دخول الدولة أو اخلروج
منها إال يف املـناطق اليت توجد فيها دوائر أو مـراكز مجركية.  وألزمت املادة )24(
اإلدارة اجلمركية بالشروط واإلجراءات املتعلقة مبنع دخول أو خروج أو عبور البضائع

املمنوعة أو املخالفة هلذا النظام " القانون" أو أي نظام " قانون" أو قرار آخر.

 _ 136 _



الباب الرابع 
العناصر املميزة للبضائع

تضمن هذا الباب إيضاحًا وحتديدًا للعناصر املميزة للبضائع ) املنشأ  –القيمة
 –النوع( حيث ختضع البضائع املستوردة إلثبات املنشأ وفق القواعد املتفق عليها يف
إطار املنظمات االقتصادية الدولية واإلقليمية النافذة وجاء نـص املـادة )26( من
النظام "القانون" واملادة )1( من الالئحة الـتنفيذية متفقًا مع النصوص الواردة يف
اتفاقية القيمة املنبثقـة عن منظمة التجارة العامليـة، حيث تركت احتساب قيمة
البـضاعة لألغراض اجلمركية وفقـًا لألحكام واألسس احملددة تفصياًل يف الالئحة
التنفيذية للنظام "القانون". أما املادة )27( فقد حددت املستندات املطلوب إرفاقها
ببيان االسترياد وطبيعة هذه املستنـدات ومعاجلة حلاالت تعذر املستورد يف تقدمي
هذه املستـندات للجمارك. يف حني أن املادة )28( حددت قيمة البضائع املصدرة
بأهنا هي قيمتـها وقت تسجيل البيان اجلمركي مـضافا إليها مجيع النفقات حىت
وصول البـضاعة إىل الدائرة اجلمركية. أما املادة )29( فقد نصت على أن تصنف
البضائع اليت ال يوجـد هلا ذكر يف جدول التعرفة اجلـمركية وشروحاته وفق ما
يصدر عن منظمة اجلمارك العاملية هبذا الشأن، وهي اجلهة املعتمدة جلميع ما يتعلق
بالتصنيف الدويل، أما البضائع اليت ختضـع لفقرات فرعية حملية يف جدول التعرفة
واليت تزيد على ستة أرقام، فيتم تصنيفها يف إطار جملس التعاون لدول اخلليج العربية
على اعتبار أن اجلدول املوحد لتصنيف وتبويب السلع لدول جملس التعاون قد جاء

وفق النظام املنسق (H.S) املعمول به.
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الباب اخلامس 
االسترياد والتصدير

وقد مشل هذا البـاب املواد من ) 30 إىل 46 ( من النظـام " القانون" اليت
تـضمنت األحكام اخلاصة باالسترياد والتصـدير، حيث مت حتديد القواعد واألسس
واإلجراءات اليت جيب أن يتبعها ـ عنـد االسترياد أو التصدير ـ الناقلون للبضائع
عرب وسائل النقل اجلوية والربية والبحرية أو عن طريق الربيد، واملستندات اليت يتعني
تقدميها للسلطات اجلمركية ومواعيد تقدميها، وكذلك البيانات اليت جيب أن تتضمنها
هذه املستنـدات والضوابط اليت يتعني على الناقلني مـراعاهتا عند عمليات الشحن

والتفريغ وحدود مسؤوليتهم عن البضائع اليت ينقلوهنا عند اجتيازها حدود البالد .
وأتت املادة )46( من هذا الباب عنصرًا مهمًا من عناصر التيسري يف العمليات
اجلمركية، وذلك باستخدام وسائل التقنية احلديثة يف تبادل املعلومات الكترونيًا عند
التخليص اجلمركي على البضائع، وذلك وفق القواعد اليت حيددها الوزير أو اجلهة

املختصة .
الباب السادس 

مراحل التخليص اجلمركي

تناول هذا الباب إيضاحًا ملـراحل التخليص اجلمركي وبشكل تفصيلي من
حيث تقدمي البيان اجلمـركي وفقًا للنماذج املعتمدة يف إطار اجمللس، حيث أعطى
املـدير العام صالحية حتـديد الوثائق الـواجب إرفاقها مع البيـانات اجلمركية
واملعلومات الواجب أن تتضمنهـا الوثائق وحاالت التخليص عند عدم إبراز هذه
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الوثـائق يف حينها وفق الضمانات النقديـة أو املصرفية أو التعهدات، وذلك وفقًا
للشروط اليت حيددها املدير العام. وقد أجاز النظام "القانون" ألصحاب البضائع أو
من ميثلهم االطالع على بضـائعهم قبل تقدمي البيان اجلمركي، كما أن هلم أو من
ميثلهم حق االطالع علـى البيانات اجلمركية واملـستندات اجلمركية اليت ال جيوز

