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 2011مدؾؿؿدل

ىتػدوم
ىؽـظىركنىأدادـظىالجمركوـالدواد

ىمنىبرنامجىاإلصالحىالمالؽ
وػلمترتؽزمم،االضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيمبوظؾالدمتعدماظلقوديماىؿرطقيمإحدىمأػؿمأدواتماظلقوديماٌوظقيماشلودصيمإديمهؼقؼماألػدافممم

مسؾلماإلدارةماىؿرطقيمواظـظؿماظؿشرؼعقيمواظؿعرؼػيم ماظلقوديمسيمأسؼوبمغشلةمعـظؿيم..ماىؿرطقيمأدودًو اخلموضدمازدادتمأػؿقيمػذه

عرحؾيمموتدذنيم،وذظؽمألغفومتعقدمصقوشيماًرؼطيماظؿفورؼيماظعوٌقيمطؽؾمم1995اظؿفورةماظعوٌقيمودخقشلومإديمحقزماظقجقدمسيمؼـوؼرم

غشفدمغظوعًوموورؼًومجدؼدًامخيؿؾػمسيمعضؿقغفممإذ"مدزمغظوممبرؼؿقنموو"مجدؼدةم،مدبؿؾػمطـرلًامسـمتؾؽماظيتمطوغًمدوئدةم،مسيمإرورم

م.واظقوتفموعمدلوتفمسـماظـظومماظؼدؼؿ

وتزدادمأػؿقيمػذهماٌللظيمععمتلورعموترلةماظؿطقراتمواظؿغقرلاتماىورؼيمسؾلماظلوحيماظعوٌقيم،مخاللماظعؼقدماظلوبؼيمدقاءمتعؾؼمممممم

م ماحؿدام مأو ماظدوظلمذظؽمبؿقرطوتمرؤوسماألعقالماظدوظقيم، مواظؿـوصسمبنيماألررافماظرئقلقيمسيماظـظوم خوصيمععماغفقورمم،اظصراع

اظؿفربيماالذذلاطقيمسيمأوروبوماظشرضقيم،موتػؽؽمػذهماظدولمإديمسدةمدوؼالتمصغرلةم،مودؼقطمجدارمبرظنيمواالغدعوجمبنيمذطريماظدوظيم

ديماظؼدؼؿمطؿومأدتمػذهماظؿغرلاتمإديمتؾدالتمجذرؼيمسيماظـظومماظعوٌلماألٌوغقيموشرلػومعـماظعقاعؾم،ماظيتمأدتمإديماغفقورماظـظومماالضؿصو

م.طؽؾم،موأدتمإديمهقالتمعفؿيمسيماظؿقازنماالدذلاتقفلماظعوٌلم،ماألعرماظذيمترتىمسؾقفمهدؼوتماضؿصودؼيمجدؼدةم

ؼًوموجقدمدوظيمضقعقيم،مواضؿصودمضقعلموأدقاقمطونماظـوغلمؼػذلضمعلؾمصنذا،م"ماظدوظـي"بداًلمعـمم"اظعقٌي"فقممــسيمػذاماظلقوقمزفرمعػممم

أنمػذاماٌػفقممؼشرلمإديمأنمصضوءماإلغؿوجمواظؿلقؼؼم،مضدماعؿدامإديماظلققماظعوٌقيم،ممإذم،مضقعقيم،مإالمأنماألولمؼؼقممسؾلمآظقيمععوطليممتوعًو

م.موودوئؾماإلسالمموتقحقدمععوؼرلماإلغؿوج"مدؼدةاظؿؽـقظقجقوماى"وأصؾحمػـوكماٌزؼدمعـماظؼـوسيمبؿفوغسمحوجوتماٌلؿفؾؽنيمهًمتلثرلم

وطونمعـماظطؾقعلمأنمتـعؽسمػذهماظؿطقراتمسؾلمرؤؼيموزارةماٌوظقيمظإلصالحماٌوظلمسؿقعًومواىؿرطلمسؾلموجفماًصقصموظذظؽممتممممم

م-م:اظعؿؾمسؾلماظـققماظؿوظلم

اإلصراجمبوٌلوراتماٌكؿؾػيمبنتؾوعمغظوممإدارةماٌكوررم،م:معـؾم..متطقؼرماإلدارةمواآلداءماىؿرطلموبدءمتطؾقؼماظـظؿماىؿرطقيمايدؼـيم

وطذظؽماٌراجعيمبعدماإلصراجموإمتومماإلجراءاتمضؾؾموصقلماظؾضوسيمبـظومماإلصراجماٌلؾؼمػذامبوإلضوصيمإديمإمتومماإلجراءاتماىؿرطقيم

ماىؿرطمONE STOP SHOPبـظوم ماظعؿؾ مبقؽي موتطقؼر ماظقاحدة ماظـوصذة مخالل ماٌطقرةموعـ ماىؿرطقي ماٌراطز مبنغشوء ل

MCC مم ماإلجراءاتماىؿرطقي موتـلقؼ مظؿؾلقط ماظدوظقي مظإلتػوضقي ماإلغضؿوم موأخرلًا م، مطققتق)واٌقاغلماٌطقرة محقزم( ودخقلمعصر

م.اظؿـػقذمشلذهماإلتػوضقيم

ماٌـطؾؼمطونمالبدمعـمإصدارممممممم مالحؽومممواظـظؿماىؿرطقيماٌكؿؾػيمظإلجراءاتماىؿرطقيالئقيمظـظومماظعؿؾماظداخؾلمعـمػذا تـػقذًا

ماٌوظقيمضوغقنماىؿوركموالئقؿيماظؿـػقذؼي مظـطوقماظشػوصقيماظذيمتعؿؾمبفموزارة ماظعوذرةمعـم،موذظؽمتقدقعًو ماٌودة ،مواظيتمتقصلمبفو

ماظعوٌقيم مسيماٌعؾقعوتم،ماظيتمطوغًمشاإلتػوضقيماظعوعيمٌـظؿيماظؿفورة مؼؿعؾؼمبفذهم،موغلعؾمبذظؽمأنمغلدمصفقة وئؾيمسـماظؾعضمصقؿو

اإلجراءاتموػلمبداؼيمظؾؿطقرمبؽوصيمإبعودهمعـمإصالحمظإلدارةماىؿرطقيم،موضوغقنمجدؼدمظؾفؿوركم،مألغظؿيمسؿؾمتؿـودىموروحماظعصرم

ممبـظقعيمذيرطقيمعؿؽوعؾيمتعؽسمطػوءةمأداءمسوظقيمؼؾؿلفومطؾمعـمؼؿعوعؾمععمػذهماٌـظقعيمم،ماغؿفوءًا

مممممم مطؾف متـشقطوذظؽ مسؾل مؼلوسد ممبو م، ماٌصرؼي ماًورجقي ماظؿفورة محرطي متـشقط مأجؾ موصؿحممعـ م، مغوحقي معـ ماإلغؿوجقي اظعؿؾقي

م.ماجملوالتمأعومماٌـؿفوتماٌصرؼيمعـمغوحقيمأخريم

ممممم.عقشيمومبومؼعززمعـماظؼدرةماظؿـوصلقيمظالضؿصودماٌصريم،موهؼقؼماٌزؼدمعـمصرصماظعؿؾموزؼودةمدخؾماٌقارـم،مورصعمعلؿقيماٌ

ىمصلحظىالجمــــــــــــاركذرئوسذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
{{أحمد فرج سعودٌ}}                                              
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ىالجماركىقاردةىبواناتى 

ىإلصالحىالدواداتىاإلقتصادوظىودرمىإتخاذىالػرار
 

 

تقػرًـظامًؿعؾقؿاتًحيؼؼًاألفدافً..ًيفًاجملالًاإلؼمصاديًًؿصؾوةًاجلؿاركًادلصرقةًإمياـًاًؿـفاًمبقؼعفاًاهلام

ً-:ادلرجقةًؿـفاً

 خمازنًًتتيفقؾًاؾمهارةًاؾعادلقةًودرعةًاإلػراجًعـًاؾلضائعًؿـًاؾدوائرًاجلؿرؽقةًوجعؾفاًأبقابًؿرورًوؾقي. 

 تًيفًخػضًتؽاؾقػًاؾمىؾقصًاجلؿرؽلًعؾكًاؾلضائعًبيرعةًاإلػراجًوتليقطًاإلجراءاتًوإتاحةًادلعؾقؿا

 .اؾقؼتًادلـادبًإتػاؼًاًؿعًأحؽامًادلادةًاؾناؿـةًؿـًاإلتػاؼقةًاؾعاؿةًدلـظؿةًاؾمهارةًاؾعادلقةً

 ًتقػريًؽاػةًادلعؾقؿاتًواؾمشرقعاتًواؾؼقاـنيًؾؾؿمعاؿؾنيًوإتاحةًاؾشػاػقةًإتػاؼًاًؿعًادلادةًاؾعاذرةًؿـًاإلتػاؼقة

 .اؾعاؿةًدلـظؿةًاؾمهارةًاؾعادلقةً

 ـيقؼًواؾمؽاؿؾًبنيًاإلدارةًاجلؿرؽقةًادلصرقةًوبنيًاإلداراتًاجلؿرؽقةًيفًدائرًاؾدولًإؿؽاـقةًاؾربطًواؾم

 .ؾموؼقؼًفدفًتقيريًاؾمهارةًوؿؽاػوةًاجلرميةًاؾعادلقةًادلـظؿةً

 ً ًؿنؾ ًادلعـقة ًاؾعادلقة ًواهلقكات ًوبنيًادلـظؿات ًاجلؿرؽقة ًبنيًاإلدارة ًاؾربط ً-:تيفقؾ ًاجلؿاركًً ؿـظؿة

ًاؾمها ًوؿـظؿة ًاإلتػاؼقاتًاؾعادلقة ًاؾيتًتمقوفا ًيفًاجملاالت ًاؾعادلقة ًباؾؼقادات ًاألخذ ًؾمػعقؾ ًاؾعادلقة رة

 .اؾدوؾقةً

 ًًاؾقزاراتًواهلقكاتًواجلفات ًجلؿقع ًاؾؼرار ًؾدعؿًإختاذ ًاؾلقاـاتًوادلعؾقؿاتًواإلحصائقاتًادلطؾقبة تقػري

 .اؾدوؾقةً

 ًعؾك ًادلرتتلة ًاؾـمائج ًوؼقاس ًؾمداء ًواؾػاعؾقة ًاؾؽػاءة ًؿدى ًواإلجراءاتًًؼقاس ًاؾيقادات ًوتـػقذ إتلاع

ً.واؾمشرقعاتًاجلدقدةًوـمقهةًاؾمأثريًإجيابًاًأوًدؾلًاًعؾكًاإلؼمصادًاؾؼقؿلً

ً

(ًإتػاؼقةًؽققتقًاؾـصًادلعّدل)ومبـادلةًإـضؿامًؿصرًإديًاإلتػاؼقةًاؾدوؾقةًؾمليقطًوتـيقؼًاإلجراءاتًاجلؿرؽقةً

،ًوإقداعًوثقؼةًاإلـضؿامًيف11/12/2007ًًؾسًاؾشعبًيفًوؿقاػؼةًجم2007ًؾيـة334ًًباؾؼرارًاجلؿفقريًرؼؿً

ؾمدخؾًؿصرًحقزًاؾمـػقذًدلعاقريًاإلتػاؼقةًدقاًءًادلؾوؼً،8/1/2008ًًًكًاؾعادلقةًبربوؽيؾًيفًؿؼرًؿـظؿةًاجلؿار

بقةًؽانًؾزاؿًاًعؾكًذيفقرقةًؿصرًاؾعر..ًذفرًؿـًتارقخًاإلـضؿامًؾإلتػاؼقة36ًًاؾعامًأوًادلالحؼًاخلاصةًبعدًؿرورً

ًوإدمؽؿااًلً ًاإلجراءاتًاجلؿرؽقة ًوتـيقؼ ًؾمليقط ًاؾدوؾقة ًاإلتػاؼقة ًأحؽام ًؿع ًؾممػؼ ًاؾمشرقعاتًاحملؾقة تعدقؾ

ً.اؾمـػقذقةًًفؾؼاـقنًاجلؿاركًوالئوم
ً

ًًًًًًًًًًًًًًًً        ًًًًًًًًًًًًًًً                  ًًًًًًًًًًً.......ؾذؾؽًػإـفًًًًًًًً
ً

 .ؿـًإتػاؼقةًؿـظؿةًاؾمهارةًاؾعادلقةًبشأنًحتؼقؼًاؾشػاػقةًتطلقؼًاًؾؾؿادةًاؾعاذرة -

وإتياؼًاًؿعًإتػاؼقةًؽققتقًؾمليقطًوتـيقؼًاإلجراءاتًاجلؿرؽقةًواؾيتًمتًاإلـضؿامًإؾقفاًباؾؼرارًاجلؿفقريًرؼؿً -

334/2007ً. 

 :وإمياـًاًؿـاًبقجقدًالئوةًداخؾقةًؾـظامًاؾعؿؾًتصلحًددمقرًاًؾؾعاؿؾنيًوادلمعاؿؾنيً -

ً..  أولا  ًرؼؿ ًؾؼاـقنًاجلؿارك ًرلؼًا ًاؾعؿؾًاؾداخؾلًادلعدة ًـظام ًالئوة ًـرػؼًرقف والئومف66/63ًًـمشرفًبأن

ً.ًوؽذاًؿعاقريًإتػاؼقةًؽققتقًؾمليقطًوتـيقؼًاإلجراءاتًاجلؿرؽقة10/2006ًاؾمـػقذقةًرؼؿً

ًاؾـاجت..  ثانَاا  ةًعـًاؾمطلقؼًاؾعؿؾلًدرياعلًؼطاعًاؾـظؿًواإلجراءاتًاجلؿرؽقةًؿالحظاتًادلقاؼعًاؾمـػقذقة

ًؾؾؿعاقريًاؾدوؾقةًاجلؿرؽقةًؽؿاًدقمؿًإتاحمفاً(ًذفقر6ً)ودقفًقمؿًؿراعاةًحتدقثًاؾالئوةًؽؾًػرتةًدورقةً وػؼًا

عؾكًادلقؼعًاإلؾؽرتوـلًدلصؾوةًاجلؿاركًؾؾعاؿؾنيًوادلمعاؿؾنيًؿعًاجلؿاركًؾموؼقؼًادلزقدًؿـًاؾشػاػقةًواهللً

 . ادلقػؼ

 
ىرئوسىقطاعىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ىالنظمىواإلجراءاتىالجمركوظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
ى

 {{عدلٍ عبدالرازق حسن}}                                          
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ى
ىماىقبلىالتػدمىباإلقرارىالجمركؽىلمصلحظىالجماركىإجراءاتىىىىىى
ى

ى(المنافدتوىوالتغروغىواإلدتالمى)ى
م

مقوائمىالذحنم:انفصم األول م

مفؼىمناطقىالتخزونىإجراءاتىالتغروغىواإلدتـالمم: انثاَيانفصم 

مم

م
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 :الطرق اآلتجة إلكترونجاً ب االدراج يتم1/1
 

 EDIم. 

 XMLم.م

 م.االدراجماٌؾوذرمعـماٌؽوتىماًورجقيمظؾؿقطقالتماٌالحقيموشرلػوم

 م.اإلدراجماٌؾوذرمعـماٌـورؼماظؾقجلؿقيممبعرصيماظؿقطقؾماٌالحلمأومعـمؼـقؾفم
م

م.اٌؿقاجدمبوظؾقجلؿقوتمؼؿؿمتؼدؼؿمغلكيمورضقيمعـمضقائؿماظشقـماظيتممتمإدراجفومإظؽذلوغقًومإديماٌقزػماٌكؿصمممممم1/2

ؼؼقممعقزػماىؿوركمبوٌراجعيمظؼقائؿماظشقـمظؾؿلطدمعـموجقدماظؾقوغوتماٌـصقصمسؾقفومصكمضوغقنماىؿوركموأغفومضدعًمخاللمم1/2/1

م.مؿماظشقـمضؾؾماظؿقضقعمبوظلوسيمواظؿورؼخمبودؿالمماظـلكيماظقرضقيمظؼقائمطوصيماظؾقاظصمإظؽذلوغقًواٌدةماظؼوغقغقيمثؿمؼؿلطدمعـمإدراجم

ماٌرطزىمبوىؿوركمدقاءمعـمخاللماظـفوؼوتماظطرصقيمم1/2/2 ماظشقـممبعرصيمعقزػكماٌـوصلؿق ممتمإداراجيمعـمضقائؿ ؼؿؿمعراجعيمعو

ؼقائؿماظشقـمإالمبعدمأسؿؿودػومبمؼعؿداٌكصصيمظؾفؿوركممبراطزماالدراجمأومعـمخاللماظـفوؼوتماظطرصقيمبوٌـوصلؿقماٌرطزىم،موالم

م.بعدمعراجعؿفوممعـماىؿورك

م.مصكمغفوؼيمطؾمؼقممتردؾماظـلخماظقرضقيمظؼقائؿماظشقـماٌؿقاجدةمبوٌـورؼماظؾقجلؿقيمظؾقػظمصكماٌـوصلؿقماٌرطزىمظؾفؿوركمم1/2/3

م.مسـدمرؾىمتعدؼؾمبقوغوتمبؼقائؿماظشقـمم1/2/4

م مبوٌـطؼي ماٌؿقاجد مبوىؿورك ماٌرطزى ماٌـوصلؿق مٌقزػ مبطؾى ماظؿقطقؾ معـدوب ماىؿوركمؼؿؼدم معقزػ مؼؼقم محقٌ اظؾقجلؿقي

بودؿدسوءمضقائؿماظشقـمومإجراءماظؿعدؼؾماٌطؾقبمورؾوسؿيموإردوظفمإديماٌـوصلؿقماٌرطزىمظؾقػظمبوظؼوئؿيماالصؾقيمععمرؾىماظؿعدؼؾم

م.م

تؼدممرؾؾوتفوم(مإخلم.م.مردوئؾمدبرؼدماظلػـم-رؾؾوتماإلردول)مبوظـلؾيمٌـوصلؿوتماظردوئؾماظؿكمظقـسمشلومضـقائؿمذقــمحبرؼفمم1/2/5

م ماظؾقجلـؿقي ماظطرؼؼمماٌكؿصيبوٌـطـؼي مرضؿ مظؿلفقؾ مبويودىماآلدي مإدراجفو مدصذلمخوصمثؿ مصك حقٌمؼؽؾػمعقزػمبؼقدػو

م.ماًوصمبفوم
ى

  قىائى  انشحٍ.. انفصم األول 
م

 

 :إدراج قوائم الشحه 
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مم:ملحوظظىهامظى
 مضوغقنماىؿوركمؼؿ(مدوسيم24)صكمحوظفمزبوظػيماٌقاسقدماٌؼررةم ؿمهصقؾمأومإشػولمإدراجمأيمبقاظصمأومبقوغوتمغصمسؾقفو

 .اظغراعوتماٌلؿقؼيمسؾكماظؿقطقؾماٌالحلمرؾؼًومظؼوغقنماىؿوركماٌؼررةم

 م.سـدمتؼدؼؿماٌـوصقلؿقماالصؾكم"مؽؾمبقظقصيمذبؿعيمظ"مسؾكماظؿقطقالتماٌالحقيمارصوقماظؾقاظصماظػرسقيم

 االجراءاتمبـظومماألصراجموصكمحوظفمرؾىمصوحىماظشلنماظؿعوعؾموصؼمغظومماالصراجمهًماظشؽفموسدمموصقلماٌـوصقلًمتؿؿم

 م.اٌلؾؼمم

 
  FREIGHT-Eالشحن الجوي  -2

وذؾؽًوػؼًاًألحؽامًؿـشقريًقؾمزمًوؽالءًاؾشوـًوذرؽاتًاؾطريانًباإلدراجًاإلؾؽرتوـلًدلـاػيقتًاؾلقاؾصًاؾؽؾقةًواؾػرعقة2/1ًًًً

 .2009ًؾيـةً(8ًً،10ً)اؾمعؾقؿاتًرؼؿلً

2/2ًًً ًادلادة 114ً)تطلؼًأحؽام ًؿـًؼاـقنًاجل( 66ًًؿاركًرؼؿ ًخيصًؼقائؿ63ًًؾيـة ًػقؿا ًأحؽاؿف ًخماؾػة وتعدقالتفًيفًحاؾة

 .ًاؾشوـً

 :باؾـيلةًؾؾرحالتًاؾقاردةًاديًذيفقرقةًؿصرًاؾعربقة2/3ًًً

 ..يراعى إرسال البرقيات اآلتية موقعة من قادة الطائرات
(FFM) AIRLINE FLIGHT MAINFEST MESSAGE ...-ً 

 (FWB) --- AIRWAYBIL DATA MESSAGE ---- 

(FHL) – CONSOLIDATION LIST MESSAGE –-ً 

(MVT) FLIGHT MOVEMENT MESSAGE –ًً

-(FAD) ADVICE OF DISCREPANCY MESSAGE - 

 (ً.CAICUCRً)وذؾؽًعؾكًاؾعـقانًاؾربؼكًؾؾهؿاركًادلصرقةًادلمػؼًعؾقفًؿيلؼاًوفقًًؼلؾًوصقلًتؾؽًاؾرحالتًأوًعؼبًوصقهلاًً

 

 :اؾصادرةًؿـًذيفقرقةًؿصرًاؾعربقةًباؾـيلةًؾؾرحالت2/4ًًً

 ..يراعى إرسال البرقيات اآلتية موقعة من قادة الطائرات
 (FFM) AIRLINE FLIGHT MAINFEST MESSAGE ..ً-

-(FAD) ADVICE OF DISCREPANCY MESSAGE - 

 . (CAICUCRً)ػقرًإؼالعًاؾرحالتًإديًاؾعـقانًاؾربؼلًدلصؾوةًاجلؿاركًًًًًًًًًً

 .1/7/2011زامًباؾمطلقؼًاإلؾقؽرتوـكًإعملاراًؿـًمتًاإلؾم2/5ًًً
 

- :انوناً قتلتزم التوكجالت المالحجة بتقديم القوائم اآلتجة لمصلحة الجمارك خالل المدة المحددة  -3
 

ى:ىقائمظىالذحنىالوحودةى-ى1/ى3ى
ماظذلا مأومبردؿ مظؾؾالد ماظقارد (معؾوذرمأومشرلمعؾوذر)غزؼًموػكمضوئؿيمحبؿقظيمودقؾيماظـؼؾماظؽوعؾيمدقاءمعـمبضوئعمبردؿ

وأغقاعممورضؿماظرحؾيموتورخيفومخرىموجيىمأنمتقضعمعـماظربونموؼذطرمصقفومأدؿماظلػقـيموجـلقؿفواألمءواظردوئؾماظقاردةمبردؿماٌقاغل

م.اظيتمذقـًمعـفوممءظقفمواٌقاغلإوسددماظطرودموسالعوتفوموأرضوعفوموأدؿماظشوحـمواٌردؾمم،نمطوغًمممـقسيمإاظؾضوئعمو
م

م

ى:قائمظىالبضائعىالواردةىى-ى2/ى3ى
اظؾالدمأوماظؾضوئعماظعوبرةمماٌقـوءمدقاءمدقؿؿمإدخوشلومإديموػكمجزئقيمعـمضوئؿيماظشقـماظقحقدةموتؿضؿـماظؾضوئعماظقاردةمإدي

وصقلمودقؾيمدوسيمعـمم24وجيىمسؾكمربوبـيماظلػـمأومعـمميـؾقغفؿماظؿؼدممبفومإديماىؿوركمخاللم(متراغزؼًمعؾوذرمأومشرلمعؾوذرم)

موظؾفؿور ماظعطالتماظرزلقي ماحؿلوبمأؼوم مبدون م م، ماألطـر مسؾل ماٌلؿـداتماٌؿعؾؼيممكاظـؼؾ مسؾك ماإلرالع مسي ماألحقال مسيمذيقع ايؼ

م.بوظشقـ
م

ى:قائمظىأفرادىالطاقمىى-3/ى3
سؾكممودقؾيماظـؼؾممبومسيمضوئؿيمبلزلوءمروضؿمودقؾيماظـؼؾمموجـلقوتفؿموأرضوممجقازاتمدػرػؿموبقونمبلعؿعؿفؿمواٌمنماٌقجقدةم

تراطقفومداخؾمزبزنممًعـماظؿؾغمواًؿقرمسـمحوجيماظطوضؿمموضمدذظؽماظؿؾغمواًؿقرمالدؿكدامماظطوضؿموؼالحظمضرورةموضعمعومؼزؼ

م.خوصمخيؿؿمخبومتماىؿوركمم
م

م
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ى:قائمظىبأدماءىالركابىى-ى4/ى3
م.ممؿوػكمبقونمبلزلوءماظرطوبموجـلقوتفؿموأرضوممجقازاتف

م

ى:تخرجاتىقائمظىالذحنىمدى–5/ى3
م.وػلمبقوغوتمطوعؾيمسـماظؾضوئعماظـقسقيمعلؿكرجيمعـمضوئؿيماظؾضوئعماظقاردةموصؼَومظؾؿكصصماظـقسلم

م
ى:مالحقىقوائمىالذحنىى3/6

م:جيقزمضؾقلمعؾقؼمظؼوئؿيماظشقـمسـمبقاظصمواردةمضؿـمذقـيمودقؾيماظـؼؾمملمتدرجمبؼوئؿيماظشقـموذظؽموصؼًومظؾشروطماآلتقــيم
 م.دوسيمعـموصقلمودقؾيماظـؼؾمم24دمماٌؾقؼمسيمعقسدمشوؼؿفمأنمؼؼ
 م.ممأنمؼؽقنماٌؾقؼمعقضعًومسؾقفمعـمعلؽقلمبوظؿقطقؾماٌالحلموزبؿقممخبومتفم
 م.مأالمؼؽقنمضدممتمصؿحماظطرودمأوايووؼوتم
 ٌموتطؾؼمسؾكمتؾؽما مبؿورؼخماظشقـمأومدوبؼيمسؾقفم الحؼمذاتماظؼقاسدمأنمترصؼمبفمبقاظصماظشقـماألصؾقيماومصقرتفومربررة

 .اًوصيمبؼقائؿماظشقـمصضاًلمسـمأسؿولمأحؽوممضوغقنماىؿوركمم
 م.سيمحوظيماظؾقاظصماجملؿعيمتؼدمماظؾقاظصماظػرسقيمسيمذاتمعقسدمتؼدؼؿمضقائؿماظشقـمسـدمتؼدميفومظؾفؿورك
م

ى:ملحوظظى
اظؿكمملمؼلددمسـفوماظضرائىمواظردقمم،مموتؼدؼؿممتؼرؼرمتؼقمماداراتماٌـوصلؿقمبوظؼطوسوتماىؿرطقيماٌكؿؾػيمممبراجعيماظؾقاظصمممممممم

م.غصػمذفرىمبفومالدارةمايرطيماٌكؿصيممٌراجعيمتقاجدػومبوظدوائرماىؿرطقيم
م

 
 
 

 
 

 
 فٍ شـأن أ طاء اإلدراج فٍ قوائ  الشحـن - 1

 

ٌدؼرماٌـوصلؿقم،مصنذامعومضدممرؾىمكممم46ؼؽقنماالخؿصوصمبنجراءمأيمتعدؼؾمألؼيمأخطوءمسيمضقائؿماظشقـمضؾؾماظؼقدمبدصــــذلم
كمممطونماالخؿصوصمسيمإجراءماظؿعدؼؾمٌدؼرماىؿركماٌكؿصمبوظؿـلقؼمععماٌـوصلؿقمإذامظزمماألعـرمععم46اظؿعدؼؾمبعدماظؼقدمبدصــــذلم
م.عراسوةمأحؽوممضوغقنماىؿـورك

م

 -:حالت  عدَ  إدراج أس  المس ورد ب وائ  الشـحن   - 
 

- :يــة األخطــاء الماد - أ
جيقزمتصققحماألخطوءماٌودؼيماظقاردةمبؼقائؿماظشقـمبـوءًامسؾكمرؾىمؼؼدعفماظؿقطقؾماٌالحلمبشرطمتؼدؼؿماٌلؿـداتماٌمؼدةمظصقيم

م.ماالدؿم،مطوظػقاترلمأوماالسؿؿودماٌلؿـدىموشرلػو

 -:تعديل االسم  - ب
- 0اجه يف األحىاي اآلتيـــخ جيىز تعذيً االسُ ثمبئّخ اٌشحٓ وال يعذ رٌه ِٓ لجيً إغفبي ِب جيت إدر

 

إذامطونمأدؿماٌلؿػقدمبـؽًومأومتقطقاًلمعالحقًومأوموطقاًلمظؾشقـمععؿؿدًاممظدىماىؿوركمأومذرطيمررلانمأومودقؾيمغؼؾمأخرىمبشرطم.مم1
ظؾشقـماظؼقدموؼشذلطمالسؿؿودماظشرطوتماظؿكمتعؿؾمطقطقؾمأنمتؽقنمعلؿـداتمعؾؽقيماظؾضوئعماظقاردةمعـماًورجمبودؿماٌعدلمظفمم

-م:عـماظالئقيمتوظؿـػقذؼيمظؼوغقنماىؿوركموذظؽمبؿؼدؼؿماٌلؿـداتماظؿوظقيمم60عـماٌودةم(مز)صكمدفؾماٌؿعوعؾنيموصؼًومظؾػؼرةم
م.علؿـدماظؼقدمبوشلقؽيماظؼقعقيمظؾؿلعقـوتماآلجؿؿوسقيمممم(ممأ)
م.علؿكرجمعـماظلفؾماظؿفورىم(مممب)
م.اظؾطوضيماظضرؼؾقيم(مممج)
م.ترخقصمعزاوظيماٌفـيماوماظـشوطمعـماىففماٌكؿصيممصقرة(مممد)
م.ذفودةماظؿلفقؾمبفقؽيماٌقـوءمظؾعوعؾنيمبداخؾماٌقـوءم(مممو)

م
م.ذرطمأنمتؽقنمعلؿـداتمعؾؽقيماظؾضوسيماظقاردةمعـماًورجمبودؿماٌظفرمظفم(م To Order)إذامطوغًماظؾقظقصيمواردةمألعرم.مم2
م
م-:حـبالد اٌزٕـبصي م2/2

ـوزلمسـماظردوئؾماٌلؿقردةمواظيتممتمتلفقؾماظؾقونماىؿرطلمشلومإديمأيمذكصمرؾقعلمأومإسؿؾوريمضؾؾماإلصراجم،مجيقزماظؿ
صقؿومسداماظردوئؾماظيتمسرضًمسؾكماىفوتماٌكؿصيمبنجراءاتماظػقصمموؼؽقنماٌؿـوزلمظفمػقماٌلؽقلمسـمإدؿقػوءماظؼقاسدماإلدؿرلادؼي

 التعذيل بقوائم الشحه
 



 

8 

 2011مدؾؿؿدل

مظؾؿقاصػوت معطوبؼؿفو مظعدم م)اظػـقيممومتمرصضفو مأرضوم مواظصـوسيمم6/2006م ماظؿفورة سؾكمأنمؼؿؿمهصقؾمم(م1مم32/2006ضرارموزؼر
اظـلؾيماٌؼررةمضوغقغًومهًمحلوبماظضرؼؾيمسؾكماظـشوطماظؿفوريمواظصـوسلمعـمطؾمعـماٌؿـوزلمواٌؿـوزلمإظقفمعوملمؼؽـماحدػؿومععػكم

مم.عـماظضرؼؾيم

  ال طـأ فٍ بَانات العـدد أو الـوزن  -3
جيقزماظـظرمسيمتعدؼؾماظعددمأوماظقزنماٌدرجمبؼقائؿماظشقـمبـوءًامسؾكمرؾىمعـماظؿقطقؾماٌالحلمعصققبًومبػوطسمعـماظشوحـمسيم

م-:اًورجمظؿدلؼرماًطلموبوظشروطماآلتقـيم
ذآخـرذذذتقديمذالبولوصةذومجوعذاملدتنداتذاملؤيدةذلصحةذالعددذأوذالوزنذكالفواتريذوبوانذالعبـــوةذأوذأيذمدتندذ3/1
مم.كمم46أنمؼؼدممرؾىماظؿعدؼؾمضؾؾماظؿلقؼيماظـفوئقيمظشقـيمودقؾيماظـؼؾمأومضؾؾماظؼقدمبدصذلمم3/2
مشرلماٌدلرةمممةسيمحوالتماظعفزمأوماظزؼودضوغقنماىؿوركمؼصدرمضرارماظؿعدؼؾمعـمعدؼرماٌـوصلؿقمععمعراسوةمأحؽوممم3/3

  ال عدَ  فٍ إدراج الوجه  ب وائ  الشـحن - 
-ذ:داةةذاملناسدتوذببو ذللباتذالتوكوتاتذاملتايوةذلتعدي ذالوههةذبقواممذالحح ذ يذاحأيوا ذاتآتوـةذجيوزذإل
م-:مالمناطــق الحـرةم4/1
 م.رطمتؼدؼؿمعقاصؼيمػقؽيماالدؿـؿورمإديماٌـورؼمايرةمبشماظـفوئلجيقزمتعدؼؾموجفيماظؾضوئعماظقاردةمبردؿماظقاردم
 ردةمبردؿماٌـورؼمايرةمإديمواردمغفوئلمبشرطمتؼدؼؿمعقاصؼيمػقؽيماالدؿـؿورموؼلؿــكمعـمذظؽمطؿومجيقزمتعدؼؾموجفيماظؾضوئعماظقا

اظردوئؾماظيتمملمؼؿؿمتلفقؾماظؾقونماىؿرطلمسـفوموجيقزمبـوءًامسؾكمرؾىمأصقوبفومهقؼؾفومإديمردؿماظقاردماظـفوئلمأومإسودةمذقـفوم

موصلؿقمودونماظرجقعمإديمػقؽيماالدؿـؿورممإديماًورجمسـمررؼؼماىؿوركمعؾوذرةمبعدمعقاصؼيماٌـ

  .وكذلك تعديل الوجوٌ ألسباب مبررة  وبصفٌ عامٌ يجوز تعديل نظام اإلفراج فً أي مرحلٌ قبل اإلفراج 4/2

 -:إعاد  الشــحن  -5

-م:مـؼقظفمعـمذيركماديمآخرمحبرًاماومبرًاماومجقًامداخؾماظؾالداالجراءاتماىؿرطقيمظؾردوئؾماٌعودمذقـفومواٌ

مأ) م م( ماٌقادمرضؿ ممعـمضوغقن(م62،مم59)أسؿولمأحؽوم موصؼًومم63ظلـفمم66اىؿوركمرضؿ مأحدماظضؿوغوتماٌؼؾقظيمذيرطقًو متؼدؼؿ بضرورة

م.عـماظالئقيماظؿـػقذؼيمظؼوغقنماىؿوركم(م104)آلحؽومماٌودةمرضؿم

صؿؿؿماالجراءاتمهًماٌالحظيمم–(ماآلضطرعيم)متراغزؼًمعؾوذرمم–بوظـلؾفميوالتمأسودةمذقـماظؾضوئعمعـمدػقـفماديمآخرىم(مب)

م.عـماظالئقيماظؿـػقذؼيمظؼوغقنماىؿوركم(م116)اىؿرطقيموصؼًومآلحؽومماٌودةم

معووردمبؾقظقصفماظشقـمانم(مج) اظقجففماظـفوئقيمظؾؾضوئعمعقـوءمآخرمشرلمعقـوءماظقصقلماآلولماوماحدماالؼداسوتمبوظـلؾفميوظفماذا

عـم(م37)خصمبفومذيرطقًوماوماحدماٌـورؼمايرةمصقؿؿماظـؼؾمسؾكمعلؽقظقيماظؿقطقؾماٌالحكموصؼًومآلحؽومماٌودةماظعوعفماوماًوصيماٌر

مايووؼوتمسؾكمجفوزم ممترؼر مؼؿؿ مان ممx-RAY)ضوغقنماىؿوركمومبراسوه ماظطرودمحبوظفم( متؽقن مان ماو ماخؿوعفو بشرطمدالعي

م.زوػرؼيمدؾقؿيم

قصيماظشقـمانماظقجففماظـفوئقيمظؾؾضوئعمػكمعقـوءماظقصقلماآلولموؼرشىمأصقوبماظشلنمصكمغؼؾفومبوظـلؾفميوظفماذامعووردمبؾقظ(مد)

م مآخر معقـوء ماى مرصؼممادي معـفو مصقرة متردؾ ممبقجىمادؿؿوراتمجرد متػصقاًل مطشػماظردوظف مبعد ماظـؼؾ مصقؿؿ مذيرطقي مدائرة او

م.ماٌلؿـداتماديمذيركماظقصقلماظـفوئكم

   بالنسب  ل عجز والزَاد   -6
م ماظطوئراتموودوئؾماظـؼؾماألخرىمأومعـمميـؾقغفؿمتلؾقؿماظؾضوئعماظقاردةموصؼًوم-أ مبؼقائؿممسؾكمربوبـيماظلػـموضودة ٌؼودؼرػوماحملددة

والدبضعمػذهماظـلؾيمم،%مم10اظؿفووزمسـماظـؼصمأوماظزؼودةمبشرطمأالموووزم(ماظصى)،موجيقزمبوظـلؾيمإديماظؾضوئعماٌـػررياظشقـ
 .والجيقزماإلصراجمسـماظزؼودةمإالمبعدمآداءماظضرائىماٌلؿقؼيمسـفومأليمشراعوت،م

 معوم مأو مسقاعؾمرؾقعقي مسـ ماظـوذؽي مسـمضعػماظعؾقاتمأو مطونمغوذؽًو مإذا ماٌعؾلة ماظـؼصماىزئلمسيماظؾضوسي مسـ تـؿػلماٌلؽقظقي
م.هلىمعـمعشؿقلمطؾمرردمسؾكمحدة%مم5تؼؿضقفمأسؿولماظشقـمأوماظـؼؾمأوماظؿػرؼغمعـمتلربمبعضماٌشؿقلم،موذظؽمسيمحدودم

 :كما تنتفً المزئوليٌ ـن النقص فً الخاالت اآلتيٌ 
 
 .إذاممتمتؼدؼؿمعلؿـدمعـماظؿقطقؾماٌالحلمؼـؾًمسدممذقـماظؾضوئعماظـوضصيم .1
 مأومصرشًمسيمعقـوءمأخرمسيمػذاماٌقـوءمملمتػرغمإذاممتمتؼدؼؿمعلؿـدمؼـؾًمأنماظؾضوئعماظـوضصي .2
 وغًمأخؿوممسـوبرػومدؾقؿيمبشرطمسدمموجقدمعداخؾمأومزبورجمأخرىمشرلماٌدخؾماظرئقللمظؽؾمسـدلمإذاموردتماظلػقـيموط .3
 إذاموردتمايووؼوتمبلخؿوممدؾقؿيموصؼًومألرضوعفوماٌقضقيمبلـدماظشقـم .4
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اظـؼصمموسيمذيقعماألحقالمتـؿػلماٌلؽقظقيمسـؼرجحمععفومحدوثماظـؼصمضؾؾماظشقـم،مإذاموردتماظطرودمحبوظيمزوػرؼيمدؾقؿيم .5
عـم(م...مم2)م،م(مم1)مإظقفومسيماظؾـدؼـموجيىمتؼدؼؿمعلؿـداتمتدلؼرماظـؼصماٌشورم.رؾقعقيمأومضقةمضوػرةمإذامطونمغوذؽًومسـمسقاعؾ

م.ػذهماٌودةمسيمعقعودمشوؼؿفمثالثيمأذفرمعـمتورؼخمإغؿفوءماظؿػرؼغم
مميـؾقغف .6 معـ مأو ماألخرى ماظـؼؾ موودوئؾ ماظطوئرات موضودة ماظلػـ مربوبـي ماظضرؼؾيمؼؽقن مضقؿي مسـ مبوظؿعقؼض معدغقًو معلؽقظني ؿ

اىؿرطقيمسـماظـؼصمشرلماٌدلرموصؼًومألحؽومماظػؼرةماظلوبؼيموالمجيقزماظؾدءمسيمإدبوذمأيمإجراءاتمضوغقغقيمبشلغفومإالمبعدمإغؿفوءم

م.اٌدةماٌـصقصمسؾقفومصقفو
م.ؿالعفتؽقنماظشرطيماًوزغيمعلؽقظيمسـماظعفزمواظزؼودةمشرلماٌدلرةمسؿوممتماد .7
 .مؼؽقنمصوحىماظشلنمعلمالمسـمماالضرارماًورهمسـماٌؼودؼرماٌلفؾيمبوالضرارماىؿرطكموذظؽموصؼومٌومغصمسؾقيمضوغقنماىؿوركم .8
م.عـمضوغقنماىؿوركمم42إديمم40تراسكماحؽومماٌقادمعـم .9

 :ض  البوالص  -7

- 0ٌشروط اآلتيخ ضُ اٌجىاٌص ثب َ.ن44ولجً اٌميذ ثذفرت  جيىز ثنبء عٍي طٍت صبحت اٌشأْ
 .أنمتؽقنمواردهمسؾلمغػسمودقؾيماظـؼؾمم.م1
 .أنمتؽقنمظصوحىمذلنمواحدمم.م2
 .زبزغيمسيمغطوقمذيرطلمواحدم.م3

 0إخزاءاخ ظُ اٌثٌاٌص 
مبفمبقوغوتمطؾمم46ؼؿؼدممصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفمضؾؾماظؼقدمبدصذلم.م1 مبطؾىمٌدبرماٌـوصلؿقماٌرطزيمظضؿماظؾقاظصمعقضقًو م كممم
م.مظقصيمسؾلمحدهبق
 .سيمحوظيمتقاصرماظشروطمسوظقيمؼقاصؼمعدؼرماٌـوصلؿقمسؾلمضؿماظؾقاظصم.م2
م.سـدمإدراجماظؾقوغوتمبويودىماآلظلمؼقضحمبوإلضرارمأرضومماظؾقاظصمععمتقضقحماظؽؿقوتماإلذيوظقيمواظؼقؿيماإلذيوظقيمم.م3

 

 :إ ما  إجراءات البوالص معاا  -8
أصقوبمذلنمزبؿؾػنيموملمتػرغمبوٌكوزنمألدؾوبمعدلرهمأومبقاظصمظصوحىمذلنمواحدموذظؽممصطيمظؾقاظتؽقنمسيمحوظيمايووؼوتماٌشذل

م.حؿكمالمؼؿؿمتػرؼغمعشؿقلمايووؼوتماظيتمهؿقيمسؾلمأطـرمعـمبقظقصــيمم

 0اإلخــــــــزاءاخ   
 ماظؼقدمبدصذلم مم46ؼؿؼدممصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفمبعد مبطؾىمٌدؼرماجملؿعمروظؾًو م م ممبقاصؼيمكمم معصققبو إمتومماإلجراءاتمععًو

م.اظؿقطقؾماٌالحلم
 ؼؿؿمصؿحمايووؼيمعرةمواحدةمإلمتومماإلجراءاتمبؾفـيمذيرطقيمواحدةمسؾلمطوصيماظؾقاظصمسيمحضقرمأصقوبماظشلنمأومعـمؼـقؾقغفؿممم

 .،موسيمػذهمايوظيمالمجيقزماإلصراجمسـمأيمبقظقصيمبوٌلورماألخضرمم
 ظيمتقاصرمذرورفوممميؽـمضؿماظؾقاظصمسيمحوم. 

