الوظم الجمركٌة الخاصة
SPECIAL CUSTOMS PROCEDURES

عمرو عبد الفتاح أبو النور
رئيس قسم التعريفة

االجراءات الجمركٌة
هى سلسلة من الخطوات واالجراءات تتخذها مصلحة الجمارك لتحقٌق:
.1
.2
.3

تحصٌل مستحقات الدولة من ضرائب ورسوم .
إستٌفاء القٌود االستٌرادٌة .
إستٌفاء موافقة الجهات الرقابٌة .

صادر من البالد

وارد البالد
اغادة ثصدًر السلع الواردة بوظام

بوظام الوارد الوهاىئ
السماح المإقت
بغرض
االتجار

بغرض
االنتاج

بغرض
بغرض
االستخدام الخاص االستعمال الشخصى

االستٌراد
للحكومة

رد الضرٌبة

افراج مإقت

ثصدًر مؤقت
االصالح واإلعادةعملٌات صناعٌة وتكمٌلٌة استٌراد بدٌل صالح حاالت أخرى مثل :
بغرض العمل واإلعادة
بغرض العرض بالخارج

صادر ههاىئ

بوظام الوظم الجمركٌة الخاصة

سماح مإقت

إفراج مإقت

ترانزٌت

مستودعات

مناطق حرة

مناطق اقتصادٌة

وغٌرها من النظم الخاصة
فى مصر
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النظم الجمركٌة الخاصة

هى تلك النظم التى ٌتم بموجبها إدخال البضائع األجنبٌة أو نقلها من مكان إلى آخر فى أراضى
الجمهورٌة بأى وسٌلة من وسائل النقل  ،مع تعلٌق أداء الضرائب وغٌرها من الضرائب والرسوم
المقررة ومع تقدٌم الضمانات الجمركٌة المقبولة .
• ومن النظم الجمركٌة الخاصة
اإلفراج
المؤقت
السماح
المؤقت

الترانزٌت

النظم
الجمركٌة
الخاصة
المستودعات
المناطق
الحرة

المناطق
االقتصادٌة
ذات الطبٌعة
الخاصة
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ً
جمركٌا
الضماهات المقبولة
الترانزٌت

المستودعات
المناطق االقتصادٌة
تحت الطبٌعة الخاصة




تامٌن نقدى

ضمان مصرفى
غٌر مشروط
وغٌر قابل لإللغاء

المادة 104
الئحة قانون
الجمارك

االفراج المإقت

السماح المإقت



تعهد مقبول من إحدى الوزارات
أو المصالح الحكومٌة
او الهٌئات العامة
أو الشركات القابضة

المناطق الحرة



وثٌقة تامٌن ( بولٌصة تامٌن )
بالنسبة لجمٌع االنظمة
عدا السماح المإقت

الضماهت الخاصة بالسماح المؤقت ً
وفقا لقرار رئٌس مجلس الوزراء رقم  1635لسوة 2002


ضمان نقدى .


 ضمان أصول المنشؤة بواقع  %80من صافى حقوق الملكٌة للمنشؤة وفقا ً لتعرٌف الجهاز المركزى للمحاسبات  ،وفقا ً لتقرٌر أحد مراقبى الحسابات
ضمان مصرفى .

الذٌن تضمهم قائمة ٌصدر بها قرار من وٌزر المالٌة والوزٌر المختص بالتجارة الخارجٌة .
 تعهد شخصى من المنشآت التى تعمل بنظام التصدٌر لمدة ال تقل عن ثالث سنوات سابقة على تقدٌم طلب استخدام هذا النظام وٌشترط أال ٌكون مقدم
التعهد قد أرتكب أٌة مخالفات لنظام السماح المإقت  ،وٌسمح لهذه المنشآت بتقدٌم التعهد فى حدود ال تجاوز  %20من أعلى قٌمة لصادراتها خالل
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أٌة سنة من السنوات الثالثة السابقة

ال تطبق على البضائع األجنبٌة الخاضعة ألي من النظم الجمركٌة الخاصة القواعد والقٌود
االستٌرادٌة أو التصدٌرٌة بشرط أال تكون من األصناف الممنوعة أو المرفوضة طبقا ألحكام

القوانٌن المصرٌة أو االتفاقٌات الدولٌة التى تكون مصر طرفا فٌها .