لغريهم االطالع عليها، باستثناء اجلهات القضائية أو الرمسية املختصة .
وقد عاجلت املواد )من 52 إىل 59( حق املوظف املختص باإلدارة مبعاينة البضائع
كليًا أو جـزئيًا حسب كل حالة ووفق األنظمـة املعمول هبا، وتطرقت إىل إجراءات
املعاينة وانتقال البضائع وضرورة حضور املالك للبضاعة عند إجراء املعاينة وحق اإلدارة
يف فتح الطرود وأخذ التحاليل على البضائع وحالة اختالف الواقع الفعلي للبضاعة عما
ورد يف املـستندات املرافقة وحاالت النقص يف املستنـدات اليت توضح نوعية البضاعة

ومواصفاهتا وحق اإلدارة يف إعادة املعاينة وغريها من أمور تتصل باملوضوع .
 أما املـادة )60( فقد تناولت مـوضوع التصريح واملعـاينة يف الدوائر
اجلمركية ملا يصطحبه املسافرون أو يعود إليهم وفق األصول والقواعد اليت حيددها
املديـر العام. وعاجلت املادة )61( تشكيل جلنة أسعار من موظفي اإلدارة مبوجب
قرار يصدره املديـر العام تكون مهمتها حل اخلالفات الـيت قد تنشأ بني الدائرة
وأصحاب العالقة حول قيمة البضائع املستوردة، وهلا االستعانة مبن تراه مـن ذوي
اخلبـرة، وذلك وفق التدابري واإلجراءات املنصوص عليها يف املادة )26( من هذا

النظام "القانون" دون اإلخالل حبق املستورد يف التظلم أمام القضاء.
 وعاجلت املادة )62( حـاالت اخلالف بني موظف اجلـمارك ومالك
البضاعة حول قيمة البضاعة بإحالة األمر إىل املدير العام لتسوية اخلالف أو إحالته
إىل جلنة الفصل يف القيمة. وبينت هذه املـادة حق املدير يف اإلفراج عن البضاعة

حسب الضمانات الواردة يف هذه املادة وشروطها .
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 املواد )من 63 إىل 66( تنـاولت موضوع تأديـة الضرائب " الرسوم"
اجلمركية والرسوم األخـرى واإلفراج عن البضائع حبسب القواعد والشروط اليت

حيددها املدير العام .

الباب السابع 
األوضاع املعلقة للضرائب "الرسوم" اجلمركية

ورد الضرائب "الرسوم" اجلمركية

تناول هذا الباب معاجلة األوضاع اليت ميكن مبوجبها اإلفراج عن البضائع ونقلها
من مكان إىل آخر داخل الدولة دون تأدية الضرائب "الرسوم" عليها، وهي األوضاع
املعلقة للضرائب " الـرسوم " اجلمركية، أي تكون فيـها تلك الضرائب "الرسوم"
اجلمركـية يف حالة تعليق. و تـطرق هذا الباب إىل نظـام رد الضرائب "الرسوم"
اجلمركيـة وهو النظام الذي يسمح بإعادة الـضرائب "الرسوم" اجلمركية اليت سبق

سدادها، وذلك عند خروج هذه البضاعة من البالد وفقًا لألحكام والقواعد التالية :
1 _ اإلفراج عن البضائع بتقدمي كفـالة نقدية أو ضمان مصريف يعادل ما يترتب
عليها من ضرائب " رسوم " مجركية وفق التعليمات اليت يصدرها املدير العام

ويكون اإلفراج عن هذه الكفاالت والضمانات بعد إبراز شهادات اإلبراء .
2 _ حالة عبور البضائع أراضي دول اجمللس وفق أحكام األنظمة واالتفاقيات الدولية
النافذة كاتفـاقية العبور )الترانزيت( للدول العربية وحسب املسارات احملددة
وعلى مسؤولية الناقل وفق التعليمـات اليت يصدرها املدير العام. أما الطرق

واملسالك وشروط النقل فتحدد بقرار من الوزير أو اجلهة املختصة .
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3 _ وجود البضائع داخل مستـودعات الدائرة اجلمركية وفق الشروط والقواعد
اليت حيددها املدير العام .