 

 : جزئ  البوالص   -9

 -0جيىز ٌصبحت اٌشأْ جتسئخ اٌجىٌيصخ ثبإلجراءاد اآلتيخ 
 م مبطؾىمظؾؿـوصلؿق مبدصذلمؼؿؼدم ماظؼقد مم46اٌرطزيموضؾؾ مكمم مظؿفزئي معشؿقل مسدد مبفو معقضقًو ماٌطؾقبمدقؾفوماظؾقظقصي اظطرود

 .ماٌالحلمووزئيمإذنماظؿلؾقؿماٌالحلمعقاصؼيماظؿقطقؾمأرضوعفومعـمأصؾموصقرتنيمعرصؼومبوظطؾىمو

 المؼذلتىمسؾلماظؿفزئيموزئيماظصـػمأمظحوؼؿالؼؼقمماٌـوصلؿقماٌرطزيمبعدمهصقؾماظردقمماٌلؿقؼيمإنموجدتمبؿفزئيماظؾقظقصيم

 .اظقاحدمإظلمأجزاءم،مواٌؼصقدمبوظؿفزئيموزئيماظؽؿقوتمظؾصـػماظؽوعؾم

 عـم(م92،مم91)صيمسؾكمعراحؾمصققولماظطؾىمإديماجملؿعماٌكؿصمظؿطؾقؼمأحؽومماٌودةمإذامطونمرؾىماظؿفزئيمؼؿعؾؼمبصرفماظؾقظق

 .اظالئقيماظؿـػقذؼيمظؼوغقنماىؿوركم
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ى

ى
ى
ى
ى

 

 -:إخشاءاد اٌزفشيغ ثبٌّٛأيء اٌجحشيخ 1/1
 فمادؿماظؾوخرةمخيطرماظؿقطقؾماٌالحلمإدارةمايرطيماظذيمتذلاطكماظؾوخرةمبدائرتفممبقسدمتػرؼغمعشؿقلماظؾوخرةمعقضقومب

 .ووجفيمتراطقفومم

 مؼؿؿماظؿػرؼغمهًماٌالحظيماىؿرطقيمم،موظؾفؿركمايؼمسيماالرالعمسؾكمدصوترمضقدماٌػرغمأواًلمبلولم

 بعدممتومماظؿػرؼغمؼؼدمماظؿقطقؾماٌالحلمبقوغوتماظؾضوئعماظيتممتمتػرؼغفومعصققبيمبصقرمعـمبطوضوتماظـؼؾماظداخؾقيمواٌقضعيمم

 .أوماظلوحيمإلدارةمحرطيماىؿركمإظقؽذلوغقومعـمأعنيماٌكزنم
مم

جيىمأنمتؾؾغمأرضوممايووؼوتمواظطرودماٌػرشيمأواًلمبلولمظؾـظومماٌؿقؽـمحبقٌمتؿؿماظؿلقؼيماظقؽذلوغقًوممبفردماالغؿفوءمعـمم:ملحوظظى

ممم.ماظؿػرؼغمعؼورغيماظقاردمبوٌـوصلؿقمواٌػرغماظػعؾل
م

 -:أٔٛاع اٌزفشيغ  1/2
 

- : تفرغ على الرصجف وهى بضائع  1/2/1
 م.بضوئعمغظوممزبزنموؼؿؿمغؼؾفومإديمعقاضعماظؿكزؼـمسيماٌكوزنم
 م.مبضوئعمغظوممتلؾقؿمصوحؾفم،موؼؿؿمغؼؾفومظؾؿشقؼـمسيماظلوحوتم
 م.ايووؼوتموتلؾؿمسيمدوحوتمايووؼوتم

- :وتتم اإلجراءات الجمركجة علجوا إما 
 مبعدممتومماظؿػرؼغمم

 معؾمبوٌكوزنممأومبعدممتومماالدؿالمماظؽو

 (م.ادؿالممجزئلمودقىماظؾوضلمعؾوذرة)أومبـظوممجورىماالدؿالمم 

بضوئعمتلؾقؿم)بضوئعمتػرغمسيماظصـودلمأوماٌقاسنيموػكماظؾضوئعماظصىمواظؾضوئعمذاتماظعؾقاتماظـؿطقيمواٌؿفوغليمسيماظـقعم 1/2/2

مسؾكماألرصػيموطذظؽماظؾضوئعماظؼوبؾيمظالظؿفوبمواًطرةمواظيتمحيظرمتػرؼغفوم(مصوحؾف
م

م-:بضوئعمتػرغمسؾكمودوئؾماظـؼؾمظؾلقىماٌؾوذرمعـماٌقاغهموػكمبضوئعمإعومم1/2/3

 م.بضوسيمتلؾقؿمهًماظشؽيمأوممبقجىمسؼقدمعشوررفمحبرؼيموؼقضحمذظؽمبؼقائؿماظشقـم

 مؼـفوماحؿقوروتمخوصيماظؾضوئعماظؼوبؾيمظؾؿؾػماظلرؼعمبشرطممنطقيماظؿعؾؽيموووغسماظصـػم،مواظؾضوئعماًطرةماظيتمؼؿطؾىمدبز

 شرلمعدرجيمبؼوئؿيماظشقـمسؾكمأغفومتلؾقؿمهًماظشؽيمأوم(مغظوممتلؾقؿمصوحؾي)بضوئعممنطقيماظؿعؾؽيمعؿفوغليماظصـػم

 .سؼقدمعشوررفموظؽـفومعـماظؽـرةمحبقٌمتشؽؾمتؽددومبوٌكوزنمأوماظلوحوتم
ى

 

 
 
 

 

 -: اٌّسزٕذاد ٚإٌّبرج اٌٙبِخ 2/1
ى

 -:محاضر الض  * 
ممربضرمممم ماظؾوخرة مذقـي مسـ مزؼودة ماظقاردة ماظطرود مسـ ماٌالحلمحيرر ماظؿقطقؾ مأصؾمبندؿ معـ مأعنيماٌكزن مبؿقرؼره وؼؼقم

وصقرتنيم،موؼقضعمسؾقيمأعنيماٌكزنموعـدوبماظؿقطقؾماٌالحلموعلعقرمذيركماٌكزنموؼقضحمبفمسددماظطرودماظزائدةمووزغفوموعشؿقم

ماظيتمؼؼقممعلعقرماٌكزنمبؿقرؼرػوموخيؿؿمخبومتماظؿقطقؾماٌالحلمبوظؿػصقؾموصؼومظؾقوغوتمادؿؿورةماىردمموشل

موحيررمػذاماحملضرمبودؿماىفيماًوزغيمسؾكماظؾضوئعماظزائدةماظيتمتظفرمسـدمجردماٌلؿقدسوتموملمتؽـمعدرجيمبلفالتفوم

 ( اذن ال س َ  الم حً )  -:إَ ا  اس    الشحن  * 
ؾؿمإديماظؿقطقؾماٌالحلمواظذيمؼػقدمادؿالمماظردوئؾماٌدرجيمبؼوئؿيماظشقـموؼقضحمعؼدارماإلؼصولماظذيمؼصدرمسـمأعنيماٌكزنموؼل

ماظعفزمسيماظطرودموطؿقيماظطرودماٌلؿؾؿيمحبوظيمزوػرؼيمشرلمدؾقؿيم

 انفصم انثاَي
مإجراءاتىالتغروغىواإلدتــــــالمىفؽىمناطقىالتخزون

 

 إجراءات التفريغ(1)
 

 :استالم البضائع باملخازن   (2)
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م

 -:اس مار  جرد غَر الس َ  * 
مسؾقفو موؼقضع موصقرتنيم، مأصؾ معـ مشرلماظلؾقؿ ماظطرد ممبشؿقل ماٌكزن مذيرك معلعقر ممبعرصي موأعنيماٌكزنمموهرر ماٌكزن علعقر

مإنموجدم...وعـدوبماظؿقطقؾماٌالحلموعـدوبمحرطيماظؾضوئعم

معنيماٌكزنموحيؿػظمبوظصقرةماظـوغقيمبوىؿركمرةمألؼلؾؿماألصؾمظصوحىماظشلنموصق
م

 -:  اٌّخبصْ فياسزالَ اٌجضبئغ  إخشاءاد 2/2
 الحلمبؿؼدؼؿمغلكيمعـمضوئؿيماظشقـمظؼلؿمحرطيم كزنمأومتردؾماظؽذلوغقوؼؼقمماظؿقطقؾمٌا م.ماىؿركموأعنيمٌا

 ؼؾم كزنممبقجىمطورتوتماـظ ـؼؾماظؾضوئعمإظلمبوبمٌا ـوضؾيمب ؼؾمم–تؼقمماظشرطيماظ كزنمبوظؿقضقعمسؾكمصقرتلمطورتوتماـظ ٌمؼؼقممأعنيمٌا شورمإظقفومحق ٌا

ـوضؾموحيؿػظمبصقرةموجيىمأنمحيددمسيمسؿؾقيماالدؿالمم م:وؼعقدػؿومإديماظ

o ممممممممممممممممممممممممممسددماظطرودممممم 

o متورؼخماالدؿالممم

o ماٌورطوتموسالعوتماظطرودممممممممممممم

o م(ممشرلمدؾقؿيم–دؾقؿيم)حوظيماظطرودم

 مبعرصيمأعنيماٌكزنموهًمإذرافمعلعقرماٌكزنمحقٌمؼؿؿمجردمربؿقؼوتفومأواًلمبلولمسـدماظدخقلم(مشرلماظلؾقؿم)وـىماظطرودمم

ضعمسيمحفرةمشرلماظلؾقؿمبوٌكزنموجيىمأنمترصؼمادؿؿورةمشرلماظلؾقؿمبشفودةماإلجراءاتماىؿرطقيموحيررمبفومادؿؿورةماىردموتق

م.حقٌمؼؼقممضلؿماإلجراءاتمبوجملؿعمبؿقدؼدماظعفزموحيررمإذعورًامظؾؿقطقؾمظؿؼدؼؿمعدلراتمػذاماظعفزم

 سالعيمبرضؿماظؾقظقصيمواظطرؼؼمظؽؾممجيىمدبزؼـمبضوئعمطؾمبوخرةمسؾكمحدةم،موؼؿؿمصصؾمعشؿقلمطؾمبقظقصيمسؾكمحدةم،مععموضع

 بقظقصيمظؾؿعرفمسؾقفومسـدمإمتومماإلجراءاتماىؿرطقيم
 

   فٍ نهاَ  عم َ  اس    حمول  البا ر  َ و  النظا  الممَكن بعم  ال سوَ  وفٍ حال  عد  وجود نظا  ممَكن َ و
  -:أمَن الم زن ب سوَ  كام   ل منافس و بالشك  اِ ٍ 

مإذيوظلمسددماظطرودمبوٌـوصلؿقمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مررودمؼؿؿمادؿالعفومسيمعقاضعمأخرىممممممم(-)مممممممممممممممممممممممم
مــــــــــــــــــــــــممممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مإذيوظلماظطرودماظقاجىمادؿالعفومبوٌكزنممممممممممممممممممممممممممممممممم

م(سفزمطؾك)ررودمسفزمملمتردممممم(-)مممممممممممممممممممممممم

م(ضؿم)مررودمواردهمزؼودةمسـماٌـوصلؿقم+مممممممممممممممممممممممممممممم
مــــــــــــــــــــــــمممممممممممممممممممممممممممممممممممم

مإذيوظلماظطرودماٌلؿؾؿيممممممممممممممممممممممممممممممممم

 رٛليغ ِأِٛس اٌّخضْ   ٛليغ ِٕذٚة اٌزٛويً اٌّالحي  رٛليغ أِيٓ اٌّخضْ    ر 
 

 ؼؼقممعلعقرماٌكزنممبراجعيمسؿؾقيماظؿلقؼيموإحوظؿفومإديمعدؼرمايرطيماٌكؿصمإلحوظؿفومإديمإدارةماٌـوصلؿقماٌرطزيم. 
م

 -: ٔظبَ خبسٜ االسزالَ  2/3
مبقابيمسؾقرموظقلًمزبوزنمو ماشلدفمعـفمجعؾماظدوائرماىؿرطقي ماظـظوم ماٌؿفوغليمعـمحقٌمػذا ماظعدد ؼطؾؼمسؾكماظردوئؾمطؾرلة

ماظصـػمومنطقيماظعؾقةم

م-:ؼشذلطمظؿطؾقؼمػذاماظـظومم

 أنمتؽقنماظردوظيمغظوممتلؾقؿمزبزنم 

 تؽقنمررودماظردوظيممنطقيماظؿعؾؽيم،معؿفوغليماظصـػم،محبقٌمدبضعمظؾـدمواحدمودعرمواحدموطؾرلةماظعددمأوماظقزنمحبقٌم

م.كوزنمؼلؾىمدبزؼـفومتؽددومبوٌ

 وعقاصؼيماظؿقطقؾماٌالحلمواىفيماًوزغيمسؾكمادؿالمماظردوظيمبـظوممجورىم(ماجملؿعماٌكؿص)ايصقلمسؾكمعقاصؼيماىؿركم

عـمسددماظطرودمبوٌكزنمومتؿؿمسؾقفومسؿؾقوتماٌعوؼـيموإمتومماإلجراءاتماىؿرطقيم%م20االدؿالممؼؿؿمادؿالممغلؾيمالمتؼؾمسـم

بعدمهصقؾماظضرائىمؼلؿحمبؿػرؼغمبوضلماظردوظيمسؾكمودوئؾماظـؼؾممواظردقمموتلؾقؿمإذنماإلصراجاٌعؿودةموهصؾماظضرائىم

 .عؾوذرة
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 وبعدممؼؿؿمادؿكراجمطورتوتماظصرفمبوظؽؿقيماحملؿؾيموتؿففمودوئؾماظـؼؾمإديمبوبماظصرفمعؾوذرةم،موؼعوؼـماٌػرغمأولمبنولم

 .يمبوٌكزنمتػرؼغمبوضلماظردوظيمعـماظؾوخرةمؼؿؿمصرفماظؽؿقيماٌكزغ
م

 
م

ى
 -:اسزالَ اٌجضبئغ في اٌسبحخ ثٕظبَ رسٍيُ طبحجخ   3/1

 مأوم ماظشقـ مضوئؿي مبندراج ماظذيمؼؼقم مأعنيماظلوحي مإدي م، معـفو معلؿكرج مأو ماظشقـ، مضوئؿي مبنردول ماٌكؿصي مايرطي مإدارة تؼقم

ممم.ماٌلؿكرجمبدصذلمتلؾقؿمصوحؾيمأومايودىماآلظل

 يمإديماظلوحيمأواًلمبلولمواظؿقضقعمسؾكمصقرتلمطورتوتماظـؼؾموتلؾقؿفومإديماظـوضؾموحيؿػظمبصقرةممؼؿوبعمأعنيماظلوحيمورودماظؾضوسم

م:طؿومؼلفؾمبداؼيموغفوؼيمطؾمبقظقصيمسؾكمحدةموجيىمأؼضومأنمحيددم

متورؼخمادؿالممطؾمذقـيمعـماظردوظيممم¤مممممممممممم(ممإذامطوغًماظردوظيمررود)سددماظطرودماظقاردةمم¤

قضقيمسؾكماظطرودمماظعالعوتموم¤ ورطوتمٌا م(ممعػؽؽيم–دؾقؿيم)حوظيماظطرودمسـدماالدؿالممم¤مممممممممممٌا

 سيمغفوؼيمادؿالممذقـيمضوئؿيماظشقـمأوماٌلؿكرجمؼؼقممأعنيماظلوحيمبنثؾوتمواضعيماظؿػرؼغمعـمحقٌمسددماظطرود 

موحوظؿفومسـدماظؿػرؼغمممم

 وبداؼيموغفوؼيماظؿػرؼغموسرضفمسؾلمعلعقرماىؿركممدجمبنذيوظلمسددماظطروؼؼقممأعنيماظلوحيمبؿزؼقؾمضوئؿيماظشقـمأوماٌلؿكر

ماٌشرفمسؾكماظلوحيمظؾؿراجعيموإحوظؿفمإديمإدارةمايرطيماظؿوبعمشلوم

 ؼؼقممعدؼرمإدارةمايرطيمبنحوظيماظؼوئؿيمأوماٌلؿكرجمإديمإدارةماٌـوصلؿقماٌرطزيم. 
 

 

  :اسزالَ اٌجضبئغ اٌٛاسدح في حبٚيبد  3/2

 ـوصلؿقماٌرطزيمتؾؿز الحقيمبعؿؾمعلؿكرجمعـمضوئؿيماظشقـمبويووؼوتماظيتمتؿؿمعـووظؿفومبوظدائرةماىؿرطقيمععؿؿدًامعـمٌا ممماظؿقطقالتمٌا

 (اظؿوبعمظؾففيماًوزغي)مهقلمضوئؿيماظشقـمأوماٌلؿكرجمعـمإدارةمحرطيماىؿركمإديمأعنيماظلوحيم 

 قجىمطورتيمغؼؾمؼقضعمأعنيماظلوحيمسؾكمصقرتنيمظؾؽورتيموتلؾؿمظؾـوضؾموحيؿػظمؼؿؿمغؼؾمايووؼوتمإديماظلوحيماٌكصصيمظذظؽممب

مبوظصقرةماظـوظـيمم

 وَراعً أن َ    شوَن الحاوَات ال ٍ  ح وي ع ً بضائع قاب   ل ل هاب أو البضائع ال طر  فٍ مكان م  ص لذلك  -
 ععم(مأومبلدراجفومبويودىماآلظل)سيمدفؾمخوصمبذظؽممؼؼقممأعنيماظلوحيمبنثؾوتمواضعيماالدؿالممسـدمدخقلمايووؼوتمظؾلوحي

مصقرؼيم موضًماالدؿالمموصكمحوظيمسدممدالعيمأخؿوممايووؼوتمحيررمأعنيماظلوحيمعذطرة ماٌضروبيمسؾقفو هدؼدمحوظيماألخؿوم

متعرضمسؾكمعلعقرمذيركماظلوحيم

 وؼقضعمسؾكماحملضرمأعنيم(مشرلمدؾقؿم–دؾقؿم)ممؼؼقمماٌلعقرمبعؿؾمربضرمظػؿحمايووؼيموحصرمسددمررودػومواثؾوتمحوظيماظطرود

م ماٌالحل موعـدوبماظؿقطقؾ موجقدػؿو)اظلوحي مسيمحوظي موعـدوبمصوحىماظشلن ماظؾضوئع موعـدوبمعراضؾي م م ماألخؿومم( متقضع ثؿ

ماىؿرطقيمواثؾوتمأرضوعفومسيماحملضرماٌشورمآظقيم

 ؿقىمسؾكمأطـرمعـمبقظقصيم،موأطـرمعـمصوحىمذلنم،محقٌمؼؾؿزمماظؿقطقؾماٌالحلمبلخطورماىؿركمبويووؼوتماٌشذلطيماظيتمه

إالمسيممبوٌكزنمهًمإذرافماىؿوركمصقرام،موالمجيىمادؿالعفومبوظلوحيمحقٌمتقجفمعؾوذرةمإديماٌكزنموجيىمتػرؼغمعشؿقشل

 .مسؾكمذيقعمبقاظصفوععًومحوظيمامتومماإلجراءاتم
 

  بإعداد  سوَ  ل ائم  الشحن فٍ نهاَ  ال فرَغ ( لمَكن  فٍ حال  عد  ا) َ و  النظا  الممَكن أو أمَن الم زن
 -:بالشك  اِ ٍ 

 

مإذيوظلمسددمايووؼوتمبؼوئؿيماظشقـمممممممممممممممممممممممممممممممم

مسددمايووؼوتماٌلؿؾؿيمسيمعقاضعمأخرى(مم-)ممممممممممممممممممممممممم
مــــــــــــــــــــــــمممم

مإذيوظلمسددمايووؼوتماظقاجىمادؿالعفومممممممممممممممممممممممممممممممم
مايووؼوتماظيتمملمتردممم(م-)ممممممممممممممممممممممممم
محووؼوتمعػرشيمبوظزؼودةممممم+ممممممممممممممممممممممممممم

مــــــــــــــــــــــــممممممم
مإذيوظلمايووؼوتماٌلؿؾؿيمممممممممممممممممممممممممممممممم

 رٛليغ ِأِٛس اٌّخضْ      اٌزٛويً اٌّالحي    رٛليغ ِٕذٚة    رٛليغ أِيٓ اٌّخضْ 

 استالم البضائع يف الساحات  (3)
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 ماظشقـم مبوٌطوبؼيمبنيمضوئؿي ماالدؿالم مإديماٌلعقرمواٌشرفمسؾكماظلوحيمٌراجعيمسؿؾقي ماظؿلقؼي ماظشقـموضوئؿي مضوئؿي تلؾؿ

مٌدؼرمايرطي مؼقضعمسؾكمضوئؿيماظؿلقؼيماظـفوؼيموإحوظؿفو مبعدممودفالتماالدؿالمموطورتوتماظـؼؾمثؿ مبدورة اٌكؿصماظذيمؼؼقم

 اٌراجعيمبنحوظؿفومإديماٌـوصلؿقماٌرطزيم
م

 

ى
م
م

سيمحوظيمصضمأخؿوممايووؼيمؼؽقنممبقضرمؼقضعمسؾقفمعلعقرمايرطيموأعنيماظلوحيموعـدوبماظؿقطقؾماٌالحلموصوحىماظشلنمأوممم4/1

ممم.عـمؼـقؾفموؼقضحمبوحملضرمعدىمدالعيماألخؿوم
م

فمبويووؼيمسيمحوظيمضرورةمحصرماظعددم،مؼؿؿمذظؽمأثـوءماإلجراءاتموؼراسلمإمتوممإجراءاتمايووؼيماظػورشيماظؾضوئعماظيتمتصرمم4/2

موادؿكراجمطشػمادؿكالصمبعدمعقاصؼيماظؿقطقؾماٌالحلموحيصؾماظضؿونمبوظضرائىمواظردقممسؾكمايووؼيماظػورشيم

م-:يمبلحدماظطرقماآلتقيمإذامطوغًمايووؼيمعؾؽومظؾؿلؿقردم،مؼـؾًمعؾؽقيماٌلؿقردمظؾقووؼ

o مخطوبمعـماظؿقطقؾماٌالحلمم

o مؼؿؿمهصقؾم موسؾقف مظؾؿلؿقرد ماظؿقطقؾمسؾكمعؾؽقيمايووؼي معـ ماظؾضوسي متلؾقؿ مسيمإذن مؼـصمصراحي معـػصؾمأو متلؾقؿ إذن

 اظضرائىمواظردقممسؾكمايووؼيموؼػرجمسـفومبصػيمضطعقيمععماظؾضوسيم
م

مخرىمأومادؿعؿولمحووؼيمصورشيمإالمبعدمعقاصؼيماىؿوركموهًماٌالحظيماىؿرطقيمالمجيقزمغؼؾمعشؿقلمحووؼيمإديمحووؼيمأمم4/3
م

سـدمدقىمايووؼيمبوٌشؿقلمجيىمأنمؼؼقممعلعقرمبوبماظصرفممبراجعيمرضؿمايووؼيمواألخؿومموؼؼدممصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفممم4/4

م.ػماالدؿكالصمسـمايووؼيماظػورشيمٌلعقرماظؾوبمأصؾمإذنماإلصراجموطش
م

ؼؼقممعلعقرمبوبماظدخقلمبوظدائرةماىؿرطقيمسـدموصقلمايووؼوتمإديموجفؿفوماظـفوئقيمبنثؾوتماظدخقلمسؾكمطشػماالدؿكالصممم4/5

محؿكمميؽـمردماظضؿوغوتم
م

م

م

م

م

ىإجراءات صرف مشمول احلاوية أو احلاوية(4)
ىبالمذمول
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 الثانيالباب 
ى

ىإجراءاتىالبضائعىالواردة
م

م.اإلجراءاتىبالمراكزىوالموانؽىالمطورةىللواردىالنؼائؽىم:   انفصـم األول 

 ىإجراءاتىاإلفراجىالمدبق :انفصم انثاَى   
 ابىــــــــــــــــــــــــــإجراءاتىالرك :   انثانثانفصم 
 إجراءاتىاألدواقىالحرةوالمطارضىواألدواقىالدولوظ :  انراتعانفصم 
 إجراءاتىجمركىالبتــــــــــــــــــــــرول :   اخلايصانفصم 
 دىالبروـــــــــــــــدإجراءاتىجمركىطرو :  انطادشانفصم 
 ركىالدخـــــــــــــــــــــــانـــــراءاتىجمــــــإج : انطاتعانفصم 
 ـلىوالبوـــــــــــــــــوعــــــإجراءاتىالمؼمـ :   انثايٍانفصم 
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الممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  
م

 

 الدورة المستنديٌ إلقرار برسم الوارد النوائٍ

 تقديم ملف اإلقرار لشباك اإلستقبال

لحاسب اآللٍ وطباعٌ اإلقرار إدراج البيانات با
 المميكن بمعرفٌ أصحاب الشأن أو مندوبيوم

 المراجعٌ المستنديٌ للملف

يتم المعاينٌ  مسار اإلفراج
 والمطابقٌ

 دهل يخضع الوار
 للرقابٌ النوعيٌ

 أو األمنيٌ 

 تستوفٍ

 اجزداد الؿرائب والرزوم وإزتالم إذن اإلفر

 البؿاـٌ اإلفراج ـن

ى..الغصـــــلىاألولى
 اإلجراءاتىبالمراكزىوالموانؽىالمطورةىللواردىالنؼائؽ
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 :المستندات الجمركيٌ لكافٌ النظم الجمركيٌ .. أوالً 
 .بطوضيماظؿعوعؾمععماىؿوركم .1

 (م.ؼؼدممسـدموصقلماظؾضوسي)الحلم،مبوظـلؾيمظإلصراجماٌلؾؼمإذنماظؿلؾقؿماٌ .2

 .بقظقصيماظشقـمأومصقرةمعـفومبوظـلؾيمظإلصراجماٌلؾؼم .3

 .اظػوتقرةماظؿفورؼيم .4

 .بقونماظعؾقةمأومبقونماظقزنم .5

مضو .6 ماٌـػذةمألحؽوم مظؾؼقاسد مأومتػضقؾمذيرطلموأؼيمحوالتمأخرىموصؼًو مسيمحوالتماٌطوظؾيمبنسػوء ماٌـشل غقنماإلدؿرلادمذفودة

 .واظؿصدؼرم
 

 :مستندات الترانزيت .. ثانيًا 
 .اظػقاترلم -1

 .بقونماظعؾقةم -2

 .بقظقصيماظشقـم -3

 .إذنماظؿلؾقؿماٌالحلم -4

 .رؾىماإلردولمعـمأصؾموصقرتنيمأوماظـؿقذجماٌؿقؽـم -5

 .ضؿونمعؼؾقلمذيرطقًومبوظضرائىمواظردقمماىؿرطقيموشرلػومعـماظضرائىمواظردقمماألخرىم -6
 

 
 
م

صورة  -
جواز السفر 

لإلستدالل 
علٍ المكانٌ 
اإلجتماعيٌ 
للراكب أو 

بطاقٌ الوويٌ 
. 

 (رذشٌ النساط) -
 ( ػ)نموذج رقم  -
زداد مشاريف  -

 اداريٌ

مزتندات إثبات  -
النساط أو ذتم 
اإلزتثمار ـلٍ 

الفاتورة 
بمسروـات 

سركات اإلزتثمار 
الداذلً أو بطاقٌ 

 د إختياجات إزتيرا
 (غ)نموذج رقم  -
( ع)نموذج رقم  -

 (تمويل واردات)
إيشال زداد  -

المشاريف 
 اإلداريٌ

  
 

 لإلزتذدام
 الذاص

لالزتفمال 
 السذشً

شورة بطاقٌ  -
القيد فً 

زجل 
 المزتوردين

نموذج رقم  -
تمويل ( )ع)

 (واردات
إيشال زداد  -

المشاريف 
 .اإلداريٌ 

سوادة منسأ  -
  مشدق ـليوا

م

بلرض 
 االتجار
م

 بلرض اإلنتاج

 الزلفً أو الذدمً

  
 اٌّسزٕذاد اٌّغٍٛثخ ٌٍٛاسد إٌٙبئي

 :مالمستندات اإلستيراديٌ لنظام الوارد النوائً.. ثالثًا 

 تعار يف
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ى
ى
ى

 عصدقمسؾقفومعـماىفوتماٌكؿصيموؼلؿــكمعـمؽقنمؼجيىمأنماظيتممذفودةماٌـشلخصقصًوم(مبؼدرماإلعؽون)األصؾقيمماٌلؿـداتتؼدؼؿمؼراسكم

 .عـمالئقيماظؼقاسدماٌـػذةمظؼوغقنماالدؿرلادمواظؿصدؼرم(م14)ذرطماظؿصدؼؼمذفوداتماٌـشوماٌؿعؾؼيمبوظلؾعموايوالتماٌـصقصمسؾقفومبوٌودةم

 ممواألوزانبوظػقاترلماظؽؿقوتمموعقضقوماواحدمواظردوظيمصـػمعشؿقلطونماظقاردممإذابقونماظعؾقةمسيمحوظيمعوممأواالدؿغـوءمسـمبقونماظقزنممؽـمي 

 مإالمسيمحوالتماظضرورةماظقاردمدعرػومبوظػقاترلمبوظقحدةموظقسمبوظقزنماألصـوفجيقزموزنممال 

 سؾقفوماظؾـدماىؿرطكماظقاجىماظؿطؾقؼمرؾؼًومظؾؼقاسدماظعوعفماظؿػلرلؼيمظؾـظومماٌـلؼموادؿقػوءمتؽقنماظعدلةمحبوظيمورودماظلؾعيمواظؿكمؼؿقضػم

 .اظـقاحكماالدؿرلادؼيمواظرضوبيموشرلػومبصرفماظـظرمسؿومدؿملماظقفماظلؾعيمبعدماالصراجم،موذظؽمبـوءطيمسؾكماٌعوؼـفماظػعؾقيمظؾفؿركم

 ظقدوؼيممبوظطرؼؼيمامإظقؽذلوغقومإنوزهتؽرارمعوممتممسدم 

 ؼؽقنماظؿؼققؿمظألشراضماىؿرطقيمرؾؼًومألحؽومماإلتػوضقيماظعوعيمٌـظؿيماظؿفورةماظعوٌقيمخوصًيمسدممإضوصيمأيمتؽوظقػمحؽؿقيمأوموػؿقيم

 م(م.H.S)وؼؽقنماظؿؾـقدمرؾؼًومظؾـظومماٌـلؼم..م

 صراجماىؿرطكمجبوغىمتقضقعفمصكماًوغفماٌكصصفمظذظؽمبوآل(مثالثقًو)ؼؿؿمتقضقحمادؿمعقضعماآلصراجم. 

 ؼراسكمانمؼؽقنماًومتماىؿرطكمواضحمسؾكماآلصراجماىؿرطكم. 

 خوصيماالصـوفماظؿكمؼػرجمسـفومبوظقزن(ماظصوصكمم–اظؼوئؿم)مؼراسكمتقضقحمطؿقوتماالوزانم. 

 ؼومواألعؿعيماظشكصقيمواشلدامواحدموؼلؿـينمعـمذظؽماظعقـوتموعقادماظدسوؼيممذيرطلمإضرارسيممسـمغظوعنيمذيرطقنيمزبؿؾػنيماإلصراجسدمم

اظؾقوغوتمبويودىماآلظلمممحقٌممإدراجسـفومسـدمماإلضراربشرطمموضطعماظغقورماظضرورؼيماظقاردةمععماٌوطقـوتماظؿفورؼيماظردوئؾاظقاردةمععم

 .اظضرائىمواظردقممهصقؾؼؿؿم

 اظؾقوغوتمبويودىممإدراجضؾؾممىجيرشؾيمصوحىماظشلنمصرفمعشؿقلماظؾقظقصيماظقاحدةمبـظوعنيمذيرطقنيمزبؿؾػنيمصوغفممحوظيسيم

سـمعشؿقلمطؾمماإلصراجبطؾىموزئيماظؾقظقصيموؼؿؿمماٌرطزيٌـوصلؿقمامظؾؿقطقؾماٌالحلمبعدمعقاصؼيمكممماظؿؼدمم46اآلظلموترضقؿفمبرضؿم

 ممعـػصؾذيرطلممبنضرارغظوممذيرطلم

 عـمؼـقؾفمادؿعودتفمأومأحدمعلؿـداتفممأواظشلنممظصوحىجيقزمظشؾوكماالدؿؼؾولموالممتؼدميفاىؿرطلمسيمحقزةماىؿوركمبعدمماإلضرارعؾػممؼؽقن. 

 مإنموجدتم–جيقزمإسطوءمصقرةمرؾؼماألصؾمعـماإلضرارمأومأحدمعلؿـداتفمظصوحىماظشلنمأومعـمؼـقبفمبعدمددادماظردقمماٌلؿقؼيم. 

 األعوطـماٌكصصيمظذظؽمعـؾماظؿقضقعمأومضقابطمؼدوؼًومإالمسيمماإلضراراىؿرطلمبعدمماظؽؿوبيمسؾلممظإلضراراحملوصظيمسؾلماظشؽؾماىؿوظلممجيى

 م.وصكمحوظيمتػعقؾماظؿقضقعماالظقؽذلوغكمؼؼدمماٌؾػموعرصؼوتيماظقؽذلوغقًوممبوإلضرارواظعروضمسؾلماٌذطراتماٌرصؼيمماظؿلذرلاتوتؽقنمماظصرف

 قارداتمبـظؿفماٌكؿؾػيمواآلخرمظؾصودرمدصوترماىؿركمإديمدصذلؼـمصؼطمأحدػؿومخوصمبوظبتصـػماألرضومماٌلؾلؾيمظإلضراراتماىؿرطقيم

بـظؿفماٌكؿؾػيمميلؽمبؽؾمعـطؼيمظقجلؿقيمأومإدارةمذيرطقيمأومعـػذمذيرطلمأومعـطؼيمصقصموععوؼـيمدصذلحقادثمظؼقدمخطمدرلم

 .اظعؿؾموايقادثماشلوعيمسؾكمأنمؼعرضمسؾكمعدؼرماٌقضعمبعدماغؿفوءماظعؿؾمإلدبوذماظالزمم

 لؿكدممسيمحوظفمتعطؾمايودىماالديمحقٌمتدرجمبفماظؾقوغوتمبرضؿمعلؾلؾمرقارئمخوصمبؽؾمذبؿعمميلؽمبؽؾمذبؿعمدصذلمرقارئمؼ

وتؿؿماإلجراءاتمؼدوؼومبعدماظؼقدمبدصذلمحقادثماجملؿعموصدورمتعؾقؿوتمعدؼرماجملؿعمبذظؽموبعدمإصالحماظعطؾمبويودىماالديمتدرجم

 .ممماالصؾكم.كم46ؿمعلؾلؾمبقوغوتمدصذلماظطقارئمبويودىماالديموؼؼػؾمدصذلماظطقارئمبرض

 ماٌلؽقلمسـمإدارةمحػظم سـدمايوجيمظالرالعمسؾلمعؾػوتماإلضراراتماىؿرطقيمؼؽقنممبؼرمإدارةمحػظماظؾقوغوتمومبقاصؼيماٌدؼرماظعوم

 .ومبعرصيمعقزػمذيرطلمعـودىممغؼؾمػذهماٌؾػوتمإالممبقاصؼيماٌدؼرماظعومموسيمحوالتماظضرورةماظؼصقىمزاظؾقوغوتموالمجيق

 ؼراسلمسدممإرصوقمأيمأوراقمأومعلؿـداتمبوٌؾػماىؿرطلمظقسمشلومسالضيمبوٌلؿـداتماٌطؾقبيمظإلصراج 

 0سداماظؾطوضيماالدؿرلادؼيممبطوضيماٌؿعوعؾنيمتغينمسـمطوصيماٌلؿـداتماٌدوغيمبفو 
 سـمإدؿقػوءماظؼقاسدماإلدؿرلادؼيمؼؽقنماٌؼقدمبنزلفماإلضرارماىؿرطلمػقماٌلؽقلم. 
 بـظومماالصراجماظـفوئكمانمتؽقنمعصققبيمبػوتقرةمعدونمبفومادؿماٌـؿٍموسالعؿفماظؿفورؼيمانموجدتممصراجمسـماظلؾعماٌلؿقردةمؼشذلطمظ

 -:اظدلؼدماالظقؽذلوغكموؼلؿــكمعـمذظؽمعوؼؾكم/ماظػوطسم/موسـقاغفمورضؿماظؿؾقػقنم
 .معوؼلؿقردمعـماجزاءموضطعمشقورماآلآلتمواٌعداتم -
 .عـماظالئقيماالدؿرلادؼيم(م2)اٌلؿقحمبودؿرلادػومعلؿعؿؾفمواظقاردةمبوٌؾقؼمرضؿممعوؼلؿقردمعـماظلؾع -
 .اظلؾعماظزراسقفماظطوزجفمواٌدلدةمواٌكػػفموايققاغوتمواظطققرمايقفم -

 اٌـورؼماٌربقريمبلىمعـمررقماظربطماآلظقؽذلوغقفماوماالدراجماٌؾوذرمعـممأومعـمؼـقبفؿمضوغقغودراجماظؾقوغوتممبعرصيماصقوبماظشلنمؼؿؿمإ

 0اظقؽذلوغقًومبوظـظومماآلديمٌصؾقيماىؿوركم
 تؼدؼؿماظؾقونماىؿرطكمسـدؾؿعوؼـفماومايصقلمسؾكمسقـفمظؿؿمضؾقلمرؾىمأصقوبماظشونمؼ. 

 مالحظات عامة
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 كمحوظفمرشؾيمصوحىماظشلنمرؾىمسدمماالصراجمهًمغظومماًطماالخضرمجيوبمظطؾؾفمص. 
 ماومعقاصػوتفومسدمماالصراحمسـمػذهماٌقادماالمبـوءمسؾكم(مووؼوتمخوصيماظؽقؿ)مراسكمصكمحوظفمهؾقؾمبعضماٌقادمؼ ظؾؿقؼؼمعـمغقسفو

 .غؿقفيمهؾقؾمربؿقاػومعـمعصؾقيماظؽقؿقوءم
 مبعدمهصقؾماظردقممواظضرائىماىؿرطقيموادؿقػوءمطوصفماظؼققدماالدؿرلادؼيمواظرضوبقيم مغفوئقًو ماصراجًو بوظـلؾفمظؾلقوراتماٌػرجمسـفو

 .ةمسؾقفومحيررمسـفوماخطوراتمعرورماصراجمغفوئكمدونماىمهػظوتموصؼمايوظفماظقارد
 مظؾـظؿماىؿرطقيماًوصيم موصؼًو ماخطورمعرورم(معلؿقحوتمم–اسػوءاتمم–اصراجمعمضًم)موبوظـلؾفمظؾلقوراتماٌػرجمسـفو حيررمسـفو

 "م.الجيقزماظؿصرفماومتغرلماظصػفماالمبعدماظرجقعماديماىؿوركم"معقضحمبفم
 ىماتؾوسفومصكمذلنمتؼدؼؿمذفودةماظػقصماالجراءاتماظقجCIQم:م-

تعدمأحدمعلؿـداتماالصراجموالؼؿؿماالصراجمسـماظردوظفماالمبعدمتؼدميفوم،موهػظمضؿـمعؾػماالضرارممCIQذفودةماظػقصمم(1)

م.اىؿرطكم

مام(2) متؿقاصر مان ماظشفودة مػذه متؼدؼؿ مظطؾى مؼشذلط محقٌ ماجؿفود مدون ماظقف ماٌشور ماظؿفورة موزؼر مضرار ماالتقفمؼطؾؼ ظشروط

-م:ذبؿؿعفم

م.انمتؽقنماظلؾعيمصـوسقيمممم-أمممم

م.انمتؽقنمعشققغفمعـمذيفقرؼيماظصنيماظشعؾقفممم-بممم

م.انمتؽقنمواردةمظالوورمممم-جم

م3) م م( مبوٌؾقؼ مواٌدرجي مظالوور م8)االصـوفماظقاردة ماظقزارىم( ماظعوعفمم770/2005بوظؼرار متؿطؾىماظعرضمسؾكماشلقؽي واظؿك

مكماظصودراتمواظقارداتمظؾرضوبفمسؾ ماظػقصماٌشورم... صننمعقاصؼفماشلقؽيمبوالصراجمسـماٌشؿقلمتعؿدلمذوعؾفماسؿؿودمذفودة

م.اظقفوم

وشرلمخوضعفمظؾعرضمسؾكماشلقؽيماظعوعفم(م8)اعوماظلؾعماظصـوسقيماظقاردةمظالوورمواٌشققغفمعـماظصنيمشرلماٌدرجفمبوٌؾقؼمم(4)

االظقؽذلوغلمصػلمحوظيمسدممتقاجدماظشفودةممCIQسؾكمعقضعمذرطيمؼؿؿمعراجعؿفوم...ممظؾرضوبيمسؾكماظصودراتمواظقاردات

أعومإذامطونماإلخؿالفم..مبوٌقضعمأومتقاجدػومععموجقدمإخؿالفمسيمتقصقػماظلؾعيمالؼؿؿماإلصراجموتعرضمسؾكموزارةماظؿفورةم

م.ظؿيماظؿفورةماظعوٌقيمصؼطمسيماظؼقؿيمؼؿؿماإلصراجمععمعراجعيماظؼقؿيمرؾؼًومظإلتػوضقيماظعوعيمٌـ
 
- : َراعً عند اس َراد مس  زمات الن اج ل مشروعات الن اجَ    دَ  المس ندات ال َه ك ا حسب حال ه *

اظلفؾماظصـوسكماظؿكمتصدرػوماشلقؽيمماٌشروسوتماظصـوسقيماًوضعفمالذرافماشلقؽيماظعوعفمظؾؿـؿقفماظصـوسقيمتؼدممذفودةم ؼ1ػ

 .ظؾؿعؾقؿوتماٌعؾـفماٌشورماظقفوموذظؽمرؾؼًوم
اٌشروسوتماالغؿوجقيماآلخرىمشرلماظصـوسقيمتؼدمماٌلؿـدماظدالمسؾكماظـشوطمواظصودرمعـماىففماٌشرصيمسؾكماظـشوطمطاًلمصقؿوم ؼ2ػ

 .خيصفم
ماظعوعفم ؼ3ػ ماشلقؽي مسـ ماظصودرة ماالحؿقوجوت مبطوضي ممبقجى ماالغؿوج معلؿؾزعوت مادؿرلاد ماالغؿوجقف ماٌشروسوت مظؽوصف وجيقز

 .يمسؾكماظصودراتمواظقارداتمظؾرضوب
ماٌشروسوتماالغؿوجقفماًوضعفمآلذرافماشلقؽيماظعوعفمظالدؿـؿورمؼؽؿػكمبؿؼدؼؿمخومتماشلقؽيماظعوعفمظالدؿـؿورمسؾكماظػقاترل ؼ4ػ

 .بشرطمانمؼؽقنماظقاردمخوعوتماومعلؿؾزعوتماومعؽقغوتماغؿوجممبلنماظقاردمعلؿؾزممإغؿوجم
ماظع ؼ5ػ مالذرافماشلقؽي ماظؿوبعف ماظشرطوت ماظـشوط ماثؾوت معلؿـد متؼدم مومل ماظصـوسقي مظؾؿـؿقي موعف مبطوضيم) ماو ماظصـوسك اظلفؾ

ؼؼدممخطوبمعـماشلقؽيمبوٌقاصؼفمسؾكماالصراجمعقجفماديماىؿركموعرصؼمبفمصقاترلماالدؿرلادمبعدماسؿؿودػومعـم(ماالحؿقوجوتم

م.اشلقؽيم

 م.اظلورؼيمؼؿؿمهدؼٌماظالئقيمطؾمدؿيمذفقرمظقؿقاصؼمععماظؼقاغنيمواظؼراراتم

 ًمممعقضعمعصؾقيماىؿوركمسؾكمذؾؽيماإلغذلغwww.Customs.gov.egم

 ميؽـمظؾؿقطقالتماٌالحقيمأومأصقوبماظشلنمتؼدؼؿمضقائؿماظشقـمأومإدراجمبقوغوتماإلضراراتماىؿرطقيمعـمأيمررؼؼيماتصـولماظؽذلوغـلممم

 .بوظـظومماٌؿقؽـمواٌؼؾقظيمذيرطقًو

 ؿػلورمواظؿشوورمععمأصقوبماظشلنمعـمخاللمعرطزماظػقدؼقمطقغػراغسمبوٌـورؼماظؾقجقلؿقيمميؽـمٌقزػماىؿوركمسيمأيمعقضعماالد. 

 ؼطؾىمذظؽمعـمعؼدمماإلضرارمطؿوبيمبوظؿورؼخمواظقضًموٌؼدمماإلضرارمدـقىماٌؾـػممم(م1)سيمحوظيمسدممتقاصرمعلؿـدمسـدمتؼدؼؿماٌؾػمظشؾوكم

وسيمذيقـعماألحـقالمؼؼؾـؾمعؾـػمممممءاتمأوماإلضرارمبعدممتقاصرمػذاماٌلؿـدمطؿوبـيممينيمتؼدؼؿماٌلؿـداتمأومتؼدؼؿماٌلؿـداتمأثـوءماإلجرا

 .اإلضرارماىؿرطلمدقاءطيمطونمطوعؾماٌلؿـداتمأومشرلمذظؽم
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 ظؾعرضمسؾكمعقزػماىؿوركمسيمعـورؼماظػقصمواٌطوبؼيمسيمحوظيمسدمماٌطوبؼيمطشػماظردوظيمطشػماىؿقعموادبوذماإلجراءاتماظالزعيم

 .سؾكماٌكؿصنيم

 ٌقزػماىؿوركمبمD.Cرؾىماٌزؼدمعـماٌلؿـداتمأوماظؽؿوظقجوتماظضرورؼيمأوماظؿشوورمععمأصقوبماظشـلنموظؾفــيماىؿرطقـيمبعـدمممممم

 .اغؿفوءمإجراءاتمتظؾؿمصوحىماظشلنمتعدؼؾمبقوغوتماإلضرارمحلىمضرارماىؿركموارصوضفمبنضرارمصوحىماظشلنم

 ضقاسدماالصراجمسـماألضؿشيموعصـقسوتفو:- 

االدـؽـدرؼيمم)مصراجمســماآلضؿشـيموعصــقسوتفومهـًماىمعــماظــظؿماىؿرطقـيمبـــــــــوٌقاغكماظؿوظـــــقفمصؼـطمممممممممممؼؼؿصرماآل (1)

م0(ماظؼوػرةماىقىمم–اظعنيماظلكـفماظؾقرىمم–بقردعقدماظؾقرىمم–واظدخقؾفماظؾــقرىم

سوظقفمخيرلمصوحىماظشلنمبـؼؾفوممصكمشرلماٌقاغكماٌشورماظقفو(ماالضؿشيموعصـقسوتفوم)مصكمحوظفمورودمأىمعـمتؾؽماألصـوفم (2)

أومتؼـدؼؿممرؾؼًومظـظومماظذلاغزؼًماديماضربمعقـوءمعـماٌقاغكماٌذطقرةمسوظقفمالطؿولماالجراءاتماىؿرطقيماوماسودةمتصـدؼرػوممم

 .رؾىمبندؿؼداممىـيمذيرطقيمعـمػذهماىؿوركمغػؼؿفم
م

 ظؼقؿيمبوإلضرارماىؿرطلمعالحظوتمجيىمسؾكمعلعقرماظؿعرؼػيمأخذػومسيماإلسؿؾورمسـدمعراجعيما: 

ؼؽقنمعدخؾمعراجعيماظؼقؿيمبوإلضرارمرؾؼًومظإلتػوضقيماظعوعيمٌـظؿيماظؿفورةماظعوٌقيماظؿلطدمعــمأنماظلـعرماٌقضـحمبـوظػقاترلمػـقمممممم ؼ1ػ

 .اظلعرماٌدصقعمصعاًلموظقسمطؿمتلوويمسـدمتؼدؼؿماإلضرارمظؾفؿركم

 :ظؼقؿيماٌقضقيمبوظػقاترلموإذامتالحظمإخؿالفمبنيماظؼقؿؿنيمؼؿؿمبوإلضرارماىؿرطلمسؾكمامسـفوجيىمعراجعيماظؼقؿيماٌؼرم ؼ2ػ

 .اإلدؿعالممعـمعؼدمماإلضرارمطؿوبًيمسـمأدؾوبماإلخؿالفمبنيماظؼقؿؿنيم (أم)

 .رؾىمتؼدؼؿمعلؿـداتمبوظؿؽوظقػماظػعؾقيماظيتمالتؿضؿـفوماظػقاترلمبوظزؼودةمأوماظـؼصونم (بم)

 .معراجعيمإضرارماظؼقؿيم (جم)

 .يمأومإجؿفودؼيمجزاصقيمأومصقرؼيمظؾؼقؿيماٌؼرمسـفومسدممإضوصيمأيمتؽوظقػمحؽؿق ؼ3ػ

اٌـشقراتماظلعرؼيماإلدذلذودؼيماظيتمتصدرمعـمضطوعماظـظؿمواإلجراءاتمالتعدمحوالتمظلؾعمعطوبؼيمأوممموثؾيموإمنومظإلدذلذودم ؼ4ػ

طلؾعمعطوبؼيمأوممموثؾـيممـمدؾعمواردةمىؿفقرؼيمعصرماظعربقيمؼلذلذدمبفوماٌؼدعيمسماظػقاترلأعوم.مصؼطمعـمأجؾمدراديماظلعرم

 .حلىمايوظيم

 :ظؿطؾقؼماٌودةماألودياظؿقؼؼمعـمتقاصرمأرطونمضقؿيماظصػؼيم ؼ5ػ

م:موأنمؼؽقنمدعرمحؼقؼلمؼؿؿشـكمعـعماألسـرافماظؿفورؼـيماظدوظقـيممممممأنمؼؽقنمػـوكممثـمعدصقعمصعاًلمأومعلؿقؼماظدصع (أم)

اظػـقاترلماظؿفورؼـيمأومسؼـدماظصـػؼيمأوممممممذظؽممبراجعيماٌلؿـداتمظؾؿلطدمعـموجقدمدظقؾمسؾكماظدصعمعــؾمموؼلؿدلمسؾك

 .بقظقصيماظؿلعنيم

سيمإضـرارماظؼقؿـيمظؾؿعـرفمسؾـكممممم(م8)مبراجعـيماٌلؾلـؾمرضـؿمممموؼلؿدلمسؾكمذظـؽمم:مأنممتـؾماظصػؼيمواضعيمبقعمصعؾقيم (بم)

 .صننمذظؽمؼـؾًمأنماظصػؼيممتـؾمواضعيمبقعمصعؾقيم(مبقعمصعؾل)رؾقعيماظصػؼيموصؼًومإلضرارماٌلؿقردم،مصنذامتقضحم

وؼلؿدلمسؾكمذظؽمإذامعومتقضحمبوٌلـؿـداتمأنماظقجفـيممم(م:معصر)أنمؼؽقنماظؾقعمبغرضماظؿصدؼرمإديمدوظيماإلدؿرلادم (جم)

 مممم.ماظـفوئقيمظؾصػؼيمػكمأحدماٌقاغلماٌصرؼيم

 :ايوالتماظيتمحيؼمظؾفؿوركمصقفومرصضمضقؿيماظصػؼيم ؼ6ػ

 .إخل...مػرجمسـفومبصػيمأعوغيمعـؾماظلؾعماظقاردةمظؾعرضمعـاًلموعحوظيمسدمموجقدمحوظيمبقعمصعؾلم (1

 .حوظيمسدممتقاصرمأحدمذروطماٌودةماألوديم (2

 .محوظيمأنمؼؽقنماظلعرماٌقضحمبوظػقاترلمالميـؾمدعرًامحؼقؼقًومحقٌمالؼؿؿشكمععماألسرافماظؿفورؼيماظدوظقيم (3
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 :رزُ اإلخشاءاد اٌدّشويخ ثبٌّٛأي ٚاٌّشاوض اٌدّشويخ اٌّغٛسح ِٓ خالي 
معراطزمخدعيماٌؿعوعؾني)جلؿقيماٌـورؼماظؾق .1 واظيتمتشؿؾمعراطزماإلدراجمواظؾـقكمواىفوتماظرضوبقيموعؽوتىماإلدؿعالعوتم(م..

م.إخلم...موذؾوبقؽماىؿوركم

ماٌعؾقعوتم .2 م)عرطز مأو ماإلظؽذلوغقي مم(DATA CENTERاإلدارة معراجعيم.. مبفو ماٌـقط ماىؿرطقي ماظؾفون مبفو واٌؼصقد

 .واظؿعرؼػيمواظؼققدماإلدؿرلادؼيمماإلضراراتماىؿرطقيمواظؼقؿي

وتؿقاجدممبـورؼماظؿكزؼـمواٌؽؾػيمبعؿؾقيماظػقصمواٌعوؼـيموتؿقاجدمبفوماىفوتماظرضوبقيمجبوغىم..معـورؼماظػقصمواٌعوؼـيم .3

 .اظؾفونماىؿرطقيم

م.وؼؿالحظمبلنمػذهماٌـورؼمتؿقاجدمبوٌقاغلمواٌراطزماىؿرطقيماٌطقرةموتؿؾعمغػسماإلجراءاتمم

م

 المناطق ال وجس َ ..  ولا أ

 إدراجىاإلقراراتىالجمركوظى

 م..عــؾمم..مماظؾفونماىؿرطقيمبوٌـورؼماظؾقجقلؿقيمتلؿؼؾؾماإلضراراتماىؿرطقيمبقادـطيماظطـرقماإلظؽذلوغقـيماٌكؿؾػـيممممEDIأومم

XMLؿرطقنيمعـماٌؽوتىماًورجقيمألصقوبماظشلنمأوماٌلؿكؾصنيماىأومبوإلغذلغًموأؼضًوماإلدراجماٌؾوذرمم. 

 ميؽـمألصقوبماظشلنمأومعـدوبقفؿماإلدراجماٌؾوذرمظإلضراراتماىؿرطقيمعـمخاللمعرطزماإلدراجماٌعدمظذظؽمبوٌـورؼماظؾقجقلؿقيم. 