السود القاهوهى لإلفراج المؤقت

 .1المادة (  ) 101من قانون الجمارك رقم  66لسنة  1963وتعدٌالته .
 .2المواد من ( )141إلى ( )144من الئحة قانون الجمارك رقم  66لسنة  1963الصادرة بقرار وزٌر

المالٌة رقم 10لسنة 2006
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اإلفراج المؤقت
Temporary release
ىو نظام جمركى خاص يتم بمقتضاه اإلفراج عن البضائع وفقاً للحاالت التى يحددىا وزير المالية أو من يفوضو مع تعليق أداء الضرائب
والرسوم الجمركية والضرائب على المبيعات  ،مع تقديم ضمان قانونى تقبلو الجمارك يغطى ىذه المستحقات وذلك لمدة محدودة لحين
إعادة التصدير بحالتها التى دخلت بها .

صور الضماهات المقدمة فى حالة اإلفراج المؤقت

تأميه وقدي

تعهد مقبىل

ضمان مصرفً

وثيقت تأميه (بىليصت
تأميه)
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اإلفراج المؤقت
Temporary release
يشترط للتمتع باإلعفاء المؤقت من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرىا من الضرائب والرسوم لما يتم استيراده بنظام االفراج
المؤقت مقابل أى من الضمانات اآلتية:
 .1تأمين نقدي .
 .2ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل لإللغاء .
 .3تعهد مقبول من إحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو الشركات القابضة على أن يكون موقعاً من
الوزير المختص أو رئيس الهيئة العامة أو رئيس المصلحة أو رئيس الشركة القابضة أو من يفوضونو  ،ويفوض رئيس
مصلحة الجمارك ورؤساء اإلدارات المركزية ومديرو العموم بالجمارك كل فى حدود أختصاصة فى قبول التعهد .
 .4وثيقة تأمين (بوليصة تأمين) بالنسبة لجميع األنظمة الجمركية عدا السماح المؤقت وفقا للنموذج المعتمد من مصلحتى
الجمارك والضرائب على المبيعات وتحت طلبهما بقيمة الضرائب المستحقة  ،وتستحق للمصلحتين بمجرد طلبهما دون
النظر لمعارضة صاحب الشأن على أن يذكر ذلك فى الوثيقة
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شروط اإلفراج المؤقت

أن يتم اإلفراج وفقاً للنظام الذى يقره وزير المالية
تقديم ضمان مناسب تقبلو الجمارك .

إعادة تصدير البضاعة بحالتيا العينية عند الدخول

يشترط تحديد الفترة الزمنية لإلفراج المؤقت يوم الدخول
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الحاالت الجي ًطبق غلٌها هذا هظام ( االفراج المؤقت )
اآلالت والمعدات واألجهزة ومستلزماتها الواردة من الخارج برسم الوزارات والمصالح الحكومٌة
والهٌئات العامة وما فى حكمها للعمل فى مشروعات إنشائٌة أو اقتصادٌة ثم إعادة تصدٌرها ،وٌجوز
إعادة تشغٌلها فى مشروعات أخرى مماثلة مع تطبٌق ذات القواعد والشروط .

البضائع المستوردة من الخارج برسم أحد المعارض أو المهرجانات أو األسواق الدولٌة أو المسارح
أو المناسبات الرٌاضٌة أو ما ٌماثلها بعد تقدٌم موافقة الجهة المختصة .
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أ-اآلالت والمعدات واألجهزة والمهمات الالزمة إلجراء التجارب أو االختبارات العلمٌة أو الصناعٌة

أو الزراعٌة التى توافق علٌها الجهة المختصة .

أ-األوعٌة الفارغة والغالفات الواردة لملئها  ،وكذلك األوعٌة والعبوات الواردة مملوءة بالسلع برسم إعادة
تصدٌرها إما فارغة أو مملوءة  ،الحاوٌات التى تدخل البالد لتفرٌغ محتوٌاتها ثم إعادة تصدٌرها .