4 _ املناطق واألسواق احلرة اليت تنشأ باألداة القانونية لكل دولة، وحتدد القواعد
والشروط واإلجراءات اجلمركية اخلاصة هبا بقرار من الوزير أو اجلهة املختصة

مع تأكيد رقابة اجلمارك عليها. 
أما املادة )80( فقد حددت البضائع اليت حيظر دخوهلا إيل املناطق واألسواق
احلرة. وأشارت املادة )83( إىل عدم جواز نقل البضائع من منطقة حرة إىل أخرى
إال وفق األنظمة املعـمول هبا. يف حني نصت املادة )85( علـى معاملة البضائع

اخلارجة من املنطقة احلرة إىل داخل الدولة معاملة البضائع األجنبية. 
وقد اعتربت املـادة )87( إدارة املنطقة احلرة مسـؤولة عن املخالفات اليت

يرتكبها موظفوها . 
أما املواد )من 89 إىل 94( فقد أوضحت األحوال اليت يسمح فيها باإلدخال
املؤقت للبضائع غري املستوردة للـسوق احمللي، حيث يسمح بإدخاهلا البالد بصفة
مؤقتـة ومن مث إخراجها من البالد ثانية بعـد استنفاد تلك األغراض وانتهاء املدة

القانونية املسموح هبا لوجودها داخل البالد .
 كما أشارت إىل السماح بإدخال السيارات السياحية للبالد وفق نظام اإلدخال

املؤقت مع مراعاة االتفاقيات الدولية الصادرة هبذا الشأن .
وقد تطرقت املادة )97( إىل حـاالت رد الضرائب "الرسوم" كليًا أو جزئيًا
للضريبة "الرسوم" اجلمركية املستوفاة عن البضائع األجنبية يف حالة إعادة التصدير

حسب الشروط اليت حتددها الالئحة التنفيذية .

 _ 141 _



الباب الثامن 
اإلعفاءات

ويتضمن هذا الـباب األحكام اخلاصـة باإلعفاء من الضـريبة "الرسوم"
اجلمركية، وذلك يف املواد )مـن 98 اىل 106(. وقد مشل اإلعفاء السلع واملواد

التالية :
1 _ السلع املتفق على إعفائها يف التعرفة اجلمركية املوحدة لدول جملس التعاون .

2 _ السلع اليت ترد للهيئات الدبلوماسـية والقنصلية واملنظمات الدولية ورؤساء
وأعضاء السلكني الـدبلوماسي والقنـصلي املعتمدين لـدى الدولة وفق
االتفاقيات الـدولية والقوانني والقرارات النافـذة بشرط املعاملة باملثل، مع
مراعـاة أحكام املادة )100( اخلاصة بالشروط واإلجراءات املتعلقة بالبضائع

املعفاة مبوجب املادة )99( من هذا النظام " القانون" .
3 _ مـا يستورد للقوات املسلحة جبميـع قطاعاهتا و "قوى األمن الداخلي"  من

ذخائر وأسلحة ...إخل .
4 _ األمتعة الشخصية واألدوات املزنليـة املستعملة اخلاصة باملواطنني املقيمني يف
اخلـارج أو اخلاصة باألجـانب حني قدومهم ألول مرة بـقصد اإلقامة يف

الدولة. وذلك وفق الشروط اليت حيددها املدير العام .
5 _ األمـتعة الشخصية واهلدايا اليت جيلبهـا املسافرون وفق الشروط اليت حتددها

الالئحة التنفيذية .
6 _ مستلـزمات اجلمعيات اخلريية وفق الضـوابط والشروط احملددة يف الالئحة

التنفيذية املرافقة للنظام "القانون".
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7 _ احلاالت احملددة يف املادة )105( واملعفـاة من الضرائب "الرسوم" اجلمركية
مثل. البضائع ذات املنشأ الوطين املعادة اليت سبق تصديرها إىل خارج الدولة.
والبـضائع األجنبية املعادة إىل البالد اليت يثـبت أنه سبق إعادة تصديرها إىل

اخلارج. والبضائع اليت صدرت مؤقتًا إلكمال صنعها أو إصالحها .