 

ىتػدومىاإلقراراتىالجمركوظى
م( :1)شجبن سلُ 

ذيـوركمحقـٌمؼؼـقممعـقزػلماىؿـوركممممممم(1)تؼدممعؾػوتماإلضراراتماىؿرطقيمبعدمرؾوسيماإلضرارموتقصرلماٌلؿـداتماٌطؾقبيمإديمذؾوكم

م:بوآلتلم

 .مادؿالمماٌؾػوتموعراجعيماٌلؿـداتماٌرصؼيمواظـؿلطدمعـمذكصقيمعؼدعفموادؿقػوءمتقضقعفمسؾكماإلضرارماىؿرطل -مأ

 .هدؼدمعلورماإلصراجمرؾؼًومظدلغوعٍمإدارةماٌكوررم -مب

 .(مظإلضرارماظرضؿماٌلؾلؾ)مم.مكمم46دبرؼؿماٌلؿـداتماٌرصؼيممبؾػماإلضرارمبرضؿم -مت

 .مرطزماٌعؾقعوتمإظؽذلوغقًومإديماإلدارةماىؿرطقيممبم..ذفودةماٌـشلم+مبقونماظعؾقةم+ماظػقاترلم+مصقرمعـماإلضرارماٌؿقؽـمإردولم -مث

إظؽذلوغقـًومممإبالغمعـورؼماظػقصمبؾقونماإلضراراتماٌػرجمسـفومبوٌلورماألريرمأوماٌطؾقبمسرضفومسؾكماىفوتماظرضوبقيمأوماألعـقـيم -مج

سيمحوظيماٌراطزمشرلماٌربقريمإظؽذلوغقًوممبـورؼماظػقصمتلؾؿمظصوحىماظشلنمأومعـمؼـقبفمصقرمرؾؼماألصؾمعـمبقونماظعؾـقةمواظػـوتقرةممم)

 .ظؿؼدميفومٌـورؼماظػقصمواٌعوؼـيم(ماإلضرارماىؿرطلم–

اشلقؽـيماظعوعـيمظؾرضوبـيمسؾـكممممممتلؾقؿمصقرمعـمعلؿـداتمعؾػوتماإلضراراتماٌطؾقبمسرضـفومسؾـكماىفـوتماظرضوبقـيمإديمعــدوبنيممممم -مح

 .اظصودراتمواظقارداتم

 .ذيوركم(م2)إردولمعؾػماإلضرارماىؿرطلمإديمذؾوكم -مخ

 

 .....بمركز المع وماتاإلجراءات الجمركَ  :ثانَاا 

ؿـيماٌرصؼـيمممواظؼقؿيمرؾؼًومظالتػوضقيماظعوعيمٌـظؿيماظؿفـورةماظعوٌقـيموعراجعـيمإضـرارماظؼقمممممH.Sم عراجعيماظؾـدمرؾؼًومظؾـظومماٌـلؼم -مأ

 .بوظػقاترلم

ىاإلجراءاتىىالجمركوظىىبالموانؽىوالمراكزىالجمركوظىالمطورة (1)
 ONE STOP SHOPوتتمىاإلجراءاتىبؼاىبنظامى
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 .اظؿلطدمعـمإدراجمطوصيماألصـوفمواظؽؿقوتماٌقضقيمبوظػقاترلموبقونماظعؾقةمبويودىماآلظلموإزفورػومبوإلضرارماٌؿقؽـمم -مب

ذيـوركمم(م2)إضوصيمأيمردقممأومضرائىمملمتضوفمسـدمتؼدؼؿماإلضرارموهدؼدمايلؾيماظـفوئقيمظؾضرائىمواظردقمموإخطورمذؾوكم -مت

ضرائىمواظردقمماٌلـؿقؼيموذوذـوتماظعـرضمبوٌــورؼماظؾقجقلـؿقيمبؾقـونماإلضـراراتماىؿرطقـيماظـيتممتـًمسؾقفـوممممممممممممواظؾـقكمبوظ

 .اإلجراءاتم

بعدماٌراجعيماٌلؿـدؼيمٌلؿـداتماإلضرارمواظؿلطدمعـمهدؼدمايلؾيماظـفوئقيمظؾضـرائىمممبرطزماٌعؾقعوتمتؼقمماظؾفـيماىؿرطقيم -مث

م....إخطورموواظردقمم

م.أصقوبماظشلنمسـمررؼؼماظشوذوتمأومأيمررؼؼيمإظؽذلوغقيمم-1مممممممممم

م.اظؾـقكمبوظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمم-2مممممممممم

م..مذيوركم(م2)ذؾوكمم-3مممممممممم

 

 .....اإلجراءات الجمركَ  بمناطق الفحص والمعاَن :ثالثاا 

أصقوبماإلضـراراتمم.مإديمعـورؼماظػقصمواٌعوؼـيم(مؿرطقنياٌلؿكؾصنيماى)ؼؿؼدممأصقوبماظشلنمأومعـدوبقفؿماٌعؿؿدؼـمعـماىؿوركم

م:اآلتقيم

م.اإلضراراتماىؿرطقيماٌػرجمسـفومبوٌلورماألريرم*ممممممممممم

م.اإلضراراتماىؿرطقيماظيتمتؿطؾىماظعرضمسؾكماىفوتماظرضوبقيم*ممممممممممم

اٌطوبؼيمرؾؼـًومظـدظقؾماإلجـراءاتماىؿرطقـيموإخطـورماظؾفــيممممممممؼؼقممعقزػماىؿوركممبـورؼماظػقصمواٌعوؼـيمبنمتوممإجراءاتماٌعوؼـي

بـؿوئٍماٌعوؼـيمواٌطوبؼيموإردـولمادـؿؿوراتماىـردمسيمحوظـيمطشـػماظردـوظيمإديماٌـطؼـيماظؾقجقلـؿقيمممممممممبوٌـورؼماظؾقجلؿقيماىؿرطقيم

م.ماحملػقزمظدؼفومعؾػماإلضرارماىؿرطلم

م.موٌـورؼماظؾقجلؿقيبطؿومتؾؾغمغؿوئٍماظػقصماظرضوبلمظؾفـيماىؿرطقيم

ى
ى:تطلوماتىالغحصىوالمطاونظى

 الجيقزمععوؼـيموصقصماظردوئؾماظقاردةمظؾؾالدممبعرصيمأيمعـماىفوتماظعوعؾيمبوظدوائرماىؿرطقيمضؾؾمبدءماإلجراءاتماىؿرطقيمسيم

م.وجقدمعـدوبلماإلدارةماىؿرطقيم

مظؾفؿوركمسؾكمأنمؼؿؿماظؿقؼؼمعـفومأثـوءمإمتوممموسيمحوظيموجقدمإخؾورؼوتمأومععؾقعوتمظدىمأيمجفيمرضوبقيمأومأعـقي ؼؿؿماظؿؼدممبفو

ماإلجراءاتماىؿرطقيموميؽـمظؾففيمعؼدعيماإلخؾورؼيمايضقرمأثـوءمإمتومماإلجراءاتم

 م:ؼراسكماتؾوعمعومؼؾلمبشلنمأدوظقىماٌعوؼـيمظألشراضماىؿرطقيم

بشرطمأنم(مررودمأومحووؼوت)سددمررودماظردوظيممعـ%م10تمأليمردوظيممبومسيمذظؽمضطعمشقورماظلقورااظؽشػمميـلؾايدماألدغكمظ -مأ

تؼدمماظػقاترلموضقائؿماظؿعؾؽيماٌعؿؿدةموأنمتشؿؾمسؾكماٌورطوتمأوماظعالعيماظؿفورؼيمورضؿماظصـػموشرلػومعـماٌراضقؿمواظعالعوتم

ئؾماظؽؾرلةماظعددمأوماظؼوبؾيموجيقزمٌدؼرماظؿعرؼػيماٌكؿصمدبػقضمػذهماظـلؾيمسيمحوظيماظردو..موايروفماظيتمهددماظصـػم

م.موظفمأنمؼزؼدمػذهماظـلؾيمألدؾوبمعدلرةممظؾؽلرمإذامطوغًمسؾقاتفومعؿفوغلي

م.عـماٌشؿقلمبشرطمتؼدؼؿمضقائؿماظؿعؾؽيم%م(م1)غلؾيماظؽشػمظؾؾضوئعماظقاردةمظألجفزةمايؽقعقيموعومسيمحؽؿفومم–بم

م(.اىردماظؿػصقؾل)مبوظؽوعؾمؼؿؿمطشػماظردوئؾماٌلؿعؿؾيمأوماالدؿقطوتمواٌروعمم-جـم

م:صؿحمطوصيمررودماظردوظيموجردػومتػصقاًلممبعرصيمىـيماظػقصمواٌعوؼـيمؼؽقنماظزاعقًومسيماألحقالماألتقيمم-دم

 .تقاصرمععؾقعوتمبقجقدمزبوظػيمسيماظردوظيمم -1

 .ًمػذهماظعالعوتمبوظقدمورودماظطرودمذبفؾيمخوظقيماٌورطوتمواظعالعوتماظؿفورؼيماٌطؾقسيمسؾقفومضؿـماظردوظيمأومطوغ -2

 .إذامخوظػمعشؿقلمأحدماظطرودماظيتمؼؿؼررماغؿكوبفومظؾػؿحمعـماظردوظيماظؾقوغوتماظقاردةمسيماٌلؿـداتماٌؼدعيم -3

 .سيمحوظيمسدممتؼدؼؿمبقونماظعؾقةمأومبقونماظقزنماٌؼؾقظيمذيرطقًوم -4

 .ؿرطقيماٌطقرةمطشػماىؿقعمأومبوٌراطزماى(مD.C)إذامرؾؾًماظؾفـيماىؿرطقيمبوإلدارةماإلظؽذلوغقيم -5
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وسيمذيقعم...إذامطونماٌشؿقلمزوػرًامظؾعنيماجملردةم(ماٌـػرريموتؾؽماظيتمتؿقددمضقؿؿفومبوظقزن)مؼؽؿػكممبعوؼـيماظؾضوئعماظعورؼيمم-ػـم

م.األحقالمجيىمأالمدبؾمػذهماظؼقاسدمبـظومماظلقىماٌؾوذرم

دؿمإسودةماظؿصدؼرمهًمأيمعـماظـظؿماىؿرطقيمصنغفمؼؿعنيمطشػموععوؼـيمػذهمسيمحوظيماإلصراجمسـماظؾضوئعمواألذقوءماظقاردةمبرم-و

م.اظقارداتمواظؿدضقؼمحبقٌمتؽقنمغوصقيمظؾففوظيم

م:جيىمإخضوعماظردوئؾماظؿوظقيمإديمربطوتماظؽشػمبوألذعيمم-ز

م.ردوئؾماظذلاغزؼًماظقاردةمبردؿماٌـورؼمايرةماظعوعيمم-1

م.وررودػومعؿؿوثؾيمماظردوئؾماظيتمهقيمصـػًومواحدًام-2

معدؼرمم-3 ماىؿرطلممبعرصي ماظؾقون ماألدؾوبمسؾك متقضح مأن مسؾك مبوألذعي مصقصفو ماٌكؿصمأػؿقي ماظيتمؼرىماىؿرك اظردوئؾ

 اجملؿعمأومعـمؼـقبمسـفم

 إظلمإدارةمحػظماٌلؿـداتإردوشلومؼؼقممعقزػماىؿوركماٌكؿصمبؿصـقػماٌؾػوتمـمثؿم. 

 ضؾؾمأومإثـوءماإلجراءاتمهًماٌالحظيم(مشرلمعؾزعيممظؾفؿوركم)دقىمسقـوتمظؾؿقؾقؾممبعرصؿفمجيقزمظصوحىماظشلنمبـوءمسؾلمرؾؾفم

 .اىؿرطقيموددادماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمسؾقفوم

 وسيمحوظيماإلصراجمبوٌلورماألخضرمتؿؿماإلجراءاتماظرضوبقيمواألعـقيمهًماٌالحظيماىؿرطقيمم. 

 عـطؼيماظػقصمواٌعوؼـيموعرطزماٌعؾقعوتمدونمتقدقطمأصقوبماظشلنمبطرؼؼيمآظقيماظؿلطقدمسؾكماإلخطوراتماظيتمتؿؿمبنيم. 

م
م(عـطؼيماظػقصمواٌعوؼـي)مؾقرطيماإلدارةماظعوعيمظأخؿصوصم

م

 اإلذرافمسؾلماألرصػيمواظلوحوتمواٌكوزنماظؿوبعي .1

 .عوطـماٌكصصيمعراضؾيمأسؿولماظؿػرؼغمواظشقـمسؾلماألرصػيمواظلوحوتمواٌكوزنموعراضؾيمتقجقفومإظلماأل .2

 .واسؿؿودمتلقؼيماٌـوصلقؿوتمواظلوحوتمعراجعيمأسؿولماالدؿالممسيماٌكوزنم .3

 .جردماظطرودمشرلماظلؾقؿيمواإلذرافمسؾلمإؼداسفومسيماظغرفماٌكصصيم .4

 .جردماظطرودماظزائدةموهرؼرمربوضرماظضؿمبفوم .5

 .تلفقؾمبضوئعمتلؾقؿمصوحؾفموايووؼوتموعراضؾيماٌـصرفمعـفوم .6

 .وزنمواظلوحوتمجردًامجزئقًوموطؾقًومجردماٌك .7

 .اظؼقوممبؽشػماظردوئؾمأومجردػومأوماظؿقؼؼموصؼماظؼقاسدماٌؼررةم .8

 .االذذلاكمععمجفوتماظػقصماظرضوبقيموعلعقريماظؿعرؼػيمإلجراءماظؽشػمسيموضًمواحدم .9

 .ٌؼررةواظؿكزؼـمواظؾقصؾمواظؿلطدمعـموصقشلومعؼصدػوماظـفوئلموصؼماظؼقاسدماماإلردولعراصؼيمرؾؾوتم .10

 تطؾقؼمأحؽومماظؾضوئعماٌفؿؾيمسؾلماظؾضوئعماظيتمؼفؿؾمأصقوبفومسيمدقؾفومخاللماٌدةماحملددةم .11
 

م:ؾؿـوصذظماإلدارةماظعوعيأخؿصوصم
م

 ودبؿصمبلسؿولماظصرفمعـماٌـوصذماىؿرطقيموتلفقؾمأذونماإلصراجمواٌـصرفمعـماظؾضوئعماٌػرجمسـفومعـماظدائرةماىؿرطقيم. 

 زنماظؾضوئعماظيتمؼؿؼررماإلصراجمسـفومبوظقزنموتلفقؾمػذهماألوزانموترصؼمبؽورتيماظصرفمدبؿصمبنجراءاتمو. 

 م.عؿوبعيمدخقلموخروجمايووؼوتموتلفقؾفومسؾلمطشقفماالدؿكالصم
م

 .....( [  )شباك رق  ] اإلجراءات بال جان الجمركَ  بالمناطق ال وجس َ :رابعاا 

 يمتؾؼلمعوؼػقدمددادماظضرائىمواظردقمماىؿرطق. 

 تؾؼلمعقاصؼيماىفوتماظرضوبقيم. 

 تؾؼلمإخطورماظؾفونماىؿرطقيممبـورؼماظػقصمواٌعوؼـيمبوٌطوبؼيموإدؿؿوراتماىردم. 
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 اظؿلطدمعـمإدؿقػوءموطؿوبيماٌلؿـداتماإلدؿرلادؼيمأوماظؿصدؼرؼيموإدؿؽؿولمأيمعلؿـداتمعطؾقبيموملمتؼدمم. 

 نمأصؾمإذنماإلصراجممبرصؼوتفماظؿقضقعمسؾلمغلكيتمإذنماإلصراجموتلؾقؿمصوحىماظشل. 

 إخطورماإلدارةماإلظؽذلوغقيمبلدادماظضرائىمواظردقممواٌقاصؼيمسؾكماظصرف. 

 إردولماٌؾػوتمإديمإدارةمايػظم. 

 تؼقمماإلدارةماإلظؽذلوغقيمبنبالغمبقابوتماظصرفمبقوغوتماظردوئؾماٌػرجمسـفومذيرطقًوم. 

م

 
 

ى
 مسؾكمجفوتماظعرضماظر مظؾرضوبيمسؾكماظصودراتمواظقارداتماظلؾعماظيتمجيىمسرضفو ماظعوعي ماشلقؽي ماظيتمتعؿؾمهًمعظؾي ..مضوبقي

 :ؼؿؿم

 .سرضفومسؾكماشلقؽيماظعوعيمظؾرضوبيمسؾكماظصودراتمواظقارداتمدونمهدؼدمإدؿمجفوتمسرضمبعقـفوم -1

ماىؿورك -2 متعؿد معممبومأن متػرجمسؾكماظلؾع مسؾكماظصودراتمواظقارداتموأن مظؾرضوبي ماظعوعي ماشلقؽي ماشلقؽيمتؼره مضرار ؿكمصدور

 .بوٌقاصؼيمسؾكماإلصراجم

 .والجيقزمٌصؾقيماىؿوركماإلسؿدادمبلؼيمعقاصؼوتمتصدرمعـمجفوتماظعرضماظيتمتعؿؾمهًمعظؾيماشلقؽيم

 جفوتماظعرضمشرلماٌؿـؾيمهًمعظؾيماشلقؽيماظعوعيمظؾرضوبيمسؾكماظصودراتمواظقارداتمؼؿؿماظعرضمسؾقفومعؾوذرةمبلنمتلؾؿمصقرةمرؾؼم

صؾمعـمعؾػماإلضرارماىؿرطلمظصوحىماظشلنمأومعـمؼـقبفمضوغقغومظؾعرضمسؾكمػذهماىفوتموسؾكمعصؾقيماىؿوركمأنمتعؿدممبوماأل

 .تؼرهمػذهماىفوتم

 
ى:ورارؼىاآلتؽى

ؾكمسؾكماىؿركماٌكؿصمضؾؾماظعرضمسؾكماشلقؽيماظعوعيمظؾرضوبيمسؾكماظصودراتمواظقارداتماظؿلطدمعـمصقيماظؾـدمواظصـػماٌعروضمس -1

 .اشلقؽيموطذظؽماظـظومماإلدؿرلاديماظقاجىماظؿطؾقؼم

 ..سيمحوظيموجقدمعومؼدلرمتعدؼؾماظؾـدمبعدماظعرضمسؾكماشلقؽيماظعوعيمظؾرضوبيمسؾكماظصودراتمواظقارداتمؼؿعنيمإتؾوعمعومؼؾلم -2

إسودةماظعرضممإذامطونماظؾـدمبعدماظؿعدؼؾمخيضعمظؾعرضمسؾكماشلقؽيماظعوعيمظؾرضوبيمسؾكماظصودراتمواظقارداتمؼؿعني (أم)

 .سؾكماشلقؽيمععمتقضقحمعدلراتماظؿعدؼؾم

إذامطونماظؾـدمبعدماظؿعدؼؾمالخيضعمظؾعرضمسؾكماشلقؽيماظعوعيمظؾرضوبيمسؾكماظصودراتمواظقارداتمؼؿعنيمإخطورماشلقؽيم (بم)

 .مبدلراتمتعدؼؾماظؾـدمإلعؽوغقيمتلدؼدمضققداتفوم

مظؾؿقؾقؾمتعؿدماىؿوركمبوظؿصـقػمسيمحوظيمإسودةمتصـقػماظصـػمعـمضؾؾماشلقؽيماظعوعيمظؾرضوب -3 يمسؾكماظصودراتمواظقارداتمإدؿـودا

 .اظصودرمسـماشلقؽيم
 

 ..جفوتماظعرضماظيتمتعؿؾمهًمعظؾيماشلقؽيماظعوعيمظؾرضوبيمسؾكماظصودراتمواظقارداتم -4

o وتعدؼالتفمبشلنمتـظقؿماظعؿؾمبوإلذعوسوتماٌمؼـيمواظقضوؼيمعـفوم1960ظلـيمم59اظؼوغقنمرضؿم. 

o وتعدؼالتفمبشلنمعراضؾيماألشذؼيموتـظقؿمتداوشلومم1966ظلـيمم10ضؿماظؼوغقنمر. 

o وتعدؼالتفمبشلنمضوغقنماظزراسيمم1966ظلـيمم53اظؼوغقنمرضؿم. 

o وتعدؼالتفمبشلنماظرضوبيمسؾكماٌصـػوتماظػـقيمم1955ظلـيمم430اظؼوغقنمرضؿم. 

o وتعدؼالتفمبشلنمضؿعماظغشمواظؿدظقسمم1941ظلـيمم48اظؼوغقنمرضؿم. 

o وتعدؼالتفمبشلنمعزاوظيمعفـيماظصقدظيمم1955ظلـيمم127نمرضؿماظؼوغق. 

o وتعدؼالتفمبشلنماظرضوبيمسؾكماٌعودنماظـؿقـيمم1976ظلـيمم68اظؼوغقنمرضؿم. 

o وتعدؼالتفمبشلنمريوؼيماألثورمم1983ظلـيمم117اظؼوغقنمرضؿم. 

o وتعدؼالتفمبشلنماظقزنمواظؼقوسمواظؽقؾمم1994ظلـيمم1اظؼوغقنمرضؿم. 

o وتعدؼالتفمبشلنماٌقادماظؽقؿووؼيماظلوعيمواظغرلمدوعيماظيتمتلؿعؿؾمسيماظصـوسيمم1955ظلـيمم499ماظؼوغقنمرضؿ. 

o عـقيمم1994ظلـيمم4اظؼوغقنمرضؿم وزارةماظصقيمم–وزارةماظزراسيمم–وزارةماظصـوسيم)وتعدؼالتفمصقؿومخيصمإداراتمذؽقنماظؾقؽيمبوظقزاراتمٌا

 (م.اظطوضيمواظؽفربوءموزارةم–وزارةماظداخؾقيمم–وزارةماظؾذلولمم–

ىالجؼاتىالرقابوظالطرضىرلؼى(ىى2)
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 ..جفوتماظعرضماظيتمالتعؿؾمهًمعظؾيماشلقؽيماظعوعيمظؾرضوبيمسؾكماظصودراتمواظقارداتم -5

o وتعدؼالتفمبشلنماألدؾقيمواظذخوئرمم1954ظلـيمم394اظؼوغقنمرضؿم. 

o وتعدؼالتفمبشلنماٌػرضعوتمم1949ظلـيمم55اظؼوغقنمرضؿم. 

o فرماظصقلموتعدؼالتفمبشلنمايم1956ظلـيمم44اظؼوغقنمرضؿم. 

o وتعدؼالتفمبشلنمغؼؾماظؾضوئعمسيماظطرقماظعوعيمم1970ظلـيمم64اظؼوغقنمرضؿم. 

o وتعدؼالتفمبشلنماإلتصوالتماظلؾؽقيمواظالدؾؽقيمم1979ظلـيمم66اظؼوغقنمرضؿم. 

o وتعدؼالتفمبشلنماٌـوجؿمواحملوجرمم1956ظلـيمم86اظؼوغقنمرضؿم. 

o دراتموتعدؼالتفمبشلنماٌكم1960ظلـيمم182اظؼوغقنمرضؿم. 

o بشلنمريوؼيمايقوةماظدلؼيمم1983ظلـيمم102اظؼرارماىؿفقريمرضؿم. 
م

- :َراعً اِ ً  المرفوض  رقابَاا الجراءات الجمركَ  ل رسائ  
 -:صكمحوظفماآلخطورمبرصضماظردوظفمؼراسكماتؾوعمعوؼؾكم

كؿصمالدبمم-أمم سداممإاإلذرافمسؾكموذمماظالزممسبقماسودةمتصدؼرػوماوماذامطوغًماظردوظفمزبزغفمداخؾماظدائرةماىؿرطقيمؼؿؿمابالغماىؿركمٌا

ـظؿيمصكمػذاماظشلنممعو م.متمرصضفموصؼًومظمحؽوممٌا

اذامطوغًماظردوظفمزبزغفمخورجماظدائرةماىؿرطقيموصدرمضرارمعـماىففماظرضوبقفماٌكؿصفمبنسودةمتصدؼرػومؼؿؿمغؼؾفوماديمعـػذممم-بمم

ما مٌلؿـداتماالصراجمضؾؾماظؿصدؼرماظؿصدؼرمصقؾفمعـدوبماىفوتماظرضوبقف ماٌطوبؼفمسؾكماظردوظفمرؾؼًو مضررتمظراصضيموؼؿؿ وإذا

م.اىففماظراصضيماسداعفومؼؿؿماإلسدامممبعرصيماىفوتماظرضوبقيموسيمحضقرمعـدوبماىؿركم

م مم* ماظؿفربماىؿرطك مٌؽوصقي ماٌرطزؼي ماالدارة ماظؿفورىمم–إخطور ماالظؿزام مام–بؼطوع ماالدارة مٌؽوصقيموذظؽمالخطور ظعوعف

شلذهماظردوئؾماٌػرجمسـفومهًمماظؿفربماظؿوبعفمشلومبؽؾمعـطؼيمذيرطقيمرؾؼًومٌقضعماظؿكزؼـمٌؿوبعفماظـؿوئٍماظـفوئقيمظػقص

م.اظؿقػظمظؿلدؼدماظؼققداتموعؿوبعيمتلقؼيماالعوغوتمسيمعدةمالتؿفووزماظشفرم

م ومهًماظؿقػظمبوظؿـلقؼمععمصرعماشلقؽيماظعوعيمظؾرضوبيمسؾكمدفؾمبوٌـورؼماظؾقجلؿقيمٌؿوبعيماظردوئؾماٌػرجمسـفميلؽم*م

م.اظصودراتمواظقارداتمبوٌـطؼيماىؿرطقيم

م

ى
م

م
م

مأومرؾىمعلؿـداتمإضوصقيمم:م3/1 سيمحوظيموجقدمعالحظوتمسؾلماظؾقوغوتماٌؼدعيمعـمصوحىماظشلنمدقاءمسـماظؼقؿيمأوماظؾـدموشرلػو

(ممنقذجمرؾىماٌلؿـداتماإلضوصقيم)مممممقؾفمإظقؽذلوغقومأومسؾلماظـؿقذجماٌعدمظذظؽدبطرماإلدارةماىؿرطقيمصوحىماظشلنمأومعـمؼـ

،مظؾردمأومتؼدؼؿماٌلؿـداتممعـمتورؼخمسؾؿماٌلؿقردمأومعـمميـؾفمؼقعًوم15وميـحماٌلؿقردمعفؾيمظؾردمالمتؿفووزمبفذهماٌالحظوتم

ممم.مفووؼؿالحظمرؾىماٌلؿـداتمعرةمواحدةموأخذػومسيماالسؿؾورمسـدمتؼدمي
م

م.ماٌفؾيمؼؿؿماظلرلمسيماإلجراءاتمسيمحوظيماضؿـوعماإلدارةماىؿرطقيمبؿدلؼرمصوحىماظشلنمبعدمتؼدميفمظؾؿلؿـداتماٌطؾقبيمخالل:مم3/2
م

سيمحوظيماضؿـوعمصوحىماظشلنممبالحظوتماىؿركمأومسدممتؼدميفماٌلؿـداتمخاللماٌدةماحملددةمؼؼقمماىؿركمبؿعدؼؾمبقوغوتم:مم3/3

دقاءمظؾؼقؿيمأوماظؾـدموشرلػوموخيطرمصوحىماظشلنمبؼرارماىؿركماىدؼدمطؿوبًيم،مصنذامطونماظؿعدؼؾمبلؾىمرصضمضقؿيمماإلضرار

ماظصػؼيمجيىمسؾلماىؿركمإنمؼقضحمظفمأدؾوبمرصضمضقؿيماظصػؼيموعودةماظؿؼققؿماظؾدؼؾيماظيتمرؾؼًموػؽذامبوظـلؾيمظؾؾـدموشرلػومم
 

بؿظؾؿمسؾلماظـؿقذجماٌعدمظذظؽمٌدؼرماىؿركماٌكؿصماظذيمؼؼقممبؿشؽقؾمىـيمتضؿمسضقمربوؼدمظصوحىماظشلنمايؼمسيماظؿؼدمم:مم3/4

م.ظدراديمتظؾؿمصوحىماظشلنمموٌدؼرماىؿركماٌكؿصمادؿشورةماإلداراتماظػـقيمضؾؾمادبوذماظؼرارماظـفوئلمظؾفؿركم
م

مملمؼؿؿماالتػوقموأصرماجملؿعمسؾلمضرارهموصوحىماظشلنمسؾلماسذل:مم3/5 سيمضقءمماضفمظصوحىماظشلنمإنمؼطؾىماظؾفقءمظؾؿقؽقؿصنذا

مم.حقٌمحيولماٌقضقعمظؾؿقؽقؿماالبؿدائلمسيمحوظيمعقاصؼيماىؿركممعـمضوغقنماىؿورك(م58،مم57)أحؽومماٌقادم
م

زاعمميؽـمددادماظضرائىمواظردقممبصػيمضطعلمحلىمإضرارمصوحىماظ:مم3/6 شلنموصورقماظضرائىمسـدمرشؾيمصوحىماظشلنمسيمصرفماظردوظيمضؾؾمحؾماـظ

ـوزعمسؾقفومبصػيمأعوغي ؿ ـوتمأومطؿوظقجوتمواظردقممٌا مم.مععمحفزمسق
م

دبوذماظالزممطؿوبيمإلمدارتمماٌرطزؼيماظؿـػقذؼيمبؼرارماظؿقؽقؿماظـفوئكمؾؿقؽقؿمبلخطورماظلودهمرؤدوءماالظمتؾؿزمماإلداراتماظعوعي:مم3/7

مم0صكمضقئفم
م

طقيمربؾماظؿقؽقؿمبؽوعؾمعرمصؼوتفمواظعقـوتماًوصيمبفوموءماظـزاعمبنردولماظؾقوغوتماىؿرعدمأغؿفظؾؿقؽقؿمبماإلداراتماظعوعيتؼقمم:مم3/8

مم0دبوذماظالزممضوغقغًوكماٌكؿصماظذىمتقجدمبفماظؾضوسيمإلماديماىؿر
ى

ىإجراءاتىالتظلمىى(ى3)
ى
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-م:مملحوظظى

ؿمودبطرماالمدارمةماٌرماصعفماعوممىونماظؿقؽقظؾؿر(مصوحىماظشلنمم–اىؿوركم)مؼؿؿمهدؼدمعـدوبنيمدصوعمسـماررمافماظؿقؽقؿم -

م0طزؼيمظؾؿقؽقؿمبفذهماالزلوءمضؿـمربضرماظؿقؽقؿم

ؼػيممعـماٌقاضعماظؿـػقذؼيماحملؿؽؿمضدػومواظؿكمضوعًمبلدبوذماظؼرمارممربؾمؼؿقديماظدصوعمسـمعصؾقيمماىؿوركمعلعقرمىمماظؿعر -

 مم0اظؿقؽقؿمم

ىم
ى
ى

م

لنمأصؾمإذنماإلصراجمعرصؼًومبفمصقرةمضقئقيمرؾؼماألصؾمعـماظػقاترلمبعدمددادماظضرائىمواظردقمماىؿرطقيمؼؿلؾؿمصوحىماظش:مم4/1

م.وإذنماظؿلؾقؿماٌالحلمموبقونماظعؾقة
ممم

م.ممصقؾيمعـدوبمذيركمعـودىاظؽذلوغقًومأوممتردؾمصقرةمإذنماإلصراجمومعرصؼًومبفومصقرةمضقئقيمرؾؼماألصؾمظؾوبماظصرف:مم4/2
م

دؿدسوءمبقوغوتمإذنماإلصراجمسؾلماظـفوؼيماظطرصقيمبؾوبماظصرفمبداًلمعـمإردولمصقرةموسيمحوظيمعقؽـيمأبقابماظصرفمؼؽؿػلمبوم:مم4/3

مممم.مأوماردولماذورةماظقؽذلوغقيمبصرفماظردوظيمإذنماإلصراجمورضقًوم
 

عـمخؿؿمأصؾمؼؼقممعلعقرماظؾوبممبراجعيموعطوبؼيمأصؾمإذنماإلصراجموصقرةمإذنماإلصراجماٌردؾمإظقفمورضقًومأومإظقؽذلوغقومواظؿلطدم:مم4/4

موؼؼقممبؿلفقؾمبقوغوتمإذنماإلصراجمسيمدصذلمحقادثماظؾوبمورضقًومأومإظقؽذلوغقومم،موصقرةمإذنماإلصراج
 

سيمحوظيماٌطوبؼيمؼلذنمعلعقرماظؾوبمبصرفماظردوظيمصقرًاموؼؿقظلمععوونماظؾوبمعراجعيمسددماظطرودمواٌورطوتموأرضوممايووؼوتم:مم4/5

م(مجدتمسيمحوظيماإلصراجمبلحدماظـظؿماىؿرطقيماًوصيمإنمو)وأرضومماظلققلمودالعؿفوم
 

وتؼؿصرمعلؽقظقيمبوبماظصرفمسؾلمعراجعيمعورطيماظطرودموسددػوموسيمحوظيماظصرفمبويووؼوتمؼؿؿمعراجعيمأرضوممايووؼوتم:مم4/6

م.م(إنموجدتم)موأرضومماظلقؾماىؿرطلم
م

اظصرفمسيمعقاسقدماظعؿؾماظرزلقيموإذامطونماظصرفمبعدمعقاسقدممسيمحوظيموجقدماخؿالفمؼعرضمسؾلماجملؿعماٌكؿصمإذامطون:مم4/7

ماظعؿؾماظرزلقيمؼعرضمسؾلمغقبوولماظرئوديمأوماٌلعقرماظـقبوولمالدبوذماظالزممم
م

وصكمغفوؼيمطؾموردؼيمؼؼقممععوونمبوبماظصرفمبؿفؿقعمصقرمأذونماإلصراجمعرصؼومبفومطورتوتماظصرفموتلؾؿمظؾؿفؿعماٌكؿصم:مم4/8

مبوإلضراراتماىؿرطقيحقٌمترصؼم
 

اٌـطؼيماظؾقجلؿقيمسيمحوظفماظصرفماىزئلمإذامملمؼؿؼدممصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفمظؾصرفمأطـرمعـمأدؾقعمؼعودمإذنماإلصراجمإديم:مم4/9

مم.اٌكؿصيم
 

مؽذلوغقيإلظقأوماإلذورةماالمؼؿؿماظصرفمعـماٌـوصذماىؿرطقيمإالمبعدموصقلمصقرمإذنماإلصراجمعـماىؿركماٌكؿصم:م4/10
مم

سيمحوظيمإدؿكدامماألبقابماإلظقؽذلوغقيمؼؼقممعلعقرماظؾوبممبؿوبعيماظصرفمعـمخاللماظـفوؼوتماظطرصقيمسيماألعوطـماٌكصصيم:م4/11

م.ظذظؽم
م

ى
م

 
 

مظؾقوالتمواظشروطماظقاردةممماولا  بوٌودةمجيقزمبـوءًامسؾكمرؾىمصوحىماظشونمتػرؼغماظؾضوئعماظقاردةمعؾوذرةمسؾكمودوئؾماظـؼؾموصؼًو

م.م2006ظلـفمم10عـماظالئقيماظؿـػقذؼيمظؼوغقنماىؿوركماظصودرةمبوظؼرارمرضؿم(م51)،م(م50)

واٌـصقصمسؾقفمسؾكمدؾقؾمايصرمبوٌودةم(معـمهًماظشؽيم)مؼراسكماالظؿزاممبوظشروطمواالجراءاتماًوصيمبـظومماظؿػرؼغمممثانياا 

 .عـماظالئقيماظؿـػقذؼيمظؼوغقنماىؿوركم(م52)

 ؼؿؿماظلرلمصكماجراءاتماظلقىماٌؾوذرمصكمحوظفمادؿقػوءماظؾـقدمأواًلموثوغقًومعـمػذاماٌـشقرمممثالثاا 

 

 

ىإجراءاتىصرفىالردالظى(ى4)
ى

 

ىإجراءاتىتحتىالذكظى(ى5)
ى
ى
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 ..م حوظ  

o م سؾكم عؾوذرة اظقاردة اظؾضوئع تػرؼغ اظشلن صوحى رؾى سؾك بـوء جيقز"

 : اآلتقي وبوظشروط ايوالت صك اظـؼؾ ودوئؾ

 . اظؾقرؼي اٌشورري ردوئؾ - أ

 : اآلتقي اظـقسقوت عـ رؾقعؿفو حبؽؿ اظؾضوئع - ب

 . واجملؿدات واظدواجـ اظؾققم عـؾ اظؿؾػ درؼعي - 1

 .األسالف علققق شرلػومعـؾ تؾقؼٌ أو واٌكوزن األرصػي تؾقؼٌ صك تؿلؾى اظؿك اظؾضوئع - 2

 . ذبروشماظؾالدؿقؽ عـؾ اظـؼؾ أو بوظؿػرؼغ تداوشلو سـد تـػرط اظؿك ظؾضوئع ا - 3

 . واٌػرضعوت اظؽقؿووؼوت عـؾ اًطرة اظؾضوئع - 4

 ) اظصى  اٌـػرري اظؾضوئع - ج

 . سؾقات دون اظقاردة اظعورؼي اظؾضوئع - د

 :بشرط اجملردة ومبوظعنيعشؿقشل ععوؼـي ميؽـ سؾقات صك ترد اظؿك اظؽؾرل اظعدد ذات اظردوئؾ- ػــ

 . اظعؾقات متوثؾ - 1

 . واحد ذيرطل ظؾـد خضقسف أو اٌشؿقل ووغس - 2

 طؾرلة بلسداد براعقؾ أو جقاالت صك ترد اظؿك صوحؾف تلؾقؿ بضوئع - و

o م)اظشؽي هً عـ( اظـؼؾ ودوئؾ سؾك اٌؾوذر اظؿػرؼغ غظوم تطؾقؼ جيقز ال

 .األصـوفمواٌقدؼالت بقاضل أو ، دوغفو وعو ـوغكاظ اظػرز أصـوف عـ اظقاردة اظردوئؾ سؾك

مأضر إال عؿعددة بلدعور ترد اظؿك األصـوف سؾك اظـظوم ػذا تطؾقؼ جيقز ال طؿو  اظضرائى حلوب بؼؾقظف وطقؾف أو اٌلؿقرد إذا

 . األسؾك اظلعر سؾك واظردقم عـماظضرائى وشرلػو اىؿرطقي واظردقم

o ؼلتل عو )اظشؽي هً عـ (اٌؾوذر اظؿػرؼغ غظوم ظؿطؾقؼ ؼشذلط 

 اىؿرطك، ظؾؾقون وصؼو اظـظوم ا شلذ رؾؼو اظردوظي عدلراتمدقى رؾؾف صك ؼؾني وأن ، ذظؽ ؼـقؾف عـ أو اظشلن صوحى ؼطؾى أنم -أ

 . اإلصراج سؾكمإذن بذظؽ وؼمذر

 اٌطوظؾي وسدم بوظؽوعؾ اىؿرطقي واظردقم بلدادماظضرائى اىؿرطك قوناظؾ سؾك طؿوبي ؼـقؾف، عـ أو اظشلن صوحى ؼؿعفد أن -ب

م. (بوظعفز اظؼؾقل عؾدأ( اظصرف سـد ؼظفر أىمسفز سـ اظردقم برد

 .إظقف ظؾـظومماٌشور وصؼو اظردوئؾ دقى سؾك اىؿرطقي اجملؿعوت عدؼرو ؼقاصؼ أن - ج

 . سـفو اإلصراج إذن سؾقفوموصدور األوظقي جراءاتاإل وإمتوم اظردوظي ظؿـؿني اظالزعي اٌلؿـدات تؼدم أن - د

 . حوظيمظزوعفو صك اإلصراج ضؾؾ اٌكؿصي اظـقسقي اظرضوبي جفوت عقاصؼوت ادؿقػوء -ـػ

 رؾقعي ضقء سؾك بلول أوال واظقزن اظؿقؼؼ و واٌعوؼـي إلجراءاتماظؽشػ اظـظوم ػذا هً سـفو اإلصراج ؼؿؼرر اظؿك اظؾضوئع ودبضع

 . اإلجراءات ػذه هؽؿ اظؿك ظؾؼقاسد تموصؼوواظعؾقا اظصـػ

 غؿقفي إثؾوت ؼؿؿ أن سؾك ، تعرؼػي ضلؿ رئقس و علعقرمتعرؼػي عـ اظغرض شلذا تشؽؾ ىـي مبعرصي اظؾضوئع ػذه ععوؼـي وتؿؿ

 .اٌكؿص اىؿرك عدؼر عـ اظؾفـي رأى وؼعؿؿد اظؾقونماىؿرطك، سؾك اٌعوؼـي

 اإلخشاءاد اٌدّشويخ 5/1
مؼؿؼدم5/1/1 ماظـؼؾمبطؾىمٌدؼر موصقلمودقؾي م مبعد ماظؾقجلؿقيممصوحىماظشلنمضؾؾمأو ماظرشؾيمسيماظلقىماٌؾوذرمماٌـطؼي مبف عقضقًو

 .وعلؿقسيمعقاصؼيماظؿقطقؾماٌالحلموػقؽيماٌقـوء

ؿؿدمعـمعدؼرمظؾدراديمواظؿلطدمعـمادؿقػوءمذروطماظلقىماٌؾوذرموؼعماىؿرطقيمبوٌـطؼيماظؾقجلؿقيؾفـيماظحيولماظطؾىمإظلمم5/1/2

 اظؿعرؼػيماٌكؿص

 .متؿؿماإلجراءاتماىؿرطقيماٌعؿودةموتلددماظضرائىمواظردقمماىؿرطقيم5/1/3

سيمحوظيموجقبمسرضماظلؾعيمسؾلمجفوتمرضوبقيمأومأعـقيمؼؼقممصوحىماظشلنمبودؿقػوءمعقاصؼيمجفوتماظعرضمبوإلصراجماظـفوئلمم5/1/4

 أومهًماظؿقػظمضؾؾماظصرفم

 بؿلؾقؿمأصؾمإذنماإلصراجمعقضقًومبفمععوؼـيماٌػرغمسؾلمودوئؾماظـؼؾموإردولمصقرةمإذنماإلصراجمظؾوبماظصرفماىؿركؼؼقممم5/1/5

مبعوؼـيماٌػرغمسؾلمودوئؾماظـؼؾموسيمحوظيماٌطوبؼيمؼمذرمبوٌطوبؼيمواظصرفموسيمحوظيمسدمماٌطوبؼيمؼلقىمماظؾفـيماٌكؿصيؼقممتم5/1/6

موؼقضػماظصرفماٌؾوذرموتؿؿماإلجراءاتماظعودؼيمبعدمدبزؼـماظردوظيإذنماإلصراجموإخطورماىؿركماٌكؿصم
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 .ًغريىاسثة اٌزفط ِٓ اٌؼًّْ تيف حاٌح إػادج اسررياد أصناف سثك ذصذّزىا ألُ سثة ِثً اٌؼزض أً اإلصالذ أً ذىٍّح اٌصنغ أً 
 ادلسرنذاخ ادلؽٌٍتح  6/1

ـمبطوضيم(مإنموجدتم)مممم.كم126ـمادؿؿورةممماظصودرمأومصقرةمرؾؼماألصؾمعـفوماظػوتقرةمـمبقونماظعؾقةمـمإذنماظؿلؾقؿماٌالحلمـمذفودة

م.ماٌؿعوعؾني

 اإلخزاءاخ اجلّزوْح  6/2
 م(م.إسودةماإلدؿرلاد)بـظومماظقاردماظـفوئلممؼؿؿمإدراجماظؾقوغوتمبويودىماآلظلمورؾوسيماإلضرارماٌؿقؽـ6/2/1

 تؼدؼؿماٌؾػمبشؾوكماالدؿؼؾول6/2/2

ما6/2/3ٌ مؼؿؿ ماظصودر مذفودة مخالل معـ متصدؼرػو مواألصـوفماظلوبؼ ماظقارد مبني مواٌطوبؼي معوؼـي مبوٌلورم) مسـفو ماألصـوفمؼػرج ػذه

 .م(األرير

 .ملؿقسيماظـقاحلماظضرؼؾقيمواالدؿرلادؼيمواظرضوبقيمإنموجدتتم6/2/4

م:،موؼراسكممرفؼلؾؿمظصوحىماظشلنمأصؾمإذنماإلصراجممبرصؼوتفموتردؾمصقرةمإذنماإلصراجمظؾوبماظصم6/2/5

o جيىماظلؿوحمبنسودةماإلدؿرلادمسؾكمغػسمايوظيموإنمطونمجزءمصؼطمعـماظؾضوسيماٌصدرةمسـدمإسودةمإدؿرلادػوم. 

o مسيم مبؼوئفو متؾػًمأثـوء مضد مأغفو مأو ممتمإدؿعؿوشلو مضد ماظؾضوسي مأن مسؾكمغػسمايوظيمحبفي ماإلدؿرلاد مرصضمإسودة جيىمسدم

م.اًورجم
 

ى
ى

م

 
- 0ٌاتػ آذْح ّرُ إػادج شحنيا تاٌع

ؼؿؼدممصوحىماظشلنمأوماظؿقطقؾماٌالحلمبطؾىمٌدؼرماٌـوصقلؿقماٌرطزيمعقضقًومبفمأدؾوبمإسودةماظشقـموتعفدًامبعدممدؾؼمتلفقؾم7/1

مم.مبقونمذيرطلمسـمعشؿقلمػذهماظؾقظقصي
مم

مايرطيم7/2 معـمإدارة ماٌرطزيمبوالدؿعالم ماٌـوصلؿق مـمسؼؼقم مايووؼوتمواظط) مأخؿوم مدالعي مذقـفو مإسودة ماٌراد مرود مأيم( مإمتوم وسدم

مم.كممم46إجراءاتمذيرطقيمسؾقفوموسدممصؿحمايووؼوتمواظطرودم،مواظؿلطدمعـمخاللمايودىماآلظلمبعدممتلفقؾمػذهماظؾقظقصيمبرضؿم
م

م.فومؿقػوءمطوصيماظضقابطماٌـقهمسـهررمبقصؾيمعـماٌـوصلؿقماٌرطزيمإظلمإدارةمايرطيمبنسودةماظشقـمبعدمادم7/3
م

م.بعدمعراجعيمإذنماظشقـمطقؾماٌالحلمإسودةماظشقـمعؾوذرةمبوظؿـلقؼمععماظؿقمبـطؼيماظػقصمواٌعوؼـيمتؿقديمإدارةمايرطيمم7/4
 

م.تفمماٌـوصلؿقمماٌرطزيمظؿلدؼدمضققداتعودماظؾقصؾيموإذنماظشقـمبعدمخؿؿفومخبومتمودقؾيماظـؼؾممبومؼػقدممتومماظشقـمإظلمم7/5
م

م
م

م

م

م

م

ى
- 0ادلسدً هبا اإللزار اجلّزوِ تاٌعٌاتػ آذْح  ادلناؼك اٌٌٍخسرْحاءاخ إػادج اٌرصذّز ػٓ ؼزّك ذرُ إخز
مم.ؼؿؼدممصوحىماظشلنمبطؾىمٌدؼرماجملؿعمبلدؾوبمرؾىمإسودةماظؿصدؼرم8/1
م

م.ؼًومظؾؼقاغنيمواظؼراراتماظلورؼيمؼؿؿمهصقؾمأيمردقممأومشراعوتمتؽقنمعلؿقؼيمرؾ8/2
 

ودرمعـمغلكيمواحدةموبـػسمرضؿمذفودةماظقاردموؼمذرمسؾقفمبعدمماظصرفمعـمأيمعـػذمذيرطلموؼرصؼمبفمإذنمحيررمإذنمإصراجمص8/3

ممم.ماظشقـ
 

ىإرادةىاالدتورادى(ى6)
ى
ى
ى

 

ىالبضائعىالمطادىذحنؼاىولمىودجلىرنؼاىبوانىجمركؽى(ى7)
ى
ى
ى

 

البضائعىالمطادىتصدورهاىبطدىتدجولىبوانىجمركؽىوقبلىاإلفراجىرنؼاىمنىى(ى8)
ىالجمركوظىدواءىلرفضؼاىمنىجؼاتىرقابوظىأوىبناءىرلؽىطلبىصاحبىالذأنىالدوائر

ى
ى
ى
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ماٌالحلموعـدوبماىؿركم8/4 معـدوبماظؿقطقؾ ماظؿصدؼرمحبضقر مإسودة مسؿؾقي موتؿؿ ماظشقـ مإذن مرضؿ ماظصودر مسؾلمإذنماإلصراج ؼقضح

مم.مظـؼؾمسؾلمإذنمإصراجماظصودروؼلؿقسيمعومؼػقدممتومماظشقـمخبومتمودقؾيما
م

مؼػقدممتومماظشقـمإظلم8/5 اٌكؿصمماٌـطؼيماظؾقجلؿقيتؼقممإدارةمايرطيمبنردولمإذنمإصراجماظصودرمزبؿقعًومخبومتمودقؾيماظـؼؾممبو

مم.وتلدؼدمرضؿماإلضرارماىؿرطلماظقاردمبؼلقؿيمدوؼرهموإخطورماٌـوصلؿقماٌرطزيمموتفؼقممبلدادمضققداتظؽلم
م
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ى
ى

ى
م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

م

الدورة المزتنديٌ إلتمام االجراءات الجمركيٌ ـلٍ 
 الواردات بنظام اإلفراج المزبق

ل 
قب
ت 

ءا
را

ج
ال
ا

ـٌ
ؿا

الب
ل 

شو
و

 

 لمنطقٌ الفخص والمفاينٌالتقدم 
 بالمزتندات

 وتزديد المنافزتو

بمفرفٌ أشخاب  خازب اآللٍإدراج البيانات بال
 ينيبومالسأن أو من 

 تقديم المزتندات بسباك االزتقبال

مراجفٌ البند والقيمٌ والقيود 
 االزتيراديٌ

 زداد الؿرائب والرزوم
 واستالم اذن االفراج ومرفقاتٌ

 هل يذؿق الوارد للرقابٌ
 االمنيٌأو  النوعيٌ

 مزار االفراج

 يتم شرف الرزالٌ

 تستوفٍ الموافقات

 يتم المفاينٌ والمطابقٌ

 غعؿ

 أخمـر

د 
بف

ت 
ءا

را
ج
ال
ا

ـٌ
ؿا

الب
ل 

شو
و

 

 أذؿر

 ال

ى..ىالغصلىالثانؽى
ىاجــــــــراءاتىاالفــــــــــراجىالمدبـــق
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ى
ى
ى

ى:كاآلتؽى..ىتتمىإجراءاتىاإلفراجىالمدبقى
 .ضؾؾموصقلماظؾضوسيمتؿؿماإلجراءاتمسيمأيمعـطؼيمظقجلؿقيمبصرفماظـظرمسـمذيركموصقلماظؾضوسيم -

 .بعدموصقلماظؾضوسيمتؿؿماإلجراءاتمسيمعـورؼماظػقصمواٌعوؼـيمجبؿركماظقصقلم -
م

  ـ0يف حاٌح رغثح أصحاب اٌشؤْ إدتاَ اإلخزاءاخ اجلّزوْح لثً ًصٌي اٌثعاػح ّزاػَ االذَ  1/1
 .ؼقضحمصوحىماظشلنمبنضرارهماظرشؾيمسيمإمتومماإلجراءاتمبـظومماإلصراجماٌلؾؼ -

 .ؽقنماظؾضوئعممتمذقـفومبوظػعؾموسؾقيمتؼدممصقرةمبقظقصيماظشقـمضؿـمعلؿـداتماإلضرارمتأنم -

 0ئعمجدؼدةموادؿوغدردمانمتؽقنماظؾضو -

 م0(مشرلمذبفؾفم)مانمتؽقنمواضقيماظقصػمواٌراضقؿمبوٌلؿـداتماٌؼدعيم -

ماومسدممادؿؽؿولمعلؿـداتماالصراجمؼقضػمامتومماالمجرماءاتمينيموصقلماظؾضوسيمموهؼؼم - وصكمحوظفموجقدمزبوظػيمادؿرلمادؼيم

 0اظقاضعيماٌـشلةمظالمدؿرلمادم
 

م0 عاػحلثً ًصٌي اٌثاإلخزاءاخ  1/2
م

ماإلجراءاتم - ممتؿؿ ماٌلؾؼ ماإلصراج مبـظوم مممبعرصياىؿرطقي ماٌلؾؼ ماإلصراج ماظؾقجلؿقيىـي ماٌلؿـدؼيممبوٌـطؼي ماٌراجعي حقٌمؼؿؿ

متقضحم مٌو ممبوظالئقياظعودؼيمواإلجراءاتمرؾؼو ماظضرائىمواظردقم مظصوحىماظشلنمبعدمدداد غلكيمجفوتمومأصؾمإذنماإلصراجوؼلؾؿ