المواد واألصناف الخاصة بالحاصالت الزراعٌة كاألوعٌة الفارغة ومـواد التعبئة والتغلٌف وأجزائها
والمواد المطهرة والشموع والمواد الكٌماوٌة للمعالجة والمبٌدات الزراعٌة والبٌتموس وموقفات االنبات
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آالت ومعدات التصوٌر واألفالم والشرائط الخاصة بالصحفٌٌن والمصورٌن والمراسـلٌن األجانب
ووكاالت األنباء واإلذاعة بغرض تسجٌل أو بث المواد اإلخبارٌة أو التصوٌر السٌنمائى .

األصناف المهنٌة التى ترد مع األجانب الوافدٌن إلً الجمهورٌة والتى تتفق مع مهنتهم بعد تقدٌم
موافقة الجهة المختصة .

األصناف التى ترد مع السائحٌن والعابرٌن زٌادة عن حدود اإلعفاء .

البضائع الواردة برسم األشخاص الطبٌعٌة أو المعنوٌة التى تتمتع بإعفاءات جمركٌة ولم ترد المستندات
الخاصة الالزمة لإلعفاء وذلك لحٌن صدور قرار بإعفائها .
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األمتعة الشخصٌة الغٌر استهالكٌة لكل من :
 .1ذوى المكانــة .
 .2الالجئٌن السٌاسٌٌن .
 .3أعضاء السلكٌن الدبلوماسً والقنصلً .

 .4المصرٌٌن المنتدبٌن أو المعارٌن للخارج القادمٌن لقضاء أجازتهم أو ألداء عمل مؤقت بالب
 .5الدارسٌن األجانب القادمٌن للدراسة.
 .6أمتعة الحجاج األجانب الذٌن ٌعبرون أراضً الجمهورٌة إلً األراضً المقدسة.

 .7الخبراء المرخص لهم بالعمل فى البالد .

األصناف األخرى التً ٌصدر بها قرار من وزٌر المالٌة .
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المهلة المحددة إلغادة الجصدًر
ٌشترط تحدٌد الفترة الزمنٌة لإلفراج المؤقت ٌوم الدخول  ،إال أنه ٌجوز لرئٌس مصلحة الجمارك
مد هذه المدة ألسباب مبررة  ،وفى الحدود التى ٌقرها وزٌر المالٌة .
وٌشترط إعادة تصدٌر البضاعة خالل الفترة الزمنٌة المحددة قانونا  ،وإال حصلت المستحقات
الجمركٌة عنها والسابق تعلٌقها .
وتردد الضمانات فور إعادة التصدٌر خالل الفترة الزمنٌة المحددة .
وٌتم إعادة تصدٌر تلك األصناف خالل سنة من تارٌخ اإلفراج عنها أما المواد واألصناف
الخاصة بالحاصالت الزراعٌة فٌعاد تصدٌرها خالل سنتٌن من تارٌخ اإلفراج عنها ،
وٌجوز مد هذه المدد لمدة أخرى مماثلة ألسباب مبررة بموافقة رئٌس مصلحة الجمارك
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الموقف االستٌرادى
الموقف االستٌرادى للسلع المفرج عنها بنظام اإلفراج المؤقت  :تعفً هذه المواد والسلع والمستلزمات
واألصناف من القواعد االستٌرادٌة التً تنظمها الالئحة التنفٌذٌة للقانون  118لسنه  1975بشان
االستٌراد والتصدٌر.

العقوبات المقررة على عدم إعادة التصدٌر
خالل المهلة المحددة لإلفراج المإقت
فى حالة عدم إعادة التصدٌر تكون الضرائب والرسوم الجمركٌة وغٌرها من الضرائب
والرسوم األخرى المحددة عند االفراج المإقت مستحقة فور انقضاء المدد المحددة
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السماح المإقت
Temporary admission
يقصد بنظام السماح المؤقت االعفاء بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرىا من الضرائب
والرسوم لما يتم استيراده من مواد اولية وسمع وسيطة بقصد اجراء عمميات تصنيعية عمييا ومن
مستمزمات انتاج السمع المصدرة ومن االصناف المستوردة ألجل اصالحيا او تكممة تصنيعيا ثم
تصديرىا وتعفى ىذه المواد والسمع والمستمزمات واألصناف من القواعد االستيرادية التى تنظميا
الئحة القواعد المنفذة ألحكام القانون رقم  118لسنة  1975فى شأن االستيراد والتصدير
السلع الجي ًطبق غلٌها هذا الوظام ( السماح المؤقت )
ٌطبق نظام السماح المؤقت على ما ٌتم استٌراده من :
 .1مواد أولٌه وسلع وسٌطة بقصد أجراء عملٌات تصنٌعٌة علٌها .