الباب التاسع
رسوم اخلدمات

نصت املادة )107( علـى أن ختضع البضـائع اليت توضع يف الـساحات
واملستودعـات التابعة للدائرة لرسوم التخزين واملناولة والتأمني واخلدمات األخرى
اليت تقتضيها عملية خزن البضائع ومعاينتها وفقًا للمعدالت املقررة. وال جيوز بأي
حال من األحوال أن يتجاوز رسم التخزيـن نصف القيمة املقدرة للبضاعة. وإذا
أدارت املستـودعات جهات أخرى فلهـا استيفاء هذه الـرسوم وفق النصوص
واملعدالت املقـررة هبذا الشأن. وأجـازت هذه املادة إخضاع الـبضائع لرسوم
الترصيص واخلتم والتحليل ومجيع ما يقـدم هلا من خدمات، وأن حتدد اخلدمات
الواردة يف هذه املادة وشـروط استيفائها مبوجب قـرار يصدره الوزير أو اجلهة

املختصة .
الباب العاشر 

املخلصون اجلمركيون
عرف هـذا الباب املخـلص اجلمـركي وصفته وذلك يف املادة )108(،
وأعطت املادة )109( حق مزاولة هذه املهنة ملواطين دول جملس التعاون الطبيعيني

واالعتباريني بعد احلصول على ترخيص بذلك من اإلدارة .
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الباب احلادي عشر 
حقوق موظفي اإلدارة وواجباتهم

تنـاول هذا الباب الطبيعـة اخلاصة لعمل موظفي اجلـمارك املتعلقة جبانبني
مهمني، مها : اجلانب األمـين الذي يتمثل يف احليلولـة دون دخول مهربات أو
ممنوعات للدولة عن طـريق املنافذ اجلمركية، واجلانب االقتصادي الذي يتمثل يف
حتصيل الضرائب "الرسوم" اجلمـركية. و نظم حقوق موظفي اإلدارة وواجباهتم
واحلوافز اليت متـنح هلم، وأعطاهم هذا النظام "القانـون" سلطة الضبط القضائية.
وتطرق هذا الباب إىل السماح ملوظفي اجلمارك حبمل السالح على أن حيدد هؤالء
املوظفون بقرار من الوزير أو اجلهة املختـصة، وألزم السلطات املدنية والعسكرية

وقوى األمن الداخلي مساعدهتم يف تنفيذ املهمات املنوطة هبم عند الطلب.

الباب الثاني عشر 
النطاق اجلمركي
ويتضمن هذا الباب أحكام النطاق اجلمركي :

بينت املادة )121( أن للنطاق اجلمركي أحكامًا خاصة به، حسب ما ورد يف
الفقـرة )9( من املادة الثانية من هذا النـظام "القانون"، اليت أوضحت أن النطاق
اجلمركي البحري يشـمل منطقة البحر الواقعة ما بني الشواطئ وهناية حدود املياه
اإلقليميـة. ويشمل النطاق اجلمركي الربي األراضـي الواقعة ما بني الشواطئ أو
احلدود الربية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية حيدد بقرار من الوزير أو اجلهة
املختصة. وقد أخـضع هذا النص ألحكام النطاق اجلمـركي، البضائع  املمنوعة
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واملقيدة واخلاضعة لضرائب " رسـوم " مجركية مرتفعة وكذلك البضائع األخرى
اليت يعينها املدير العام بقرار منه، ويأيت هذا النص معتربًا وجود مثل هذه البضائع يف
هذه املناطق خاضعًا لألحكام اخلاصة بالنطاق اجلمركي اليت عادة ما جتعل تنقل مثل

هذه البضائع خاضعًا ألحكام خاصة للحيلولة دون هتريبها إىل داخل الدولة .

الباب الثالث عشر
القضايا اجلمركية

ويتناول هذا الباب موضوع القضايا اجلمركية اليت تعد جانبًا مهمًا يف أحكام
هذا النظــام " القانون " وفقا ملا يلي :

املواد ) مـن 122 إىل 128( تتعلق بالتحـري عن التهريـب وفق الضوابط
والصالحيات الواردة يف هذه املواد مثل الكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش
األشخاص وحجز البضائع واالطالع على املستندات والسجالت واملراسالت وغريها
وحق التحفظ على أي شخص يف حالة االشتباه وفق القواعد اليت يصدر بشأهنا قرار
من الوزير أو اجلهة املختصة. وقد أوضحت الفقرة )3( من املادة )126( أن ممارسة