وعقضقومبفمعرصؼومطيبفومصقرةمرؾؼماألصؾمعـماظػقاترلموبقونماظعؾقةمم(قبماظعرضمسؾكمجفوتمرضوبقيمأومأعـقيمسيمحوظيموج)مماظعرض

م.تؼدؼؿمأصؾماٌلؿـداتمسيمحوظيمسدممتؼدميفوممعـؾضقابطماإلصراجم

 .اظعؾقةمواظػقاترلمإديمذيركماظقصقلممتردؾماظؽذلوغقًومصروةمإذنماإلصراجموبقونم -
 

 0اٌثعاػح اإلخزاءاخ تؼذ ًصٌي  1/3
مبلؿـداتماإلصراجمبوإلضوصيمإديمممبـطؼيماظؿكزؼـمموىؿركماٌكؿصبمعـطؼيماظػقصمواٌعوؼـيمصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفمإديمؼؿؼدمم1/3/1

 .إذنماظؿلؾقؿماٌالحلموصقرةمضقئقيمعـفمواصؾماٌلؿـداتمسيمحوظفمسدممتؼدميفومسـدمإمتومماإلجراءاتماألوظقيم

مم.مكمم46تلدؼدمرضؿماظؾقظقصيمبرضؿم)ؼؿؿممربطماٌـوصلؿقمبوإلضرارماٌؿقؽـممٌرماىؿرطلمسؾكماظـفوؼيماظطرصقيمحقؼؿؿمادؿدسوءماإلضرا1/3/2

 .وهدؼدمعلورماإلصراجم(م

 ـ0يف حبي اإلفراج ثبملسبر  األخضر :مم1/3/3

مبفمصقرمرؾؼماألصؾمعـماظعربعدمادؿقػوءمجفوتمامم- ظػقاترلمومبقونماظعؾقهمظقؿقجفمضمؼلؾؿمظصوحىماظشلنمأصؾمإذنماإلصراجمعرصؼو

أومدبطرم(موخيؿؿمأصؾموصقرةمأذنماإلصراجممالمعوغعمعـماظصرفم)مظصرفماظردوظيموتردؾمصقرةمعـمإذنماإلصراجموعرصؼوتفمظؾوبماظصرف

م.طؿومخيطرمذيركمإمتومماإلجراءاتمبؿؿومماظصرفممقؽذلوغقيمبوٌقاصؼيمسؾكماظصرفاإلدارةماإلظ

 ـ0ملسبر األمحر يف حبٌخ اإلفراج ثب :م1/3/4

م- مم ماظػقصمواٌطوبؼيتؿؿ ماظعرضماظرضوبقيممإجراءات مجفوت موعقاصؼي ماٌطوبؼي محوظي موصك مواحد مآن مسي مواألعـقي مواظرضوبقي اىؿرطقي

وتردؾمصقرةمعـممم"المعوغعمعـماظصرف"واألعـقيمؼلؾؿمظصوحىماظشلنمأصؾمإذنماإلصراجممبرصؼوتفمظقؿقجفمظصرفماظردوظيمبعدمخؿؿفمبـم

م.صراجمظؾوبماظصرفمإذنماإل
م

طشػماظردوظيمصراجماٌلؾؼمواٌعوؼـفماظػعؾقفمجبؿوركماالصراجمؼؿؿماتمجبؿركماالاءصكمحوالتموجقدمخالفمبنيمعومتمعـماجرمم1/3/5

ماإلجراءاتماظؼوغقغقيموخيطرمذيركم موإدبوذ ماظدرادي ماظؾقجلؿقيمجبؿركماظقصقلمإلسودة طشػماىؿقعموتعرضمسؾكماٌـطؼي

م.اإلصراجماٌلؾؼم

م

سيمحوظفمرصضماىفوتماظرضوبقيمآوماألعـقيماإلصراجمسـماظردوظيمؼلقىمأصؾمإذنماإلصراجموؼرصؼمبفمغلكيمجفوتماظعرضممم-أ

ظرلدؾمبدورهمخطوبمبوظرصضمواىفيمم(اٌكزنمبدائرتفماظؾضوسيماٌرصقضيم)ماىؿركماٌكؿصعقضقومبفوماظرصضموتردؾمإديم

ىاإلفراجىالمدبقى(ى1)
ى
ى
ى
ى
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ماإلجراءاتماظال مظصوحىماظشلنمالدبوذ ماظراصضي مدقاء مسإزعي ماإلسدام مأو ماظؿصدؼر موده مإديماخلم....... اإلصراجممذيركوتردؾ

 سيمحوظيمإدؿقؼوقمردػوماٌلؾؼمالدبوذمإجراءاتمردماظضرائىمواظردقمم

صقؾيمعـدوبممالمؼؿؿمصرفماظردوظيمعـمأبقابماظصرفماىؿرطقيمإالمبعدموصقلمصقرةمإذنماإلصراجمعـماىؿركماٌكؿصم-ب

م.أومردوظيمإظقؽذلوغقيمبذظؽمممذيركمأومإظقؽذلوغقًو

 
 
 

 خمٍفاخ اٌسفٓ ًاخلزدج2/1
 

 0مبخٍفبد اٌسفٓ هي   املمصىد 2/1/1
 

م...أصـوفمادؿكداعوتماظلػـمواظيتمأصؾقًمشرلمالزعفمبشرطمأنمتؽقنمعلؿعؿؾيمعـؾمايؾولمواًشىماظؽلرموشرلػومم-أ

 :ضقدمواظزؼقتماٌعدغقيعـؾماظق(مشرلموورؼيم)مبقاضلمادؿكداعوتماظلػـمبؽؿقوتمضؾقؾيم-بم

م.مادؿكداعفومحبوظؿفوموحداتمطوعؾيمميؽـمؾوالممتـموزبؾػوتمسـوبرماظلػـمعـماألصـوفماٌشققغيمبفم-جـ
 

مم مم13تـصماٌودة ماظؿـػقذؼي ماظالئقي مم770عـ معـمم2005ظلـف معؾوذرة مسـفو موؼػرج مظالوور ماالدؿرلاد متلرىمأحؽوم م مال سؾكمأغف

م:إلدارؼيمظؾلؾعماآلتقياٌصورؼػمااىؿوركمبعدمددادم

لؿعؿؾيمسيمحدودمأظػلمجـقيمؼقعقومظؽؾمتوجرمصقؿومسداماظلؾعماالدؿفالطقيماٌعؿرةم -مأ  زبؾػوتماظلػـماألجـؾقيمٌا

 زبؾػوتماظلػـماٌصرؼيمم-ب

مغقاتٍمدبرؼدماظلػـمواظطوئراتمداخؾماظدائرةماىؿرطقيمم-جـم

قاغلماظؾقرؼ-دم قاغلمزبؾػوتماظشرطوتمواشلقؽوتماظعوعؾيمسيمٌا م.يمواىقؼيماٌصرؼيمواظيتمتقاصؼمسؾقفومػقؽوتمٌا

معومؼؾوعمسيمعزادمسؾينمعـماظلػـماىوسبيموزبؾػوتفوماظيتمؼؿؿمإغؿشوشلومم-ػـم
م

 وتتُ ثبملنبطك اٌٍىجستيخ اإلجراءاد اجلّرويخ عٍى خمٍفبد اٌسفٓ 2/1/2
 

 زبؾػوتماظلػـمإجراءاتماإلصراجمسـخيصصمبؽؾمإدارةمعرطزؼيمتـػقذؼيمىـفمإلمتومممممم
ادؿماظؿوجرمـممممبنعلوكمضققداتمآظقيمأومدصذلؼيمظؼقدمبقوغوتمإضراراتمزبؾػوتماظلػـمعقضقومبفممياٌكؿصماٌـطؼيماظؾقجلؿقيؼقممتم2/1/2/1

 اظؽؿقيمـماظؼقؿيمـماظصـػمـمتورؼخماظؼقدمبدصذلماىؿوركم
 

 ؼؼدممظؾؿفؿعماٌكؿصمعؾػماإلضرارماىؿرطلمعرصؼومبفم2/1/2/2
 رماىؿرطلماٌؿقؽـمبودؿمتوجرمزبؾػوتمععؿؿدمعـمػقؽيماٌقـوءاإلضرا 
 صقرةماظذلخقصمٌزاوظيمغشوطمزبؾػوتماظلػـموتؼدؼؿماألصؾمظؾؿطوبؼيم 
 بطوضيمضرؼؾقيم 
 ػقؽيماٌقاغلموشرلػوم:معـؾم..ماٌقاصؼوتماٌطؾقبيم. 

 

 :راسكماالتكعرؼػيموعلعقرمحرطيموؼتؿؿمإجراءاتماظؽشػمواٌعوؼـيمبؾفـيمعـمعلعقرمتم2/1/2/3
 ًوصيمجبداولماظؿعرؼػيم كؾػوتمهصؾماظضرائىمواظردقممسؾكمبـقدػوما ـوفماظيتمدبرجمسـمتعرؼػمٌا  األص
 أنمؼؿؿماظؿقؿقؾمسـدماظصرفمهًماٌالحظيماىؿرطقيموحبضقرمعـدوبماألعـماىؿرطلم 
 اظـصوبماٌؼررمظفمؼقعقوموحيصؾممميؽـمظؿوجرمزبؾػوتماظلػـمهرؼرمإضرارمذيرطلمواحدمسـماذيوديممحصؿفمخاللمأدؾقعمحلى

 .بدلمإضرارمسـمطؾمحصيمؼقعقيم
م

 ختريذ اٌسفٓ داخً اٌذوائر اجلّرويخ  2/1/3
 
 :اٌكؿصمبطؾىمدبرؼدمدػقـيمعرصؼومبفماٌلؿـداتماآلتقيماٌـطؼيماظؾقجلؿقيؼؿؼدمماظؿوجرمإديمعدؼرمم2/1/3/1

 وغوتماظلػقـيموربؿقؼوتفومواظؼقؿيمواظقزنمسؼدمبقعمععؿؿدمعـمػقؽيماٌقـوءمأومسؼدماٌزادمعقضقومبفومبق. 
 حقٌمتؿؿماإلجراءاتموهصؾماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمبطوضيمضرؼؾقيمبودؿماظؿوجرم. 

 
مؼؿؿماظؿكرؼدمهًماٌالحظيماىؿرطقيمم2/1/3/2

 

ىإجراءاتىمتنورظى(2)
ى
ى
ى
ى
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 ...ععمعراسوةممعـمعـطؼيماظػقصمواٌعوؼـيميؽـماإلصراجمسـمدبرؼدماظلػقـيمذبزئومم2/1/3/3
 .مظؼوغقنماالدؿرلادمواظؿصدؼرمقيماظؿـػقذؼيمأحؽومماظالئ -أم
 م.دبصؿماظؽؿقوتماٌػرجمسـفوم -بم
 .أنمؼؽقنماظؿكرؼدمطوعالمحبقٌمالمؼػرجمسـمأجزاءمميؽـمادؿكداعفومحبوظؿفوم -جم
 سيمحوظفماإلصراجمسـمأصـوفمميؽـمادؿكداعفومحبوظؿفومهصؾمسـفوماظضرائىمواظردقممبؼقؿؿفوموبـدػومبوظؿعرؼػيماىؿرطقيم -دم

م

 0ـــــزد اجل 2/2
 

 -0جرد املخبزْ واٌسبحبد ثذائرهتب وبآلتي  ِنبطك اٌفحص واملعبينختتىىل  2/2/1
 

 .ـمظلوحوتمايووؼوتموتلؾقؿمصوحؾفماىردماظؽؾلموؼؿؿمطؾمثالثمذفقرمظؾؿكوزنموطؾمذفرؼ -مأ

 اىردماىزئلموؼؽقنمٌشؿقلمررؼؼمععنيمبوىشـكمذفرؼوممم-بم

مرةمظذظؽماىردماٌػوجهمطؾؿومطونمػـوكمضرو-جـم
 

 0 اإلجـــــــــــــراءاد  2/2/2
 

 ؼؿؿمإسدادمطشػمبوٌقجقداتمعـماظشرطيماًوزغيمسيمغػسمؼقمماىردمم -مأ

 .جبردماٌقجقداتمثؿمتؼقممبعؿؾقيماٌطوبؼيمم(مرئقسمضلؿمحرطيم+معلعقرمحرطيم)متؿقديمىـيمعـمم-بم

اٌـطؼيماظؾقجلؿقيمسيمحوظيمموجقدمسفزمأومزؼودةمؼرصعمإظلمموؼـيعـطؼيماظػقصمواٌعحيررمتؼرؼرمبـؿقفيماىردموؼرصعمإظلمعدؼرم-جـم

م.ظؿؼدؼرماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمسؾلماظعفزمأوماظزؼودةموإخطورماظشؽقنماظؼوغقغقيمالدبوذماظالزممممياٌكؿص
 

 0إخزاءاخ حفظ اٌؼْناخ 2/3
 

 :يتم سحب العينٌ القانونيٌ  باإلجراءات اآلتيٌ 
 
م:ضوغقغقيممحؿكمتؽقنماظعقـيم2/3/1

ماظردوظيمطوعؾمجيىمأنممتـؾمممممم-أ

أوماظؿقطقؾماٌالحلمأوم((معـدوبماىفيماًوزغيمم–صوحىماظشلنمم–اىؿركم))مأنمتؽقنمثالثقيمحبضقرماىفوتماٌعـقيمم-ب

م.حلىماألحقالم..ماىفيماظرضوبقيم

م.تلقىماظعقـيماظؼوغقغقيممبعرصيماظؾفـيممم-جـ

ؿؿماظؿقضقعمسؾقفومعـمعلعقرمايرطيماظؼوئؿمبعؿؾقيماظلقىموصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفموبوضلمؼؿؿمهرؼزمػذهماظعقـوتموؼم-دم

مأسضوءماظؾفـيم
م

وتلفقؾم(ممداظؾورمطق)مهرؼرمبطوضيمظؾعقـيمعقضقًومبفومرضؿماظؾقونماىؿرطلموأيمبقوغوتمأخريمضرورؼيموؼػضؾمادؿكداممغظوممم2/3/2

اظيتمدبصماجملؿعمسيمعؽونمزبصصميػظماظعقـوتمععمإردولماظعقـيماٌطؾقبمسرضفوماظعقـوتمسيماظلفؾماًوصمبذظؽموحػظماظعقـيم

مسؾلماىفيماٌكؿصيموؼلؾؿمصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفماظعقـيماظـوظـيمم

م

مؼؼقممعقزػماإلجراءاتماٌكؿصمبودؿالمماظعقـوتموتلفقؾفومسيماظلفؾماًوصمحبرطيماظعقـوتمم2/3/3

مرشؾيمصوحىماظشلنمسيمدقىم ماإلجراءاتمسيمحوظي متؽقنمهًمإذرافماىؿوركموتؿؿ ماىؿوركمجيىمأن سقـوتمألشراضمتؼؾؾفو

مم.مبذطرةموظقسمإضرارمذيرطلم

م

م-:ماظؿصرفمسيماظعقـوتمبعدماالغؿفوءمعـمشرضمحػظماظعقـيمؼؿؿمطوآلتلم2/3/4

دممحضقرهمخاللمذفرؼـمعـماظعقـوتماظيتمشلومضقؿيمخيطرمصوحىماظشلنمالدؿالعفوموؼعودمإخطورهمبعدمأدؾقسنيموسيمحوظيمسم-أ

 أولمإخطورمظفمؼعدمدبؾقومسـفومحيررمبفومربضرمعذلوطوتموتردؾمإظلمإدارةماٌفؿؾمظؾقعفوميلوبماىؿوركمم

اظعقـوتماظيتمظقسمشلومضقؿيموملمؼؿلؾؿفومأصقوبفومؼؿؿمجردػومعرةمطؾمثالثمذفقرمووؿعماألصـوفماٌؿشوبفيم،موتشؽؾمم-ب

م.أومإردوشلومإظلماٌفؿؾمظؾقعفومىـيمعـماجملؿعمظؿؼرؼرمإسداعفو
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م

م

طؾمعومؼلؿقردهماظشكصماظطؾقعلمظؿقؼقؼمعـػعيمظفمأومظعوئؾؿفمعـمدؾعمعـودؾيمعـمحقٌمغقسقؿفوموطؿقوتفومععماإلدؿعؿولماظشكصلمأوم

 .اظعوئؾلموسؾكمسبقمالحيؿؾمصػيماإلوورم

لماظشكصلمصقؾيماظراطىموؼلؿحمبفذهماظلؾعمواألعؿعيموظقمطوغًمتػرجماىؿوركمعؾوذرًةمسـماظلؾعمواألعؿعيماظيتمشلومصػيماإلدؿعؿو -

 .علؿعؿؾيم

 وؼشذلطمبوظـلؾيمظلقوراتماظرطقبمأنمتؽقنمعلؿقصوةمظشرطماظعؿرموػقمأنمؼؿؿمذقـفومأومصؿحمإسؿؿودمإدؿرلادػومخاللمدـيماٌقدؼؾم،م

 .وأالمؼؽقنمضدمدؾؼمإدؿكداعفوم

رؾقًومخوصًومواظقاردةمبردؿماٌرضكمأوماٌعقضنيماٌلؿقصنيمظؾؼقاسدماٌـظؿيمألحؽوممموؼلؿــكمعـمذظؽمدقوراتماظرطقبماجملفزةموفقزًا

 .ضوغقنمتـظقؿماإلسػوءاتماىؿرطقيم

 وؼلؿحمبندؿرلادماظلقوراتماٌلؿعؿؾيمبشرطمإدؿقػوئفومظشرطماظعؿرموضًماظشراءمأوماظؿؿؾؽم. 

 ماظ مبشرط ماظؿؼقد مدون ماًوصي مدقورتف مبندؿرلاد مظؽؾمعلؿـؿر مؼلؿح مظإلدؿـؿورمطؿو ماظعوعي مرئقسماشلقؽي معقاصؼي مؼؼدم مأن مسؾك عؿر

 .واٌـورؼمايرةمأومعـمؼػقضفم
 

 .َ  د بعبار  األم ع  الش  َ  
اظيتمحيؿوجمإظقفوماظراطىمبصقرةمععؿودةماثـوءمرحؾؿفمععماالخذمسيماإلسؿؾورمطوصيماظظروفم(مجدؼدةمأومعلؿعؿؾيم)ذيقعماألصـوفم*م

م.أيمبضوسيمعلؿقردةمأومعصدرةمألشراضموورؼيماحملقطيمبوظرحؾيمععمادؿؾعودم

ماظؿزؼنيموأصـوفمأخرىمذاتمرؾقعيمذكصقيمبشؽؾمواضحم*م مإديماٌالبسموظقازم مأعؿعيمبوإلضوصي جيىمأنمتعؿدلماألصـوفماظؿوظقي

م:ذكصقيمظغرلماٌؼقؿنيم

م.ذبقػراتمذكصقيمم-

م.أذررؿفوموظقازعفوطوعرلاتماظؿصقؼرماظـوبؿيمواٌؿقرطيمععمطؿقيمععؼقظيمعـمأصالعفوموم-

م.اجفزةمغؼوظيمظعرضماظشرائحمواألصالمموظقازعفومععمطؿقيمععؼقظيمعـماظشرائحمأوماألصالممم-

معـوزرلمم-

م.أالتمعقدقؼقيمربؿقظيمم-

اٌدذبيموأجفزةمتلفقؾماألعالءمععمأجفزةمربؿقظيمإلذاسيماظصقتم،مبومصقفومعلفالتماألذرري،وأجفزةمتشغقؾماالدطقاغوتمم-م

م.ألدطقاغوتمواألضراصماالذرريموا

م.أجفزةمربؿقظيمظإلدؿؼؾولماظالدؾؽلمم-

م.اشلقاتػماًؾقؼيمأوماحملؿقظيمم-

م.أجفزةماظؿؾػزؼقنماحملؿقظيمم-

م.األالتماظؽؿوبقيماحملؿقظيمم-

م.ايودؾوتماألظقيماظشكصقيماحملؿقظيموظقازعفومم-

م.األالتمايودؾيماحملؿقظيمم-

م.سربوتماألرػولمم-

م.ذاتماظعفالتمطرادلماٌعوضنيمم-

م.األجفزةماظرؼوضقيمم-
م

م

تقزعماإلضراراتماىؿرطقيماًوصيمبوظرطوبماظؼودعنيمإظلمأرضماىؿفقرؼيمسؾلماظرطوبمأثـوءمرحؾيماظقصقلمسيمودقؾيماظـؼؾم

 :عرصؼومبفمدظقؾمؼقضحمأومسيمصوالتماظقصقلم(مروئرةمـمبوخرةمـمغؼؾمبريم)م

 .ؿرطلمعـماظضرائىمواظردقماشلداؼومواألذقوءماظيتمتؿؿؿعمبوإلسػوءماى (أم)

ى..الغصلىالثالثى
ىإجـــــراءاتىالركــــــــــــــــــــــــــــاب

ى
 

 :اٌمبدِْٛ   1/1 
ى
ى
ى
ى

 

 :لإلس عما  الش  ٍالم  ود باإلس َراد  -1
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 األصـوفماٌلؿقحمذراؤػومعـماألدقاقمايرةمععػوةمعـماظضرائىمواظردقمم (بم)

أومم$10000أومحيؿؾمغؼدًاماجـؾقًومأطـرمعـم.مأنماإلضرارمحيررمصؼطمٌـمحيؿؾمأصـوفمتؿعدىمحدماإلسػوءاتماٌؼررةمبوظػؼرتنيمأ،مب (جم)

ععممياظذؼـمحيؿؾقنمبضوئعمتؿعدىمحدماإلسػوءمبؿقرؼرماإلضراراتماىؿرطقمؼؼقمماظرطوبم،عومؼعودشلومبليمسؿؾيمأجـؾقيمأخرىمطيم

 .بقونمضقؿؿفوماظشرائقيموإرصوقماظػقاترلمإنموجدتم

 .مؿؾقنمعـمبضوئعاىقازاتموادؿالممأعؿعؿفؿمإظلمغوصذةماًروجمحلىمعومحيمؼؿقجفماظرطوبمبعدمادؿقػوءمتلذرلاتم (دم)

مم-:الذط األذؿر 
صقؾؿفؿمعـماًورجمأوعشذلؼوتمعـماألدقاقمايرةمسيمحدودماإلسػوءمؼلؿحممبرورماظرطوبمدونمماظرطوبماظذؼـمحيؿؾقنمػداؼوم

م.أومتػؿقشفوممXRAYصقصمأومتػؿقشموسيمحوظيماالرتقوبمسيمأذكوصمعـماٌذلددؼـمتلقىمأعؿعؿفمجوغؾًومظعرضفومسؾلمجفوزم

ما*م ماالفمدوالرماومعوؼعودظفمبلىمسؿؾيمم10000ظـموؿعمبقوغوتماضراراتماظرطوبمصقؿومخيصماظـؼدماالجـؾكماظذىمجيووزمحد سشرة

مظؾؿؿوبعيم اجـؾقفمسؼىماغؿفوءمطؾموردؼفموتلفؾمصكمدفؾماالضراراتماظـؼدؼيماظذىمؼـشلمشلذاماظغرضمععمتلفقؾمػذهماظؾقوغوتمآظقًو

م0ععماظقحدةمشلؾماالعقالموذظؽموصؼًومظالجراءاتماظؿكمؼؿؿماالمتػوقمسؾقفومعؽوصقيموتردؾماصقلماالضراراتماديموحدةم

سؾكمعدؼرىماٌـوصذماىؿرطقيمظؾرطوبمضرورمةموضعمالصؿوتمواضقيمودضقؼيمبوظؾغيماظعربقفمواالجـؾقفمسـدماٌداخؾماىؿرطقيمظؾؿـؾقفم*مم

 -بوالظؿزاممبوجراءاتماالضرارماىؿرطكمم

 0جوغىمحػوزًومسؾكماظـشوطماظلقوحكماظرطوبماٌقارـنيمواالمععمؼراسكمهؼقؼماطدلمضدرمممؽـمعـماظؿقلرلمواظؿقجقفمحبلـماظؿعوعؾ*م

م0سؾكمذيقعماظعوعؾنيموعدؼرىمذيوركماظرطوبماظؿـػقذمواٌؿوبعيمطؾمصكمحدودماخؿصوصفم*م

م : الذط األخمر
مإضراراتمذيرطقيمسـمأصـوفموووزتمحدماإلسػوءمأومضوعقامبشراءمأصـوفمعـماألدقاقمايرةم ؼؿقجفماظرطوبماظذؼـمحرروا

 .ظيماظؿػؿقشموووزمحدماإلسػوءمإظلمصو

 ؼؼقممعلعقرماىؿركممبعوؼـيماألصـوفموتؼدؼرماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمبوظؿـلقؼمععمعلعقرماظؿعرؼػيم. 

 إبالغماظراطىمبؼقؿيماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمسؾكممنقذجماضرارماظراطىم. 

 وبماًروجمؼؼقممصوحىماظشلنمبلدادماظضرائىمواظردقمموخؿؿماالضرارممبومؼػقدماظلدادموؼؿقجفمإظلمب. 

سيمحوظيموجقدمأصـوفموورؼيمتلؿقسيماظؼققدماالدؿرلادؼيممأوموجقدمأصـوفمتلؿقجىماظعرضمسؾلماىفوتماظرضوبقيمتلؿقسيمعقاصؼيمم

 .ػذهماىفوتم

 :في حبٌخ سغجخ اٌشاوت  
 ألصـوفماظؿفورؼيمأومسدممسدممادؿقػوءماظؼققدماالدؿرلادؼيمسؾلماأومسدممددادماظضرائىمواظردقمماىؿرطقيمسؾلماألصـوفمصقؾؿفم،م

موخؿؿفومخبومتم مبوظقدؼعيمعؼوبؾمإؼصولمبؾقوغوتماألصـوفماحملفقزة مؼؿؿمحفزػو سرضمبعضماألصـوفمسؾلماىفوتماظرضوبقيم

 .لؾؿمظؾراطىمؼاىؿركمو

 مؼ مبفو مسيمرحؾؿفؿمداخؾماظؾالدمواظعقدة مسيماصطقوبفو مضرائىموردقمموؼرشىمأصقوبفو مؿؿبوظـلؾيمظألصـوفماظيتمتلؿقؼمسـفو

 .ممععمهصقؾماظضرائىمواظردقممبصػيمأعوغيم.كم93إثؾوتفومبودؿؿورةم

ى:وورارـــؼىىى
 مسؾلم ؼؿقديمعـدوبماشلقؽيماظعوعيمظؾرضوبيمسؾلماظصودراتمواظقارداتماٌؿقاجدممجبؿوركماظرطوبمصقصماألصـوفماٌطؾقبمسرضفو

 .اىفوتماظرضوبقيم

 ما مبقون مإردول مميؽـ معـدوبماشلقؽي متقاجد مسدم مواظرصضمسيمحوظي ماٌقاصؼي موتؾؼل ماشلقؽي مبوظػوطسمإظل ألصـوفماٌطؾقبمصقصفو

م.بوظػوطسمأؼضًوم
م

 :ػٕذ اٌؼٛدح   :(ىالمػومونىى)ىىى1/1/1

 ـ 0 ّرّرغ اٌؼائذًْ ادلمٌّْْ تاالػفاءاخ االذْح 
 .األعؿعيماظشكصقيمواألذقوءماٌـؾؿيمبوظـؿقذجماٌشورمإظقفمسيماظؾـدماظلوبؼم -أم

دةمظإلدؿعؿولماظشكصلمطوشلداؼومسيمحدودمأظػموزيلؿوئيمجـقفم،موهصؾماظضرائىماىؿرطقيموشرلػومعـماألذقوءماىدؼدةماٌعم -بم
م.اظضرائىمواظردقممسؾكمعومزادمسـمحدماإلسػوءم

دوسيمعـموصقلماظراطىمم48عومؼؿؿمذراؤهمظإلدؿعؿولماظشكصلمعـماألدقاقمايرةماٌؼوعيمداخؾماظدوائرماىؿرطقيم،موذظؽمخاللمم -جم
مالجيوو ممبو معؾؾغ مبوإلم200ز ممتؿعف مسدم محوظي مسي موذظؽ مأعرؼؽل ماظلوبؼدوالر مبوظؾـد ماٌـصقصمسؾقف ماظضرائىمسػوء موهصؾ ،

،مظؾؿصريماىؿرطقيموشرلػومعـماظضرائىماألخرىمسؾكمعومؼزؼدمسؾكماٌؾؾغماٌشورمإظقفموذظؽممبومالجيووزمعرتنيمسيماظعومماظقاحدم
 .وبشرطمتقاجدمصوحىمجقازماظلػرمذكصقًوم
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م(م.طقظقغقو)مممممممممممموظذلمعـماظؽققلماٌعطرمجراممدخونموظذلمعشروبوتمروحقيمم200دقفورًامأومم25جراممدفوئرمأومم200سددم -دم

ــمأنمعـمؼؿؿؿعمبوإلسػوءاتمعـمعشذلؼوتمعـماألدقاقماٌؼوعيمداخؾماظدوائرماىؿرطقيمالمجيقزمظفماظؿؿؿعمبفومبوظشراءم:  َراعـــــــً
م.جماظدوائرماىؿرطقيمعـماألدقاقماٌؼوعيمخور

م

ى:الدواحىوالطابرونىى1/1/2
األعؿعيماظشكصقيماٌـصقصمسؾقفومسيماظػؼرةماظلوبؼيمبشرطمأالمؼؽقنمشلومصػيمأالمتؿفووزماألعؿعيماظشكصقيمظؾلوئحمأوماظعوبرماظؼودممم .1

 .االوورم

 :ٌؼقؿنيمإالمسيمايوالتماألتقيموالمتطؾىماىؿوركمأيمعلؿـدمذيرطلمأومضؿونمظإلصراجماٌمضًمظألعؿعيماظشكصقيمظغرلما .2

 (.طؿقوتموورؼيم)أنمتزؼدمضقؿؿفوموطؿقوتفومعـماالدؿعؿولماظشكصلم -

م.أنمتعؿدلػوماىؿوركمعصدرمخطقرةمسؾكماًزؼـيماظعوعيم -

 .جراممدخونمم200دقفورًامأومم25جراممدفوئرمأومم200ظذلمعـماٌشروبوتماظروحقيمو .3

 .األدوؼيمعؿكمطوغًمظإلدؿعؿولماظشكصلم .4

ذقوءماىدؼدةمسيمحدودمأظػموزيلؿوئيمجـقفم،موبشرطمأالمؼؽقنمشلومصػيماإلوورم،موهصؾماظضرائىماىؿرطقيموشرلػومعـماأل .5

 .اظضرائىمواظردقممسؾكمعومؼزؼدمسـمحدماإلسػوءم

اظراطىم،ممدوسيمعـموصقلم48عومؼؿؿمذراؤهمظإلدؿعؿولماظشكصلمعـماألدقاقمايرةماٌؼوعيمداخؾماظدوائرماىؿرطقيم،موذظؽمخاللم .6

،موهصؾماظضرائىم(مم5)مدوالرمأعرؼؽلمسيمحوظيمسدمممتؿعماظلوئحمأوماظعوبرمبوإلسػوءماٌشورمإظقفمبوظؾـدمم200مبومالجيووزمعؾؾغم

اىؿرطقيموشرلػومعـماظضرائىماألخرىمسؾكمعومؼزؼدمسؾكماٌؾؾغماٌشورمإظقفموذظؽممبومالجيووزمأربعمعراتمسيماظعومماظقاحدم،مععم

 .موبشرطمتقاجدمصوحىمجقازماظلػرمذكصقًوممإثؾوتمذظؽم،

تؼدؼؿمتعفدمرزللمعـماٌرطزماظصقػلماٌقجقدمبوٌطورمأومتؼدؼؿمضؿونماألجفزةمواٌعداتماظقاردةمصقؾيمرجولماإلسالممواألجوغىمؼؿؿم .7

 .عؼؾقلمظدىماىؿوركم
م

م
م

 مبصقؾيماٌلوصرمأومسـمررؼؼماظشقـم،معشذلؼوتماألج وغىمواٌصرؼنيماٌغودرؼـموعشذلؼوتماظلقوحماٌؿعؾؼوتماظشكصقيمأوماشلداؼو
 .اٌذلوطيمظدىموورماظعودؼوتموذرطوتماظلقوحيمالؼعؿدلمعـمحوالتمعزاوظيماظؿصدؼرم

م

 :ال  د  لمك ب الجمرك فٍ الحالت اِ َ  َ عَن 
 ممومؼؿؿمإثؾوت.كم126اظرشؾيمسيمإثؾوتمأصـوفمذاتمضقؿيمأومهرؼرمادؿؿورةم فومسيماظـؿقذجماىؿرطلمممٌراجعؿفومسيمرحؾيماظعقدة

 .وخيؿؿمخبومتماىؿركمثؿممتلؾؿمظصوحىماظشلنم
 اصطقوبمأصـوفمذاتمضقؿيمدؾؼماظدخقلمبفو. 
 موؼؿالحظمأنماظـؼدماٌصريماٌلؿقحمبفمأومعومؼعودشلومبليمسؿؾيمأجـؾقيمأخرىمماإلضرارمسـمسؿؾيمأجـؾقيموووزتمسشرةمآالفمدوالر،

 .صؼطممجـقفًومعصرؼًومفأالمزيليمظؾؼودعنيمواٌغودرؼـمسيمحدود
 سيمحوظيماصطقوبمبضوئعموأصـوفمدبرجمسـماشلداؼومواالدؿكدامماظشكصلم. 
 مسؼىماغؿفوءمطؾموردؼيمأومؼقممسؿؾمسيمدفؾم مضوغقغًو تـؾًمبقوغوتمإضراراتماظـؼدماألجـيبماظيتمتؿفووزمايدودماظـؼدؼيماحملددة

ماظؾقوغوتمسؾكماي ودىماآلظلمظؾؿؿوبعيم،موتردؾمأصقلماإلضراراتمإديموحدةمعؽوصقيمظإلضراراتماظـؼدؼيمسؾكمأنمؼؿؿمتلفقؾمػذه
م.شلقؾماألعقالموذظؽموصؼًومظإلجراءاتماظيتمؼؿؿماإلتػوقمسؾقفومععماظقحدةم

 مالتػوضقوتمدوظقيمأوم سيمحوظيماصطقوبمأصـوفمأومطوئـوتمتلؿقجىماظعرضمسؾلمجفوتمرضوبقيمأومتلؿقجىمإمتوممإجراءاتمرؾؼًو
 .أثرؼفمأصـوفمؼشؿؾفمأنمتؽقنم

 ادؿالممربفقزاتمبوظقدؼعيممتمحفزػومسـدماظؼدومم. 
 سـدمرشؾيماظراطىمتردماظضرائىمسؾكماٌؾقعوتمسؾكمعشذلؼوتفمعـمداخؾمذيفقرؼيمعصرماظعربقيموإصطقوبمتؾؽماٌشذلؼوتمظؾكورجم

ماظؾوئعمواظؿقضقعمبـ معـ ماٌعؿؿدة مأصؾمصقاترلماظشراء موععف مإديمعؽؿىماىؿوركمسيماظلػر ماظؿقجف مضرؼؾيمسؾقف مسؾكممنقذجمرد ػلف
 .اٌؾقعوتماٌعدمظذظؽم

 ادذلدادمأعوغوتمربصؾفمسـمأصـوفمسيمحوظيمإسودةمػذهماألصـوفموسيمشرلمػذهمايوالتمؼؿقجفماظراطىمصقرًامإظلمصوظيماظلػرم. 
 ظضرورةمالمتطؾىماىؿوركمإضرارمعمضًمسـماألعؿعيماظشكصقيموودوئؾماظـؼؾمظؾؿؼقؿنيماٌغودرؼـمظؾؾالدمإالمسيمحوالتما. 
 ؼراسكمانمتؽقنمطؿقوتماظلفوئرمواٌعلؾماظؿكمؼصطقؾفوماٌغودرؼـمصكمحدودماالدؿعؿولماظشكصكمصؼطم. 

م

 :اٌّغبدسْٚ  1/2
ى
ى
ى
ى
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م
م

 
 :ـ فٍ حال  ورود ا بارَ  سرَ  عن راكب َجب أن   
 

 عدؼرممتؼقدمسيمدفؾمدرىموؼـؾًموضًموتورؼخمتؼدميفوموأدؿمعؾؾغماإلخؾورؼوتموععؾقعوتمسـماٌؾؾغمسـفموهػظمدرؼومسيمعؽؿى
م.ؼؿؿماظؿػؿقشمععمعراسوةماظؾقوضيماظؿوعيموإبالغماظراطىمبلؾىماظؿػؿقشموبمسوممذيركماظرط

 سيمحوظيمدؾؾقيماألخؾورؼيمؼؼدممظؾراطىمإسؿذارًاموصكمحوظيمإجيوبقيماألخؾورؼيمحيررمربضرمضؾطمذيرطلموتؿكذماإلجراءاتمم
 .اظؼوغقغقيم

 مطوغًمػـوكمحوالتمععؼقظيمتدسقمظإلذؿؾوهمسيماظؿفرؼىمأوموبصػيمسوعيمالمجيقزمإجراءماظؿػؿقشمظألشراضماىؿرط قيمإالمإذا
م.شرلهمعـماٌكوظػوتماظيتمتعؿدلمخطرلهموطذظؽمتػؿقشماٌؾوغلم

 مطونماٌؾؾغمسـفمعـماظلؾؽماظدبؾقعودلمؼؿؿمايصقلمسؾكم عـموزارةماًورجقيمضؾؾمتـػقذماألخؾورؼيموؼؿؿماظؿػؿقشمسيممإذنإذا
 .اظدبؾقعودلموعـدوبمعـموزارةماًورجقيمماٌصرؼيمموشلحضقرمممـؾماظلػورةماظؿوبعم

م

 : في حبٌخ رفزيش ساوت رفزيشب راريب يشاػٝ 
أنمؼؽقنمسيمحوظيماالذؿؾوهماظؼقىمأومتؼدؼؿمأخؾورؼيمدرؼيمتدلرماظؿػؿقشماظذاتلموظقسمجملردماالذؿؾوهماظعودىموؼؽقنمبلعرمعـمعدؼرمسومم

م.ماىؿرك
إبالغماظراطىمبلدؾوبماظؿػؿقشموصكمحضقرمأثـنيمعـمعقزػلماىؿوركموصكمعؽونمعـعزلمبعقدامسـممؼؿؿماظؿػؿقشمععمعراسوةماظؾقوضيمو

م.ماظـوزرؼـ
بوظـلؾيمظؾلقداتمؼؽقنماظؿػؿقشممبعرصيماثـؿونمعـمعقزػوتماىؿركمممـمشلؿومحؼماظضؾطقيماظؼضوئقيمععماألخذمسيماالسؿؾورمأنمتػؿقشم

م.حؼقؾيماظقدمؼعؿدلمتػؿقشمذاتلم

 :ٌدّشويخ ػٍٝ اِزؼخ اٌّدّٛػبد اٌسيبحيخ االخشاءاد ا
بعدمادؿقػوءمإجراءاتماىقازاتمؼؿؼدممعـدوبماظلقوحيمأومسضقمعـماجملؿقسيماظلقوحقيمجبقازاتماظلػرمظرئقسماظقردؼيمؼؼقممعلعقرم

بنثؾوتماألجفزةمموؼؼقممX RAYاىؿركمبوٌعوؼـيماظظوػرؼيميؼوئىموصكمحوظيماالذؿؾوهمسيمأحدمايؼوئىمتعرضمسؾــــــكمجفــــوزم
ذاتماظؼقؿيمواألذقوءماظؼقؿيموعلؿؾزعوتماظرحؾيماًوصيمبوظػقجماظلقوحلمسيماظـؿقذجماٌعدمظذظؽموإثؾوتمرضؿفمسؾكمجقازمعـدوبماظػقجم

م.اظلقوحلموحيؿػظمبصقرةمجبؿركماظرطوبم
م

م

م

م.ئىماٌؿكؾػيموؼؼدعفممظؾشرطيماظـوضؾيمسيمحوظيمدبؾػمحؼوئىمراطىمسـدموصقظفمظؾؾالدمؼؼقمماظراطىمبؿقرؼرمعذطرةمبؾقوغوتمايؼو

دبزنمايؼوئىماٌؿكؾػيمبعدموصقشلومممبكزنماٌؿكؾـػماًـوصمبوظشـرطيماظـوضؾـيممبقجـىمرؾـىمدبـزؼـمععؿؿـدمعــمعـدؼرماىؿـركمممممممممممم

م.وتؼقمماظشرطيماظـوضؾيمبلخطورماظراطىمبقصقلمحؼوئؾفماٌؿكؾػيم.مدوسيمم24واًوضعيمظألذرافماىؿرطلمسؾكمعدارم

طىمبودؿالممحؼوئؾفممبقجىمأذنمتلؾقؿمعـماظشرطيماظـوضؾـيمواظؿقجـفمإديمصـوظيماًـطماألريـرمحقـٌمؼـؿؿمسؾقفـوماإلجـراءاتممممممممممؼؼقمماظرا

م.اىؿرطقيمموميؽـمٌـدوبماظلقوحيمادؿالممحؼوئىمأحدمأصرادماظػقجماظلقوحكمبعدمتؼدؼؿماٌلؿـداتماًوصيمبفوم

م.عـمإبالغمأصقوبفومبقصقلمأعؿعؿفؿممإغؼضوءماٌدةماظؼوغقغقيفومالدؿالعفومبعدمتؿؿمإجراءاتماٌفؿؾمسؾكمايؼوئىماظيتمملمؼؿؼدممأصقوب

م.ؼراسكمإمتوممإجراءاتماىردمسؾكمزبوزنماٌؿكؾػمعرةمطؾمذفرموميؽـمجردػومجردامعػوجكضيمهًمأذرافمرئقسماظقردؼيم
م
م
م
م

تفومبودؿؿورةمجردموإؼداسفومزبوزنمسـدماطؿشوفمأعؿعيمأومررودمترطًمبوًطلمعـمراطىمؼؼقممعلعقرماىؿركمحبصرمربؿقؼو
وصكمحوظيم.ماظقدؼعيمإذامطونمسؾكماظطردمأومايؼقؾيمبقوغوتمسـقانمصوحؾفومؼؿؿمأخطورهممبعرصيمذيركماظرطوبميضقرهموادؿالممأعؿعؿفم
وتمتػصقؾقيمسـمحضقرهمتلؾؿمظصوحؾفوموتؿؿمسؾقفوماإلجراءاتماىؿرطقيمبوظصوظيمايؿراءمإذامحضرمصوحؾفومظؾلمالمسـفوموأدديممبعؾقع

مايؿراء مبوظصوظي ماإلجراءاتماىؿرطقي مسؾقفو متؿؿ مأن مسؾك مظصوحؾفو متلؾؿ ماىؿرك موإرؿلن مالدؿالمممربؿقؼوتفو مأحدا مؼؿؼدم ممل وإذا
 .عـمدبزؼـفوممبكوزنماظقدؼعيممإغؼضوءماٌدةماظؼوغقغقياٌذلوطوتمتؽشػمعفؿؾمبعدم

م.كمزبوزنماظقدؼعيمهًمأذرافمرئقسماظقردؼيمؼراسكمإمتوممإجراءاتماىردمعرةمطؾمأدؾقعمسؾكماألضؾمسؾ
م

 

اإلخجبسيبد  اٌسشيخ ٚاٌزفزيش اٌزاري    1/3
: 
ى
ى
ى
ى
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م

ؼؿؿماظؿكزؼـممبكزنماظقدؼعيمسيمايوالتماٌكؿؾػيمينيماٌغودرةمم،مينيمادؿقػوءمجفوتماظعرضماظرضوبقيمأوماألدؿرلادؼيمماومينيم
م.اخلم....ممددادماظضرائىمواظردقممألشراضماظذلاغزؼًم

مدوسيمم24سؾكمعدارمموتؽقنمزبوزنماظقدؼعيمهًماألذرافماىؿرطل
م

 : إجراءات الخجز بالوديفٌ 
 

م.مؼؿؿمضقدماألصـوفماحملفقزةمبويودىماآلظلمأوماظلفؾماًوصمبوظقدؼعيممممـم
م مـ بصقرةموؼقضحممؼؿؿمادؿكراجمإؼصولمبؾقونماألصـوفماحملفقزةمبرضؿمعلؾلؾمؼلؾؿماألصؾمظؾراطىموحيؿػظمأعنيمزبزنماظقدؼعيمم

م.مدؾىمايفزمبوإلؼصولمواظدصذل
م.ؼؿؿماإلصراجمسـماحملفقزاتممبقاصؼيماىؿركموهًمإذراصفموبعدمادؿقػوءمأدؾوبمايفزممممـم

وسيمحوظيمإسودةماظؿصدؼرمتردؾمصقؾيمعـدوبمذيركمإلمتوممإجراءاتماظشقـموصكمحوظيمددادماظضرائىمواظردقممأومادؿقػوءمجفوتم
م.ؾؾماإلصراجماظعرضماظرضوبقيمأوماألعـقيمتعرضمسؾكمعلعقرماىؿركمظؾؿراجعيمض

عـماظؿكزؼـمعومملمؼؿؼدممصوحىماظشلنمبؿدلؼرمعؼؾقلمٌدؼرمسوممماٌدةماظؼوغقغقيتطؾؼمإجراءاتماٌفؿؾمسؾكماحملفقزاتمبعدمعضكم
م.ذيركماظرطوبموصكمحوظيمضؾقلماظؿدلؼرمؼعطكمعفؾيمأخرلةمٌدةمذفرم

مبؼرارمعدؼرمسوممذيركماظرطوبمممؼؿؿماىردماظدوريمسؾكمزبوزنماظقدؼعيمعرةمطؾمذفرموميؽـمإجراءمجردمعػوجه
م
م
م
م

 م.إلدارةمتػؿقشماظؾقورة(مضوئؿيماظؾقورةم)مؼؼدمماٌـوصلؿقماٌرطزيمعـوصلؿقماظؾوخرةم
 ؼؿؼدمماظؾقورماظذيمؼصطقىمأعؿعيمتلؿقجىمددادمضرائىموردقممإلدارةمتػؿقشماظؾقورةمخبطوبمعـمربونماظؾوخرةمؼػقدمأغفمأحدم

م.رموصقلمعقضقومبفمبقونمبوألعؿعيمأصرادمروضؿماظؾوخرةمعرصؼومبفمإضرا
 مؼػقدم تؿؿمإجراءاتماظؽشػمواٌعوؼـيموتؼدؼرماظضرائىمواظردقممسؾكمإضرارماظؾقورموهصؾماظضرائىمواظردقمموخيؿؿماإلضرارممبو

م.اظلدادم
 ؼؿؿماظصرفممبقجىمإضرارماظراطىمعرصؼومبفمضلوئؿمددادماظضرائىمواظردقمم. 
 م.اظضرائىمواظردقممؼؿؿمددادماٌـوصلؿقمبرضؿمضلقؿيمددادم
 م.سيمحوظيماصطقوبماظؾقورمألعؿعيمتلؿقجىماظعرضمسؾكمجفوتمرضوبقيمأومأعـقيمؼؿؿمسرضفومضؾؾماإلصراج
 م.وصكمحوظيماصطقوبفمبضوئعمهؿؾماظصػيماظؿفورؼيمتلؿقصكماظؼققدماإلدؿرلادؼيمضؾؾماظصرفم
 موتعرضمسؾكموصكمحوظيماصطقوبفمدراجوتمخبورؼيمأومدقوراتمتؿؿماإلجراءاتمجبؿركماظلقور اتموتلؿقصكماظؼققدماًوصيمبفو

م.اٌرورمإلمتوممإجراءاتمادؿكراجمرخصيماظؿلقرلم
 وتطؾؼماجراءاتمتػؿقشماظؾقورةمسؾكمارؼؿماظطوئراتمودوئؼكماظشوحـوتم. 
م

  الجراءات الجمركَ  ل ركاب والح ائب ال ادمون من محطات دولَ  وموا  ون السفر الً محطات دا  َ  والعكس
- :ال اهر  َراعً ا باع اِ ً عبر مطار 

 

 -:بالندبظىلوصولىالركابىوالحػائبىمنىمطارىأجنبؼىومواصلونىالدغرىالؼىمطارىداخلؼىربرىمطارىالػاهرةىالدولؼىىىىأولا 

-م:االجراءاتمجبؿوركمعطورماظؼوػرةماظدوديم ( أ)

-م:سؾكماظشرطيماظـوضؾيمأنمتؿؼدممظؾفؿوركممبوؼؾكم (1)

مم(مممايؼوئىمذاتماٌؼصدماظداخؾكمؾمبلسدادموارضوطشػمعػص)مصقرةمعـماٌـوصقلًم 

 0تعفدمعؼؾقلمبلدادماظضرائىمواظردقمماىؿرطقيموشرلػومعـماظضرائىمواظردقمماآلخرىمصكمحوظيماٌكوظػيم 

صقرتنيمظؽؾمرحؾيمسؾكمحدةماديمذيركماٌطورماظداخؾكمعقضقًومبفومسـددماظرطـوبموسـددمايؼوئـىممممم+مهررمبقصؾيمعـماصؾم (2)

قفمبلرضومماظؾقؾقلموؼمذرماىؿركمسؾكماظؾقصـؾيمواظصـقرةموتردـؾمظؾؿطـورماالضؾقؿـكموحيـؿػظمبصـقرةمعــممممممممموعرصؼمبفومطش

م0اظؾقصؾيم

 اٌٛديؼخ  1/6
ى
ى
ى
ى
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ؼؿؿمغؼؾمايؼوئىمصقؾيمعـدوبمذيركماوممبعرصيماظشرطيماظـوضؾيمععماظؿعفدمبؿقصقؾفوماديماظصوظيماظدوظقيمبوٌطورماظـداخؾكمم (3)

 0واالصودةمبؿؿومماظقصقلم

 0اٌطوراتماالضؾقؿقيممبعرصيماظشرطيماظـوضؾيمعقضقًومبفومأرضوممايؼوئىمواسدادماظرطوبمتـردؾمبرضقيماديمذيوركم (4)

 0أنمتؿؿماالجراءاتماىؿرطقيمسؾكماظرطوبماظؼودعقنمواٌؿففقنماديماٌطوراتماظداخؾقيموصؼًومظؾؼقاسدماٌؼررةمم (5)