 .2مستلزمات إنتاج السلع المصدرة .
 .3االصناف المستوردة ألجل إصالحها أو تكمله صنعها ثم تصدٌرها .
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السود القاهوهى للسماح المؤقت
 .1المواد من (  ) 98إلى (  ) 100من قانون الجمارك رقم  66لسنة  1963وتعدٌالته .
 .2مـادة ( )140الئحة قانون الجمارك رقم  66لسنة  1963الصادرة بقرار وزٌر المالٌة

رقم  10لسنة 2006
 .3قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم  1635لسنة 2002
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المهلة المحددة إلغادة الجصدًر
ٌلتزم المصدر بالتصدٌر أو البٌع إلى جهات معفاة خالل سنتٌن من تارٌخ اإلفراج وٌجوز إطالة هذه
المدة لمده أو لمدد أخري بما ال ٌجاوز سنتٌن بقرار من وزٌر المالٌة أو من ٌنٌبه.

الموقف االسجٌرادى
الموقف االستيرادى لمسمع المفرج عنيا بنظام السماح المؤقت  :تعفي ىذه المواد والسمع والمستمزمات
واألصناف من القواعد االستيرادية التي تنظميا الالئحة التنفيذية لمقانون  118لسنو  1975بشان
االستيراد والتصدير.
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السماح المإقت
Temporary admission
يقصد بنظام السماح المؤقت االعفاء بصفة مؤقتة من الضرائب الجمركية وغيرىا من الضرائب والرسوم لما يتم
استيراده من مواد اولية وسمع وسيطة بقصد اجراء عمميات تصنيعية عمييا ومن مستمزمات انتاج السمع المصدرة

ومن االصناف المستوردة ألجل اصالحيا او تكممة تصنيعيا ثم تصديرىا وتعفى ىذه المواد والسمع والمستمزمات
واألصناف من القواعد االستيرادية التى تنظميا الئحة القواعد المنفذة ألحكام القانون رقم  118لسنة  1975فى
شأن االستيراد والتصدير

السود القاهوهى للسماح المؤقت
 .1المواد من (  ) 98إلى (  ) 100من قانون الجمارك رقم  66لسنة  1963وتعدٌالته .
 .2مـادة ( )140الئحة قانون الجمارك رقم  66لسنة  1963الصادرة بقرار وزٌر المالٌة رقم  10لسنة 2006
 .3قرار رئٌس مجلس الوزراء رقم  1635لسنة
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صور الضماهات المقدمة فى حالة السماح المؤقت
ضمان وقدي

تعهد شخصً

ضمان مصرفً

ضمان أصىل
المىشأة بىاقع %80

ٌشترط للتمتع باإلعفاء المؤقت من الضرائب والرسوم الجمركٌة وغٌرها من الضررائب والرسروم لمرا ٌرتم اسرتٌراده
بنظام السماح المؤقت.
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إٌداع تؤمٌن أو ضمان بقٌمة الضرائب والرسوم بؤحد الصور االتٌة منفرده أو مجتمعه
.1ضمان نقدي أو ضمان مصرفً .
.2ضمان أصول المنشؤة بواقع  %80من صافً حقوق الملكٌة للمنشؤة وفقا لتعرٌف الجهاز المركزي
للمحاسبات  .وفقا لتقدٌر أحد مراقبً الحسابات الذٌن تضمهم قائمة ٌصدر بها قرار من وزٌر المالٌة والوزٌر
المختص بالتجارة الخارجٌة .
.3تعهد شخصً من المنشآت التً تعمل بنظام التصدٌر لمده ال تقل عن ثالث سنوات سابقه علً تقدٌم طلب
استخدام هذا النظام وٌشترط أال ٌكون مقدم التعهد قد أرتكب أي مخالفات لنظام السماح المإقت ،وٌسمح لهذه
المنشآت بتقدٌم التعهد فً حدود ال تجاوز  %20من أعلً قٌمة لصادراتها خالل أٌة سنة من السنوات الثالثة