العمل خارج النطاقني اجلمركيني يكون داخل حدود الدولة.
 املواد ) من 129 اىل 134( حددت تنظيم حمضر الضبط وبينت العناصر
الرئيسية اليت جيب أن يتضمنهـا. وقد عدت هذا احملضر حجة فيما يتعلق بالوقائع

املادية، وال يعد النقص فـي هذا احملضر سببًا لبطالنه .
 وأجازت للدائـرة اجلمركية حجز البضائع ـ موضوع املخالفة ـ أو جرم
التهريب واألشياء اليت استعملت إلخفـائها، وكذلك وسائط النقل املختلفة باستثناء
تلك الوسـائط املعدة لنقل الركـاب، إال إذا كانت قد أعدت خـصوصا لغرض
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التهريب. ولإلدارة احلق يف التصرف يف املواد املهربة أو اليت شرع يف هتريبها إذا كانت
من نوع املخدرات وما يف حكمها وفق األنظمة والقوانني املعمول هبا يف الدولة .

املواد )من 135 إىل 137( تناولت احلجز االحتياطي للبضائع املهربة وتنظيم
هذه العملية، وأجازت حجز األشياء اليت استعملت إلخفائها ووسائط النقل وضبط
مجيع املـستندات ضمانًا للضرائب "الرسـوم". كما أجازت للمدير العام ـ عند
االقتضـاء ـ أن يستصدر أمرًا من السلطات املختصة بتوقيع احلجز التحفظي على
أموال املخـالفني واملسؤولني عن التهريب. وللمديـر العام عند الضرورة وضمانًا
حلقوق اخلزينـة العامة فرض تأمني مجركي على أموال املكلفني أو شركائهم. وقد
حددت حاالت القبض يف جرائم التهريب املتلبس هبا، ومقاومة رجال اجلمارك أو
رجال األمن، وغريها من أمور تنظيم عملية القبض، على أن يقدم املقبوض عليهم

إىل احملكمة املختصة خالل 24 ساعة من وقت القبض عليهم.
 أما املادة )138( فتناولت منـع املخالفني واملتهمني بالتهريب من السفر
بقرار من املـدير العام يف حالة عدم كفاية قيمـة املواد املضبوطة لتغطية الضرائب
"الرسـوم" والغرامات، ويلغى هذا القرار إذا قدم املخالف كفالة تعادل قيمة املبالغ

املطالب هبا أو إذا تبني أن قيمة املواد املضبوطة كافية لتغطية املبالغ املطالب هبا.
 وتنـاولت املواد )من 139 إىل 141( املخالفات اجلمـركية وعقوباهتا،
وعدت الغرامات اجلمركية احملصلة واملصادرات املنصوص عليها يف النظام "القانون"
تعويضًا مدنيًا لإلدارة وال تشملها أحكام العفو العام، ويتوجب أن تقع العقوبة على
كل خمالفة على حدة، على أن يكتفى بالغرامة األشد إذا كانت املخالفات مرتبطة

ببعضها بشكل ال حيتمل التجزئة .
 وفيما عدا احلاالت اليت تعد يف حكم التهريب املنصوص عليها يف املـادة
)143( من النظام "القانون"، ومبا ال يتعارض ونصوص االتفاقيات الدولية النافذة
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فرضت غرامة مـالية وفق القواعد اليت حتددها الالئحـة التنفيذية على املخالفات
املشار إليها يف املادة )141( من هذا النظام "القانون" .

املادتان )142، 143( تناولتا موضوع التهريب وتعريفه واحلاالت اليت تدخل يف
حكم التهريب بشكل تفصيلي. وقد أوضحت الفقرة "14" من املادة )143( أهنا تلك
البضاعة املمنوع تصديرها من البالد ولكن استثناًء مسح بتصديرها بشرط ارجاعها مرة
أخرى للبالد، وأن عدم التقيد بذلك يعد الواقعة هتريبًا مجركيًا. أما املادة )144( فقد

حددت املسؤولية اجلزائية وحددت من الذي يعد مسؤوال جزائيًا بشكل حمدد .
املادة )145( حددت العقوبات املقررة علـى عملية التهريب اجلمركي أو