-م:االجراءاتمجبؿوركماٌطورماظداخؾكم ( ب)

م0مبقجىماصؾماظؾقصؾيمواظؽشقفماٌرصؼيمبفوممؿؿمعراجعيماآلعؿعيمبوٌطورماالضؾقؿكـؼ (1)

دـوسيمبؿؼـدؼؿمممم72ؼؿؿمهدؼدماٌقضػمبعدماٌراجعيمبوظـلؾيمظؾعفزمواظزؼودةمجبؿركماٌطورماآلضؾقؿـكموتؼـقمماظشـرطيمخـاللممممم (2)

 0أدؾوبماظعفزم

ودةموصؼـًومظالجـراءاتممماوماظزؼـم(مصكمحوظيمسدمماظردمعـماظشـرطيم)معفزؼؿقديمذيركماٌطورماآلضؾقؿكمإدبوذماجراءاتماٌطوظؾيمبوظ (3)

 0اظؼوغقغقياٌؿؾعيمععماالدذلذودمبـقعماظؾضوسيمصكماٌـوصقلًماوماظؽشقفماٌرصؼيم

 0تؿؿماالجراءاتماىؿرطقيمسؾكماآلعؿعيمصكمحضقرماصقوبماظشلنمصكمصوظفماظقصقلماظدوديموصؼًومظؾؼقاسدماٌؼررةم (4)

بنردولمطشقفمبقوغوتماظؾقاظصماظلوبؼماردوشلومظؽؾمعطورممؼقمم15اظدوديمطؾم(م3)تؼقمماالدارةماظعوعيمظشؽقنماظرطوبممبطورم ( ج)

م0اضؾقؿكمظؾؿؿوبعيموتلدؼدماظؼققداتمم

-م:عـمذظؽمايوالتماالتقفمموؼلؿــك ( د)

م0االذؿؾوهماٌمطدمصكماظراطىم 

 0اذاموردتمإخؾورؼيمضدماظراطىم 

لؿقؼمردـقعًومذيرطقـيماومممإذاموجدتمععماظراطىماثـوءمسؾقرهمعـطؼيماظذلاغزؼًمأذقوءمؼصطقؾفومععفمسؾكماظطوئرةموت 

 0أذقوءمهؿوجمسرضمسؾكمأىمعـمجفوتماظعرضماٌكؿؾػيم

 0وصكمػذهمايوالتمؼؿؿمأغفوءمطوصيماالجراءاتمععماظراطىموأعؿعؿفمصكمعطورماظؼوػرةماظدوديم 
م

 -:بوظـلؾفمظؾرطوبموايؼوئىماظؼودعقنمعـمعطورمداخؾكموعقاصؾقنماظلػرماديمعطورمأجـؾكم-:ثاَياا 

م0ووغذلمالغفوءماالجــراءاتماىؿرطقيمسؾلمحؼوئىماظرطوبماظدوديمصكموجقدمعـدوبماىؿركمصقؿؿمدبصقصمط 

م0وممايؼوئىموأسدادماظرطوبماظدوديتردؾمبرضقيماديمذيركمعطورماظؼوػرةممبعرصيماظشرطيماظـوضؾيمعقضقًومبفومأرض 

-:ة خارجيهفى حاله وجود وديعه بالمطار الداخلى والراكب يواصل السفر الى محطثانثاا 
 

م0ؼؿؿمأردولمبقصؾيمذيرطقيمصقؾيمعـدوبماىؿركمظؿلؾقؿفوماديمعطورماظؼوػرةماظدوديم(1)

 0أخطورمعطورماظؼوػرةمبذلضىموصقلماظؾضوسيم(2)

 0تعفدمذرطيماظطرلانمبلدادماظضرائىمواظردقممصكمحوظيماٌكوظػفمأثـوءماظـؼؾم(3)

 ؾرطوبماظؼودعنيمواٌغودرؼـمعـماظلقوحمواظعوبرؼـموذظؽمبوظـلؾفمؼراسكمصكمذيقعمايوالتمإتؾوعماالجراءاتماىؿرطقيماٌعؿودةمظ

 0ظمعؿعيماًوصيمبفؿم

  0فى حاله رغبة الراكب شحن امتعته والتى يزيد وزنها عن المسموح 

 -:يراعى أتباع مايلى                            
دؼؿمبقظقصيمذقـمجقىمعلـؿؼؾفمظؽـؾمراطـىمسؾـكمممممتؼقممذرطيماظطرلانمبنردولمػذهماآلعؿعفماديماظؽقاغذلماٌكصصمظذظؽمععمتؼ (1)

 0حدهم

م0ؼؿؿمأغشوءمدفؾممبعرصيماظشرطيمظؼقدماظؾقاظصم (2)

ؼؿؿموؿقعمايؼوئىممبكزنماظشرطيماٌكصصمظذظؽممبطورماظؼوػرةماظدوديموذقـفومدقاءمسؾكمغػسماظطوئرةماوماردوشلومطشقـفم (3)

 0علؿؼؾفم
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تؼقمماظشرطيمبؿلدؼدماظؼققداتمصكماظلفؾماٌعدمشلذاماظغرضمعـمواضعمؼؿؿماظشقـمبوظطوئرةممبعرصيماظشرطيموبعدمأمتومماظشقـم (4)

 م0عـوصقلؿقماظطوئرةم

ؼراسكمصكمذيقعمايوالتماتؾوعماالجراءاتماىؿرطقيماٌعؿودةمظؾرطوبماظؼودعنيمواٌغودرؼـمعـماظلقوحمواظعوبرؼـموذظؽمبوظـلؾفم (5)

 0ظالعؿعفماًوصفمبفؿم

م

 

 
 
 :يٌ المسخونٌ االجراءات ـلٍ االمتفٌ السذش ض/ط
صكمحوظفمسدممموجقدم)معرصؼومبفماذنماظشقـموبقونمبوالصـوفماظقاردةمم(إضرارموارد)بوظؾقونماىؿرطلمؼؿؼدممصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفمم

م:وصقرةمعـمجقازماظلػرمثؿمؼؿؿماالتل(ممبقونمتؽشػماظطرودم
 .ؼؼقممعلعقرماظؿعرؼػيمبوٌعوؼـيمواٌطوبؼيموهدؼدماظؼقؿيمواظؾـدم -أم
يمصوحىماظشلنماومعـمؼـقؾفمماديماًزؼـيممظلدادماظضرائىمواظردقمماٌقضقيمسؾكماالضرارموخيؿؿماظـؿقذجممبومؼػقدماظصرفمؼؿقج -بم

 .حقٌمؼؿؿمصرفماالعؿعيممبقجىمػذاماظـؿقذجم
 .صكمحوظفموجقدمأصـوفمتلؿقجىماظعرضمسؾكمجفوتمرضوبقيمؼؿؿمادؿقػوءمعقاصؼيمػذهماىفوتمضؾؾماظصرفم -جم

 :الرزائل التجاريٌ  االجراءات ـلٍط/ط
م متؼدؼؿ مبعد مسـفو ماالصراج ماٌـصقصمسؾقفوماىماظؾقونؼؿؿ مواالجراءات موبوظؼقاسد ماالدؿرلاد مواظغرضمعـ ماالصراج مغظوم محلى ؿرطك

م.ممبوظالئقيم
م

م

م

م

 مؤن إلس ه كها ومؤن لبَعها . َ  د بعبار  المؤن 
 

 ودؾعمم.اظطوضؿمسؾكمعنتماظلػـمأوماظطوئراتمأوماظؼطوراتموإنمطوغًمتؾوعدؾعمععدةمإلدؿفالطفومعـمضؾؾماظرطوبمو..ماٌمنمإلدؿفالطفوم

 .الزعيمظؿشغقؾموصقوغيماظلػـمأوماظطوئراتمأوماظؼطوراتممبومصقفوماظقضقدمواظشققممبندؿــوءمضطعماظغقورمواظؿففقزاتم

 كمعؿـفومسـدموصقشلومأومتمخذمإظقفومأثـوءمدؾعمظؾقعفومإديماظرطوبموروضؿماظلػـمأوماظطوئراتمسـدماظقصقلمممومتؽقنمسؾ..ماٌمنمظؾقعفوم

 .موضقفماظلػـمأوماظطوئراتمسيماٌـطؼيماىؿرطقيم

 مصرفماٌمنمإلدؿفالطفوم... 

تلؿحماىؿوركمبصرفمعمنمإلدؿفالطفومسؾكمعنتماظلػقـيمأثـوءموضقصفومسيماٌـطؼيماىؿرطقيمبؽؿقوتمتراػوماىؿوركمععؼقظيمغظرًامإديم -

 .بؼوءماظلػقـيمسيماٌـطؼيماىؿرطقيمسددماظرطوبمواظطوضؿموصذلةم

وطذظؽمتلؿحماىؿوركمبصرفماٌمنمإلدؿفالطفومسؾكمعنتماظلػقـيمحنيمإجراءمتصؾقحمعـفومبوٌردكمأومحقضماظلػـمذرؼطيمأنمتعؿدلم -

 .صذلةمبؼوئفومسيماٌردكمأومايقضمععؼقظيم

صقفىمسؾكماىؿوركمأنمتلؿحمبصرفماٌمنمإلدؿفالطفومسؾكم..مإذامطوغًمروئرةمععقـيمترؼدماشلؾقطممبطورمأومأطـرمسيماٌـطؼيماىؿرطقيم -

 .عؿـفومأثـوءموضقفماظطوئرةمبؿؾؽماٌطوراتمسيماٌـطؼيماىؿرطقيم

التطؾىماىؿوركمإخراجماٌمنمعـماظلػقـيمأوماظطوئرةمأوماظؼطورمظؿكزؼـفومسيمعؽونمآخرمأثـوءموضقصفومسيماٌـطؼيماىؿرطقيمإالمإذامرأتم -

 .ظزوممظذظؽم

 :عومؼؾلم..مظؾلػـمواظطوئراتماظيتمتغودرمٌؼصدمغفوئلمبوًورجمأنمتلخذمسؾكمعؿـفومععػوةمعـماظردقممواظضرائىمحيؼم -

موأيمطؿقيمعقجقدةم -1 مأومررلاغفو ماظرطوبمواظطوضؿموصذلةمرحؾؿفو مسيماإلسؿؾورمسدد ماىؿوركمععؼقظيمأخذًا مبؽؿقوتمتراػو عمغًو

 .علؾؼًومسؾكمعؿـفومعـمتؾؽماٌمنم

مإدؿفال -2 مععماألخذمسيمعمغًو مأومررلاغفو م،مبؽؿقوتمتعؿدلمععؼقظيمظؾؿشغقؾمواظصقوغيمأثـوءمرحؾؿفو موصقوغؿفو طقيمالزعيمظؿشغقؾفو

 .اإلسؿؾورمأؼضًومأيمطؿقيمعقجقدةمعلؾؼًومسؾكمعؿـفومعـمتؾؽماٌمنم

 :مبومؼؾلم..مرطقيمجيىمأنمؼلؿحمظؾؿمنماٌقجقدةمسؾكمعنتماظلػـمواظطوئراتمواظؼطوراتماظيتمضدموصؾًمإديماٌـطؼيماىؿ -

بوظشروطمواإلجراءاتماٌطؾؼيمسيمأنمؼؿؿماإلصراجمسـفومظإلدؿعؿولماحملؾلمأومإخضوسفومإلجراءمذيرطلمآخرمذرؼطيمإظؿزاعفوم -1

 .طؾمحوظيم

 .مأنمؼؿؿمغؼؾفومإديمدػـمأومروئراتمأومضطوراتمأخرىممبقجىمعقاصؼيمعلؾؼيمعـماىؿوركم -2

ىبضائعىاإلجراءاتىبػروظىال/ىى2ى
: 

 

ىتموونىالدغنىوالطائرات/ىىى3
: 
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 0االخزاءاخ اجلّزوْح ػٍَ االػّاي االذْح  خترص ادارج دتٌّٓ اٌسفٓ ًاٌؽائزاخ تادتاَ
م.متقؼـماظلػـمواظطوئراتم (مأ)

م.خروجماٌعداتمواالجفزةمظالصالحمواسودتفومواسؿولماظؾؿؾقرقيم (بم)

 .تداولمضطعماظغقورمظؾلػـمواظطوئراتممبقاغكماىؿفقرؼيماظؾقرؼيمواىقؼيم (جم)

 .م2003ظلـيمم520اظقزاريمرضؿمؼرارمووصؼًومظؾم1967ظلـيمم107أسؿولماظؾؿؾقرقيموصؼًومظؾؼرارماظقزاريم (دم)

األذغولماظؾقرؼيموتشؿؾمأسؿولمغظومماظعـوبرمواظدػوغوتمواٌراسليمواإلصالحوتماظؾلقطيمظؾقووؼوتموتؼدؼؿمخدعيماظعوئؿوتمظؾلػـم (هم)

 .ودقىمغػوؼوتموزبؾػوتماظلػـماظلوئؾيمواىوصيموصقوغيماٌـشكتماظؾقرؼيماظعوئؿيمواظـوبؿيم

ػيمظؾدنماظلػقـيمودطقفومواٌوطقـوتمواٌعداتماظؽفربوئقيماظيتمالهؿوجمدخقلماظلػقـيمظؾققضم،مأسؿولماظصقوغيمواإلصالحماًػق (وم)

م.وتؿؿمبغورسماٌقـوءمأومسؾكماألرصػيماظيتمدبصصمظذظؽممبعرصيمػقؽيماٌقـوءم

عـمػقؽيماٌقـوءموؼؾؿزممعـمؼرشىمصكمعزاوظيمػذاماظـشوطمظؾلػـمانمحيصؾمسؾكمرخصيمعزاوظيمػذاماظـشوطمعـؾماظرخصيماظصودرةمم

م.م2003ظلـيمم520اظـؼؾمرضؿممرتـػقذامظؼرارموزؼ
م

  رّٛيٓ اٌسفٓ ٚاٌغبئشاد 3/1
ماجـؾقيمحقٌمتؿؿمم ماو ماظـؼؾمعصرؼي مطوغًمودقؾي مواظلفوئرمدقاء ماظقضقد مسدا مصقؿو ماحؿقوجوتفو مبؿؿقؼـماظلػـمواظطوئراتمطوصي ؼؼصد

م.اجراءاتماظقضقدمجبؿركماظؾذلولمواظلفوئرمجبؿركماظدخونم
م

 ٚاالخٕجيخ  رّٛيٓ اٌسفٓ ٚاٌغبئشاد اٌّظشيخ 1/1/ 3
 

 التموين ببؿائق مشريٌ 
 

 ؼؿؼدمماصقوبماظشلنمالدارةممتقؼـماظلػـمواظطوئراتمبطؾىمعـماصؾموصقرتنيمعرصؼومبفمبقونمبوالصـوفماٌرادمدخقشلوم. 

 وتردؾمصقرةماديمبوبماظدخقلمواالحؿػوزمبصقرةمؼؼقمماٌقزػماٌكؿصمبوالدارةمبؼقدماظطؾؾوتمبرضؿمعلؾلؾموتلؾقؿمصوحىماظشلنماالصؾم

 .بعدماظؿلذرلمسؾكماالصؾمعـمعدؼرماالدارةمظؾوبماظدخقلمبوٌقاصؼيمسؾكمدخقلمػذهماالصـوفم

 ردؾمصقؾيمتبعدمدخقلماظؾضوئعمؼؼقممعلعقرماظؿعرؼػيمبوٌعوؼـيمواٌطوبؼيمسؾكماظؽشػماٌرصؼموصكمحوظيمدخقشلومعؾوذرًةمظقدقؾيماظـؼؾم

اديماظلػقـيمأوماظطوئرةموؼعودماصؾماظطؾىماديمادارةممتقؼـماظلػـمبعدمخؿؿيمخبومتمودقؾيماظـؼؾمبودؿالمماالصـوفموصكممعـدوبمذيرك

مأوم ماديماظلػقـي مصكماردوشلو ماظرشؾي مسـد مصوحىماظشلن مؼؿؼدم ماىؿرطقي مبوظدائرة ماظلػـ ماالصـوفماديمزبزنممتقؼـ مدخقلمػذه حوظي

ذيركمٌصوحؾيماالصـوفماديماظلػقـيماوماظطوئرةموؼعودماصؾماظطؾىماديماالدارةمبعدمخؿؿيمعـمودقؾيماظطوئرةمبلصؾماظطؾىمظؿعقنيمعالحظم

 .اظـؼؾمبودؿالمماالصـوفم

 سـدمسقدةماصؾماظطؾىمبعدممتوممادؿالمماالصـوفموصقرةماظطؾىمعـمبوبماظدخقلمبعدمدخقلماظؾضوئعمؼؿؿمددادماظؼققداتمبعدماٌطوبؼيم. 

 
 : التموين ببضائع أجنبيٌ 

 

 (ى:الموانؼىالجووظىوالبحروظى)ىالبضائعىالمخزنظىبمخازنىداخلىالدائرةىالجمركوظىى-
ؼؿؼدممصوحىماظشلنمبطؾىممتقؼـمعرصؼومبفمبقونمبوالصـوفماٌرادممتقؼـماظلػـمواظطوئرةمبفوماديماظؾفـيماىؿرطقيماٌؿقاجدةمبوٌكزنمعـم

مضققدا معـ مواًصؿ مبوٌعوؼـي ماظؾفـي محقٌمتؼقم موصقره مبعداصؾ معـدوبمذيرك مصقؾي ماظـؼؾ مودقؾي مادي ماظؾضوئع مواردول متماٌكزن

م.مهصقؾماظعقائدماٌلؿقؼيمودبؿؿمخبومتمودقؾيماظـؼؾ

ماظطوئرةم ماظؾضوئعمبوظلػقـيمأو ماصؾماظطؾىمزبؿقممخبومتماظقدقؾيماديماٌكزنمتؿقديمموشؾؼماٌكزنمبوظلقؾماىؿرطكمبعدمادؿالم وسقدة

االصؾموددادمضققداتفومواردولمصقرةمعـماظطؾىمعرصؼومبفمبقونماالصـوفماديمادارةممتقؼـماظلػـمبوظؼطوعمماىؿرطقيمبوٌكزنمحػظاظؾفـيم

 .ظلدادمضققداتفوم

ؼؿالحظمانمتؿؿمػذهماالجراءاتمسؾكمطوصفماظلؾعماالجـؾقيموعـفوماظلفوئرمسؾكمانمؼراسكمجردمػذهماالصـوفمسـدمدخقشلوماٌكزنمجردام

م.ماًوصمبوٌكزنممبعرصيماظؾفـيماىؿرطقيماٌؿقاجدةمبوٌكزنمععمعراسوةماالجراءاتماًوصيمبوالؼداسوتطوعالمموضقدػومبويودىماالدي
م

ىالجمركوظىىخارجىالدوائرجمركوظىىالبضائعىالمخزنظىبمخازنى
مبفمرؾىممتقؼـمعـماصؾموصقرةمحق ٌمتؿؿمؼؿؼدممصوحىماظشلنمٌدؼرمذيركماالؼداسوتماًوصيمبلضرارمذيرطكمغظوممتراغزؼًمعرصؼو

مجبؿركماالؼداسوتم مبوظصقرة ماصؾمرؾىماإلردولمواصؾمرؾىماظؿؿقؼـموحيؿػظ مظصوحىماظشلن ماظذلاغزؼًموؼلؾؿ مبـظوم اجراءاتماظـؼؾ
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اًوصيموتـؼؾماظؾضوئعمعؾوذرةماديمودقؾيماظـؼؾموؼمذرمبوالدؿالممسؾمرؾىماالردولموخيؿؿمرؾىماظؿؿقؼـمخبومتمودقؾيماظـؼؾمحقٌمؼلؾؿم

م.مادارةممتقؼـماظلػـمظلدادماظؼققداتماصؾمرؾىماظؿؿقؼـمادي
م

ى:المرتجعى
- :المرتجع من تموينات السفن 

ؼػرقمسيمػذاماظشلنمبنيماٌروعمعـممتقؼـوتمربؾقيماظصـعمواٌروعمعـماظؿؿقؼـوتماٌكزغيمدقاءممبكوزنمداخؾماظدوائرماىؿرطقيمأوم

م.خورجفومأجـؾقيماظصـعم

 -:المرتجق من تموينات مخليٌ 
دوسيمعـماظؿلؾقؿمظؾؾوخرةمبشرطمايصقلمسؾكمإصودةمععؿؿدةمخبومتموتقضقعماظربونمبوألصـوفماٌروعيمأعومعومؼردمم24اللمؼلؿحمبفمخم

بعدماٌدةماظلوبؼيمصقفىمأنمؼرصؼمععمإصودةماظربونماٌقضعيمواٌكؿقعيمرؾىمعـماظؿقطقؾماٌالحلممواظؿـؾًمعـماظعقـقيم،موأغفمظقسمشلوم

 .ظشلنمبعدممردمضرؼؾيماٌؾقعوتمسـفومعـقؾمأجـيبموإضرارمصوحىما

 -:المرتجق من تموينات الترانزيت 
ماظشروطماظلوبؼيمععمتؼدممصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفمظؾفـيماإلؼداعممبكزنماظذلاغزؼًمبطؾىمإرووعمواظؿلذرلمعـم  ؼلؿقصكمبشلغفو

ماظؿؿقؼـمبؿلؾقؿمأصؾمرؾىماظؿؿقؼـمٌـدوبمذيركماإلؼداعمثؿمحيررم ماظؽشػمواٌطوبؼيموإثؾوتماظؾفـيمإديمضلؿ إذنمدخقلمبعدمإجراء

م.اظـؿقفيمسؾكمأصؾموصقرةماظطؾىموإذنماظدخقلموتلؾقؿمأصؾمرؾىماظؿؿقؼـموصقرةمإذنماظدخقلمظؼلؿماظؿؿقؼـمظؿلدؼدماظؼققدات
 

 .ذروج االجوزة والمفدات لالشالح والشيانٌ والفودة  ط/ظ 
م

 0االذَ  ٌٍرؼاًِ هبذا اٌنظاَ جية ػٍَ اصحاب اٌشؤْ اسرْفاء 
 2001ظلـف680ادؿكراجمرخصيماصالحموصقوغيمطوظؿكمتصدرمعـمذبوظسمادارتمػقؽوتماٌقاغكمرؾؼومظؼراروزؼرماظـؼؾمرضؿم. 

 ميؽـمظصوحىماظشلنمانمؼؼدممخطوبمضؿونمدائرىمٌصؾقيماىؿوركمدبصؿمعـفمعلؿقؼوتماىؿوركموتضوفمسـدعومتعودماالصـوفم

 .نمسـمطؾمآظفمأوممجفوزمؼرادماالصراجمسـيمظالصالحماٌػرجمسـفومظالصالحم،موميؽـمتؼدؼؿمضؿو

 خيصصمظؽؾمصوحىمذلنمدصذلماومعؾػمبويودىماالديمبودارةممتقؼـماظلػـمواظطوئراتمؼقضحمبفمبقوغوتمصوحىماظشلنمواظضؿونم

 .اٌؼدمم

 مبفمبقونماالصـوفماٌرادماالصراجمسـفومظؾصق وغيموعقسدمسقدتفوموبقونمؼؿؼدممصوحىماظشلنمبطؾىمٌدؼرمادارةممتقؼـماظلػـمعقضقو

 اظضؿونماٌؼدمم

 ماظؿعرؼػيمبوٌعوؼـيمواٌطوبؼيموتؼدؼرماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمحقٌمؼؿؿمخصؿفومعـماظضؿونم،موصكمحوظيماظضؿونم ؼؼقممعلعقرم

م مادي مؼردؾ ماظقحقد ماظضؿون محوظي موصك ماظضؿون معـ مًصؿفو ماٌلؿقؼي مواظردقم مبوظضرائى ماظؽػوالت مادارة مدبطر ادارةماظدائرى

 .اظؽػوالتمبعدمضقدمبقوغوتفمصكماظدصذلماوماٌؾػماًوصمبصوحىماظشلنمم

 بعدماٌعوؼـيمواٌطوبؼيموهصقؾماظضؿونماظالزممؼمذرممبعرصيمادارةممتقؼـماظلػـمواظطوئراتمسؾكمرؾىمصوحىماظشلنمبوالصراجمسـم

 .االصـوفمععمخؿؿماظطؾىمخبومتماالدارةم

 ظؼقدمبدصذلمحقادثماظؾوبمبؾقوغوتماالصـوفماٌـصرصيمبوبماظصرفممتؿؿماٌطوبؼيمواظصرفموا. 

 سـدمسقدةماالصـوفمبعدماصالحفومؼؿؼدممصوحىماظشلنمبطؾىمالدارةممتقؼـماظلػـماوماظطوئراتمعـماصؾموصقرةمعقضقومبفممبقوغوتم

 .االصـوفماٌعودهم

 والدارةموصكمحوظيماٌطوبؼيمؼمذرمسؾكماالصؾمومؼؼقممعلعقرماظؿعرؼػيمبودارةممتقؼـماظلػـممبراجعيمبقوغوتماالصـوفمسؾكماظؼققداتمب

 .اظطؾىماالذنمبوظدخقلم

 سـدمدخقلماالصـوفمتؼقدمبدصذلمحقادثماظؾوبموؼمذرمسؾكماالصؾمواظطؾىمبوظدخقلموؼلؾؿماالصؾمظصوحىماظشلنموتردؾماظصقرةماديم

 .ادارةممتقؼـماظلػـماوماظطوئراتم

 ماصؾماظ ماظطؾىمعـمبوبماظدخقلموتؼدؼؿ ماجراءاتمردمبعدموصقلمصقرة مادبوذ مواٌطوبؼيموؼؿؿ ماٌعوؼـي طؾىمعـمصوحىماظشلنمتؿؿ

 .اظضؿونماوماضوصيماظؼقؿيماديماظضؿونماظدائرىم

  تشدير واـادة تشدير االمتفٌ السذشيٌ  ظ/ظ
معشذلؼوتماال ماو مػداؼو مأو ماٌؼقؿنيممبصر ماالجوغى ماو ماظؿكمدبصماٌصرؼنيماٌؼقؿنيمبوًورج موػك موعؿعؾؼوتمذكصقي جوغىمأعؿعي

مم.جبؿركماظصودرممواٌصرؼنيماٌغودرؼـموعشذلؼوتماظلقوحموتؿؿمسؾقفوماالجراءاتمبـظومماظصودرماظـفوئك

 :ؼؿؼدممصوحىماظشلنماومعـمؼـقؾيمبؿقرؼرماضرارمذيرطكمصودرمعرصؼومبف -مأ

 .اذنمذقـم .1

 .بقونمبوالصـوفماٌصدرةم .2
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 .جقازماظلػرماوماشلقؼيماظشكصقيموصقرةمعـفم .3

 .صكمحوظفمسدمموجقدهممتقطقؾمعـمصوحىماظشلن .4

بمـممتؿؿمسؿؾقيماٌراجعيمواٌطوبؼيموؼلؾؿمظصوحىماظشلنماومعـمؼـقؾيماصؾماذنماصراجماظصودرمعرصؼومبيمبقونمبوالصـوفموتردؾمصقرةم

م.اذنماالصراجمظؾوبماظدخقلم

ظؾؿعوؼـيمواٌطوبؼيموتردؾممبعدمدخقلماظؾضوسفمتشؽؾمىـيمعـمعلعقرماظؿعرؼػيموعلعقرمايرطيمم:فؼىحالػىالتصدورىالمباذرىم-جـم

ماظؿصدؼرموزبؿقعومخبومتم مبفماذنماظشقـمبعدممتوم مظقدقؾيماظـؼؾموؼعودماصؾماذنماالصراجمعرصؼو صقؾيمعـدوبماىؿركمظؿلؾقؿفو

م.ودقؾيماظـؼؾمحقٌمؼؿؿمددادمضققداتماالضراراتماىؿرطقيم
م م مـ م:فؼىحالظىالتخزونىقبلىالتصدورىدم ظؾؿـطؼيمخقلموؼعودمصقرةماذنماالصراجمعـمبوبماظدخقلمدبزنماظردوظفمبوٌكزنمبعدماظدم

م.ماظؾقجلؿقي
م مؼـقؾي معـ ماو مصوحىماظشلن مؼؿؼدم مظشقـفو ماٌكزن معـ ماظؾقجلؿقيسـدمدقىماظردوظف ماٌعوؼـيممظؾؿـطؼي ماالصراجمحقٌمتؿؿ ماذن بلصؾ

م.واٌطوبؼيموتردؾمصقؾيمعـدوبماىؿركماديمودقؾيماظـؼؾم
م.مظلدادمضققداتيممظؾؿـطؼيماظؾقجلؿقيظصودرمخبومتمودقؾيماظـؼؾمؼعودمعرصؼومبفماذنماظشقـمبعدممتومماظشقـموخؿؿماصؾماذنما
 :اِزؼخ شخظيخ ِظذسح ِؤلزب 

م(م.م1)موػكماالعؿعيماظؿكمدبصماٌصرؼنيماظعوعؾنيمبوًورجماوماظدبؾقعودقنيماٌصرؼنيموتؿؿمسؾقفوماالجراءاتماٌـقةمسـفومبوظؾـدممممممم
ى

ى:معىمراراةى
مموتلؾؿمظصوحىم.مكمم126هررمادؿؿورةم،مبلؿـداتماالضرارمخطوبمجفيماظعؿؾماومخطوبموزارةماًورجقيمظؾدبؾقعودقنيمانمؼرصؼم

م.مم.مكمم126اظشلنمعرصؼومبفومصقرةمععؿؿدةمبؾقونماالصـوفماٌصدرةموؼقضحمسؾكماظؾقونمرضؿماالدؿؿورةم
 :اِزؼخ شخظيخ ِؼبد رظذيش٘ب 

ومعقضقصوتمبردؿماسودةماظؿصدؼرمواظؿكمسودةمدبصماًدلاءمواظدبؾقعودقنيماالجوغىماظعوعؾنيممبصرموػكماالعؿعيماظؿكمدؾؼمورودػمممممم
مبوظؾـدم ماالجراءاتماٌـقهمسـفو ماظقاردمظؾؿطوبؼيمأومخطوبمعـموزارةم(مم1)موتؿؿمسؾقفو ععمعراسوةمتؼدؼؿمصقرةمرؾؼماالصؾمعـمذفودة

م.جوغىماًورجقيمبوالصـوفماٌصدرةمصكمحوظفماظدبؾقعودقنيماال
م

 :اـادة تشدير زيارات الركوب الذاشٌ  ع/ظ
 ( .ذرُ تٌحذج اإلفزاج ادلؤلد جبّزن اٌسْاراخ )  

 :اػبدح رظذيش اٌسيبساد اٌٛاسدح ثّٛخت دفبرش ِشٚس دٌٚيخ  - أ
م

 :ؼؿؼدممصوحىماظشلنماومعـمؼـقؾيمبوضرارمصودرمعرصؼومبفماٌلؿـداتماالتقيم
 (م.رالعماالصؾمظال)مصقرةمعـمدصذلماٌرورماظدوديم 
 اذنمذقـم. 
 صقرةمعـمرخصيماظلقورةم. 
 ذفودةمبراءهمذعيمعـماٌرورم. 
 صقرةمعـمجقازماظلػرماوماشلقؼيماظشكصقيم. 

تعرضمسؾكموحدةماإلصراجماٌمضًمجبؿركماظلقوراتمحقٌمتؿؿماٌراجعيمواٌطوبؼيمواظؿلطدمعـمصالحقيمرخصيمتلقرلماظلقورةموصالحقيم
مأداظضؿوغوتم متعؾقؼ معؼوبؾ ماظضرؼؾيوهصقؾ متورخيماء مظؾوبماظدخقلممفحؿك ماظصقرة موتردؾ مصودر ماصراج ماذن مظصوحىماظشلن وؼلؾؿ

 .وهصؾماىمشراعوتمضدمتؽقنمعلؿقؼيمضؾؾمتلؾقؿماذنماصراجماظصودرم
 .ـمصكمحوظيماظؿكزؼـمبعدماٌعوؼـيمواٌطوبؼيموادؿقػوءماجراءاتماٌرورمؼؿؿمدبزؼـماظلقورةمم

اظشلنمحقٌمؼؼقممعلعقرماظؿعرؼػيمبوٌعوؼـيمواٌطوبؼيموتردؾمصقؾيمعـدوبماىؿركمظؿقصقؾفوماديممسـدماظرشؾيمصكماظشقـمؼؿؼدممصوحى
م.ظلدادمضققداتيممإلدارةماإلصراجماٌمضًودقؾيماظـؼؾمثؿمؼعودماصؾماصراجماظصودرم

 :اػبدح رظذيش اٌسيبساد اٌٛاسدح رحذ ٔظبَ اٌّٛلٛفبد  -ة 
 

 :اإلصراجماٌمضًمجبؿركماظلقوراتمبطؾىمعرصؼومبفماٌلؿـداتماالتقيممؼؿؼدممصوحىماظشلنماومعـمؼـقؾفمإديمإدارة
 صقرةمعـمذفودةماظقاردمبـظومماٌقضقصوتم. 
 اذنمذقـم. 
 صقرةمعـمرخصيماظلقورةم. 
 صقرةمعـمجقازماظلػرماوماشلقؼيماظشكصقيم. 

ةماٌصدرةمسؾكمبقوغوتمذفودةماظقاردمواظؿلطدمعـمععمعراسوةمعطوبؼيماظلقور(ممأ)متؿؿماالجراءاتماىؿرطقيماالجراءاتماٌـقةمسـفومبوظؾـدم
عدةماالصراجماٌمضًموصكمحوظيموجقدمعالحظوتمدقاءموووزمعدةماالصراجماٌمضًماومسدممنماغفومتشؿؾمطوصيماظؽؿوظقوتماظقاردةمبفومودرؼو
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قؾماظغراعوتمغؿقفيماظؿلخرلموجقدمبعضماظؽؿوظقوتمؼؿؿمادبوذماظالزممسبقمهصقؾماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمسؾكماظـقاضصماومهص
م.وشرلػوم،مودبطرمإدارةماإلصراجماٌمضًمظلدادمضققداتفوم

م

ٚرزُ ثٛحذح اإلفشاج اٌّؤلذ ثدّشن ) اػبدح رظذيش سيبساد اٌخجشاء ِٚٛظفٝ اٌسٍه اٌذثٍِٛبسٝ فٝ ِظش -ج 
 : (اٌسيبساد

 ًىَ اٌسْاراخ اٌساتك دخٌذلا حتد ٔظاَ ادلٌلٌفاخ اً ادلسٌّحاخ     
 :صوحىماظشلنماومعـمؼـقؾيمبوضرارممذيرطكمصودرمعرصؼوبفماٌلؿـداتماالتقيممؼؿؼدم
 صقرةمعـمرخصيمتلقرلماظلقورةم. 
 (.معقضقصوتمماومعلؿقحوتم)مصقرةمعـمذفودةماظدخقلم 
 خطوبمعـموزارةماًورجقيمالسضوءماظلؾؽماظدبؾقعودكماومعـمجفيماظعؿؾمظؾكدلاءماالجوغىم 
 صقرةمعـمجقازماظلػرم. 

ععمعراسوهماٌطوبؼيمسؾكمبقوغوتمذفودةماظقاردمواظؿلطدمعـموجقدمطوصيماظؽؿوظقوتماظقاردةمسؾكم(مأمم)مماءاتماٌـقةمسـفومبوظؾـدممتؿؿماالجر

 .اظلقورةمودبطرمادارةماالسػوءاتمواالصراجماٌمضًم

 : (ٚرزُ ثئداسح اإلفشاج اٌّؤلذ ثدّشن اٌسيبساد) اٌزظذيش اٌّؤلذ ٌسيبساد اٌشوٛة -د 
اًوصيمبوٌصرؼنيماٌلوصرؼـمظؾلقوحيماوماظعؿؾمبوًورجمثؿماظعقدةماوماظؿصدؼرمظالصالحمواالسودةمتؿؿماالجراءاتماٌـقةمسـفومظؾلقوراتم

م.مم.مكمم126ععمعراسوةمهرؼرمادؿؿـورةم(مأمم)ممبوظؾـدم
م
. 

 :تداول قطق كيار الزفن والطائرات بموانٍ الجمووريٌ   غ/ظ
م

 ( :سفينة او طائرة ) او الطائرات من منفذ مجرىك اىل منفذ مجرىك اخر لرتكيهبا عىل وس يةل النقل  ىف حاةل ارسال قطع غيار السفن 
 :ؼؿؼدممصوحىماظشلنماديمادارةممتقؼـماظلػـماوماظطوئراتمبوضرارمذيرطكمتراغزؼًمعرصؼومبفمم-أم

 م.بقونماالصـوفماٌـؼقظيم 
 اتمرؾىمعـماظؿقطقؾماٌالحكماومذرطيممتقؼـماظلػـماوماظطوئر. 

ؼؼقممعلعقرماظؿعرؼػيمبوٌعوؼـيمواٌطوبؼيموعراجعيماظؼقؿيمواظؾـدمظؿقدؼدماظضرائىمواظردقممسؾكماالصـوفماٌرادمغؼؾفومودبصؿمعـمم-بم

 .رصقدمزبزنممتقؼـماظلػـماوماظطوئرات

سـدمرةمعـمبقونماالصـوفمىماالردولموصقهصؾماظضؿوغوتماظالزعيمظعؿؾقيماظـؼؾمودبؿؿمبوخؿومماىؿركموؼلؾؿمظصوحىماظشلنماصؾمرؾم

م.ورودمطعىمرؾىماالردولمؼؿؿمادذلدادماظضؿونم
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  :حكا  عام  أ1/1
 ٌصؾقيماىؿوركماظذلخقصمبوظعؿؾمبـظومماألدقاقمايرةمداخؾماٌقاغلمظؿكزؼـماظؾضوئعماحملؾقيمأوماألجـؾقيمشرلمخوظصيماظضرائىم

رضفومظؾؾقعمبعدمتؼدؼؿماظضؿوغوتماًوصيمبوٌلؿقدسوتم،وسيمػذهمايوظيمواظردقمماىؿرطقيموشرلػومعـماظضرائىمواظردقممبغرضمس

 .تطؾؼمذيقعماألحؽومماًوصيمبوٌلؿقدسوتم

 جيىمأالمتزؼدمعدةمبؼوءماظؾضوئعماألجـؾقيماٌقدسيممبكوزنماألدقاقمايرةمسـمعدةمصالحقؿفومظإلدؿعؿولمأوماإلدؿفالكموسيمحوظيم

مأو متصدؼرػو مإسودة مؼؿؿ ماظصالحقي مظؾلققمايرةمإغؿفوء ماٌلؿغؾي ماشلقؽي مهًمإذرافماىؿوركمسؾكمغػؼي مداخؾممإسداعفو وجيقز

 .هًمإذرافماىؿوركم(ماظؾـدرولم)مزبوزنماألدقاقمايرةمتعدؼؾموضعماظعالعوتماظداظيمسؾكماإلسػوءمعـماظضرائىماىؿرطقيم

 فومودعرماظصرفمسيمتورؼخمتلفقؾماظؾقونماىؿرطلمتؼدرماظضرؼؾيماىؿرطقيمسؾكماظؾضوئعماٌقدسيمبوألدقاقمايرةمسؾكمأدوسمضقؿؿ

حيظرماإلصراجمموصؽيماظضرؼؾيماىؿرطقيماظلورؼيمسيمتورؼخماظؿصرفمصقفومبوظؾقعمواإلصراجمسـفوموهصؾماظضرائىمسؾكمػذاماألدوس

ؿرطقيممبؼؿضكمسـمأصـوفماظلفوئرمواظلقفورمواظدخونمواٌشروبوتماظروحقيماظيتمتؾوعمىفوتمأومأذكوصمععػوةمعـماظضرائىماى

 .أوماظعالعيماٌؿقزةماظداظيمسؾكمإسػوئفومعـمػذهماظضرائىم(مماظؾـدرولم)ماظؼوغقنمعومملمؼؽـمعؾصؼًومسؾقفومروبعم

 ماديماؼداسوتماالدقاقمايرة ماىؿرطقي ماظدوائر معـ ماالدقاق مبردؿ ماظقاردة ماظردوئؾ ماديمممغؼؾ ماالدقاق مبردؿ ماظقاردة م ماظردوئؾ تـؼؾ

ماالدقاقما ..مػميرةمبـظومماظذلاغزؼًموؼؿالحظمانمؼرصؼمبطؾىماالردولمصقرةمرؾؼماالصؾمعـماظػقاترلموبقونماظعؾقةمعلؿقدسوتم

مؼم.بضؿونمعؼؾقلمذيرطقًوم
م

ى:االجراءاتىالجمركوظىرلؼىالبضائعىرندىورودهاىلمدتودعىاالدواقىالحرةىى1/2
سـماظؾضوءعماظقاردةمإديماإلؼداعمعـماٌقاغلمبردؿممرصؼوتفبطؾىماالردولمأوماظؿكزؼـمسؾكمحلىمايوظيموعمعـدوبماظشرطيؼؿؼدممم1/2/1

مبنمتوممماألدقاق م ماظؾفـي موتؼقم ماٌلؿقدع مإدي ماىؿرك معـدوب مصقؾي مبضوئع موصقل مسـ مبوٌلؿقدع ماىؿرطقي ماظؾفـي مإدي ايرة

 :اإلجراءاتمطوآلتلم

 :تؼقمماظؾفـيماىؿرطقيمبوالتكمم1/2/2

 .مصقرموصقلماظؾضوسيمدمحبوظيمزوػرؼيمدؾقؿيممامتومماجراءاتماظؽشػمواٌعوؼـياظؿلطدمعـمدالعيماخؿوممايووؼوتمواظطرو -أم

مبقضم -بم ماىؿرطقي ماظؾفـي متؼقم ماظعالعوت مػذه موجقد مسدم محوظف موصك ماٌؿقزة ماظعالعوت موجقد معـ ماظؿلطد مسالعف  FOR)ع
TOURISTاظروحقيمواظؾرلةموسالعـيممسؾكماٌشروبوت(م(DUTY FREE م)سؾكمبوضكماالصـوفم. 

 .اظقاردماديمرصقدماٌلؿقدعمماضوصي -جم

ؼؼقممعلعقرمايرطيمبوظؿقضقعمسؾكمطعىمرؾىماالردولمصكمحوظفموصقلماظؾضوئعمبدونمعالحظوتموؼردؾماديمحلوبوتمذيركم -دم

 .االردولم
م

 :اجراءات ن   البضائع من مس ودعات السواق الحر  الً معارض السواق الحر    1/3
 

 دقاقمإديماٌكوزنماظػرسقيمأومإديمععورضماألدقاقماىؿرطقيموشرلػومعـمإؼداسوتماألمرؼؾيغؼؾماظؾضوئعماالجـؾقيماظغرلمخوظصيماظض

 .ايرةمؼؿؿموصؼمأحؽومماظذلاغزؼًم

 أمماظـؼؾمداخؾماظدائرةماىؿرطقيماظقاحدةمدقاءمعـماإلؼداعمإديماٌعرضماوماظؿققؼؾمعـمععرضمٌعرضمأخرمؼؿؿممبقجىمإذنمصرفم

م.دؿقػوءماًصؿمواإلضوصيمبوألرصدةموبقصؾيموصقؾيمعـدوبماىؿركمععما

 :ؼؿؼدممصوحىماظشلنماومعـمؼـقؾفمظؾفـيماىؿرطقيمبوٌلؿقدسوتمبوضرارمذيرطكمعرصؼومبفمم1/3/1

 صوتقرةم. 

 بقونمسؾقةم. 

 ذفودةمعـشلم. 

م:تؼقمماظؾفـيماىؿرطقيمبوالتكمم1/3/2

 إدؿالممرؾىماإلردولم. 

 اٌرادمغؼؾفوماديماٌعورضمماٌعوؼـيموعراجعيماظؼقؿيمواظؾـدماىؿرطكمظالصـوف. 

ى..الغصلىالرابعى
ىالدولوظىإجـــــراءاتىاألدواقىالحرةىوالمطارضىواألدواق

ى
ىاألدواقىالحرة/ىىى1 

 
ى
ى
ى
ى
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 (م.انموجدتم)مادؿقػوءمعقاصؼيماىفوتماظرضوبقيمواالعـقيم 

 عراجعيمطوصيمماظؼققدماالدؿرلادؼيم. 

 خصؿماالصـوفمعـمارصدةماظشرطيمبوٌلؿقدعم. 

 طعىمرؾىممإضوصيماألصـوفمعشؿقلمرؾىماإلردولمإديمأرصدةماٌعرضموسيمحوظيمسدمموجقدمعالحظوتمؼؿؿماظؿقضقعمعـماظؾفـيمسؾك

مطعىمرؾىم موؼردؾ م، ماإلدؿالم ممتوم مؼػقد ممبو ماظؾضوئع معـف ماٌردؾي ماإلؼداع مإدي ماظؾقصؾي محقٌمتعود ماظؿقصقؾ موبقصؾي اإلردول

 .اإلردولمإديمحلوبوتماىؿركماٌكؿصمظؿلدؼدمضققداتفم

ماظقاضعيم1/3/3 مضقاغنيمبؿقاصر مضراراتماو متعؾقؿوتماو ماخرىمتصدرمبفو مبصػيممهصقؾمأيمضرؼؾيمواىمردقم مبوٌلؿقدع مشلو اٌـشلة

 ضطعقيم

 ؼلؾؿمرؾىماالردولموصقرةمرؾؼماالصؾمعـماظػقاترلموبقونماظعؾقةمظصوحىماظشلنماومعـمؼـقؾفم1/3/4

مهزمماظطرودمبوظلقؾماىؿرطكموتغؾؼمايووؼوتمبوظلقؾماىؿرطكموتقضعمارضومماظلققلمسؾكمبقصؾيماظؿقصقؾمورؾىماالردولمم1/3/5
 

 :ارض البَع الجراءات بمع   /1
 

 .تؿؼدمماظشرطيمصوحؾيماظشلنماومعـمؼـقؾفومظرئقسماظؾفـيماىؿرطقيمبوٌعرضمبطؾىماالردولموعرصؼوتيمم1/4/1

تؼقمماظؾفـيماىؿرطقيموصكمحضقرمعـدوبماٌعرضمبػقصماخؿوممايووؼوتمواظطرودموتػرؼغماٌشؿقلمـمواضوصيماظقاردماديمرصقدمم1/4/2

 .اظشرطيمبوٌعرضم

ظفمسدمموجقدمعالحظوتمؼقضعمرئقسماظؾفـيماىؿرطقيمسؾكمطعىمرؾىماالردولموبقصؾيماظؿقصقؾموتعودماديماٌلؿقدعمظلدادمصكمحوم1/4/3

 .ضققداتيم

م:إجراءاتموضقابطماظؾقعممبعورضماألدقاقمايرةمم1/4/4

 م861/2005اظؿـػقذؼيمرضؿمموالئقؿفم186/86اظؾقعممبعورضماألدقاقمايرةمؼؿؿموصؼمأحؽوممضوغقنمتـظقؿماإلسػوءاتماىؿرطقيمرضؿم

 .م6صؼرةمم7اٌودةم

 ععمعراسوةم(مإنموجد)تؿؿمإجراءاتماظؾقعمظؾفؿفقرمبؿؼدمماٌشذليمبػوتقرةماظشراءمظؾفـيماىؿرطقيمٌراجعيماظؼقؿيمواظؾـدمواإلسػوءم

 .ادؿقػوءماظؼقاسدماالدؿرلادؼيموهصقؾماظضرائىمواظردقممإنموجدتم

 قرةمظؽؾموردؼيمبويقادثمؼؿؿماثؾوتمرضؿمأولمصوتقرةموأخرمصوت. 

 ؼؿؿمحصرمووؿقعماألصـوفماٌؾوسيمظؽؾموردؼيمعـمواضعماظػقاترلممبعرصيمضقؿماألرصدةموؼؿؿماًصؿمظألصـوفمعـمأرصدةماٌعرضم. 
 

 اجراءات  داو  عَنات العطور بشركات السواق الحر  1/5
 

 والبحرَ  والجوَ بالنسب  لشركات السواق الحر  الم واجد  بالموانً البرَ  : أولا 
o زجوجوتممنطقفم"مرضمطؿقوتمسقـوتمعـماظعطقرمعؼلؿحمظشرطوتماالدقاقمايرةمبTESTER-بصوالتم"مأعؾقالتمصغرلةمم

م0اظقصقلموصوالتماظلػرم
o 0متلؽمدفالتمصكمطؾمعـماٌكوزنماظرئقلقفمواظػرسقفماٌؾقؼيممبعورضماظؾقعمتؼقدمبفومحرطيمدخقلموخروجماظعقـوتم 
o تمظؾؿكوزنماوماٌعورمضممبقجىماذنمدخقلمؼعؿؿدمعـمعدؼرمايرطيماٌكؿصموؼلؿكرجماذنمصرفمسـدمدقىمؼؿؿمادخولماظعقـو

 0ػذهماظعقـوتمعـماٌكوزنمظؾعرضمسؾكمطووغذلماتماٌعرضم
o تعرضماظعقـوتماظـؿطقيمTESTER0سؾكمطقغذلاتماٌعرضمعػؿقحيموؼؿؿماظؿلطدمعـمصؿحمطوصيماظعقـوتمسـدمدخقشلومظؾعرضم 
o سؾكمانمتؼدرمضقؿؿفوماىؿرطقيممبعرصيمىـفمم–فماىؿرطقيمسؾكمطؿقوتماظعقـوتماٌؼررمسرضفومبصوالتماظقصقلمصؼطمهصؾماظضرؼؾ

 0صـقفمسؾكمانمتؽقنماظضرؼؾفمسؾكماظلوئؾمصؼطمدونماظعؾقات
o مصؼطمألشراضماظؿصدؼر متلؿكدم مبلسؿؾورػو مبوظرضوبيماىؿرطقيمسؾقفو مؼؽؿػكمصؼط مؼعرمضمصكمصالتماظلػر مٌو صقؾفممبوظـلؾف

 0اٌلوصرؼـم
م

- :والبحرَ  والجوَ   بالنسب   لشركات السواق الحر  الم واجد   ارج الموانً البرَ   : ثانَاا 
 

مطعقـوتموأثؾوتمػذهماظشرطوتمبلدادماظضرائىمسؾكمعومترشىمصكمسرضفموادؿكداعفومتؾؿزم
م0اظلوبؼيموذظؽمسؾكمرؾىماالردولماديماٌعرضموأتؾوعمبوضكماًطقاتمم
م
م
م
م
م
م
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م
 

ى
ى
ى:المطارضى/ى1

م–اظقكقتمبوظغردضيمم-اظطرلانمبشرمماظشقخم–عورسم)وػكماٌعورضماألجـؾقيماظيتمتؿؿمداخؾمذيفقرؼيمعصرماظعربقيمعـؾمععرضم

،موطذام(موخالصفم....ماإلتصوالتم–عوطقـوتماظقرشمم–عوطقـوتماظـلقٍمواظؾالدؿقؽم)،ماٌعورضماٌؿكصصيمعـؾم(ماجملقػراتمبوظػـودقم

م.يتمتؼوممبؼوسيماٌممتراتماٌعرضماظ
 

 :أحكام عامٌ 
  

ععمعراسوةماألحؽومماظعوعيماظيتمتؼررػومإتػوضقيمبروطلقؾمبشلنماظؿلفقالتماٌؿـقحيمإلدؿرلادمدؾعمزبصصيمظؾعرضمواإلدؿعؿولمسيم

ؿفقرؼيماظعربقيماٌؿقدةمسؾكمإغضؿومماىم20/1963اٌعورضمواألدقاقمواٌممتراتمواألحقالماٌشوبففم،موعراسوةماظؼرارماىؿفقريمرضؿم

م.عـماظالئقيماظؿـػقذؼيمظؼوغقنماىؿوركم(مج)صؼرةم(م141)شلذهماإلتػوضقيمدونمأيمهػظم،مواٌودةم
م

 :يدٛص اإلفشاج اٌّؤلذ ػٓ  1/1
 

 اظلؾعماٌكصصيمظؾعرضمأوماٌعدةمظإلسالنمسـفومسيمإحدىماٌـودؾوتم. 