السابقة.
وٌجوز استخدام الرصٌد المتبقً من خطابات الضمان المودعة بالوحدة عن عملٌات سابقة فً ضمان
المستحقات عن بضائع أخري وارده بهذا النظام  ،كما ٌجوز تقدٌم ضمان عن الكمٌات المتبقٌة من البضائع فً
حالة التصدٌر الجزئً مقابل استرداد الضمان األصلً.
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السلع الجي ًطبق غلٌها هذا الوظام ( السماح المؤقت )
ٌطبق نظام السماح المؤقت على ما ٌتم إستٌراده من :
 .1مواد أولٌه وسلع وسٌطة بقصد أجراء عملٌات تصنٌعٌة علٌها .
 .2مستلزمات إنتاج السلع المصدرة .
 .3االصناف المستوردة ألجل إصالحها أو تكمله صنعها ثم تصدٌرها .

المهلة المحددة إلغادة الجصدًر
يمتزم المصدر بالتصدير أو البيع إلى جيات معفاة خالل سنتين من تاريخ اإلفراج ويجوز إطالة ىذه
المدة لمده أو لمدد أخري بما ال يجاوز سنتين بقرار من وزير المالية أو من ينيبو.
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العقوبات المقررة على عدم إعادة التصدٌر
خالل المهلة المحددة للسماح المإقت
في حالو أخطار وحده السماح
المؤقت قبل التصرف في البضاعة
سددددددددددداد الضدددددددددد ار

والرسددددددددددو

المستحقة مدن تداريخ دخدول ىد ه

البضددا إ إلددب الددبالد مضددافا إلييددا

ف ييي حال يية التص ييرف ف ييي البض ييائع دون
موافق يية الوح ييدة المركزي يية ( دون معرف يية
الجمارك )
سددددددددددداد الضدددددددددد ار

والرسددددددددددو

ضدددددددريبة إضدددددددافية بوا دددددددإ %2

والمصددددددروفات المسددددددتحقة فددددددب

والرسو المستحقة عن كدل شدير

الددددددبالد مضددددددافا إلييددددددا ضددددددريبة

القواعدددددددددددددددددددد االسدددددددددددددددددددتيرادية.

مددن تدداريخ اإلفدراج برسد السددما

شدددددديريا مددددددن يمددددددة الضدددددد ار

تددددددضخير فضددددددال عمدددددد اسددددددتي ا

تدداريخ دخددول ى د ه البضددا إ إلددب
إضافية بوا إ  %4شيريا اعتبا ار
المؤ ددددت وحتددددب تدددداريخ اكتشددددا

الوا عدددة باإلضدددافة الدددب اسدددتي ا

القواعد االستيرادية وموافقة جيدة

الر ابدددة النوعيدددة عمددد الصدددادرات

والواردات.
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الضمانات الخاصة بإنشاء المستودعات المقامة خارج الموانئ وداخل الموانئ
أ-المستودعات المقامة داخل الموانًء :
 .1نقدٌةةة تقةةدٌم أمانةةة أو خطةةاب ضةةمان
مصةةرفً ٌغطةةً  %5مةةن الضةةرائب

الجمركٌةةةةة وغٌرهةةةةا مةةةةن الضةةةةرائب
التقدٌرٌة لمتوسةط الطاقةة التخزٌنٌةة
المتوقعةةةة للمسةةةتودع التةةةً ٌحةةةددها
صةةاحب المسةةتودع أو مةةن المتوسةةط

الشةةةةةةةهري للضةةةةةةةرائب الجمركٌةةةةةةةة
وغٌرها من الضرائب المحصةلة عةن
السنة السابقة عند التجدٌد .
 .2تقةةةةدٌم وثٌقةةةةة تةةةةؤمٌن تغطةةةةً بةةةةاقً
التزامات صاحب المستودع.

Page  26