الشروع يف التهريب بغرامات ورد نصها يف تلك املادة )145(. 
املواد )من 147 اىل 149( تناولت املالحقات اإلدارية، وأعطت احلق للمدير
العام أن يصدر القـرارات الالزمة لتحصيل الضرائب، وبينت إجراءات التحصيل.
وأجازت التظلم لـدى الوزير أو اجلهة املختصـة من قرارات التغرمي خالل مدة

حمددة، وللوزير أو اجلهة املختصة تثبيت قرار التغرمي أو تعديله أو إلغاؤه.
إما املادة )150( فقـد نصت على عدم جواز حتـريك الدعوى يف جرائم

التهريب إال بناء على طلب خطي من املدير العام. 
نصت املادة )151( علـى قواعد التسوية بـطريقة املصاحلة، وأعطت احلق
للمدير العام أو من يفوضه احلق يف عقد تسوية صلح يف قضايا التهريب، سواء قبل
رفع الدعوى أو خالل النظر فيها وقبل صدور احلكم االبتدائي، وذلك باالستعاضة
عن اجلزاءات والغـرامات اجلمركية اليت نصت عليها املادة )145( من هذا النظام
"القانون"، وأن يصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الوزير أو اجلهة املختصة.

أما املادة )152( ومع مراعاة أحكام املادة )151( فقد حددت قيمة التسوية
الصلحية وفق ما هو وارد بشكل مفصل يف هذه املادة .
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وقضت املادة )153( بأن تسقط الدعوى بعد إجراء املصاحلة عليها. 
أما املـواد )من 154 إىل 160(  فقد تناولـت موضوع املسؤولية والتضامن
يف جرائم التهريـب وحددت قواعدها. وعـدت املادة )155( مستثمري احملالت
واألمـاكن اخلاصة اليت تودع فيها البضائع ـ موضوع املخالفة أو جرمية التهريب ـ
مسئولني عنها. أمـا مستثمرو احملالت واألماكن العامة وموظفوها وكذلك أصحاب
وسائط نقل الركاب وسائقوها ومعاونـوهم فهم مسئولون ما مل يثبتوا عدم علمهم
هبذه البضائع املخالفة أو التهريب وعدم وجـود مصلحة مباشرة أو غري مباشرة هلم
بذلك. يف حـني عدت املادة )156( الكفالء مسئولني يف حدود كفالتهم عند دفع
الضرائب "الرسوم" والغرامـات اجلزائية. أما املخلصون اجلمركيون فقد عدهتم املادة
)157( مسئولني عن املخالفات وجرائم التهريب اليت يرتكبوهنا يف البيانات اجلمركية.
يف حني عدت املادة )158( أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلي البضائع مسئولني

عن أعمال مستخدميهم ومجيع العاملني ملصلحتهم .
أما فيما يتعلق بالضـرائب "الرسوم" اجلمركية والغرامات واملصادرات، فقد
عدت املادة )159( أن الورثة غري مسؤولني عن أداء الغرامات املترتبة على املتوىف

إال إذا كانوا شركاء يف التهريب. 
كما قضت املادة )160( بأن حتصل الضرائب "الرسوم" والغرامات اجلمركية
املقررة أو احملكوم هبا بالـتضامن والتكافل من املخالفني أو املسؤولني عن التهريب
وفق األصول املتبعة يف حتصيل أموال خزينة الدولة، وتكون البضائع ووسائط النقل

عند وجودها أو حجزها ضمانًا الستيفاء املبالغ املطلوبة .
املواد )من 161 إىل 165( أجازت تشكـيل حماكم مجركية ابتدائية يف كل
من اإلدارة والدوائر وفقـًا لألداة القانونية املعمـول هبا يف كل دولة. ومت حتديد
اختصاصات هذه احملـاكم االبتدائية واالستئنافيـة وقطعية األحكام الصادرة من
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احملاكم االستئنافية وحتـصيل الغرامات وطرق ووسائل التنفيذ على أموال املكلفني
املنقولة وغري املنقولة. وأعطت املادة )165( للوزير أو اجلهة املختصة حق استصدار

أمر حبجز ما يكفي من تلك األموال لتسديد املبالغ املطلوبة .