 ـؾقيمسيمإحدىماٌـودؾوتم،موتشؿؾماظلؾعماٌؼصقدمإدؿعؿوشلومسيمدؾقؾمسرضماٌـؿفوتماألج: 

 .اظلؾعماظضرورؼيمظعرضماآلالتمواألجفزةم -

 .عقادماظؿشققدمواظدؼؽقرماٌشؿؿؾيمسؾكماظذلطقؾوتماظؽفربوئقيماظالزعيمظإلضوعيماٌمضؿيمظؾعورضنيماألجوغىم -

مواظشرائح - مواألصالم ماظصقتقي مواظؿلفقالت ماٌعروضي ماألجـؾقي ماظلؾع مسـ مواإلرذود ماإلسالن مواألجفزةممععدات اظزجوجقي

 .اظالزعيمإدؿعؿوشلوم

مواٌؼصقدم - موظـؼوصقي مواظؿعؾقؿقي ماظعؾؿقي ماظصػي مذات ماظصقتل ماظؿلفقؾ موأجفزة ماظؿػلرل مأجفزة مسؾك ماٌشؿؿؾي اٌعدات

 .إدؿعؿوشلومسيمذبولماٌممتراتماظدوظقيم
 

 :ثششط .. رّٕح اٌزسٙيالد ٌٍسٍغ أػالٖ   1/2

 سـدمإسودةمتصدؼرػومإعؽوغقيماظؿقؼؼمعـمذاتقيماظؾضوسيم. 

 أنمؼؽقنمسددمأومطؿقيماألدواتماٌؿشوبففمعـودؾًومظؾغرضمعـمإدؿرلادػوم. 

اليدٛص ثيغ اٌسٍغ إٌّّٛحخ إسزيشادًا ِؤلزًب إال ثؼذ إسزيفبء وبفخ إٌٛاحي اٌضشيجيخ ٚاإلسزيشاديخ ٚاٌشلبثيخ  1/3
 .اٌسبسيخ في ٚلذ اإلفشاج 

ى
ى:خطواتىاإلفراجىفؽىالمطارضىى/ى2

ى

 :اإلفشاج ٌٍؼشع ٚاإلػبدح  2/1
م:اٌلؿـداتماٌطؾقبيمظإلصراجمبردؿماظعرضمواإلسودةمم-1

 عقاصؼيماشلقؽيماظعوعيمظشؽقنماٌعورضمواألدقاقماظدوظقيمسؾكمإضوعيماٌعرضم. 

 معـماظضرائىماٌلؿقؼيمأومتعفدمعـماظلػوراتمععؿؿدمعـم خطوبمضؿونمعصرسيمبؼقؿيماظردقمماىؿرطقيموشرلػو

بقزارةماًورجقيمأومتعفدمعـماظقزاراتمواٌصوحلمايؽقعقيمأومإؼصولمددادمأعوغيمغؼدؼيمينيمإسودةممإدارةماٌرادؿ

 .اظؿصدؼرم

 وشرلػومعـماظضرائىمواظردقممضؿونمعؼؾقلمذيرطقًومبؼقؿيماظضرائىمواظردقمماىؿرطقيم. 

 بطوضيمعؿعوعؾنيمععماىؿوركمظؾؿلؿكؾصم. 

 ؽيمصوتقرةمبندؿماٌعرضموصوحىماظشلنموطشػمتعؾ. 

م

م

 اٌّؼبسع ٚاألسٛاق اٌذٌٚيخ/   2
 

ى
ى
ى
ى
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م:خطقاتماإلصراجمظؾعرضمواإلسودةمم-2

 ؼؼدممصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفمعؾػماإلضرارماىؿرطلمعرصؼمبفماٌلؿـداتماٌـقهمسـفومسوظقفمحقٌمتؿؿماإلجراءاتم

 .اٌقضقيمبـظومماإلصراجماٌمضًم

 
 :ثيغ اٌسٍغ داخً اٌّؼشع  2/2

م:واظؿصدؼرمسؾكماآلتلممعـماظالئقيماظؿـػقذؼيمظؼوغقنماإلدؿرلاد(م25)تـصماٌودةم

جيقزمظرئقسمذبؾسمإدارةماشلقؽيماظعوعيمظشؽقنماٌعورضمواألدقاقماظدوظقيماظلؿوحمظؾعورضنيمبوٌعورضمواألدقاقماظدوظقيمواٌعورضم"

اٌعرضمماظيتمؼصدرمترخقصمبنضوعؿفومصقؿومبعدمبؾقعماظلؾعماٌلؿقردةمبردؿماظعرضمواإلسودةمعؾوذرًةمسيمأعوطـماظؾقعماظيتمهددػومإدارة

أوماظلققمسيمحدودماظـػؼوتماحملؾقيمألجـقيماٌعرضموؼؿؿماظؾقعمسيمػذهمايوظيمهًمإذرافماشلقؽيماٌذطقرةموعصؾقيماىؿوركمسؾكم

أنمتلؿقصكماظؼقاسدماإلدؿرلادؼيمدقاءمطونماظشراءمظإلوورمأوماإلغؿوجمأوماإلدؿكدامماًوصمأوماإلدؿعؿولماظشكصلموؼلؿــكمعـمذظؽم

م".ةماٌـشلمواظشقـمعـمبؾدماٌـشلم،موطذظؽماظؼقاسدماظضرؼؾقيمواظرضوبقيإدؿقػوءمذفود

م:اٌلؿـداتماٌطؾقبيمسيمحوظيماإلصراجمحبصيمبقعمعؾوذرمم-1

 بقونمذيرطلمعرصؼمبفم: 

 .عقاصؼيماشلقؽيماظعوعيمظشؽقنماٌعورضمحبصيماظؾقعماٌؾوذرمم-

 .طشػمتعؾؽيمم–صوتقرةم -

م:ؾوذرمخطقاتماإلصراجمسيمحوظيماظؾقعماٌم-2

 ؼؿؼدممصوحىماظشلنمبؾقونمذيرطلمعرصؼمبفماٌلؿـداتماٌقضقيمسيمحوظيماإلصراجمحبصيمبقعمعؾوذرم. 

 تشؽقؾمىـيمعـمايرطيمواظؿعرؼػيمإلمتومماظؽشػمواٌعوؼـيمحقٌمؼؿؿم: 

 .اظعرضمسؾكماىفوتماظرضوبقيمإنموجدتم -

 .هصقؾماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيم -

 .إدؿقػوءماظـقاحلماإلدؿرلادؼيم -
 

 :اإلسزيشاد ِٓ اٌّؼشع ثغشع اإلردبس أٚ اإلٔزبج أٚ اإلسزخذاَ اٌخبص  2/3
سؾكمأنماإلدؿرلادم(مأ)صؼرةم(م1)عودةمم770/2005عـمإتػوضقيماٌعورضمواألدقاقماظدوظقيماظؼرارماظقزاريم(م2)تـصماٌودةماًوصيمصؼرةم

م.سيمحوظيماإلدؿرلادمعـماًورجمعـماٌعورضمؼطؾؼمبشلغفمضقاغنيموظقائحمدوظيماإلدؿرلادمواظيتمتطؾؼم

م:اٌلؿـداتماٌطؾقبيمظإلدؿرلادمعـماٌعورضمم-1

م:عرصؼمبفم..مؼؿؼدممصوحىماظشلنماظذيمدقػرجمظفمسـماظؾضوئعمعـماٌعرضممبؾػماإلضرارماىؿرطلم

 سيمتورؼخماٌعرضم(ماظعورضماألجـيب)صوتقرةمبندؿمصوحىماظشلنمعـمصوحىماظؾضوسيم. 

 رخصيمعفـقيمسيمحوظيمم–بطوضيمإحؿقوجوتمودفؾمصـوسلمسيمحوظيماإلغؿوجمم–اإلدؿرلادمظإلوورمدفؾمعلؿقردؼـمسيمحوظيم

 .اإلدؿكدامماًوصم

 ظإلوورموعلؿؾزعوتماإلغؿوجمصؼطمم$م5000سيمحوظيموووزماظػوتقرةم(م4)منقذجم. 

 بطوضيمعؿعوعؾنيمععماىؿوركم. 

 ظإلدؿكدامماًوصم(م6)منقذجم. 

 وعؽقغوتفممٌلؿؾزعوتماإلغؿوج(م5)منقذجم. 

م:خطقاتماإلصراجمم-2

م:بعدمتؼدممصوحىماظشلنمبوإلضرارماىؿرطلمعرصؼمبفماٌلؿـداتماظلوبؼيمحلىمغقعماإلصراجمظؾفـيماىؿرطقيمبندارةماٌعورضم

 تشؽؾمىـيمعـمايرطيمواظؿعرؼػيمظؾؽشػمواٌعوؼـيموإدؿقػوءمجفوتماظعرضمإنموجدتم،موطذظؽماظؼققدماإلدؿرلادؼيموهصقؾم

 .ىمواظردقمماٌلؿقؼيماظضرائ

 ؼؿؿماظؿكصقؿمسؾكمذفودةماٌقضقصوتماظلوبؼمورودماظؾضوسيمسؾقفوم. 
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 حيررمإذنماإلصراجموؼلَؾؿمظصوحىماظشلنمأومعـدوبفم. 

 م.ؼؿؿمصرفماظؾضوسيم

ى
ى
ى

 
دـوظيمماظؾضوئعماٌلؿقردةمإصـراجمعمضـًمميؽــمإسـودةمتصـدؼرػومسيمرممممم"ِٓ اإلرفبليخ ( 3)عجمًب ٌٕض اٌّبدح اٌؼبششح فمشح  3/1

اٌلـؿقردمتعفـدمبنسـودةممممواحدةمأومسدةمردوئؾموعـمأيمعؽؿىمذيرطلموأنمالتـرتؾطممبؽوتـىماىؿـركماٌكصصـيمظإلدـؿرلادمإالمإذامطـونممممممم

م"م.اظؿصدؼرمعـمذيركماإلدؿرلاد
م

مأنمتؼم6خاللمأْ يزُ إػبدح اٌزظذيش  3/2 قممأذفرمعـمتورؼخماإلدؿرلادمشرلمأغفمجيقزمظؾلؾطوتماىؿرطقيمبوظؾؾدماٌلؿقرد

م.بوظؿصدؼرمسيمحبرمعدةمالتؼؾمسـمذفرمرؾؼًومظـقعموعدةماظعرضم
م

م:بشرطم..مٌـمؼفؿفؿماألعرمبنبؼوءماظلؾعمظعرضفومأومإدؿعؿوشلومسيمعـودؾيمالحؼيممأنمتلؿحٌٍسٍغبد اٌدّشويخ  3/3

 .خضقسفومظؾؼقاغنيمواظؾقائحماحملؾقيم -

 .إسودةماظؿصدؼرمخاللمدـيمعـمتورؼخماإلدؿرلادم -

سؾقفومميؽـمظؾلؾطوتماىؿرطقيمسيمغطوقمايدودماظيتمتػرضفوماظؼقاغنيمواظؾقائحماٌعؿقلمبفومسيمبؾدماإلدؿرلادمألدؾوبمعؿػؼم -

 .أنممتـحمصذلاتمأرقلمعـماٌـصقصمسؾقفومأسالهم

اممسـدعومالميؽـمإسودةمتصدؼرماظؾضوئعماٌؿـقحيماإلصراجماٌمضًمغؿقفيمايفزمسؾقفومعـمشرلمأذكوصماظؼوغقنماًوصمصننمإظؿز -

 .إسودةماظؿصدؼرماٌـقهمسـفمؼقضػمرقالمصذلةمايفزم
 

 :خغٛاد إػبدح اٌزظذيش في حبٌخ سبثمخ اإلفشاج ٌٍؼشع ٚاإلػبدح  3/4
 ماٌطؾقبم ماٌقضقصوت مذفودة مورضؿ مسـف ماإلصراج ماٌعرضماظلوبؼ مإدؿ مسؾقف معدون ماىؿرطل ممبؾػماإلضرار ماظشلن مصوحى ؼؿؼدم

 .عؾؽيمطشػماظؿم–تصدؼرػومعرصؼمبفماظػقاترلم

 تشؽؾمىـيمعـمايرطيمواظؿعرؼػيمإلمتومماٌطوبؼيمسؾكمذفودةماٌقضقصوتمبعدمإحضورػومعـمضلؿماٌعؾؼوتم. 

 سيمحوظيمتصدؼرمطوعؾماٌشؿقلمؼؿؿماظؿلذرلمبذظؽمسؾكمذفودةماٌقضقصوتمبعدموصقلمعومؼػقدماظؿصدؼرموتلددمذفودةماٌقضقصوتمسيم

 .اظؼلقؿيماظلوؼرةماًزؼـيمدوؼرةموؼلددمدصذلماٌعؾؼوتمبرضؿم

 ماٌلؿقؼيم ماىؿرطقي ماظردقم مهصقؾ موؼؿؿ ماٌقضقصوت مذفودة مسؾك مبذظؽ ماظؿلذرل مؼؿؿ مبوظؽوعؾ ماٌشؿقل متصدؼر مسدم محوظي سي

ماظؿفورةم مسؾكموزارة ماظؾضوئعموتعرضماظشفودة معـ متصدؼره ماظذيمملمؼعود مسـماىزء ماإلدؿرلادؼي ماظؼققد واظغراعوتموإدؿقػوء

 م.إدؿقػوءماظـقاحلماإلدؿرلادؼيمأواظرضوبقيممإلدبوذماظالزممسيمحوظي

م
م

 
 
 بعدموصقلمعومؼػقدماظؿصدؼرمعـماٌقاغلماٌكؿؾػيمؼؿؿمتلقؼيمذفودةماٌقضقصوتماًوصيمبفوم. 

 ؼؿؼدممصوحىماظشلنمخبطوبمظردماظضؿوغوتموؼمذرمسؾقفمعـمىـيماظردمبوظؿعرؼػيمبـالمعـوغعمبعـدماٌراجعـيموثؾـقتماإلدـؿقؼوقممممممم

 .اظضؿونممبنغؿفوءماظغرضمعـ

 م.حيررمخطوبمإلدارةمايلوبوتمظردماظضؿونم
م

م
م

 
متوذقًومععمأػدافماإلتػوضقيمظؿشفقعمتؾودلماآلراءمواٌعؾقعوتمسيماٌقدانماظدوظلمظؿقؼقؼمعـوصعمجقػرؼيمظؾؿفورةماظدوظقيمتؼقممذيفقرؼـيمم 5/1

..ماشلقؽيماظعوعيمظشؽقنماٌعورضمواألدـقاقماظدوظقـيممممعصرماظعربقيمبنضوعيماظعدؼدمعـماٌعورضماًورجقيمسيمزبؿؾػمدولماظعوملمسـمررؼؼ

م:رؾؼًومظؾكطقاتماظؿوظقيم

 إػبدح اٌزظذيش/   3
 

ى
ى
ى
ى

 

 سد اٌضّبٔبد/   4
 

ى
ى
ى
ى

 
ى(ى:نتجاتىالمصروظىبالخارجىفؽىمختلفىدولىالطالممطارضىالم)األدواقىالدولوظى/ى5

 
ى
ى
ى
ى
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 .تؼقمماشلقؽيمبوإلسالنمسـماٌعرضموإدؿماظدوظيماظيتمدقؼوممسؾقفوم -

 .تؿؼدمماظعدؼدمعـماظشرطوتماٌـؿفيمواٌصوغعمبطؾؾوتمظؾفقؽيمظإلذذلاكمسيمػذهماٌعورضموحفزماٌلوحوتماًوصيمبفؿم -

 .ؿقعماظؾضوئعمعـمأصقوبماظشلنمسيماٌكوزنماًوصيمبفومتؼقمماشلقؽيمبؿف -

ؼؿؿمتشؽقؾمىـيمإلخؿقورماٌعروضوتمعـمػقؽيماٌعورضمواألدقاقمواىؿوركمواظؿفورةمواظصـوسيمظعرضماٌعروضوتماٌصدرةمرؾؼًومظؾؼـرارمم -

 .عرضمضؾؾماظؿصدؼرمظؿقدؼدمعدىمعالئؿيماألصـوفموجقدةماظؿغؾقػماٌـودؾيمظؾم406/2002اظقزاريمرضؿم

سيمحوظيمعقاصؼيمىـيمإخؿقورماٌعروضوتمسؾكماظؿصدؼرمؼؿؿمصؿحمبقونمذيرطلمصودرمبندـؿمػقؽـيماٌعـورضمواألدـقاقماظدوظقـيمأومصـوحىممممممم -

 :عرصؼمبفماآلتلم..ماظشلنم

o اظػقاترلماًوصيمجبؿقعمأصقوبماظشلنماٌشورطنيمسيماٌعرضم. 

o ؼػقدمبلغفمجوريمإدؿصدارماظؼرارماظقزاريماظؼرارماظقزاريماًوصمبنضوعيماٌعرضمأومخطوبمعـماشلقؽيم. 

o عـماشلقؽيمؼػقدممبقاصؼيماظؾفـيممعقاصؼيمىـيمإخؿقورماٌعروضوتمسؾكمدػرماٌعرضمأومخطوب 

اظدعغـيممم–اآلثـورمم)تشَؽؾماظؾفـيماىؿرطقيمعـمايرطيمواظؿعرؼػـيمإلمتـوممطشـػماٌشـؿقلموإدـؿقػوءمجفـوتماظعـرضمإنموجـدتمعــؾمممممممممم -

 (م.واٌقازؼـ

 .بوٌشؿقلماٌصدرمعرصؼًومبفومصقرمععؿؿدةمعـماظػقاترلماٌصدرةم(مم.كم126)إدؿؿورةمؼؿؿمهرؼرم -

 .ؼردؾماٌشؿقلمبصقؾيمعـدوبمذيركمإديمذيركماظؿصدؼرماظـفوئلمبؾقصؾيموإذنمإصراجموصقرةمععؿؿدةمعـماظػقاترلم -
 

 
م:إسودةماظؾضوئعماحملؾقيماظلوبؼمتصدؼرػومم5/2

رؾؼًومظمتلمتؼدمماشلقؽـيمممؼيماٌكؿؾػيموؼؿؿماإلصراجمسـفوورجقيمؼؿؿمإسودةماظؾضوئعمإديمعقاغهماىؿفقربعدمإغؿفوءماٌعورضمسيماألدقاقماً

 :أومصوحىماظشلنمإضرارمذيرطلمتراغزؼًمعرصؼمبفم

o طشقفماظؿعؾؽيم+مصقاترلماألصـوفماٌعودةم. 

o اًوصـيمبفقؽـيماٌعـورضمصؼـطمأوممممممعقاصؼيماشلقؽيماظعوعيمظشؽقنماٌعورضمسؾكمدقىماظؾضوسيمعـماٌقاغهمبوظـلـؾيمظؾؿعـورضمم

 .صوحىماظشلنمسيمحوظيماظشرطوتماٌـظؿيماألخرىم

o (م.م.كم126)إدؿؿورةم 

o ؼؿؿمغؼؾماظؾضوئعمإديمذيركماٌعورضمبـظومماظذلاغزؼًم. 

قعـفمسيمماظلوبؼمهرؼرػومظؾقونمعوممتمب(مم.كم126)ظؾؽشػمواٌطوبؼيمسؾكمإدؿؿورةم(مايرطيمواظؿعرؼػي)تشّؽؾمىـيمعـمذيركماٌعورضم -

 .ماألدقاقماًورجقيمثؿماإلصراجمسـؿماألجزاءماظؾوضقيمواٌعودةمعـماًورجمواظلوبؼمتصدؼرػوم

دقاءمطـونماٌصــعمأوماظشـرطيمممم)ؼؿؿمإصدارمخطوبمظؾؿؾقعوتمبـوءمسؾكمرؾىمصوحىماظشلنمبوألجزاءماظيتممتمبقعفومسيماًورجموإدؿماظؾوئعم -

 .أنماظشفودةمتؽقنمبندؿماشلقؽيماظعوعيمظشؽقنماٌعورضموظقلًمبندؿماظؾوئعمععمعالحظيم(م..ماٌـؿفيمأوماٌشوركمسيماٌعرض

م

م



 

50 

 2011مدؾؿؿدل

 
ى

م
 

 سؾلماظلؾعماظيتمؼلؿقردػومضطوعماظؾذلولمواظالزعيمظؿقؼقؼماشراضفموصؼومٌومحيددهمم2005ظلـيمم770تلريماحؽومماظالئقيماظؿـػقذؼيمالذ

 .مخوصمصقؿومسدامدقوراتماظرطقبموعوموردمسيمذلغفمغصم..موزؼرماظؾذلولم

 ؼشذلطمتؼدؼؿمبطوضيماظؼقدمبلفؾماٌلؿقردؼـمٌومؼردمبؼصدماالوورمظؾشرطوتماالخريماظيتمالمتـدرجمضؿـمذرطوتمضطوعماظؾذلولمصضالم

 .سؾلمتؼدؼؿمعقاصؼيماشلقؽيماٌصرؼيماظعوعيمظؾؾذلولم

ماٌقاصؼيمسـدمتصدؼرماٌـؿفوتماظؾذلوظقيماظؿوظقيم م(مععمعالحظيمأيمتعدؼالتم)موؼؼؿصرمتؼدؼؿ ماظـوصؿو ماظؾـزؼـمـ وضقدمم-بقتوجوزمـ

 (.عـمالئقيمضوغقنماإلدؿرلادمواظؿصدؼرمم41عودةم)اٌوزوتمم–اظدؼزلمم–اظلقالرم–اظؽرلودنيمم–اظـػوثوتمـمزؼقتماظؿزؼقًم

ماٌقام - ماٌـؿفوتموعـمضؿـفو مػذه ماٌـؿفوتماظيتمؼدخؾمسيمإغؿوجفو مصقفو ماظؼوئؿيممبو ماظعوزظيمإنمطوصيماألصـوفماظيتمدبرجمسـمػذه د

 .وظػوئػماظعزلمدبرجمسـمإخؿصوصماشلقؽيماٌصرؼيماظعوعيمظؾؾذلولم

زؼقتماظؿزؼقًمم–اظدؼزلم–طؿومؼؼؿصرمتؼدؼؿماٌقاصؼيمسـدمادؿرلادماٌـؿفوتماظؾذلوظقيماظؿوظقيمبقتوجوزمـماظؾـزؼـمـموضقدماظـػوثوتـماظلقالر

م(.عـمالئقيمضوغقنماإلدؿرلادمواظؿصدؼرمم3علؾلؾمم3عؾقؼمرضؿم(م)Eynthetic oil)سدامزؼًماإلثقؾماظؿكؾقؼل

 علؿلمزؼًماظؿزؼقًمـمعلؿلمسوممؼشؿؾماظعدؼدمعـماالصـوفمعـفومزؼقتماحملرطوتمواظذلوسموزؼقتماشلقدروظقؽموزؼقتماحملقالتم

قدمأغفموزؼقتمغؼؾمايرطيموخالصفمسيمحوظيمورودمصـػمزؼقتماظؿزؼقًمعصققبمبشفودةمهؾقؾمععؿؿدةموصودرةمعـماظشرطيماٌـؿفيمتػ

 .صـػمزؼقتمتزؼقًمدبؾقؼقيمؼؿؿماإلسؿدادمبفوموسيمحوظيماًالفمؼؿؿماظعرضمسؾكمعصؾقيماظؽقؿقوءمظؿقدؼدمغقسقيماظزؼقتماٌلؿقردةم

 ضلؿماألرصدةم: 

م:إسدادمدصوترمآظقيمأومؼدوؼيمظؽؾمذرطيمتؿضؿـماظؾقوغوتماآلتقيم -1

ذإسم
ذالباخرة

تاةيخذذ
ذالرتاكي

تاةيخذذ
ذإنتهاء
ذالتفريغ

ذنصرفاملذالواةد
ذةبمذللب
ذالتخزي 

ذمتايظات

ذذالكموةذالصنػذالتاةيخذالكموةذالصنػذالتاةيخ
ذةبم

ذالحهادة
ةبمذذ
ذالقدومة

ذالتاةيخ

ذذذذذذذذذذذذذ

مبصػيم -2 ماألرصدة مسؾل ماظضؿوغوت موعراجعي ماٌؼدعي مواظضؿوغوت مشلو ماظؿوبعي مواٌلؿقدسوت ماظشرطوت مسـ ماٌعؾقعوت تقصرل

 .دورؼيم

م.ػيمدورؼيمحبرطيماظقاردمواٌـصرفمظؽؾمذرطيمإخطورمذيركماظؾذلولمبص -3

 .ؼؿقديمضلؿماألرصدةمترصقدماألصـوفمواظؽؿقوتماظقاردهمأعوممطؾمذرطيم -4

 
 
 

 إجراءات الوارد 1/1
 

مبوٌلؿقدسوتماظعوعيمواًوصيماظيتممتمدبزؼـفوتؼقممادارةماٌـوصلؿقمبؿؼدؼؿماٌـوصلؿقمظقارداتماظؾذلولماًومموعشؿؼوتفموعـؿفوتفمم1/1/1

م.اظلمذيركماظؾذلولم

 تؼقمماظشرطيمممـؾيمػقؽيماظؾذلولمبؿؼدؼؿمصقرةمعـمسؼدماظؿقزؼعماظقاردمإظقفومعـمػقؽيماظؾذلولمبؿقزؼعمريقظيماظـوضالتمسؾكم

 .اظشرطوتمإديمضلؿماألرصدةمجبؿركماظؾذلولم

 ائىمواظردقمماٌلؿقؼيمضؾؾمـموارداتفوموددادماظضرستؾؿزمماظشرطوتماظيتمظقسمشلومإؼداسوتمذيرطقيمبؿؼدؼؿمإضرارمذيرطلم

 .اظلقىم

ى..ىالخامسالغصلى
ىالبترولجمركىإجـــــراءاتى

ى
 

 اإلخشاءاد اٌدّشويخ/   1
 

ى
ى
ى
ى
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 أعوماظشرطوتماظيتمشلومإؼداسوتمذيرطقيمتؾؿزممبؿؼدؼؿمرؾؾوتمدبزؼـمضؾؾماظلقىموتؿؿماحملودؾيمسؾكماظقاردماظػعؾلموؼؿؿم

 .تلقؼيمرؾؾوتماظؿكزؼـمسيمغفوؼيماظؿكزؼـم،موؼؽقنماإلؼداعمعلؽقلمسـمحوالتماظعفزمواظزؼودةم

بوسدادمطشقفمبفذهماظقارداتمرؾؼًومحملوضرماظؼقوسماظػعؾقيماٌعدهممبعرصيمىونماظؼقوسمواٌؿؿـؾمصقفوممتؼقممادارةمحرطيماظؾذلولم1/2/م1

 .ذيركماظؾذلولمواردوشلومبصػيمدورؼيماظلمذيركماظؾذلولم

 عشؿؼوتفمؼؼقمماصقوبماظشلنماومعـمؼـقؾفؿمبوظؿؼدممىؿركماظؾذلولمبطؾؾوتمدبزؼـمدقاءمطونماظقاردمزؼًمخومماومعـؿفوتفماومم1/1/3

تؼقممادارةماالرصدةمجبؿركماظؾذلولمبؿلفقؾمبقوغوتمػذهماظقارداتمسيمايودىماآلظلماومدصوترمععدهمظذظؽموتشؿؾمػذهماظؾقوغوتمم1/1/4

 اخل...ماظـقعمواظؽؿقيموادؿماظشرطيماظقاردمشلوم

مبقوم1/1/5 مبودراج موارداتماظؾذلولموعـؿفوتف مسيماالصراجمسـ ماظرشؾي مسـد ماصقوبماظشلن ماىؿرطلمبويودىماآلظلمؼؼقم غوتماالضرار

وتؼدؼؿمعؾػماالضرارمىؿركماظؾذلولمالدبوذماالجراءاتماىؿرطقيماٌؼررةمدقاءمطونماالصراجمبـظومماظقاردماظـفوئلماومبلحدماظـظؿم

 .اىؿرطقيماًوصيم

ؿؾعيمحلىمغظومماالصراجم،موتؼقممادارةمؼؼقممذيركماظؾذلولمبومتومماالجراءاتماىؿرطقيمسؾلماالضراراتماٌؼدعيمبوالجراءاتماٌم1/1/6

 .االرصدةمخبصؿماظؽؿقوتماٌـصرصيمعـماظرصقدم

تؿؿمعطوبؼيمذفرؼيمبنيماالرصدةمبودارةماالرصدةموطشقفمايرطيماٌردؾيمعـماظشرطوتموسيمحوظيموجقدمزبوظػيمتؿكذماإلجراءاتمم1/1/7

 .اظؼوغقغقيم

م مسيماٌـوصلؿقموالمعوغعمعـماضوصيمطؾؿيمتؽقنماالضراراتمبودؿماشلقؽيمسـماظقارداتماظيتم*م ...م(ميلوبمذرطيم)متردمبوزلفو

مبوالضرارم

مظؽشػمإسودةماظؿقزؼعم*مم سيمحوظيمرشؾيماظشرطوتماظؿوبعيمظؾفقؽيماإلصراجمسـموارداتمبلزلفومجيىمإجراءماظؿعدؼؾماظالزممرؾؼًو

مبدصذلم ماظؼقد مضؾؾ ماظؾذلول مػقؽي معـ ماظقارداتماظيت.كم46اٌعؿؿد مأعو م، معؾوذرةممم ماظشرطوتمتؼدم مػذه مبلزلوء مبوٌـوصلؿق ترد

 .ؾفؿوركماإلضراراتمبلدؿمػذهماظشرطوتمععمتؼدؼؿماٌقاصؼوتماٌطؾقبيمظ

م م م* ماظػقاترلماظـفوئقي متؼدؼؿ ماظـفوئكمسيمحوظي ماظقارد مبـظوم ماٌعؿودة ماالجراءاتماىؿرطقي ماظػقاترلمتؿؿ متؼدؼؿ مسدم ،موسيمحوظي

االعوغوتمواالصراجمسيمحدودماظضؿوغوتماٌؼدعيماٌؼؾقظفمذيرطقًومسـمملعرماظـفوئلمؼؿؿماإلصراجمبـظوماظـفوئقيمبلؾىمسدممهدؼدماظ

ماظـقاحلم موإدؿقػوء مـ موجدت مان مواالعـقي ماظرضوبقي ماظعرض مجفوت معقاصؼي مادؿقػوء معراسوة معع ماٌلؿقؼي مواظردقم اظضرائى

 .سيمذيقعمايوالتماإلدؿرلادؼيمضؾؾماالصراجم

خاللماظشفرماظؿوظلمظالصراجمظؿلقؼيماالعوغوتمسـماظشفرماظلوبؼمحقٌمتلددمماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمبصػيمتؼقمماشلقؽيم*مم

ضطعقيمرؾؼًومظؾػقاترلماٌؼدعيماومعؿقدطماالدعورماٌعؿؿدمعـماشلقؽيمواٌؼرممبلؽقظقيماشلقؽيمسـماغفماظلعرماٌدصقعمصعاًلماوماٌلؿقؼم

 .دصعفم

م اوماٌراجعيماظالحؼيممبؿقدطوتماالدعورماٌؼدعيمعـممعراجعيمتلقؼوتماظـظؿماًوصيمواظؾذلولمخيطرمذيركماظؾذلولمادارة*م

 .اشلقؽيمذفرؼًوم
 

 إجراءات ال ادر    /1
ؼؿالحظمانمتصدؼرماالصـوفماٌلؿقردةمواظيتمملمؼلددمسـفوماظضرائىمواظردقممواٌقدسفمبوٌلؿقدسوتماًوصيمبفقؽيماظؾذلولماومذرطوتفوم

م.اتماىؿرطقيمسؾقفومبـظومماظذلاغزؼًمتؿؿماالجراء

أعومزؼًماظؾذلولماًومموعـؿفوتفماومعشؿؼوتفماٌصريماوماٌصـعممبصرمتؿؿماالجراءاتماىؿرطقيمسؾقفمبـظومماظؿصدؼرمحقٌمتؿؼدمماشلقؽيم

بوظالئقيموؼؿؿماظؿقؾقؾمماوماظشرطيمصوحؾيماظشلنمبوضرارمصودرماظلمذيركماظصودرمحقٌمتؿؿماالجراءاتماىؿرطقيمبـظومماظصودرمواٌقضح

اظعوعيمظؾرضوبيمسؾلماظصودراتمواظقارداتمععماالدؿعوغفممبعوعؾماظؽقؿقوءموععوعؾمػقؽيماٌقاصػوتمواىقدهمسيمحوظفمسدممسوعؾماشلقؽيم مب

رودػومبـظوممأعوماألصـوفماظلوبؼموتقاصرماالعؽوغقوتمداخؾمععوعؾماشلقؽفماظعوعفمظؾرضوبيمسؾلماظصودراتمواظقارداتمظؾعضماالخؿؾوراتم

اظلؿوحماٌمضًمتؿؿمإجراءاتفومبوظقحداتماظػرسقيمظؾلؿوحماٌمضًموخيصؿمعـمارصدةماظشرطيماوماشلقؽيمبلفالتمادارةماالرصدةمجبؿركم

م.اظؾذلولم

م

م

م
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م

م

م
 
 .تؽقنماٌلؿقدسوتماًوصيمهًماالذرافماىؿرطلمىؿركماظؾذلولمبؿقاجدمارؼؿمذيرطقيمخاللمعقاسقدماظعؿؾمبوظشرطوتم 1/ 

 :ؼؿقظلمعـدوبنيماىؿركمبوٌلؿقدسوتماآلتلم  / 

 .اظؿقاجدمبوٌلؿقدسوتمخاللمعقاسقدماظعؿؾمبوظشرطوتم -أم

 .اظؿقضقعمسؾلمطشقفمايرطيمظؾقاردمواٌـصرفمعـماظشرطوتمواظيتمتؼدعفوماظشرطوتمظؾفؿوركم -بم

تمواسدادمتؼورؼرمبوىردمتؼدممىؿركماجراءماىردماظدوريمواٌػوجلءمحلىماظؿعؾقؿوتماٌذاسيمسيمػذاماًصقصمشلذهماٌلؿقدسو -جم

 .اظؾذلولم

 .االذرافمسؾلماظقاردمواظصودرمعـماٌلؿقدعمواظؿلطدمعـمانمسؿؾقوتماظقاردمواٌـصرفممتًمبوجراءاتمذيرطقيم -دم

 .سوتمؼراسلمأحؽوممضوغقنماىؿوركمخبصقصماظعؿؾقوتماٌلؿقحمبفومسيماٌلؿقدسوتماظعوعيمواًوصيموتداولماظلؾعمبنيمػذهماٌلؿقد 3/ 

وجيىمانمؼؿؿمربطمػذهماٌلؿقدسوتمبويودىماآلظلمٌصؾقيماىؿوركمبـفوؼيمررصقيمميؽـمسـمررؼؼفومادراجمبقوغوتماالضرارماىؿرطلم

م.واردولمطشقفمايرطيمظؾقاردمواٌـصرفمواسدادمتؼورؼرمبوالرصدةمواىردموػؽذام
م

م

 اٌّسزٛداػذ اٌخبطخ/   2
 

ى
ى
ى
ى
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م

م

م

م

م

م

م

م

م

 
 

 
 

 تعاريف/ 1
م:ماإلردوظقوتماظدلؼدؼيمذ1/1

ؾماظدلؼدؼيمأوماظطرودماظدلؼدؼيمحلىمتعرؼػمأحؽومماالهودماظدلؼديماظدوظلموجيىماظؿكؾقصمسؾقفومبلدرعموضًمممؽـموهددماظردوئ

مواإلجراءاتماظيتموريم مواظؽقػقي ماىؿرطقي مظغوؼوتماظرضوبي متؼدميفو ماظدلؼد ماظيتمؼـؾغلمسؾلمػقؽي ماالردوظقوتماظدلؼدؼي اىؿورك

مسؾقفومم

م:(طفؿم50ظؾضوئعماظيتمتـؼؾمبندؿمعردؾمإظقفمربددموالؼزؼدموزغفومسـما)اظطرودماظدلؼدؼيمم1/2

 .أمـماظطرودماظدلؼدؼيماظعودؼيم

 رردمبرؼديمحيؿقيمسؾلمأعؿعيمذكصقيم. 

 ررودمبرؼدؼيمسودؼيمهؿقيمسؾلم: 

o دؾعمودقطيم. 

o ضطعمشقورماآلالتمواٌعداتمواألجفزةم. 

o اظعقـوتم. 

o اىوػزةمماظـؿوذجماظصـوسقيممبومسيمذظؽممنوذجماٌالبس. 

 .المتزؼدمضقؿيماظطردمدونمتؽؾػيماظـؼؾمسـمأظػلمدوالراممبشرط

ـمأظػلمدوالرم م.بمـمررودماظدلؼدماظلرؼعموهؿقيمسؾلمدؾعمزبؿؾػيممبشرطماالمتزؼدمضقؿيماظطردمدونمتؽؾػيماظـؼؾمس

محلؾؿومسرصؿفوماحؽومماالهودماظدلؼديماظدوظلم:اظـؿوذجماظدلؼدؼيمم1/3

م(ؼرصؼمبفمأيمعلؿـدمتؿطؾؾفماٌعوعؾيماىؿرطقي)مCP72       CP71  مممممممماإلردولحوصظيممممممم

م(عقضحمبفمربؿقؼوتماظطرودمبوظؿػصقؾ)مCN 23/22االضرارماىؿرطلماظدلؼديممممممممممممم   
 

 : و عدَ  ها 775 لسن   777المعام   الس َرادَ  لطرود البرَد طب اا ل ئح  الس َرادَ  /   

 (ياٌودةماًوعل)المتلريمأحؽوممػذهماظالئقيمسؾلماظطرودماظدلؼدؼيماظيتمؼرصضمأصقوبفومادؿالعفوموؼؿؿمإسودتفومإظلممسؾلمغصًم

م.اٌردؾمعـفم

 (13اٌودةم)غصًمسؾكماإلصراجماٌؾوذرمعـماىؿوركمبعدمددادماٌصورؼػماإلدارؼيمسـمم: 

 .لمأظػلمدوالرمطمأالمتزؼدمضقؿيماظطردمدونمتؽؾػيماظـؼؾمسؾذلررودماظدلؼدماظلرؼعمؼش -أم

اظطرودماظدلؼدؼيماظيتمهؿقيمسؾلمدؾعمودقطيمأومضطعمشقورماآلالتمواٌعداتمواألجفزةمأوماظعقـوتمأوماظـؿوذجماظصـوسقيم -بم

م.بشرطمأالمتزؼدمضقؿيماظطردمدونمتؽؾػيماظـؼؾمسؾلمأظػلمدوالرم

 ؿولماظشكصلماظقاردةمبوظطرودماظدلؼدؼيم،موؼلؿحمتـصمسؾلماألصراجماٌؾوذرمسـماظلؾعمواألعؿعيماظيتمشلومصػيماألدؿعم(22اٌودةم)م

م.بفذهماظلؾعمأوماألعؿعيموظقمطوغًمعلؿعؿؾيمعوسداماظدراجوتماظؾكورؼيمثـوئقيماألذقاطمخبالفمعوؼردمبردؿماٌرضكمواٌعوضنيم
 

 : إجراءات الوارد/ 3
 

يمإظلمذيوركماظدلؼدمأنمؼؽقنمهًماٌالحظيماىؿرطقيمؼراسلمأنمتلؾقؿماظطرودماظدلؼدؼيمإظلمػقؽيماظدلؼدمظـؼؾفومعـماظدوائرماىؿرطقم3/1

مم

ىالدادسالغصلى
ىطرودىالبرودىإجـــــراءاتىجمرك
ى
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ػرزماالردوظقوتماظدلؼدؼفمؼقعقًومهًماٌالحظيماىؿرطقيموتصـقػفوموضقدػومبويودىماآلظلمأومبوظدصوترمهًمبؼؼقمماٌكؿصقنمبوظدلؼدمم3/2م

م.اذرافماىؿوركم

وذظؽمدقاءطيمسيممX-RAYيمسرضفومسؾكمأجفزةماظؽشػمبوألذعيمؼؿعنيمضؾؾماظؾدءمسيماإلجراءاتماىؿرطقيمسؾكماظطرودماظدلؼدؼم3/2/1

م.حوظيماظطرودماظقاردةمأوماظصودرةم

وسيمحضقرمعـدوبمػقؽيماظدلؼدمصقرمتؼدؼؿماشلقؽيمبقوغوتم(معلعقرمايرطيموعلعقرمورئقسمضلؿماظؿعرؼػيم)متؼقمماظؾفـيماىؿرطقيممم3/3

 :طرودمضؾؾمصؿقفومواؼضًومػذهماظطرودممبعوؼـيماظطرودمواثؾوتمايوظيماظظوػرؼيمظؾ

 هدؼدمجفوتماظعرضماظرضوبقيمواالعـقيمانموجدتم. 

 هرؼرمربضرماثؾوتمحوظيمسيمحوظيموجقدمأيمسفزماومزؼودةماوماخؿالفمسيمعشؿقلماظطرودمسـمعومػقمعقضحمبوالضرارماظدلؼديمأوم

 .اٌلؿـداتماٌرصؼيمبوظطرودم

 ردقمماٌلؿقؼيمسؾلماظـؿوذجماظدلؼدؼفماثؾوتماٌعوؼـيموهدؼدماظؾـدمواظؼقؿيمواظضرائىمواظ. 
 

 :مع م حظ  
ماٌلؿقؼيممبقجىماالضرارماىؿرطلم .أم مواظؼقؿيموضقؿيماظضرائىمواظردقم ماظؾـد ماالجراءاتماىؿرطقيمعـمععوؼـيموهدؼد انمتؿؿ

قصمسؾقفوم،مطؿومالموالمجيقزمتؼدؼؿماضراراتمذيرطقيمسؾلممنقذجماظؾضوئعمسـماظطرودماظدلؼدؼيماالسيمايوالتماٌـصمC Nم23/22

مالتػوضقيم مرؾؼًو ماظؿؼققؿ ماظؼقؿيموؼؿؿ مٌـوضشي ماظدلؼدؼي ماصقوبماظطرود مادؿدسوء مبوظؼقؿيمجيقز ماظلوبعيماًوصي ماٌودة مأحؽوم تـػقذ

م.وسيمحوظيماظؿظؾؿمتؿؾعماإلجراءاتماًوصيمبذظؽمعـظؿيماظؿفورةماظعوٌقيمشراضماىؿرطقيماظصودرةمسـمظأل

ماالجراءاتماىؿرطقي .بم مؼلؿحممتؿؿ مطؿو ماظطرود مػذه مسـ م ماالصراج مظلرسي ماظدلؼد مررود مجبؿورك ماىؿرطقي م ماظـظؿ هًمطوصي

بودؿرلادماظطرودماظدلؼدؼيمهًمطوصيماظـظؿماىؿرطقيموىؿوركمررودماظدلؼدماالدؿعوغيممبلعقريماظؿعرؼػيماٌؿكصصنيمسيمحوالتم

م.اظضرورةم

ظيتمتلّؾؿمشلوموصؼمعومؼـؾًمعـمتػوصقؾمسيمربضرماىردمأوماإلدؿؿورةمتؽقنمعصؾقيماظدلؼدمعلؽقظيمسـمدالعيمعشؿقلماظطرودما .جم

م.موالجيقزموؿقعماظطرودمسيممنقذجمأومبقونمذيرطلمواحدمظذاتماٌؿعوعؾمحلىماألحقال

تؾؿزممعصؾقيماظدلؼدمبؿؼدؼؿماإلردوظقوتماظدلؼدؼيمٌصؾقيماىؿوركمبوٌلؿـداتماظقاردةمععفومخوصيماظػقاترلموالجيقزمشلومغزعم .دم

 .يمعلؿـدمأومصؿحماظطرودمإالمسيمحضقرماىؿوركمأ

مم3/4 معـماالجراءاتماىؿرطقي ماالغؿفوء مبعد مواظؿـؿنيم) ماٌعوؼـي م( مواالعـقي ماىفوتماظرضوبقي معقاصؼي مبودؿقػوء ماظدلؼد مػقؽي موضقوم انم)

 .سـمػذهماظطرودمؼؼقممعدؼرماظؿعرؼػيمبوظؿقضقعمسؾلماظـؿقذجماظدلؼديموؼؽقنمذظؽممبـوبيماالصراجماىؿرطلم(موجدت

بوظطرودماظيتممتماالصراجمسـفومعرصؼًومبفممنقذجماالضرارمحقٌمؼؼقممم(ررودم15)اظـؿقذجمطشػمتػرؼغمأومتردؾمػقؽيماظدلؼدمظؾفؿركمم5/م3

بفممعرصؼووإردوظفمم(ررودم15)ماىؿركمبؼقدػومسيمدصذلماومبويودىماآلظلمبؾقوغوتماظطرودمواظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيموارضومماظـؿقذج

 .اظـؿوذجماظدلؼدؼيماظلمادارةمحػظماٌلؿـداتم

 .تؼقممػقؽيماظدلؼدمبؿقرؼدماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيماظلماىؿركمرؾؼًومظألتػوقماٌدلممبنيماىؿوركموػقؽيماظدلؼدممم3/6

 ظدلؼدؼفمبرضؿماظؼلقؿيمتؼقممحلوبوتمذيركمررودماظدلؼدمبؿؼػقؾمضققداتمررودماظدلؼدمسيماالدراجماآلظلماومدصذلمضقدماظطرودمام3/7

ىؿركمررودماظدلؼدممؼؼدمصوحىماظشلنمعـماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيموسيمحوظيموجقدماظطرودممبؽوتىماظدلؼدماظػرسقيممسيمحوظيمتظؾؿم3/8

اظـظرموسيممحقٌمؼمذرمعدؼرماىؿركمبودؿدسوءماظطردماظلماٌرطزماظرئقللموتشؽؾمىـيمالسودةعرصؼًومبفماٌلؿـداتماٌمؼدةمظؾؿمتاٌكؿصم

م،موسيمحوظيمسدممتعدؼؾمسيم حوظيمدبػقضماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمدبطرمػقؽيماظدلؼدمبوظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمبعدمتعدؼؾفو

م.ماظضرائىمواظردقممؼقضحمظصوحىماظشلنمضرارماظؾفـيمتػصقاًل

م

م
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 :الحالت ال ٍ َحرر عنها إقرارات جمركَ  بدل من النماذج البرَدَ م3/9

 .دماظدلؼدؼيماظيتمؼػرجمسـفومبـظوممذيرطلمخوصمعـؾماظذلاغزؼًمواإلسػوءاتمواإلصراجماٌمضًماظطرو .1

 :االدؿرلادمظالوورمسيمايوالتماآلتقيم .2

 مخبالفمتؽؾػيماظـؼؾمم(اظػلمدوالرم)مم$2000ررودماظدلؼدماظلرؼعماظيتموووزمضقؿيماظطردم. 

 ظشكصلماوماًوصماوماظيتمالمتؿقاصرمصقفومصػيماظلؾعماظقدقطيمررودماظدلؼدماظعوديمواظيتمدبرجمسـمطقغفومظالدؿكدامما

 .وضطعمشقورماالالتمواٌعداتمواالجفزةماوماظعقـوتماوماظـؿوذجماظصـوسقيم

 .سيمحوظيمورودماظطرودماظدلؼدؼيمبدونماظـؿقذجماظدلؼديمحيررمػذاماظـؿقذجممبعرصيمذيركمررودماظدلؼدمم:م حوظ  

م: دمورودػومسؾكماىؿوركالمتعرضمايوالتماآلتقيمسـم3/10

 .بطوضوتموخطوبوتمتؿضؿـمردوئؾمذكصقيمصؼطم .أم

 .ظؾؿؽػقصنيممغشرات .بم

 .مأوراقمعطؾقسيمشرلمخوضعيمظؾضرائىمواظردقمماىؿرطقي .جم

 
 : إجراءات ال ادر/  

 :إحؽوممسوعيمم4/1

م:تعرضماالردوظقوتماظدلؼدؼيماظصودرةمسؾلماىؿوركمسيمايوالتماآلتقيم

 عمؼؾزممايصقلمسؾلمأيمعقاصؼوتمظؿصدؼرػوماذامطوغًمهؿقيمسؾلمبضوئ .أم

 .اذامطوغًمهؿقيمسؾلمبضوئعمدبضعمظؼققدمأومحظرمتصدؼرماومتؿطؾىمردقعًومأومضرائىمسـدماظؿصدؼرم .بم

 .اذامطوغًمهؿقيمسؾلمطؿقوتموورؼيم .جم

 .اظطرودماظيتمدبضعمظؾػقصمسؾلمأدوسماالغؿؼوءماظعشقائلم.مػـ

م(م.غفوئلمـمعمضًمـماسودةمتصدؼرم)مدؼيمهًمأيمغظوممذيرطلمؼلؿحمبؿصدؼرماظؾضوئعمسيماردوظقوتمبرؼم4/2

واظقثوئؼماٌرصؼيمبفومطوصقيمظألشراضماىؿرطقيمجيىمضؾقلمػذهمم 23CN،م22حقـؿومتؽقنماٌعؾقعوتماٌدوغفمسيماظـؿوذجماظدلؼدؼيمم4/3

 .ماٌقضقيمسوظقفاظـؿوذجمطؿصرؼحمذيرطلمبودؿــوءمايوالتم

م:مإجراءاتمررودماظصودرم4/4

ماظدلؼدي4/4/1 ماظـؿقذج موحيرر ماىؿرك ماظل ماظرادؾ موصقرتني)مؼؿؼدم مأصؾ معـ م( مذيرطقي مذفودة مأو مصودر)ـ ظؾؽؿقوتمم(منقذج

 .مماظؿفورؼي

ماظـؿقذجماظدلؼديموربؿقيماظطردموبقوغوتمم4/4/2 مبرضؿمعلؾلؾموتقضقحمرضؿ مبدصذلمععمترضقؿفو ماظقؽذلوغقًو ماظطرودماظصودرة مضقد ؼؿؿ

 .اخلم..م.اظرادؾمواٌردؾماظقفم

ـموهصق4/4/3 مانموجدتم كؿصممبراجعيمعشؿقلماظطردموامتومماجراءاتماظؿصدؼرموادؿقػوءمعقاصؼيماىفوتماظرضوبقيمواالعـقيـم ؾمؼؼقممعقزػماىؿركمٌا

ـمانموجدتممأومردقمأيمعلؿقؼوتم  .ضدمتؽقنمعلؿقؼيمسـدماظؿصدؼرم

بوظطرؼؼيماٌؼؾقظيمعـدوبمػقؽيماظدلؼدموؼلؾؿمٌـدوبمػقؽيماظدلؼدمؼؿؿمهرؼزماظطرودموشؾؼفوممبعرصيمعلعقرماىؿركمسيموجقدم4/4/4

 .ذيرطقًوم،مواظيتمتؿـودىمععمتغؾقػماظطرودم

ممظؾطرودماٌصدرةمبـظومم.ك126ؼراسلمامتومماالجراءاتماىؿرطقيمبشفودةمصودرمسـماظؽؿقوتماظؿفورؼيماٌصدرةموهرؼرمادؿؿورةمم4/4/5

 (اخلم.مضمبوًورجماصالحمواسودةمـمسر)ماظؿصدؼرماٌمضًم

اسودةماظطردماٌصدرمسـدمسدمماالدؿداللمسؾلمسـقانماٌردؾماظقفماومسيمحوظيمرصضفماالدؿالممانمماظرادؾسـدمرشؾيم: اسودةماظطردمٌصدره4/4/6

قؽيمؼقضحمذظؽمسؾلماظـؿقذجماظدلؼديموسيمػذهمايوظيمؼؿؿمعراجعيمعشؿقلماظطرودمسؾلماٌلؿـداتموؼغؾؼممبعرصيماىؿركموؼلؾؿمشل

م.سؾكمأنمؼؿؿمردماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمسؾقفومواظلوبؼمهصقؾفوموصؼًومظؾـظومماٌؿؾعمماظدلؼدمإلسودةمتصدؼره

مععم ماٌطوبؼي موتؿؿ ماظدلؼد معـدوبمػقؽي ماىؿركموسيموجقد معلعقر ممبعرصي ماظطرد مععوؼـي مؼؿؿ ماظلوبؼمتصدؼرػو ماظطرود مسقدة سـد

وبؼيمؼمذرمعـماظؾفـيماىؿرطقيمبوٌقاصؼيمسؾلمتلؾقؿفومألصقوبفومداخؾماظؾالدموؼؼقدماظطردماالصـوفماظلوبؼمتصدؼرػوموسيمحوظيماٌط

م.سيمدفؾماظطرودماٌعودةم
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م

 : جزئ  الطرود / 5
معـؾمأنمهددمجفيمععقـيماظلؿوحمبؽؿقوتمععقـيمظؾطردماظدلؼديمأوم سيمحوظيموزئيماظطرودمأليمدؾىمأومرصضمبعضماألصـوفمرضوبقًو

م:فمرضوبقًومأومادؿرلادؼًومصلنمصوحىماظشلنمزبرلمبنيمرصضمبعضماألصـو

 م.إسودةماظطردمبوظؽوعؾم

 مظؾفؿوركفمواظؿـوزلمسـوإسودةمتصدؼرماظؾوضلمأاألصراجمسـماٌلؿقحمبفم. 
 

 :المهمــ  / 6
عمبوٌكوزنماظدلؼدؼيم،موؼراسلماثـوءمبؼوءماظؾضوئ.اظطرودماظيتمملمؼؿلؾؿفوماصقوبفوموملمتعودماظلمعصدرػومتؼقدمعفؿؾمبعدمثالثيمذفقرم

م.اخطورماصقوبماظشلنمثالثيمعراتمبوخطورمبعؾؿماظقصقلمسؾلمأنمؼقضحمبوالخطورماظـوظٌمعقسدمضقدػومعفؿؾم

 .بعدمعرورماظـالثيمذفقرمتعودماظطرودماظلمصوظيماىؿركمظؽشػفوموادبوذماجراءاتماٌفؿؾم
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ى

 
 انرخسيٍ مبخازٌ داخم انذوائر اجلًركيح  1/1

 مبفمؼؿؼدممصوحىماظ ماظؿقطقؾماٌالحلمبطؾىمغؼؾمظؼلؿمايرطيمجبؿركماظدخونمعرصؼو مأو معـم)شلنم مصقرة ماٌالحلمـ أذنماظؿلؾقؿ

م.محقٌمؼؿؿمغؼؾماظردوظيمإديماٌكوزنم(ماٌـوصلؿق

 ؼؼقممعلعقرمايرطيماٌكؿصمهًمإذرافممضلؿمايرطيموسيمحضقرمعـدوبماظؿقطقؾماٌالحلمموأعنيماٌكزنمبوٌلؿقدسوتمبقزنم

 رودمبوظؽوعؾممماظط

 علؾلؾمـممصػيمماظطرودمـممغقعماظدخونمـمماظقزنم)مؼؿؿموزنماظطرودممبقجىماٌقزانماإلظؽذلوغلموؼقضعمادؿقؽرمبوظؾقوغوتماآلتقيم

وصكمحوظفمسدمموجقدماٌقزانماإلظؽذلوغلممؼؿؿمترضقؿماظطرودمبوظؽوعؾمبلرضوممعلؾلؾيمتؾدأمبؾداؼيمطؾمسوممحبقٌممتقزم(مماظػعؾلمم

معـماظلـيمصؿـالمعلؾلالتمسومماألرضومم موتقضحماألرضوممسؾكماظطرودمم2/09،مم1/09تؽقنمطوألتلمم2009بلخرمرضؿقـــــم وػؽذا

بوظقدقؾيماٌؿوحيموؼػضؾمادؿكدامماظؾورمطقدمأوموضعمادؿقؽرزمسؾكماظطرودمبوألرضومممواظؾقوغوتممومتدرجمسيمجدولمبوظشؽــــــؾم

م:اظؿوظلم

مظقصيممممممممممرضؿماظطرؼؼإدؿماٌلؿقردممممممممرضؿماظؾق

مغقعماظدخونمممممممممممتورؼخماظقرودممممممممممماظؾوخرةممم

م(بوظيممماخلم–طرتقغيم)ماٌـشلممممممممممممممممصػيماظطرودم

 اظــــــــــــــــــــــــــــقارد

 اظقزنمبوٌـوصلؿق اظقزنماظػعؾل علؾلؾماظطرود

   
معــــــدوبماظؿقطقــؾمممممممممممممممممممممأعقــــــماٌكــــزنمممممممممممممممم

م)مممممممممممممممممممممممممممم(ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم)ممممممممممممممممممممممممممممم(ممممممممممممممممم

معلعــــــــقرماىؿركممممممممممممممم

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ)ممممممممممممممممممممممممممممم(مممممممممممممم

 ماظقزنم متؼؾؾيماىؿوركموظصعقبيموزنماىؿقعمانمؼؿؿ مبقونمسؾقة ماظعددمجيقزمٌدؼرماىؿركمصكمحوظيموجقد اظردوئؾمطـرلة

م مم10بوىشينمظـ موزنم% مؼؿؿ ماالخؿالفم موصكمحوظي مسـفو ماٌـقة مظؽشقفماظقزن مبدؼؾي ماظعؾقة موتعؿدلمضقائؿ ماظطرود مسدد عـ

 .معاىؿق

 تؽقنمبدؼؾيمظؽشقفم(ممم.كم27)موؼدونمصكماظـؿقذجماٌعدمظذظؽمم،زؼـماظؽذلوغقي،مؼؿؿماظقزنمؼدوؼوماصكمحوظيمسدمموجقدمعق

 .ماظقزنماالظقي

 م م ماظؽشقفماظقدوؼي مرؾوسيمزيسمغلخمعـمايودىماآلظلمأو م)وؼؿؿ مم.كم27اإلدؿؿورة م( مٌـدوبم،بؾقوغوتماظؾقظقصي مغلكي تلؾؿ

اٌكزنموغلكيمظؼلؿمايرطيمموغلكيمظؼلؿماألرصدةموغلكيمترصؼمبطؾىماظـؼؾموأذنماظؿلؾقؿموهػظمبؼلؿماظؿقطقؾموغلكيمالعنيم

موعلعقرم موعـدوبماظؿقطقؾ مأعنيماٌكزن ماظـلخ مسؾكمػذه مؼقضع موؼراسكمأن ماظؽؾقي مبوظشفودة اٌـوصلؿقمجبؿركماظدخونمينيمإرصوضفو

 ؼؽقنمضلؿمحرطيماىؿركمعلؽقاًلمسـمذظؽاىؿركم،وتلؾؿمصقرةمضقئقيمظصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفمو

 م.ؼؼقمماٌـوصلؿقمبنجراءماظؿلقؼيماظالزعيموإدبوذماظالزممسبقماظعفزمأوماظزؼودةمرؾؼًومظؼوغقنماىؿوركموالئقؿفماظؿـػقذؼيم

 
 

ىالدابعالغصلى
ىالدخانىإجـــــراءاتىجمرك
ى
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 انرخسيٍ تاإليذاعاخ اخلارجيح  1/2
ماظـؼـــؾممبقجىمدبزؼـمبوالؼداسوتماًؼؿؼدممصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفمظؼلؿمحرطيماظدخونمبطؾىم -أم ورجقيموؼؿــــــــــــؿ

 .مداخؾماٌدؼـيرؾىماظؿكزؼـمإديماالؼداسوتماًورجقيم

أعومصقؿومؼؿعؾؼمبـؼؾماظردوئؾمإديمإؼداسوتمدبضعمظإلذرافماٌؽوغلمىؿوركمأخرىمصقؿؿماظـؼؾمبعدمهرؼرمذفودةمتراغزؼًممم

م.مشراضماظذلاغزؼًمصؼطمورؾىمإردولمإديمعؼرماٌلؿقدعماًوصموتعدماظؼقؿيماٌؼرمسـفومأل

تؼقممىـيماظؿـؿنيمبؿؼدؼرماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمبصػيمعؾدئقيمسؾكمأدوسموزنماٌـوصلـؿقموذظؽمظغرضمتؼدؼرمضؿوغوتم -بم

م.اظـؼؾمإديمػذهماالؼداسوتماًورجقيم

م -جم مواظعرضمسؾكمجفوز ماٌعوؼـي مبعد ماالؼداسوتماًورجقي مإدي مضؿومX RAYتـؼؾ موتؼدؼؿ ماظضرورة ماظـؼـــؾمسيمحوظي غوتم

 .اظالزعيم

ماظدخونم مذيرك موإخطور ماًورجقي ماالؼداسوت مإدي ماظؾضوسي موصقل مصقر ماآلظل مبويودى مواإلدراج مواظذلضقؿ ماظقزن مإجراءات تؿؿ

مإلضوصؿفومإديمرصقدماظشرطيمبؼلؿماألرصدةمممممم

 
  األرصذجاإلجراءاخ تقطى  /2
م ؼؿــــــــؿمإدراجمبقوغوتمطؾمبقظقصي(ماظقزنماظقدوىم)ممم.كم27لماومادؿؿورةمعـمواضعماظـظومماآلظلمأوماظؽشػماٌردؾمعـمايودىماآلظ

مـ:مسؾكمذؽؾمجدولمبوظؾقوغوتماظؿوظقيمبندارةماألرصدةمم

ماٌـشلمممممماظصـػمممممممماظطرؼؼمممرضؿماظؾقظقصيممماظؾوخرةممممممادؿمصوحىماظشلنم

م(بوظيمممماخلمم–طرتقغيم)مروداظصـػممممممممممصػيماظطممممممممممممماظـقعممتورؼخماظقرود

 اٌـصرف اظقارد

 رضؿماظشفودة اظقزنماظػعؾل علؾلؾماظطرود
م

 تورخيفو
 رضؿماظؼلقؿي

م

 تورخيفو
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  اإلفراج ترضى انىارد انُهائي عٍ رضائم انذخاٌ اخلاو وادلصُعإجراءاخ  /3

 :يف حانح اإلفراج عٍ انثىنيصح يرج واحذج 3/1
 ماجماظؾقوغوتمبويودىماآلظلمبلحدماظطرقماآلظقيماٌؿصؾيمبوظـظومماآلظلمٌصؾقيماىؿوركمؼؼقممصوحىماظشونمبندر

 متؿؿم محقٌ ماظدخون مجبؿرك ماالدؿؼؾول مظشؾوك ماٌطؾقبي مواٌلؿـدات ماٌؿقؽـ ماإلضرار مبف معرصًؼو م، ماىؿرطل ماإلضرار معؾػ تؼدؼؿ

م.مماإلجراءاتماٌعؿودةمبشؾوكماالدؿؼؾولم

 مبرضؿمعلؾلؾمأومإؼصولمبودؿالمماٌؾػموتقضقحمرضؿماإلؼصولمسؾكمشالفماٌؾػممتلؾقؿمعؼدمماإلضرارمإؼصول

 مإردولمطشػمبوألصـوفماٌرادماإلصراجمسـفومظؼلؿماألرصدةمآظقومممممم

-م:(سيمحولمدؾؼماظؿكزؼـممبكوزنماظدخون)مؼؼقممضلؿماألرصدةمبوألتلممم3/1/1

 ومعؾدئقطيوممخصؿماظطرودماٌرادماإلصراجمسـفومعـمرصقدمصوحىماظشونمخصؿطي 

 بورضوممواوزانماظطرودموإردولماألصؾمإظلمىـيماظؿـؿنيمإلرصوضفمبوألضرارماىؿرطلمواظصقرةمظؼلؿم(مأصؾموصقرةم)مرؾوسيمطشػم

م.ايرطيم

م

م
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-م:تؼقممىونماظؿـؿنيمبنمتومماإلجراءاتماىؿرطقيماٌعؿودةمسيماظقاردماظـفوئلمم3/1/2

 مبراجعيماظؼقؿـــــيممواظؾـدمواظؿلطدمعـمادؿقػوءماظؼققدماإلدؿرلادؼيم(مسمضلؿماظؿعرؼػيرئق+معلعقرماظؿعرؼػيم)متؼقممىـيماظؿـؿنيم

مواظرضوبقيمم

 معطوبؼيماألوزانماٌقضقيمبوظػقاترلمععماظؽشػماٌعدمبؼلؿماألرصدةمم

 ونمسؾقةمتػصقؾلموعؼؾقلموسيمحوظيموجقدمبقؼؼقممعلعقرمايرطيممبراجعيمأرضومماظطرودمواظؿلطدمعـمعطوبؼؿفومظؾؾقونماٌؼدممواظػقاترلم

مم.بوىشينموسيمحوظيماًالفمؼؽشػموؼقزنماىؿقعم%م10ذيرطقًومؼؿؿمطشػمووزنمغلؾيم

 تؼدرماظضرائىماىؿرطقيموشرلػومعـماظضرائىمواظردقمماٌؼررةمسؾكماظدخونماٌلؿقردمرؾؼًومظألوزانماظػعؾقيماظيتمورؼفوماىؿوركم

ماظش مبؼقائؿ ماٌقضقي ماألوزان مأو ماظؿكزؼـ مسـد ماٌقاد مأحؽوم مأرجحمععمعراسوة م117،مم38،مم37)قـمأؼفؿو مضوغقنماىؿوركم( عـ

م.م2008ظلـيم(م189)وتطؾقؼًومألحؽومماظؼرارماظقزاريمرضؿم

 مسؾكم مواظؿقضقع ماظشوعؾي ماظػـقي مبوٌراجعـي ماظؿعرؼػي معدؼر مؼؼقم مواظرضوبقي ماإلدؿرلادؼي ماظؼققد موادؿقػوء مواٌطوبؼي ماٌراجعي بعد

مراجموحقاصظماظلدادماٌؿقؽـيمغلكيتمإذنماإلص

 ؼؼقممضلؿماإلجراءاتمبػصؾمإذنماإلصراجموصقرةمإذنماإلصراجموؼرصؼمبؽؾمعـفؿومصقرمرؾـــــــؼماألصؾمعـمبقونماظعؾقةموطشػماألرصدةم

موؼردؾمأصؾمإذنماإلصراجموحقاصظماظلدادمإديمذؾــــــــوكماالدؿؼؾولمم

 مظلدادماظضرائىمواظردقممم(مرؾًؼوممٌومػقمعؿؾعم)ماًزؼـيمأوماظؾـؽمؼلؾؿمحقاصظماظلدادمظصوحىماظشلنمحقٌمؼؿقجفمإديم

 معقاصؼيمجفوتماظعرضم مؼؿؼدممصوحىماظشلنمبؼلوئؿماظلدادمإديمذؾوكماإلدؿؼؾولموسيمحوظيمإدؿقػوء بعدمددادماظضرائىمواظردقم

لكيمجفوتماظعرضمعؼوبؾمتلؾقؿمؼلؾؿمصوحىماظشلنمأصؾمإذنماإلصراجموعرصؼوتفمغ(مالمعوغعمعـماظصرف)ؼمذرمسؾكمإذنماإلصراجم

 .اإلؼصولم

 ؼؿؼدممصوحىماظشلنمإظلماظؾفـيماىؿرطقيممبقضعماظؿكزؼـمظؾؿعوؼـيمحقٌمؼلؾؿمأصؾمإذنماألصراجمٌلعقرماظؿعرؼػيمظؾؿعوؼـيموسيم

 .وأخطورمذيركماظدخونمبوٌطوبؼيم(مالمعوغعمعـماظصرفم)حوظيمإدؿقػوءمجفوتماظعرضمؼمذرم

 والؼؿؿماظصرفمإالممرهمعـمىـيماٌعوؼـيمبوٌطوبؼيمبنردولمصقرةمإذنماألصراجممبرصؼوتفمظؾوبماظصرفؼؼقممذيركماظدخونمبعدمأخطو

م.بعدماٌطوبؼيمبنيماألصؾماظذيمحبقزةمصوحىماظشلنمواظصقرةم

-م:ؼؼقممضلؿماإلجراءاتمبعؿؾماألتلمم3/1/3

 ضلؿماألرصـدةممظؾكصؿممغفوئقطيومبؿقضقحمرضؿماظؼلقؿيمإسدادمبقونمبوإلضراراتماىؿرطقيماٌلددمسـفوماظضرائىمواظردقمموإردوظفمإديم

مأعومماظطرودمم

 مإرصوقمضلوئؿماظلدادممبؾػماإلضرارماىؿرطلموإحوظيماإلضراراتمظؾؿراجعيمثـؿمإدارةمحػـظمماٌلؿـداتم

 مإردولمصقرةمأذنماإلصراجموعرصؼوتفمظؾوبماظصرفم

 وإردولماإلضراراتماىؿرطقيمإديمإدارةمحػظماظؾقوغوتمتلؽنيمصقرةمأذنماإلصراجموطروتماظصرفمبوٌؾػمبعدممتومماظصرفم 
 

 :يف حانه انصرف اجلسئي نهثىنيصح  3/2
 

 :إجراءات عند الورود  3/2/1
م مدـقيم)هرر معلؾلؾ مبرضؿ ماظؽؾقي ماألصؾلم(اظشفودة ماٌلؿقرد مبودؿ م مبويودىماآلظلم، مبوظؽوعؾ مبقوغوتماظؾقظقصي مإدراج حقٌمؼؿؿ

 :لؿقمحقٌمؼؿؿمظؾردوظيماٌقضحمازلفمبوٌـوص

 م.اٌعوؼـيمواٌطوبؼيم

 مادؿقػوءماظـقاحلماظرضوبقيمواألعـقيمم

 م.ادؿقػوءمتلذرلاتماالتػوضقوتممأنموجدتمم
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عقاصؼيماىفــوتماظرضوبقـيمأنموجدتمبوإلضوصيمإديماٌلؿـداتماظلوبؼماظؿـقؼفمسـفومفومهػظمػذهماألضراراتمبؼلؿماإلجراءاتمعؾقؼومب

إمتوممطوصـيماإلجراءاتماٌـقهمسـفومسوظقيموالمجيقزمظصوحىماظشلنماالحؿػوزمبفوموظفمأنمؼطؾـــــىمصقرةمرؾؼممبؼلؿماٌـوصلؿقموذظؽمبعــد

 .األصؾمعـفوم

 :م حوظ  
 .ممالتعؿدلماظشفودةماظؽؾقيمإضرارًامذيرطقًومبردؿماظقاردموإمنومذفودةمإجراءاتمأوظقيم

 :إجراءات الرصف اجلزيئ  3/2/2
م.بوظؿـوزلمظؾؿلؿقردماىزئلم(مربررماظشفودةماظؽؾقي)حىماظردوظيماظقاردةمبنزلفمسيماٌـوصلؿقمؼؼقممصوسيمحوظيماظؿـوزلم -

 مم.كم46مبدصذلموؼؼقدماإلضراربنضرارمذيرطلمواردممبعددماظطرودموأرضوعفوماٌطؾقبمدقؾفومماٌؿـوزلمظفأومؼؿؼدممصوحىماظشلنم -

 :ؾمبردؿماظقاردماظـفوئلماظلوبؼماظؿـقؼفمسـفومععمعراسوةمحقٌمتؿؿماإلجراءاتماىؿرطقيماٌؿؾعيمسيماإلصراجمسـماظردوئ -

 ممظإلضرارماىؿرطلم.كم46دعرماظصرفماٌؿؾعمظؿقدؼدماظؼقؿيمؼقمماظؼقدمبدصذلم. 

 تقضحمبوإلضراراتماىؿرطقيمرضؿماظشفودةماظؽؾقيم. 

 ؼؽقنماٌؿـوزلمظفمػقماٌلؽقلمسـمادؿقػوءماظؼقاسدماالدؿرلادؼيم. 

 ؿرطقيماٌـصرصيمإديمضلؿماألرصدةمظؾكصؿمعـماظرصقدمؼردؾمبقونمبوإلضراراتماى. 

 تلؿقصكمطوصيماظؼققدماإلدؿرلادؼيمواظرضوبقيماظيتمملمتلؿقصكمسؾكماظشفودةماظؽؾقيم. 

 اظردوظيمبدونمحدمأضصكموؼؿؿمتلقؼيموهصقؾماظضرائىماىؿرطقيموشرلػومسـدمأخرموزئيمأومبعدمإغؿفوءمجيقزموزئيم

عـمضوغقنماىؿوركمتطؾقؼًومألحؽومماظؼرارماظقزاريمرضؿم(م117،مم38،مم37)مراسوةمأحؽومماٌقادمعدةماظؿكزؼـمأؼفؿومأضربمععمع

 .م2008ظلـيم(م189)

ماألصراجم - مأصؾمإذن مظصوحىماظشلن مؼلؾؿ ماظؽؾقي ماظشفودة موعـ معـماظرصقد ماظؽؿقوتماٌـصرصي موخصؿ ماظضرائىمواظردقم مدداد بعد

 (فمسددماظطرودموأرضوعفومصقرةمرؾؼماألصؾمعـمبقونماظعؾقةمب)ممبرصؼوتفم

    إجراءاخ اإلفراج عٍ انذخاٌ اخلاو يٍ ادلالحق اخلارجيح/ 4
  

تؿؿماإلجراءاتماٌؿؾعيمسيماإلصراجمسـماظردوئؾمبردؿماظقاردماظـفوئلموؼلؾؿمصوحىماظشـــــلنمأوممعـمؼـقؾفمأصؾمإذنماإلصراجموتردؾمم4/1

مصقؾيمعـدوبمذيركمممصقرتفمإديماٌؾقؼمبوظػوطسمأومأيمررؼؼيمإظقؽذلوغقيمأو

مؼؼدممصوحىماظشونمأصؾمإذنماإلصراجموعرصؼوتفمإديماظؾفـيماىؿرطقيمبوٌؾقؼممم4/2

مبراجعيمأصؾموصقرةمإذنماإلصراجموإجراءماٌعوؼـيمواٌطوبؼيمصـػًوموطؿًوموسيمحوظيماٌطوبؼيمتؼقمماظؾفـيماىؿرطقيماٌؿقاجدةمبوٌؾقؼمم4/3

وبؼيمواإلذنمبوظصرفموؼلؾؿمصوحىماظشلنمأصؾمإذنماإلصراجموتعودمصقرةمإذنماإلصراجمإديمذيركمؼؿؿماظؿلذرلمسؾكمإذنماإلصراجمبوٌط

م.اظدخونمبعدممتومماظصرفم

ؼؼقممضلؿماإلجراءاتمجبؿركماظدخونمبوًصؿماظـفوئلمعـماألرصدةموإرصوقمصقرةمإذنماإلصراجمبوٌؾػموإردوظفمإديماٌراجعـــيممثؿمم4/4

م.إدارةمحػظماٌلؿـداتمم
م

  إجراءاخ نصق طىاتع انثُذرول عهى األصُاف ادلعفاج أو خانصح انضرائة اجلًركيح وغريها يٍ انضرائة وانرضىو/ 5
 

 :   بع اإلجراءات اِ َ ..  فٍ حال  الرغب  فٍ ل ق طوابع البندرو  بمعرف  المورد فٍ ال ارج أثناء عم َ  ال  نَع 5/1
م (أم) مدول مشرل مدول ماألصـوفمعـ مػذه مإدؿرلاد محوظي متؿؾعمسي مضرائىمذيرطقي موارداتفو مسؾك مواظيتمؼلؿقؼ ماظؿػضقؾقي اإلتػوضقوت

 :اإلجراءاتماآلتقيم

 ؼؿؼدمماٌلؿقردمبطؾىمإديمي ؼ1ػ

ؼؼدمماٌلؿقردمتعفدمبلنمؼؿؿماإلدؿرلادمأومإسودةمطؿقيماظؾـدرولمطوعؾيمخاللمعدةمثالثيمأذفرمعـمتورؼخمإدؿالمماظطقابعم ؼ2ػ

 .قرممبقاصؼيمرئقسماإلدارةماٌرطزؼيماٌكؿصموجيقزمعدػومعدةمأخرىمالموووزمثالثيمذف

مظؾؿعرؼػيماىؿرطقيموضوغقنمضرؼؾيم ؼ3ػ ؼؼقمماىؿركماٌكؿصمبنحؿلوبماظضرائىماىؿرطقيموضرؼؾيماٌؾقعوتموشرلػومرؾؼًو

 .اٌؾقعوتموذظؽمسـمإذيوظلماظصـػماٌلؿقردماٌقضحمبوظػقاترلمإدذلذودًامبعددماظطقابعماظيتمدذلدؾمظؾكورجم



 

61 

 2011مدؾؿؿدل

ردمخطوبمضؿونمعصرسيمغفوئلمشرلمعشروطموشرلمضوبؾمظإلظغوءمبؼقؿيماظضرائىماىؿرطقيموضرؼؾيماٌؾقعوتموشرلػومؼؼدمماٌلؿق ؼ4ػ

عـماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمسؾكمطوعؾمطؿقيماظؾـدرولماٌلؾؿيمواظيتمدقؿؿمإدؿرلادػومخاللماٌدةماحملددةمأومإسودةمرقابعم

 .اظؾـدرولمطوعؾيم

عـمإدارةماظؿقرؼداتمبوٌصؾقيممبعرصيماىؿركماٌكؿصمواظذيمؼؼقممبؿصدؼرػوممبعرصؿفمإديماٌصـعممؼؿؿمإدؿالممرقابعماظؾـدرولم ؼ5ػ

مععمتقضقحممتومم سيماًورجمسؾكمغػؼيماٌلؿقردموذظؽمبعدمتلؾقؿفمإديمذيركماظدلؼدماظذيمدقؿقديمإردوظفمإديماًورجمربرزًا

 .اإلدؿالممسؾكماظؾقصؾيم

مسؾقفمرقابعماظؾـدرولموؼؿؿماظؿقؼؼمعـمورودممبعدمظصؼمرقابعماظؾـدرولمسؾكماٌـؿٍ ؼ6ػ سيماًورجمؼؿؿمإدؿرلادماٌـؿٍمعؾصؼًو

طوعؾمطؿقيماظطقابعمعؾصؼيممبعرصيمىـيماظؿعرؼػيماٌكؿصيموؼؾؿزمماٌلؿقردمبنسودةمطؿقوتماظؾـدرولماظؿوظػيمأوماشلوظؽيم

 .وطذظؽماظيتمملمؼؿؿمإدؿكداعفومظؾفؿركماٌكؿصم

تمعؾصؼمسؾقفوماظؾـدرولمؼؿؿمحصرماظؽؿقوتماظقاردةماٌؾصؼمسؾقفوماظؾـدرولموحصرمطؿقيماظؾـدرولمسـدمإسودةمإدؿرلادماٌـؿفو ؼ7ػ

اظيتمملمتلؿكدمموطؿقيماظؾـدرولماظيتمملمتلؾؿمظؾفؿوركموهصؾماظضرائىماىؿرطقيموضرؼؾيماٌؾقعوتموشرلػومعـماظضرائىم

م م ماألخرىمسؾكماٌـؿفوتماظقاردة مهصؾمواظردقم ماظؾـدرولمطؿو معـممسؾقفو ماٌؾقعوتموشرلػو موضرؼؾي ماىؿرطقي اظضرؼؾي

 .اظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمسـمطؿقيماظؾـدرولماظيتمملمتلؾؿمظؾفؿوركم

إذامملمؼؾؿزمماٌلؿقردمبنسودةمإدؿرلادماألصـوفماٌؾصؼمسؾقفوماظؾـدرولمأومبنسودةمطؿقيماظؾـدرولمإديماىؿركماٌكؿصمخاللم ؼ8ػ

ماظؼرارمصقؿؿمتل ققؾمخطوبماظضؿونموهصؾماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمسـفومظصوحلماًزاغيماظعوعيماٌدةماحملددةمبفذا

 .ظؾدوظيمودبطرمعؽوصقيماظؿفربماىؿرطلم

م ؼ9ػ متؼدميف ماظلوبؼ ماظضؿون مخطوب مرد موضرؼؾيمؼؿؿ ماىؿرطقي ماظضرؼؾي مدداد مبعد مسـفو مواإلصراج ماظردوظي مورود محوظي سي

 .اٌؾقعوتموشرلػومعـماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيم

 :سيمحوظيماإلدؿرلادمعـمدولمإتػوضقوتمتػضقؾقيمتؿؿؿعماألصـوفماٌلؿقردةمعـفومبنسػوءمعـماظضرؼؾيماىؿرطقيمم (بم)

 (م.دونماظضرؼؾيماىؿرطقي)ؼؼدممخطوبمضؿونمبؼقؿيمضرؼؾيماٌؾقعوتموشرلػومعـماظضرائىماألخرىماٌلؿقؼيم ؼ1ػ

معـم ؼ2ػ متعفدمعـمصوحىماظشلنمبؾصؼماظؾـدرولمسؾكماظلؾعماظقاردة ماإلدؿرلادمأومؼؼدم موأنمؼؿؿ دولماإلتػوضقوتمدونمشرلػو

إسودةمطؿقيماظؾـدرولمطوعؾيمخاللمثالثيمأذفرمعـمتورؼخمإردولماظطقابعمإديماٌصـعمسيماًورجموجيقزمعدمػذهماٌدةمٌدةم

 .أخرىممبومالجيووزمثالثيمأذفرممبقاصؼيمرئقسماإلدارةماٌرطزؼيماٌكؿصم

 .عـمعصؾقيماىؿوركمومبعرصؿفومإديماٌصـعمسؾكمغػؼيمصوحىماظشلنممتردؾماظطقابعمبوظدلؼدماظلرؼعمربرزة ؼ3ػ

 .خيطرماظؿؿـقؾماظؿفوريمبؾؾدماإلغؿوجمظؾؿؿوبعيم ؼ4ػ

اظؾـدرولمؼؿؿماظؿلطدمعـماإلدؿرلادمعـمدوظيماإلتػوضقوتماظؿػضقؾقيمواظؿقؼؼمعـمسـدمإسودةمإدؿرلادماٌـؿفوتمعؾصؼمسؾقفوم ؼ5ػ

ماىؿرطق ماظضرؼؾي معـ ماإلسػوء مذروط ماظضرائىمواظردقممإدؿقػوء معـ ماٌؾقعوتموشرلػو مضرؼؾي مهصؾ مايوظي مػذه موسي ي

اٌلؿقؼيمسـماٌـؿفوتماظقاردةماٌؾصؼمسؾقفوماظؾـدرولمطؿومهصؾماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمسـمطؿقيماظؾـدرولماظيتمملم

 .تلؾؿمظؾفؿوركم

ماظلوبؼ ؼ6ػ ماظضؿون مخطوب مرد ممؼؿؿ مسـفو مواإلصراج ماظردوظي مورود محوظي مسي معـمتؼدميف ماٌؾقعوتموشرلػو مضرؼؾي مدداد بعد

 .اظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيم

ماظؼرارمأومبنسودةمطؿقيم ؼ7ػ ماظؾـدرولمخاللماٌدةماحملددةمبفذا إذامملمؼؾؿزمماٌلؿقردمبنسودةمإدؿرلادماألصـوفماٌؾصؼمسؾقفو

ماٌ ماظضرائى موهصقؾ متؼدميف ماظلوبؼ ماظضؿون مخطوب متلققؾ ماٌكؿصمصقؿؿ ماىؿرك مإدي مظصوحلماظؾـدرول مسـفو لؿقؼي

 مممم.اًزاغيماظعوعيمظؾدوظيمودبطرمعؽوصقيماظؿفرؼىماىؿرطلم

 ؼؿؿمإعلوكمدفؾمخوصمظؿلفقؾمطؿقوتماظؾـدرولماٌردؾيمظؾكورجمحبقٌمؼؿضؿـمذيقعماظؾقوغوتماظؽوصقيمظؾرضوبيمسؾكمػذهم

ماظقحداتم موسدد ماظشرطي مذظؽمإدؿ ماظؾـدرولموؼشؿؾ ماإلاظؽؿقوتمعـ موتورؼخ ماظشراء مورضؿموتورؼخ مخطوبماظضؿون مورضؿ سودة

 .اظؾقونماىؿرطلمسـدماظعقدةمورضؿماظؼلقؿيموسددماظقحداتماظؿوظػيمواظػروقم
 
 :فٍ حال  الرغب  فٍ ل ق طوابع البندرو  دا   الدائر  الجمركَ  وقب  اإلفراج النهائٍ   /5

دماٌطؾقبموطذظؽمبقوغوتماظردوظيمعـمحقٌمؼؿؼدمماٌلؿقردمإديماىؿركماٌكؿصمبطؾىمذراءمرقابعماظؾـدرولمعقضقًومبفماظعد .1

 .رضؿماظؾقونماىؿرطلمواظؾقظقصيموسددماظقحداتماظقاردةم

 .ؼؿؿمددادمضقؿيمرقابعماظؾـدرولمظؾفؿركماٌكؿصم .2
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 .ؼؿؿمإدؿالممرقابعماظؾـدرولمعـمإدارةماظؿقرؼداتمبوٌصؾقيممبعرصيماىؿركماٌكؿصم .3

ماظؾـدرولمسؾكماٌـؿٍمهًماٌلؽق .4 مظصؼمرقابع ماظـفوئلمسـمؼؿؿ ماإلصراج ماىؿركمضؾؾ موإذرافمورضوبي مظؾؿلؿقرد مطوعؾي ظقي

م.اظردوظيماظقاردةموهرؼرمربضرمبوظؽؿقوتماشلوظؽيمواظؿوظػيموإسداعفوممبعرصيماىؿركماٌكؿصم

 
   انذخاٌ نكُطحاإلجراءاخ اجلًركيح /  6

مـ:تؼقممإدارةمايرطيمممم6/1
 مفوموإعلوكمدصذلمبندارةمايرطيممظؼقدماظؽـليممبقزنماظؽـليمأوالممبلولمواإلذرافمسؾكمتعؾؽؿ

 ؼؿؿمسرضمعذطرةمسؾكمعدؼرماىؿركمبلغقاعماظؽـليموحوظؿفوموأوزاغفومسيماظقضًماٌـودــــىمحؿكمالمتؿؽدسماٌكوزنمبفومم 

م.ـممؼشؽؾمعدؼرماىؿركمىـيمعـماظؿعرؼػيموايرطيمٌعوؼـيماظؽـليمواظؿقؼؼمعـماظصـػمم6/2

مظرضوبقيمظؾػقصممـممدبطرماىفوتمام6/3

سيمحوظفمصالحقيمػذهماظؽـليمظالدؿعؿولماآلدعلمتعرضمسؾكمعدؼرماىؿركمالدبوذماظالزممسبقماظؿصرفمسيمػذهماألصـوفموصكمم6/4

محوظفمسدممصالحقؿفومؼؿؿمحقوشلومإجراءاتماإلسدامماٌذاسيمسيمػذاماًصقصمم

 : وَراعً 
م(م.ٌومشلومعـمأضرارمسؾــــــكماظؾضوئعمماٌكزغيموصقيماظعوعؾنيم)مماإلدراعمسيماظؿصرفمسيماظؽـليمظعدممتؽدسماٌكوزنمبفو

م

 قىاعذ عايح/ 7
أوًدقاراتًًعدمًتصدقرًاؾيهاقرًواؾملغًوؿـمهاتفًؿـًاجلؿفقرقةًأوًحتتًأيًـظامًذيرؽلًآخرًإالًداخؾًحاوقاتًؿغؾؼةًػؼطً [1]

 .ًأوًبراداتًحمؽؿةًاؾغؾؼًواألدؼػًؿقضقعًعؾقفاًاؾيققلًاجلؿرؽقةًبإحؽامً

ًاؾيهاقرًواؾملغًوؿـمهاتف)عدمًاؾيؿاحًبمصدقرًفذهًاؾلضائعً [2] ًعـً( دقاًءً..ًرـًحبري200ًًعؾكًاؾيػـًاؾيتًتؼؾًريقؾمفا

 .ؽاـتًؿصدرةًؿـًاجلؿفقرقةًأوًؿـؼقؾةًبـظامًاؾرتاـزقتًادللاذرًأوًغريًادللاذرً

داخؾًحاوقاتًوقمؿًتػرقغفاًداخؾًخمازنًأوًإخطارًؿؽاػوةًاؾمفرقبًاجلؿرؽلًبلقانًردائؾًاؾياقرًواؾملغًوؿـمهاتفًاؾيتًتردً [3]

 .قعادًذوـفاًداخؾًحاوقاتًأخرىً

 
ذ

م

م

م
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م
 
 
 
ى

ى:أحكامىرامظى
 ظؾفؿوركمأنمتؾقعماظؾضوئعماظيتمعضكمسؾقفومأربعيمأذفرمسيماٌكوزنماىؿرطقيمأومسؾكماألرصػيموظقزؼرماٌوظقيمخػضمػذهماٌدةمسيم

م.ػضمػذهماٌدةمسيمحوالتماظضرورةممبومميـعمتؽدسماٌقاغلمبوظؾضوئعمحوالتماظضرورةم،موؼػقضمرئقسمعصؾقيماىؿوركمسيمخ

صنذامملمتلقىمخاللمػذهم..مأعوماظؾضوئعماظؼوبؾيمظؾـؼصونمأوماظؿؾػمصالمجيقزمإبؼوئفومسيماىؿركممإالمظؾؿدةماظيتمتلؿحمبفومحوظؿفوم

م.ديمإخطورمذويماظشلنماٌدةمحيررماىؿركمربضرًامبنثؾوتمحوظؿفوموبقعفومعـمتؾؼوءمغػلفمدونمايوجيمإ

 هددمعدةمبؼوءماظؾضوئعمبوٌلؿقدسوتماٌؼوعيمخورجماٌقاغهمٌدةمالتزؼدمسؾكمدؿيمأذفرم،مجيقزمإروظؿفومٌدةمثالثيمأذفرمأخرىم

مقاتمدـثالثممبقاصؼيمرئقسمعصؾقيماىؿوركمأومرئقسماظؼطوعماٌكؿصم،موجيقزمدبزؼـماظدخونمبوٌكوزنماٌؿكصصيمٌدةمالوووزم

 .ًامعـمتورؼخماظؿكزؼـمسـدماظقرودممإسؿؾور

م

 اآلتؽى..ىللجماركىأنىتبوعى: 
 .اظؾضوئعماظيتمآظًمإظقفومغؿقفيمتصوحلمأومتـوزلم .1
 .اظؾضوئعماظيتمملمتلقىمعـماٌلؿقدسوتماظعوعيمأوماًوصيمخاللماٌدةماٌلؿقحمبفومضوغقغًوم .2
 .ؼطوظىمبفومخاللمثالثيمأذفرممبؼوؼوماظؾضوئعمواألذقوءماظضؽقؾيماظؼقؿيماظيتمملمؼصيعرفمأصقوبفومومل .3
 .األذقوءماظيتمؼذلطفوماٌلوصرونمسيماٌؽوتىماىؿرطقيمواظيتمعضكمسؾقفومأربعيمأذفرم .4
 تؾدأمإجراءاتماظؼقدمعفؿؾمبعدمعضلمذفرمعـمدبزؼـفومدقاءمبوٌكوزنمأوماألرصػيمأوماظلوحوتمسؾكمأنمتؾدأمإجراءاتماظؾقعم

 .بعدمعضلمأربعيمأذفرم
م

م

 
ى
ؼقمماظشرطيمت(معـمتورؼخماالغؿفوءمعـماظؿػرؼغمواالدؿالممبلعوطـماظؿكزؼـموبؼوءماظؾضوئعمبفوم)مٌدةماظؼوغقغقيمظؾؿكزؼـمبعدمعضلمام1/1

مبوظشؽؾم مطؿو ماظؼوغقغقي ماٌدة ماظيتمعضلمسؾقفو مبقونمممقؽـمبوظؾضوئع مبنسداد ماظؿكزؼـ مبلعوطـ مواضعمدفالتماالدؿالم معـ اًوزغي
م.اٌقضحمبعدم

م.مٌـطؼيماظػقصمواٌعوؼـيارةماٌـوصلؿقماٌرطزيمبنسدادمطشقفممموثؾيموتردؾمطؿومتؼقممإدمممممم
م

 بيان المومل
م

رقم 
 المومل

 نوع
 البضاعٌ

 عدد الطرود الماركٌ
 النوع و الوزن

 اسم طريق بوليصٌ
 الباخرة

اسم 
صاحب 
الشأن 
 وعنوانى

 تاريخ االستالم

 ـ 1
 ـ  2
 ـ  3

 

        

 اٌزبسيخ                  سئيس ِىزت اٌزأشيش      أِيٓ اٌّخضْ             
 

 

موتلؾؿمبقونمبوٌفؿؾمإظلمم1/2 ماظؼوغقغقيمظؾؿكزؼـم،م تؼقمماظشرطيماًوزغيمبنخطورمذويماظشلنمبوظطرقماظؼوغقغقيمظألخطورممبضلماٌدة

مواٌـوصلؿقماٌرطزيمممبـطؼيماظػقصمواٌعوؼـيمإدارةمحرطيماىؿرك

أومآظقوموؼؼقممبنخطورماجملؿعماٌكؿصمممبؾقونماٌفؿؾمظؿقدؼدمعومإذامطونمضدم(ممم.كم3)مؾقونمبوظلفالتمؼؼقمماٌكؿصمبؿلفقؾماظمم1/3

ماظؾضوئعم وسيمحوظيمتؼدممصوحىماظشلنمبوظرشؾيمسيمإغفوءماإلجراءاتمتعطكمظفمعفؾيمعـودؾيمتؼدممبنضرارمذيرطلمسـمأيمعـمػذه

م.ظذظؽ

أومآظقومرؾؼًومظؾؾقونم(ممم.كم3)مإدؿؿوراتماىردمإظلمإدارةماٌفؿؾمظؿػرؼغفومبلفالتمتردؾمإدارةمايرطيمصقرةمعـمبقونماٌفؿؾمومم1/4

م.اظلوبؼم

ىنالثامالغصلى
ىالمؼملىوالبووعإجـــــراءاتى

ى
 

 اٌذٚسح اإلخشائيخ ًٌٍّّٙ/   1
 

ى
ى
ى
ى
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تؼقممإدارةمايرطيماٌكؿصيموأعنيماٌكزنممبراجعيمطشقفماٌفؿؾمسؾلماظقاضعمسيمأعوطـماظؿكزؼـمععممإسطوءماظطرودمأرضومماٌفؿؾممم1/5

مأعؽـمذظؽموعطوبؼيماظؽشقفماظقاردةمعـماظشرطيماًوزغيمععماظؽشقفماًوصمبفومووـىمػذهماظطرودمسيمعؽونمخوصمبفومطؾؿ و

م.اظقاردةمعـماٌـوصلؿقماٌرطزيم

م10ؼقممخبطوبمعلفؾمبعؾؿماظقصقلمبلغفمدقؿؿمسرضماظؾضوئعمخاللمم15بنخطورمصوحىماظشلنمعرتنيمبقـفؿومتؼقممإدارةماٌفؿؾممم1/6

مضؾؾمإغؿفوءماظػذلةماحملددةمبعدماظؿلطدمعـمسدمموجقدمأيمغزاعمعؿداولمأؼومموذظؽمظؾقعفومسيماٌزادمعومملمؼؾودرمأصقوبفومبل قؾفو

مايرطيم مإدارة ماٌفؿؾمبنخطور مإدارة مأصقوبماظشلنمتؼقم مرد مربؾمدراديمسيمأيمجفيموسيمحوظيمسدم مأغفو ماظردوئؾمأو بشلنمػذه

م.ظؽشػماظردوئؾماٌفؿؾم

وٌقاصػوتماظيتمجيىمذطرػومسيمادؿؿورةماىردمطؾممبقظقصيمسؾلمحدةممبقجىمتؼقممإدارةمايرطيمبؽشػمررودماٌفؿؾمطشػًومطوعاًلمبم7/م1

م(م.ظؾففيماًوزغيم)ادؿؿورةمجردمععمهدؼدماظصـػمهدؼدًامغوصقًومظؾففوظيمحبضقرمأعنيماٌكزنم

سرضماظؾضوسيمسؾقفومبوٌعوؼـيمظؿقدؼدماظؾـدماىؿرطلمواظؼقؿيموجفوتماظعرضماٌطؾقبممبوٌـطؼيماظؾقجلؿقيؼؼقممعلعقرماظؿعرؼػيمم1/8

 .بوحؿلوبماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمسؾكماظلؾعمماٌـطؼيماظؾقجلؿقيؼقممتؼراسلمأنمتؿؿمسؿؾقيماظؽشػمواٌعوؼـيمسيموضًمواحدمو

دؿقػوءمعقاصؼيمجفوتماظعرضماٌطؾقبيمسيمحوظيموجقدػومداخؾمغطوقماظدائرةماىؿرطقيمأعومجفوتماظعرضمنبماٌـطؼيماظؾقجلؿقيتؼقمممم1/9

ٌؿقاجدةمخورجمغطوقماظدائرةماىؿرطقيموؼصعىمإدؿقػوئفوممبعرصيمإدارةمحرطيماىؿركمميؽـمإدؿقػوئفوممبعرصيمعـمؼردقمسؾقفؿما

ماٌزادمضؾؾمتلؾقؿفومإظقفؿمسؾلمأنمؼقضحمذظؽمسؾلمإدؿؿورةماىردم

مطونم1/10 مطؾؿو مغؼؾ ماٌفؿؾممبقجىمأعر مإظلمزبزن ماظؿكزؼـ معؽون معـ ماٌؽشقصي ماظطرود مغؼؾ ماظطرودممؼؿؿ محلىمرؾقعي م ذظؽمممؽـًو

م.واظلؾعيموتـؼؾمهًماٌالحظيماىؿرطقيموؼؿؿمادؿالمماظطرودمسيمزبزنماٌفؿؾممممبعرصيمىـيماالدؿالمممبقجىمادؿؿوراتماىردم

مؼؼقممزبزنماٌفؿؾمبعدممتومماالدؿالممبنخطورمإدارةماٌفؿؾممبوممتمادؿالعفممم1/11

ماٌم1/12 ماظؿـؿنيمبندارة مظؼقؿؿفومتؼقممىـي ماظلؾعمرؾؼًو ممبعرصيماجملؿعماٌكؿصمسؾلمأنمؼؽقنمتؼققؿ ماظؼقؿيماحملددة فؿؾممبراجعي

م.اظػعؾقيموضًماظؾقعمتؾعًومظطؾقعيماظلؾعيموزروصفوموعومإذامطونمدقؿؿمبقعفومبردؿماظقاردمأومبردؿمإسودةماظؿصدؼرم