الباب الرابع عشر
بيع البضائع

ويتضمن هذا الباب األحكام اخلاصة ببيع البضائع اليت حبوزة اإلدارة يف املواد
)من 166 إىل 172( حيث مت إيضاح القـواعد اليت تتبع يف بيـع البضائع وفقًا
لإلجراءات احملددة يف املـادة )166(. يف حني أعطت املادة )167( اإلدارة احلق
بعد انقضـاء املهلة اليت حددها الوزير أو اجلهـة املختصة يف أن تبيع البضائع اليت
خزنت يف املستودعات اجلمركـية أو املوجودة على الساحات واألرصفة أو تلك

املتروكة يف الدوائر اجلمركية .
أما املادة )168( فقد حددت البضـائع اليت تقوم اإلدارة ببيعها حبسب ما هو
وارد يف املادة املذكـورة. وقضت املادة )169( بعدم حتمل اإلدارة أي مسؤولية عن
العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضائـع اليت تقوم اإلدارة ببيعها مبوجب أحكام هذا
النظام "القانون" إال إذا ثـبت أهنا ارتكبت خطأ بينا يف إجراء عملية البيع. وتضمنت
املادة )170( بعض األحكام املتعلقة بعملية البيع، اليت وردت بالتفصيل يف هذه املادة.
أما املادة )171( فقد حددت اجلوانب اليت يتم التصرف مبوجبها يف األموال
الناجتـة عن عملية بيع كل نوع من أنواع البضـائع املسموح باستريادها وكذلك

املمنوع واملقيد منها .

 _ 149 _



واملادة )172( بينـت احلصة العائدة للخزينة من حـصيلة الغرامات اجلمركية
وقيمة البضائع ووسائط النقل املصادرة أو املتنازل عنها بنسبة 50? وذلك بعد خصم

الضريبة "الرسوم" اجلمركية والنفقات، كما بينت أوجه صرف النسبة املتبقية.

الباب اخلامس عشر
امتياز ادارة اجلمارك 

أعطـى هذا الباب يف املادة )173( إدارة اجلمارك امتـيازًا عامًا على أموال
املكلفني املنقولة وغري املنقولة حـىت يف حالة اإلفالس باألفضلية على مجيع الديون
عدا املصروفات القضـائية، وذلك من أجل حتصيل الضرائب " الرسوم" اجلمركية
والـرسوم والضـرائب األخرى الـيت تكلف بتحصيـلها، وكذلـك الغرامات

والتعويضات واملصادرات واالستردادات .

الباب السادس عشر
التقادم 

ويتضمن هذا الباب األحكام اخلاصة بالتقادم، حيث نصت املادة )174( على
عـدم قبول أي مطالبة أو دعوى باسترداد الضرائب "الرسوم" اجلمركية اليت مضي
على تـأديتها أكثر من ثالث سنوات. وأعطت املادة )175( اإلدارة احلق بإتالف
السجالت واإليصاالت والبيانات واملستندات اجلمركية األخرى العائدة لكل سنة
بعد مضي مخس سنوات عـلى االنتهاء من إجراءاهتا اجلمركية، وال تكون اإلدارة
ملزمة بإبرازها بعد انقضاء تلك املدة ألي جهة من اجلهات أو إعطاء أي نسخة أو

صورة عنها .
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أما املادة )176( ومع عدم اإلخالل بالنظم والقوانني األخرى النافذة بالدولة،
فقد حددت مدة التقادم فيما خيص إدارة اجلمارك إذا مل جتر مالحقة بشأهنا، وذلك

على النحو الوارد يف املادة .

الباب السابع عشر
أحكام ختامية

وتضمن هذا الباب األحكام اخلتامية وفقا ملا يلي :
أعطت املادة )177( املدير العام :

1 _ استثنـاء الوزارات والدوائر احلكومية واملؤسـسات الرمسية العامة من بعض
اإلجراءات تسهيال ألعماهلا .

2 _ بيع البضائع املصادرة للوزارات والدوائر الـرمسية واملؤسسات العامة التابعة
للدولة، بـاملبلغ الذي يراه مناسبًا إذا أبدت حـاجتها إليها، أو التنازل عنها

بدون مقابل بقرار من الوزير أو اجلهة املختصة .
أما املادة )178( فقد أعطت جلنـة التعاون املايل واالقتصادي بدول اجمللس
احلق يف إقرار الالئحة التنفيذية هلذا النظام "القانون". كما أوضحت املادة )179(
بأن هذا النظـام "القانون" حيل بعد نفاذه حمل األنظمة والقوانني اجلمركية املعمول
هبا بالدول األعضاء وذلك يف حدود األنظمة والقواعد الدستورية يف كل دولة ومبا

ال يتعارض معها. 
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