ممموتلؾؿمادؿؿوراتماىردم.كم3سيمدفؾم(مإسودةماظؿصدؼرمبقعمغفوئلمـمردؿم)مؼؿؿمإثؾوتمتؼدؼرماظؼقؿيموأدسمتصرؼػماظؾضوسيمم1/13

اٌؼررمضقؿؿفومواٌلؿقصوةمجفوتماظعرضمإظلمإجراءاتمإدارةماٌفؿؾمإلثؾوتمػذهمماالدؿؿوراتمسيمدصذلماظعرضم،محقٌمتلؾؿمصقرم

م.رؾؼماألصؾمإظلمممـؾمىـيماٌؾقعوتمايؽقعقيمععماالحؿػوزمبوألصؾمبندارةماٌفؿؾم

اٌؾقعوتمبوالذذلاكمععمسضقمعـمإدارةماٌفؿؾممبراجعيمأصـوفمادؿؿوراتماىردمسؾلماظقاضعمواظؿلطدمعـمتورؼخمصالحقيمتؼقممىـيمم1/14

ماألصـوفمظؾؾقعموانمصالحقيماألشذؼيمممؿدةمبعدمتورؼخماظؾقعمظػذلةمطوصقيم

م
مم

م
 

 سـفو واٌؿـوزل واٌذلوطي واٌصودرة اٌفؿؾي واظلقوراتماظؾضوئع عـ إظقفو ؼلـد عو بقع ايؽقعقي ظؾكدعوت اظعوعي يؽاشلق تؿقدي 

 ، اظؿـػقذؼي والئقؿف ، 1998 ظلـي(مم89 ) رضؿ بوظؼوغقن اظصودر واٌزاؼدات اٌـوضصوت تـظقؿ ظؼوغقن رؾًؼو وذظؽ كاىؿور ٌصؾقي

 اظؼوبؾي اظؾضوئع قؿيض إؼداع وؼؿؿ عؾوذرة بقعفو اىؿورك عصؾقي صؿؿقدي اظـؼصون أومظؾؿؾػ اظؼوبؾي األصـوف ذظؽ عـ وؼلؿـين

 .اظؾضوئع ػذهمذلن سي غفوئل ضرار أو حؽؿ صدور يني األعوغوت حلوب سي غزاع أو ضضقيمذعي سؾك واٌؾوسي ن اظـؼصو أو ظؾؿؾػ
م

 سشر زيلي خالل عفؿؾ ضقدت اظيت واظلقورات اظؾضوئعمبؾقون ايؽقعقي ظؾكدعوت اظعوعي اشلقؽي إخطور اىؿورك عصؾقي سؾل 

 تورؼخ سي اىؿرطقي واظردقمماظضرائى إظقفو عضوًصو سؾقفو اٌؼررة اىؿرطقي اظؿعرؼػي وصؽي ظؼقؿؿفو وصًؼوم، اظؼقد تورؼخ عـ ؼقعطيو

بعدمعضلماظػذلةماظؼوغقغقيماٌلؿقحمبفومظؾؼوءم اظؾقع إجراءات ادبوذ اشلقؽي وسؾلم، إظقفو آظً وعو اظؾضوسي حوظي عراسوة عع اظؾقع

 .اظؾضوئعمبوظدوائرماىؿرطقيم
 

 مأخرىم  ظؾؾضوسيماحملؾل اظلقق دعر هدؼد ايؽقعقي ظؾكدعوت اظعوعي اشلقؽي تؿقظل..مسيمحوظيمإسودةمسرضماٌفؿؾمظؾؾقعمعرًة

 عـ اظقاردة اظؼقؿي سؾل ؼزؼد لققظا دعر طون صنذا بوشلقؽيماظلورؼي واظؼقاسد ظؾـظؿ وصًؼو اظؿقدؼد ػذا سؾقف بين اظيت واألدس

 تؿقظل اىؿورك عصؾقي عـ اظقاردةماظؼقؿي سـ ؼؼؾ اظلقق دعر طون إذا أعو ظؾؾقع أدودقطيو مثطيو اظلعر ػذا أدبذماىؿورك عصؾقي

  ظؾؾقع األدودل اظـؿـ هدؼد سؾل ظالتػوق اًالف أوجفمحبٌ واشلقؽي اٌصؾقي عـ عشذلطي ىـي
 

  ثوبً اظؾقع سؼد عـ ععؿؿدة صقرة تؼدؼؿ مبفرد بقعفوممت اظيت واظلقورات اظؾضوئع سـ غفوئقطيو تػرج أن اىؿورك عصؾقي سؾك 

 ظؾكدعوت اظعوعيمواشلقؽي اىؿورك عـ عشذلطي ىـي اظؿلؾقؿ إجراء وؼؿقدي بوظؽوعؾ اٌؾقع ضقؿيمبلداد اٌشذلي ضقوم بف

 اظؾضوئع دقى سـ اٌشذلي تؼوسس صنذا ، اظؾقع اسؿؿودسؼد متورؼخمعـ أدؾقسون أضصوػو عدة سي اظؿلؾقؿ ؼؿؿ أن وجيى ايؽقعقي

 إخشاءاد اٌجيغ/   1
 

ى
ى
ى
ى
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 واٌزاؼدات اٌـوضصوت تـظقؿ ضوغقن ألحؽومموصًؼو أخري عرة بوٌزاد اظؾضوئع بقع إسودة اشلقؽي سؾل وجى ؼقعطيو 30 شوؼؿفمعقسد سي

 . اظؿـػقذؼي والئقؿف
م

 سشر زيلي شوؼؿف عقعود سي اًزؼـي بذات اٌؾوسي اظؾضوئعممثـ بوضل ؼلؿؽؿؾ أن سؾك اىؿورك خبزؼـي اٌزاد لقدخ تلعني ؼقدع 

 اظؿـػقذؼي بوظالئقي سؾقفو اٌـصقصماإلجراءات تؿؾع اٌدة ػذه خالل اظـؿـ بوضل ؼلؿؽؿؾ مل صنذا اٌزاد ردقمتورؼخ عـ ؼقعطيو

 .واٌزاؼدات اٌـوضصوت تـظقؿ ظؼوغقن
 

 قؿيوض بقعفو مت اظيت اظؾضوسي وعقضػ اٌزاد بلسؿولماىؿورك ٌصؾقي طوعؾ بقون تؼدؼؿ ايؽقعقي ظؾكدعوت اظعوعي اشلقؽي سؾك 

 ذفر خالل علؿقؼوتفومظؾفقؽي اىؿورك عصؾقي وتمدى اظؾقع جؾلي اغؿفوء تورؼخ عـ ؼقعطيو سشر زيليمشوؼؿف عقسد سي عـفو طؾ

 . تقرؼدػو تورؼخ عـ
م

 اىؿورك ضوغقن عـ 130 اٌودة بـصماظقارد األدؾؼقي ظذلتقى وصًؼو اظؾقع حصقؾي تقزؼع اىؿورك عصؾقي وري. 
م

 اٌؾقع دقى رؾى اٌؾوذر ظؾؾقع بوظـلؾي اظؿعوضد أو اٌكؿصيماظلؾطي عـ اظؾقع سؼد واسؿؿود اظعؾين اٌزاد ردق بعد جيقز ال 

 . األصؾلمٌوظؽف ظؿلؾقؿف
م

 طورـإخ سؾقفو وجى اىؿورك ٌصؾقي اإلدارؼي اٌصورؼػمبلداد وضوم اٌزاد ردق ضؾؾ بضوسؿف ادؿالم اظشلن صوحى رؾى إذا 

 .اظالئقيمبفذه عؾني ػق ٌو وصًؼو اإلدارؼي اٌصورؼػ وتؽقن ؾقعاظ عـ الدؿؾعودػومظؽ بذ ؽيـاشلق
م

 إذا اىؿورك ضوغقن عـ عؽررا 130 اٌودة ظـص وصًؼو عؼوبؾمبدون أو مبؼوبؾ اٌفؿؾ بضوئع سي تؿصرف أن اىؿورك ٌصؾقي جيقز 

 : اآلتقي اظشروط..ممصقفو تقاصرت

 . ظؾؾقع سرض آخر تورؼخ عـ األضؾ سؾل دـؿون متضك أن -أ

 بضوئعفؿ دقى ضرورة ؼؿضؿـ مبو اظقصقل بعؾؿمسؾقف عقصل بؽؿوب ميـؾفؿ عـ أو اظشلن ذوي إخطور دؾؼ ضد ؼؽقن أن -ب

 . ظؾؾقع سرضفو ضؾؾماىؿرطقي اظدائرة عـ

م. بقعفو ؼؿؿ ومل األضؾمسؾل عرتني اظعؾين بوٌزاد ظؾؾقع اظؾضوئع ػذه سرض دؾؼ ضد ؼؽقن أن -ج

 اظؾضوئع سرض اىؿورك مبصؾقي اٌكؿص واظؾققع ظؾؿفؿؾماظعوعي اإلدارة سوم عدؼر أو اٌكؿص ياٌرطزؼ اإلدارة رئقس ؼؿقدي 

 سؾل تػوق ظإل اظعوم اظـػع ذات اىؿعقوت أوماظعوعي االسؿؾورؼي األذكوص أو ايؽقعقي اىفوت سؾل اظلوبؼي اٌودةمسي إظقفو اٌشور

م.ذرائفو صك عـفؿ أيمرشؾي إبداء سـد اظؿصرف عؼوبؾ

 سدا صقؿو وذظؽ ، عـفو طؾ ضرؼـ اٌؾقـي ظؾففوتماظؿوظقي االصـوف سـ عؼوبؾ بدون اظؿـوزل اىؿورك عصؾقي ظرئقس زجيق 

 :اٌوظقي وزؼر عقاصؼي سؾك بـوء ذظؽمصقؽقن أغقاسفو جبؿقع اظلقورات

 اظداخؾقي وزارة أو اظدصوع وزارة:م واظذخوئر األدؾقي - أ

 .اظعؾؿل اظؾقٌموزارة أو اىوععقي ؿشػقوتاٌل أو – اظصقي وزارة:م األدوؼي - ب

 .ماألرير اشلالل ذيعقي أو االجؿؿوسقي اظشؽقن وزارة:مماىؾدؼي واٌصـقسوت وعصـقسوتفو األضؿشي - ج

م.ماظعوظل واظؿعؾقؿ اظذلبقي وزارتل أو اظـؼوصي وزارة:مماٌلفؾي وايقاعؾ واجملالت اظؽؿى - د

 .قيموعصويفومأوموزارتلماظدصوعمواظداخؾقيموزارةماٌوظ:ماألثوثمواظلقوراتممم-ػـم

م.اٌؿكصصي ايؽقعقي ظؾففوت :ماظؽقؿووؼوت – و

 ؼؿؿ عؼوبؾ بدون و أ مبؼوبؾ أطون دقاء اظؿصرف سؾلماظػؼرتنيماظلوبؼؿني سي سؾقفو اٌـصقص اىفوت إحدى عع االتػوق مت إذا 

 ظؾففي اظؿصرف سي الدؿؽذاغفماٌكؿص اظؼوضل عـ سرؼضي سؾك رأع ادؿصدار تؿقدي اظيت اظدوظي ضضوؼومػقؽي إظل اٌلؿـدات إحوظي

م. إظقفو اٌشور

 م. اظػصؾ بفذا اظقاردماظـقق سؾك اظؾضوئع صك اظؿصرف ضؾؾ اظرضوبقي اظؼقاسد ادؿقػوء ؼراسل

 فاألصـو عؾؽقي ظـؼؾ اىؿورك يؾقعص تؽؾدتفوماظيت اظػعؾقي ظـػؼوتوب شلو اٌؿصرف اىفوت تؿقؿؾ األحقال ذيقع وصك 

 .اىفوت تؾؽ إظل صقفو اٌؿصرف
 

ى
ى
م

تشؽؾمىـيمظؿلؾقؿماظؾضوئعماٌؾوسيممبعرصيمعدؼرمسومماٌفؿؾموبوالذذلاكمععمىـيماٌؾقعوتموأعنيمزبزنماٌفؿؾموتؿقديمسؿؾقيماظػرزمم3/1

واضعمادؿؿورةماىردمموايصرمواٌطوبؼيمسؾلمسؼقدماظؾقعمومصقرمادؿؿوراتماىردموطشػماظعؾقةماٌعدةممبعرصيمىـيماٌؾقعوتمعـ

 رسٍيُ اٌجضبػخ اٌّجبػخ ثبٌّضاد/   3
 

ى
ى
ى
ى
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وطراديماٌزادمواٌقضحمبفمتػوصقؾماظؾضوسيماٌؾوسيموضقؿؿفوممورضؿمضلقؿيماظلدادمسؾلمأنمؼؿلؾؿماٌشذليمصقرةمعـمػذاماظؽشػمععم

سؿؾمربضرمتلؾقؿمؼقضعمسؾقفمأسضوءماظؾفـيمواٌشذليمسؾلمأنمحيؿػظمأعنيمزبزنماٌفؿؾمبصقرةمعـمطشػماظعؾقةموأصؾمربضرم

م.رصوقمصقرةمعـماحملضرمبلصؾمطشػماظعؾقةموضلقؿيماظلدادموؼلؾؿمظؾؿشذليمظؾصرفمممبقجؾفومعـمبوبماظصرفماظؿلؾقؿمععمإ

ؼؿؿمصرفماظؾضوئعماٌفؿؾيمهًماٌالحظيماىؿرطقيمعـمزبزنماٌفؿؾمإظلمبوبماظصرفمبوٌطوبؼيمسؾلممربضرماظؿلؾقؿموأصؾمطشػمم3/2

م.طزيمظلدادمضققداتفمثؿمتردؾمػذهماٌلؿـداتمبعدمذظؽمإلدارةماٌفؿؾمظؾؼقدمواظلدادماظعؾقةموضلقؿيماظلدادموؼؿؿمإخطورماٌـوصلؿقماٌر

م.تؼقممإدارةماٌفؿؾممبراجعيمطشػماظعؾقةمسؾلمدفالتفومواثؾوتمواضعيماظؾقعمواظصرفم3/3
م

 
 :يجب مراـاة النقاط التاليٌ 

 
 م مظؾؼقاسدمواإلجراءاتماٌؼررةمسيمحوظيماظؾضوئعماٌرصقضيمعـمجفيمرضوبقيموالمتصؾحمظؾؾقعمأوماالدؿكدام مرؾؼًو ماسداعفو اآلدعلمؼؿؿ

م.هًمإذرافماىفيماظرضوبقيماظراصضيموحبضقرماىؿركمواىفوتماألعـقي

 مأومؼعودمتصدؼرػومإذامتلـكمذظؽممبقاصؼيماىفيماظراصضيم. 

 جيىمأنمؼؽقنماظؾقعموصؼمغصقصمطراديماظشروطموالجيقزمتعدؼؾمػذهماظشروطمبعدماظؾقعم. 
 

م

م

م

ػلماظؾضوئعماظيتمتظفرمزؼودةمسيمجردماٌكوزنموالمميؽـماالدؿداللمسؾلمسالعوتفومإليوضفومبوظؾضوئعماظيتمتعقدمإظقفوم..ماٌذلوطوتمم4/1

م.وعؿوبعيمأصقوبفومظؾؼقوممبلقؾفومأومػلمبؼوؼومجردماظردوئؾماظيتمترطفومأصقوبفوم

متـؿٍمسـماظؾضوئعماظيتمم مأغفو مضؾؾماإلصراجمسـمؼذلطفوطؿو مؼؽقنمعلؿقؼمأصقوبفو معـماظدوائرماىؿرطقيمظعفزػؿمسـمددادمعو فو

م.سؾقفومعـمضرائىمأومردقمم
م

مواظيتمؼؾؿزممأصقوبفومم4/2 اظؾضوئعماٌؿـوزلمسـفومعـمأصقوبفومواظيتمتؼؾؾفوماىؿوركمبشرطمأالمتؽقنمػذهماظردوئؾمعرصقضيمرضوبقًو

ممععماظؽشػم.كم94ؿؾموضلؿمايرطيماٌكؿصمظؿقرؼرمادؿؿورةمدبطرمإدارةماٌفمبنسودةمتصدؼرػومأومإسداعفوموسيمذيقعماألحقالم

مموتؿؾعمبشلغفومطوصيماإلجراءاتماٌؼررةماظلوبؼمتقضققفومسيم.كم3بودؿؿورةمجردموتؼدؼرماظؼقؿيموؼؿؿمضقدػومبندارةماٌفؿؾمسيمدفؾم

ماظؾضوئعماٌفؿؾيمبوظـلؾيمإلجراءاتماظؼقدمواظؾقعموايلوبوتم
 

م

ى
م

الحقيمبؿؼـدؼؿمعلؿكرجمعـمبقاظــصماظلؾعمدرؼــعيماظؿؾػموبقوغــوتمػذهمماظلؾعمعرصؼيمبؼقائؿماظشقـمإديماٌـوصلؿقمتؼقمماظؿقطقالتماٌم5/1

م.اٌرطزيمواظشرطوتماًوزغيم
م

لؾعممتؿقديمإدارةماٌـوصلؿقماٌرطزيمبوٌقاغلماٌكؿؾػيمضقدماظلؾعمدرؼعيماظؿؾػمسيمدفؾمخوصمآظقوموإردولمصقرمععؿؿدةمعـمبقونمػذهماظم5/2

م.إديمأضلوممحرطيماىؿركمواظيتمتؼقممبدورػوممبؼقدمبقوغوتمبقاظصمػذهماظلؾعمظؾؿؿوبعيم
م

ماظؿكزؼـمحلىمحوظؿفو،موإخطورمأصقوبمم5/3 مبلعوطـم تؿقديماظؿقطقالتماٌالحقيمإخطورماىفوتماظرضوبقيمظؿقدؼدماٌددماٌلؿقحمبؾؼوئفو

م.اظشلنمبفذهماٌقاسقدم
م

مبم5/4 ماظشرطوتماًوزغي مبنمتوممتؼقم مأصقوبفو مبقضًمطوفمواظيتمملمؼؼؿ ماٌلؿقحمبفو ماٌدة مظؾؿؾػمضؾؾماغؿفوء ماظؼوبؾي مبقونمبوظلؾع ؿؼدؼؿ

م.اإلجراءاتماىؿرطقيمسؾقفوم
م

ضؾؾماغؿفوءماٌدةماٌلؿقحمبؾؼوءماظؾضوئعمسيماٌكوزنموايووؼوتمدبطرمإدارةمايرطيماجملؿعماٌكؿصمبؾقونماظلؾعماظؼوبؾيمظؾؿؾػموملمم5/5

متشؽؾمىـيمعـمعلعقرمتعرؼػيموعلعقرمحرطيموصكموجقدمعـدوبماظؿقطقؾمؼؿؼد ممأصقوبفومألمتومماإلجراءاتماىؿرطقيمسؾقفومحقٌم

اٌالحلمواظشرطيمماًوزغيمواىفيماظرضوبقيمألمتوممإجراءاتماٌعوؼـيمواظؽشػمواظػقصممومحيررمربضرمإثؾوتمحوظيمموهددماظضرائىم

م.واظردقمماٌلؿقؼي
م

إجراءاتىالمتروكاتىوالبضائعىالمتنازلى/ى4
ىرنؼا

 
ى
ى
ى
ى

 

ىالدلعىالعذائوظىدروطظىالتلفى/ىى5
 
ى
ى
ى
ى
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فوءماٌدةماٌلؿقحمبؾؼوءماظؾضوئعمبفومووصقلمتؼرؼرماىفوتماظرضوبقيمؼشؽؾمعدؼرماىؿركماٌكؿصمىـيمعشذلطيمعـماىؿوركمبعدماغؿم5/6

وحبضقرمعـدوبمعـماظؿقطقؾماٌالحكمواظشرطيماًوزغيمواىففماظرضوبقيمظؿؼرؼراظؿصرفمسيمػذهماظؾضوئعمأعومبوظؾقعماٌؾوذرمرؾؼـومظؾؿودةم

م(مإذامتؼدممصوحىماظشلنمورؾىمذظؽم)مكمأوماإلسداممأومإســــودةماظؿصدؼرمعـمضوغقنماىؿور(م126)
م

سيمحوظيمتؼرؼرماظؾفـيمبقعماظؾضوئعمبقعومعؾوذرامدبطرمإدارةماٌفؿؾمالدبوذمذلغفومسيمإمتوممإجراءاتماظؾقعمرؾؼومظإلجراءاتمواظؼقاسدمم5/7

م.اٌـظؿيمظذظؽم
م

م.سيمحوظيمتؼرؼرماظؾفـيمإسدامماظردوظيمم5/8
م

تؼقمماىفيماظرضوبقيماظراصضيمظؾردوظيمبؿقدؼدمعقسدموطقػقيموعؽونماإلسداممودبطرماىؿوركموذرريماٌقـوءمواظؿقطقؾماٌالحلمواظشرطيمم5/9

واىفيم(ممعلعقرمحرطيمـمعـدوبمعـماألعـماىؿرطلم)موصكماٌقسدماحملددموؿؿعماظؾفـيماٌؿـؾيمعـماىؿوركم.ماًوزغيمبفذهماٌقاسقدم

م.واظؿقطقؾماٌالحلموذرريماٌقاغهم،مظراصضيمظؾردوظيماظرضوبقيما
م

تؼقممىـيماإلسداممبودؿالمماظردوظيمعـماظشرطيماًوزغيمحقٌمتؼقممجبردماظردوظيمأوموزغفوممأوماظؿقؼقؼمأواٌعوؼـيمظؾؿلطدمعـمعطوبؼيممم5/10

م.بقوغوتماظردوظيمبوٌلؿؾؿماظػعؾلم
م

ؼلؾؿم.معؽونماإلسداممهًمحراديمذرريماٌقـوءمحقٌمؼؿؿماإلسدامموهرؼرمربضرمبذظؽمتؿقجفمىـيماإلسداممصقؾيماظردوظيمإديممم5/11

م.مفاألصؾمٌصؾقيماىؿوركموخيطرماٌـوصلؿقمظلدادمضققدات
م

م

م

م
 

م

م

م
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 الثالثلباب ا
ىمىالجمركوظىالخاصظـــالنظ

مإجراءاتىالترانزوــــــــتم:انفصم األول  

مقتإجراءاتىاإلفراجىالمؤم:انفصم انثاَى 
مبالمدتودرـاتالبضائعىالمخزنظىإجراءاتىم:انفصم انثانث 

مإجراءاتىالمناطقىالحرةم:انفصم انراتع 

م

م
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ذ

ذ

ذ

 أخمر  

 إدراج البيانات بالخازب اآللً 

 مفاينٌ و مطابقٌ مزار اإلفراج

 تقديم الؿمانات المطلوبٌ

 أذؿر

 الرزالٌ شرف
م

 جمرك الوشول

 والمزتنداتمراجفٌ األذتام 

 إـادة طلب اإلرزال لجمرك اإلرزال

 رد الؿمانات

  االزتقبال تقديم ملف اإلقرار لسباك

ىاألولالغصلى
ىــرانزوـــــتالتـىإجـــــراءات

ى
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ىى
 

 
  :رؼشيف اٌزشأضيذ  1/1
 
مأخرىمهًمم( :األقطرمٌ ) نظام الترانزيت المباسر  (مأ)م مغؼؾ مسؾكمودقؾي معؾوذرة مظشقـفو ماٌقـوء مإدي ماظيتمترد اظؾضوئع

العفومصكمعقـوءماظعؾقرمأىمدونمتقدقطماظؼطوعماٌكزغلمسيماظؿلؾقؿمواظؿلؾؿم،مطؿومػقمايولمسيماظؾضوسيماظيتمتردمعلؽقظقيماظـوضؾمدونمإدؿ

 .عشققغيمسؾكمدػقـيمأومروئرةم،موؼؿؿمتػرؼغفوموذقـفومسؾكمدػقـيمأومروئرةمأخرىم

 :نظام الترانزيت كير المباسر  ( ب) 
أومبردؿماٌـورؼمايرةمأوماٌـورؼمذاتماظطؾقعيماإلضؿصودؼيمعقـوءمأخرمعـمخورجماظؾالدممظـؼؾفواظؾضوئعماظيتمتردمإديمعقـوءم (1

 .اًوصيم

مإديمعقـوءمأومعقاغهمأخرىمأومإديمدائرةمذيرطقيمداخؾماظؾالدمووريم (2 مبؼصدمإسودةمذقـفو اظؾضوئعماظيتمتردمإديمعقـوءمعو

 .اظعوعيمأواًوصيمسؾقفومسؿؾقوتماظؿػرؼغمواظـؼؾمواإلدؿالممسيماٌكوزنماىؿرطقيمأوماٌلؿقدسوتم
م

وصؼمغظومماظؾضوئعماظعوبرةمدونمإنمتلخذمررؼؼماظؾقرمدقاءمأدخؾًمػذهمخاللمأراضكماىؿفقرؼيماظؾضوئعماألجـؾقيماٌـشلممسؾقرجيقزمم1/1

مبعدمتؼدؼؿماظضؿوغوتماٌؼؾقظياظؾضوئعمايدودمظؿكرجمعؾوذرةمعـمحدودمشرلػومأممطوغًمعردؾفمعـمأحدمصروعماىؿوركمإظلمصرعمآخرم

مم.مذيرطقًومواظضرائىمواظردقمم

 المدبضعماظؾضوئعماظعوبرةمظؾؿؼقدمواٌـعمإالمإذامغصمسؾلمخالفمذظؽمم1/2

سيمحوظيموضقعمحودثمأومضقةمضوػرةمصنغفمؼؾزممسؾكماظـوضؾمادبوذماالحؿقوروتماظقضوئقيمٌـعمدخقلماظؾضوئعمسيمتداولمشرلمعصرحمبفمم1/3

 .موابالغماىؿوركمواظلؾطوتماٌكؿصيماألخرى

 ؼؿؿمغؼؾماظؾضوئعموصؼمغظؿماظعؾقرمسؾلمذيقعماظطرقموبؽوصيماظقدوئؾمم1/4

مسيمضوغقنمم1/5 مبـظومماظؾضوئعماظعوبرةماألحؽومماًوصيمبوظؾقونماىؿرطلمواٌعوؼـيماٌـصقصمسؾقفو تلريمسؾلماظؾضوئعماٌػرجمسـفو

 اىؿوركمم

يماظيتمهددػومعصؾقيماىؿوركموؼؽقنمعقضعماظؿعفدمعلؽقاًلمسـمتؾػمدبؿؿماظؾضوئعماظعوبرةمأومودقؾيمغؼؾفومأومطؾؿوػؿومبوظؽقػقم1/6

ؼؽقنمعوظؽماظؾضوسيموعلؽقلماظـؼؾمعلؽقظنيمعلؽقظقيمتضوعـقيمسـمدالعيماظؾضوئعمينيموصقشلوموماألخؿوممأوماظعؾٌمبوظؾضوسي

 .مإديموجفؿفوماظـفوئقي

وؼؽقنمتعقنيمضًمممؽـموبوٌلورماألخضرمطؾؿومطونمذظؽمممؽـًومتؿؿماإلجراءاتمسؾلماظردوئؾماظعوبرةمبلبلطماإلجراءاتموبلدرعموم1/7

معـدوبمتقصقؾمذيرطكمأومذرريمبطؾىمعـمصوحىماظشلنمأومصكمحوالتماظضرورةماظؿكمؼؼرػومعدؼرماىؿركماٌكؿص

تؼدؼؿمضؿونممجيىمسـدمغؼؾماظؾضوئعماٌؿـقسيمأوماحملظقرةمأوماظيتمتؼررمرصضفومعـمأحدماىفوتماظرضوبقيمأليمدؾىمعـماألدؾوبم1/8

م.ماظشرريبؼقؿيماظضرائىماىؿرطقيموشرلػومعـماظضرائىمواظردقممسؾكمأنمؼؿؿماظـؼؾمهًمحراديم

سؾكمذيوركماالردولماظؼقوممبلردولمبرضقفمسؾكمغػؼيمصوحىماظشلنمبذلضىموصقلماظردوظفمصكممذيرمكماظقصقلمععماخطورمذيرمم1/9

م0كماظقصقلمبوالجراءماظقاجىمادبوذهمحقولماظردوظفم

-م:سؾكماالدارماتماٌرطزؼيمظؾفؿوركماخطورماالداراتماظعوعفمظؾؿؽوصقيمبوظؼطوسوتماٌكؿؾػيمبوالتكمم1/10

 0بقونماظردوئؾماٌرصقضيمرضوبقًومظؿؿؾعماسودةمتصدؼرػوماوماسداعفومم

مم-:بوظـلؾفمظردوئؾماالمضؿشيماٌـؼقظيمبـظومماظذلاغزؼًمشرلماٌؾوذرمم1/11

ووزنماظردوظيموزنماىؿقعموإردوشلومصقؾيمعـدوبمذيركموعـدوبممX-RAYاظطرودمسؾكمجفوزممؼؿؿممترؼرمايووؼوتمأوم*مممم

م.مذرريم

 :تفليمات زالمٌ األذتام الجمركيٌ م1/12

 .تؼررماىؿوركمصقؿومإذامطوغًمودقؾيماظـؼؾمآعـيمظؾعؾقرمعـمسدعفم-

م:ذبفزةمحبقٌمميؽـمؼراسلمسـدمخؿؿمودقؾيماظـؼؾمبوألخؿومماىؿرطقيمأنمتؽقنمػذهماظقدقؾيمععدةمو-

 تـؾقًماألخؿوممبقضقحموصعوظقيم. 

 م.سدممإعؽوغقيمإخراجمأومإدخولمأؼيمبضوئعمسيماىزءماٌكؿقممدونمتركمأثورمواضقيمظؾؿالسىمأومطلرمظألخؿومماىؿرطقيم

 :سيمحوظيمسدممإعؽوغقيمخؿؿمودقؾيماظـؼؾمصنغفمجيىم-

 م.طشػماظردوظيمطشػماىؿقعمععماظؿقصقػماظدضقؼمظؾؾضوسيموإرصوقمأيمطؿوظقجوتمأومردقعوتمطؾؿومأعؽـمذظؽم

 م.تـؾقًماألخؿوممسؾلمطؾماظطرودمأوم

 هدؼدمزعونموخطمدرلماظؾضوسيمإظزاعقًومأوم. 

 أحكامىرامظ/1
ى
ى
ى
ى
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 م.إردوشلومصقؾيمعـدوبمذيركمأوم

م.حؼمظؾفؿوركموحدػومععمعالحظيمأنمضرارمإسػوءمودقؾيماظـؼؾمعـماًؿؿماىؿرطلممممممم

م.هددماىؿوركماظقضًماظؽوسيمألشراضمسؿؾقيماظعؾقرموميؽـممتدؼدمػذاماظقضًمألدؾوبمعدلرةمبـوءمسؾلمرؾىمذوماظشلنمم-

م:عـمحؼماىؿوركمسيمحوظيموجقدمضرورةمأنمم-

o هددمعلورمسؾقرماظؾضوسيم. 

o غؼؾفومبصقؾيمعـدوبمذيركم. 

 م-:ـمضؾؾماىؿوركماألجـؾقيمألشراضمسؿؾقيماظعؾقرمإالمإذاموميؽـمظؾفؿوركمضؾقلماألخؿومماىؿرطقيمعممممم

o م.طوغًمػذهماألخؿوممشرلمطوصقيم

o طقنمػذهماألخؿوممشرلمربؽؿيم. 

o ضوعًماىؿوركمبػقصماظؾضوسيم. 

 .إذامضؾؾًماىؿوركماألخؿومماألجـؾقيمصنغفومتعطلمشلومغػسمايؿوؼيماظؼوغقغقيماظيتممتـحمظألخؿومماظقرـقيممممم

عؾوذرةمبؿغقرلموجفيماظؾضوسيمبـوءمسؾلمرؾىمصوحىماظشلنمإالمسيمايوالتماظيتمتطؾىم(ماٌؼصدم)مذيركماظقصقلمؼؼقممعدؼرممم-

م.اىؿوركمصقفومعقاصؼيمعلؾؼيم

م:جيىمأنمتؿقاصرماظشروطماألتقيمسيماألخؿومماىؿرطقيمم-

 م.أنمتؽقنمضقؼيم

 م.ميؽـمتـؾقؿفومبلفقظيمودرسيم

 م.طؾؿيمذيوركمبلحدماظؾغوتماظرزلقيمموتؿضؿـلؾيمشرلمعؿؽررةمدفؾيماظؿؿققزمواظػقصموذاتمأرضوممعلؾ

 مالمميؽـمهرؼؽفومأومإزاظؿفومدونمطلرمأوماظعؾٌمبفومدونمتركمأثرمظذظؽم

 م.المميؽـمادؿكداعفومأطـرمعـمعرةمواحدةم

 أنمؼؽقنمصـعفومؼصعىمضدرماإلعؽونمغلكفومأومتزؼػفوم. 

-م:ضقابطمادؿكدامماظلقؾماىؿرمطكم1/13

 بنيماظدوائرماىؿرطقيماٌكؿؾػيموؼؼؿصرماظؿلعنيمسؾكماظلقؾممامماظلؾؽمواظرصوصمصكمتلعنيمايووؼوتمواظشوحـوتالجيقزمادؿكد

م0اىؿرطكماٌعؿؿدمعـماٌصؾقيم

 مصكمحووؼوتماومذوحـوتم ماظؾضوئعماومصعقبفمذقـفو مظطؾقعي معدؼرماىؿركماٌكؿصمووصؼًو ماظؿكمؼؼرػو وصكمحوالتماظضرورة

 -:ـماالجراءاتماالتقفمرؾؼًومظؾظروفموػكمعغؾؼيمؼراسكماتؾوعماىمع

م0ذبواًلمظؾشؽمادؿماظصـػموطؿقؿفممعأنمتؽقنماٌلؿـداتمتقضحممبومالؼد -

 0سؾكمرؾىماالردولمواظقصػماظدضقؼمظؾؾضوئعمواثؾوتمغؿوئٍمػذهماٌعوؼـفم(ماظـوصقفمظؾففوظفم)ماٌعوؼـفماظؿوعفم -

 0سؾكمطؾمرردمسؾكممحدهمماألخؿومماىؿرطقيوضعم -

 0هًماٌالحظيماىؿرطقيماومحرماديماظشرريمحلىماالحقالماالردولم -

 0وصكمذيقعماالحقالمؼراسكماظؿقؼؼمعـماظصـػماظقاردمجبؿركماظقصقلم -

-م:ضقاسدماظـؼؾمتراغزؼًممبقجىماظضؿوغوتماظدائرؼيمم1/14

ظفمضؾقلماظطؾىمحيولماديمرئقسماالدارةماٌرطزؼيماٌكؿصموصكمحو/متؼدممرؾؾوتماظعؿؾمبوظضؿوغوتماظدائرؼيماديماظلقدماالدؿوذ (1)

ماٌرطزؼيم ماالدارة مادي ماٌؼدعي ماظضؿوغوتمواٌلؿـدات مصقرة مهول مثؿ ماظضؿوغوتموضؾقشلو ماجعي مٌر مظف ماظؿوبعي ماٌوظقف االدارة

م0ظؾلقودوتمواالجراءاتمبؼطوعماظـظؿمواالجراءاتماىؿرطقيمالمصدارماٌـشقرمم

عـماظالئقيماظؿـػقذؼيمظؼوغقنماىؿوركمػكمضؿوغوتمخوصيم104ردةمبوٌودةمؼراسكمأنماظؿعفداتماٌؼؾقظيمطضؿوغوتمبوظشروطماظقا (2)

 .ظؾفففماظصودرمشلومػذاماظضؿونموالجيقزمشلومتلجرلمػذاماظضؿونمآلىمعـماىفوتماآلخرىمشرلماظقاردةمبوظضؿونم

 0ؼلؿكدممصؼطمصكمتعوعالتمعؼدمماظضؿونم (3)

 0ىمزبوظػوتمذيرمطقيمانمؼؽقنمعؼدمماظضؿونمعؿؿؿعًومبوظلؿعيماظطقؾفموملمؼرتؽىما (4)

ماظؿـػقذؼيم (5) ماىؿورك مواخطور موعلؿؿرة مصقرؼف مبصػي ماظضؿون مظدؼفو ماٌقدع ماىفي ممبعرصي مواالضوصي مسؿؾقوتماًصؿ متؿؿ ان

 0بنؼؼوفماظعؿؾمبوظضؿونمصقرًامصكمحوظفمزؼودةمضقؿيماظضرائىمواظردقممسؾكماظؾضوئعماٌـؼقظيمعـمرصقدماظضؿونم

ظقصقلمبنخطورماىفيماٌقدعمظدؼفوماظضؿونمصقرماالصراجماوموصقلماظردوئؾماٌػرجمسـفومسؾكمتؼقمماىؿوركمبوإلصراجموذيوركما (6)

ماظضؿونمبوظطرقماالظؽذلوغقفماظلرؼعيم ماالتصولمبنيماىؿرمكمواىفيمعقدسيماظضؿونمبصػيمم0ضقة مؼؿؿ مظؾؿلطدمطؿو علؿؿرمة

 0ـموصقلماالخطورماتمدقاءمبوالصراجماوماظقصقلمـــــع
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أطدلمحفؿمععوعالتمذفرىمظؾشرطيمخالملماظـالثفماذفرماظلوبؼيمسؾكماؼداسفمحبقٌمؼؽقنمايدماالدغكمظفممؼؼدممضؿونمبؼقؿي (7)

وؼراسكمسدممصرفماىمردوظفمتؿعدىمضقؿيماظضرائىمواظردقممسؾقفومضقؿيمم(الشرلممعصرىمصؼطماثـونمعؾققنمجـقف)م2000000

 0اظضؿونم

 -:ععمعراسوهمعوؼؾكم (8)

 قيمسـماظؾضوئعماٌػرجمسـفومسؾكمضقةمػذهماظضؿوغوتمدونماغؿظورمسؿؾقوتماًصؿمواالضوصفموردمدرسيماالصراجمعـماٌـوصذماىؿرط

م0ادارتماظؽػوالمتم

 سـماظؾضوئعماٌػرجمسـفومبلىمرربؼيماداراتماظؽػوالتمبؼقؿيماظضرائىمواظردقممسؾكمذيورمكماالردولمواظقصقلمدرسيماخطورم

ىمرؾىماالردولماومبقصؾيماظؿقصقؾمصقؾفمعـدوبماىؿركمسؾكمأنمؼؿوبعماظؽذلوغقفمدقاءمبوظػوطسماوماالدؽـرماوماردولمطع

 0وصقلماصؾمرؾىماالردولمالحؼًوم

 ؼؿؿمسرضماظردوئؾماظقاردةمبردؿماظذلاغزؼًمواظؿكمتلؿقجىماظعرضمسؾكمبعضماىفوتماظرضوبقفمسـدماولمذيركموصقلمرؾؼًوم

م وذظؽمعـمخاللماشلقؽيماظعوعفمظؾرضوبفمسؾكماظصودراتم(ماالذعوعمم–ايفرماظزراسكمم–ايفرماظؾقطرىم)مالحؽوممضقاغقـفو

م.واظقارداتم
ى
ى

 
 
 

 0( ًذرُ اإلخزاءاخ واٍِح تادلناؼك اٌٌٍخسرْح) يف مجزن اإلرساي0 2/1
 

- :إدراج البيانات الجمركيٌ بالخازب اآللً  ض/ض/ط

 حـدمرـرقماظـربطماإلظؽذلوغقـيممبصـؾقيممممممؼؿؿمإدراجماظؾقوغوتماىؿرطقيمبويودىماآلظـلممبعرصـيمأصـقوبماظشـلنمأومعــمؼــؾفؿمبلمممممم

 .اىؿوركم

 -:تقديم ملف اإلقرار الجمركً  ط/ض/ط

  -0تؼذ ؼثاػح اإللزار ادلّْىٓ ّزفك تو ادلسرنذاخ ادلؽٌٍتح ًىِ
 ماظػقاترلمم

 بقونماظعؾقةمم 

 بقظقصيماظشقـمم 

 إذنماظؿلؾقؿماٌالحلمم 

 ؽـممكمممأوماظـؿقذجماٌؿقم125رؾىماإلردولمعـمأصؾموصقرتنيممنقذجم. 

 ضؿونمعؼؾقلمذيرطقًومبوظضرائىمواظردقمماىؿرطقيموشرلػومعـماظضرائىمواظردقمماألخرىمم 

 مم.مأيمعلؿـداتمأخريمؼؿطؾؾفومغظومماإلصراجماىؿرطل 

 حقٌمؼرصؼماإلضرارماٌؿقؽـمواٌلؿـداتمداخؾمعؾػماإلضرارماىؿرطلموؼؼدممٌقزػمذؾوكماالدؿؼؾولمم

- :شجبن االسزمجبي 
ى:التطروغظىـىىرئوسىقدمىى

 مؼؼقممبودؿالمماٌؾػوتموعراجعيماٌلؿـداتمسؾلمضوئؿيماٌلؿـداتمم

 (مماخضرمم–اريرم)مهدؼدمعلورماٌؾػوتم 

 مادؿقػوءمتقضقعمعؼدمماإلضرارمسؾلماإلضرارماٌؿقؽـمم
 -:ـىىىموظفىاإلجراءاتى

 مترضقؿمعلؿـداتماإلضرارمبوًراعيماآلظقيمم

 تقزؼعماٌؾػوتمسؾلمىونماظؿـؿنيمم 

م
 

ىاإلجراءاتىالجمركوظ/ى2
ى
ى
ى
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 -:اإلجراءات بجمرك اإلرسال   2/1/3
 خضرىفؽىحالظىاإلفراجىبالمدارىاأل: 

 مبراجعيماٌلؿـداتمواظؿلطدمعـمتؼدؼؿم(مرئقسمضلؿماظؿعرؼػي+معلعقرماظؿعرؼػيم)بوٌـطؼيماظؾقجلؿقيمتؼقمماظؾفـيماىؿرطقيم

م(م.إنموجدتم)ماظضؿوغوتمموادؿقػوءمعقاصؼيماىفوتماظرضوبقيم

 ؿقضقعمسؾلمأصؾموصقرةمرؾىماإلردولؼؼقممعدؼرماظؿعرؼػيمبوظ 

 حيولماٌؾػمإظلمايلوبوتمظؿقدؼدمأيمردقممعـؾمضقؿيماظلققلماىؿرطقـيموشرلػـوموخـؿؿمرؾـىماإلردـولموصـقرتفمخبـومتمممممممم

 .اىؿركمواظػوتقرةموبقونماظعؾقةموصقرةمرؾؼماألصؾم

 ذـؾوكمموكماالدـؿؼؾولموبـوضلماٌؾـػمإظـلممممموؼردؾمأصؾمرؾىماإلردولمعرصؼًومبفمصقرةمرؾؼماألصؾمعـماظػوتقرةموبقونماظعؾقةمظشؾ

 مم(م.2)رضؿم

 مم.اظضؿوغوتماٌؼررةمخيطرمصوحىماظشلنمبلدادم 

 ؼلؾؿمظصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفمأصؾمرؾىماإلردولمأوماظـؿقذجماٌؿقؽـموعرصؼوتفمم 

 ظؾوبماظصـرفموحيـؿػظمممتردؾمصقرةمرؾىماإلردولمأوماظـؿقذجماٌؿقؽـمعرصؼًومبفومصقرةمرؾؼماألصؾمعـماظػوتقرةموبقونماظعؾقةم

 بوظصقرةماظـوغقيممبؾػماإلضرارمم

 اظردوئؾماظقاردةمبردؿماظذلاغزؼًماٌـؼقظيمإظـلماإلؼـداسوتماظعوعـيمأوماًوصـيمأومإديماٌــورؼمايـرةمواٌــورؼماالضؿصـودؼيمأوممممممممم

رؼيمـاظطرودمسيمحوظيمزوػقنمـوتموانمتؽـووؼـاظذلاغزؼًمسوبرماظؾالدمواظيتمؼػرجمسـفومبوٌلورماألخضرمؼشذلطمدالعيمأخؿومماي

صكمحوظفمرشؾيمصوحىماظشونموعـدوبمذرريموتعقنيمعـدوبمتقصقؾمذيرطكم(ممX RAY)موزمـفـررمسؾلمجـؿـيموتـؿـقـؾـد

 ماومصكمحوظفموجقدمضرورةمظذظؽم

 ظصــػممعــمامظؾؿلطـدمممبــورؼماظػقـصمواٌعوؼــيممممسيمايوالتماظـيتمؼؿؼـررماإلصـراجمسـفـومبوٌلـورماألريـرممتـؿؿماٌعوؼــيمواٌطوبؼـيمممممممممم

 .مواظؽؿقـــوتمحلـــىمايوظي

 اظؾضوئعماظيتمتردمسيمحووؼوتمعػؿقحيمؼشذلطمظـؼؾفومبـظومماظذلاغزؼًماظؿقؼؼمعـماظصـػمسيمأولمذيركموصقلمضؾـؾمغؼؾـفومبـظـوممممم

 مم.اظذلاغزؼًم

 مدارةمحػظماإلضراراتممتردؾماظضؿوغوتمإديمحلوبوتماىؿركمؼقعقًومظؼقدػومسيمدفؾمخوصممممقؽـممموتردؾمعؾػوتماإلضراراتمإديمإ

 مإردولمرؾىماإلردولماظقؽذلوغقومىؿركماظقصقل. 

ىى-:الحظاتىم
نملاظؾضوئعماظقاردةمووجفؿفومعقـوءمأومدائرةمذيرطقيمشرلمأولمذيركموصقلموطونمعؿعفدماظذلاغزؼًماظـوضؾموظـقسمصـوحىماظشـممم -

ظضـؿوغوتمميؽــمظؾفؿـركماظؿقؼـؼمعــمصــػمممممممهدؼدمامبغرضمسيمحوظيمسدممتؼدؼؿمصقاترلمأومعلؿـداتمظؿؼدؼرماظضرائىمواظردقم

م.سـفومماٌؼراظقاردمظؾؿلطدمعـمصقيمتؼدؼرماظضؿوغوتمسيمضقءماظؼقؿيم
-ى:ىمناطقىالغحصىوالمطاونظى2/1/3/2

 0يتمذَ صبحت اٌشأْ أو ِٓ ينيجه إلدارح حروخ اجلّرن املختص ثطٍت اإلرسبي حيث يتُ  
 مزوػرؼفمدؾقؿيممماظؿلطدمعـمدالعيمأخؿوممايووؼوتموانماظطرودمحبوظي

 وضعمأخؿوممذيرطقيموتلفقؾمأرضوعفومسؾلمرؾىماإلردولمم 

 ؽظشلنمأومسيمحوظيموجقدمضرورةمظذظسيمحوظيمرشؾيمصوحىماوعـدوبمذرريمتعقنيمعـدوبمتقصقؾمذيرطلم 

 مم.مفوتورؼخماظصرم–إنموجدمم–ذوعؾيممبقوغوتماظردوظيموعـدوبماظؿقصقؾم(مأومسيمدفؾم)متلفقؾمبقونماظردوظيمإظقؽذلوغقوم 

 عؿوبعيماظردوظيماظيتمؼػرجمسـفومبـظومماظذلاغزؼًمأوالمبلولمأومبنحدىماظطرقماالظؽذلوغقيموإخطورماألعـماىؿرطلمسيمحوظـيمتـلخرممم

 وصقشلومسيماٌقعودماٌـودىمظؾؿقريمسـمأدؾوبمتلخرموصقشلومم
ى
 -:بابىالصرفىى2/1/3/3

 أومبماظصرفماظذيمؼؼقممبودؿدسوءماظؾقونماىؿرطلمبويودىماآلظـلممؼؿؼدممصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفمبلصؾمرؾىماإلردولمٌلعقرمبو

ؾؿلطدمعـمصقيمبقوغوتمرؾـىماإلردـولمودـالعيماألخؿـوممواظطـرودموعطوبؼـيمأصـؾموصـقرةمرؾـىمممممممممماٌطوبؼيمسؾكمصقرةمرؾىماإلردولمظ

ماإلردولمم

 ؾنيمظؾردوظيمعـمعـدوبلمذيركموذرريمرؾؾوتماإلردولمووضًماظصرفموأزلوءماٌصوحماظقدويؼؼقدمبدصذلمحقادثماظؾوبماٌؿقؽـمأوم

 م.ورضؿمودقؾيماظـؼؾموأرضوممايووؼوتمورخصيماظلوئؼمإنموجدوام
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 ؼلؿحمبوظصرفمبعدماظؿلطدمعـمدالعيماألخؿوممواظطرودموعراجعيمأرضوممايووؼوتمواظلقؾماىؿرطلموعورطيماظطـرودمدونماظؿعـرضممم

 حملؿقؼوتمايووؼوتمأوماظطرودمم

 طروتماظصرفمإظلماىؿركماٌكؿصماظيتمتؼقممبدورػومبنردوشلومإظلمإدارةمحػظماظؾقوغوتمحقٌمتلؽـمتعودمصقرمرؾؾوتماإلردولمو

 .سيمعؾػوتماإلضراراتماىؿرطقيماًوصيمبفوم
 

 -0اإلخزاءاخ جبّزن اٌٌصٌي  0  2/2

 0 ثبآلتي.. مجرن اٌىصىي ث يمىَ ِأِىر اٌذخىي حي ملأِىر ثبة أصً وصىرح اٌجىصٍخ اٌىاردح + يتمذَ صبحت اٌشأْ أو ِٓ ينيجه ثأصً طٍت اإلرسبي
 

موأزلوءماٌراصؼنيمانموجدوامماظؿلطدمعـمدالعيماألخؿوممواظطرود2/2/1
ممم

معراجعيمأرضومماظلقؾماىؿرطلموعورطيماظطرودممم2/2/2
 

مم.اظقدويمتلفقؾموضًموتورؼخماظقرودمبدصذلمحقادثماظؾوبماٌؿقؽـمأومم2/2/3
 م

م.بوظدخقلمودالعيماألخؿوممماظقاردةأصؾموصقرةماظؾقصؾيم+ملمأصؾمرؾىماإلردولمؼمذرمعلعقرمبوبماظدخقلمسؾم2/2/4
 

ىؿـركمموصـقرًاممسيمحوظيمدالعيماألخؿوممواظطرودمؼمذرمعلعقرمايرطيماٌكؿصمسؾلمطعىمرؾىماإلردولمبذظؽموؼردؾماظقؽذلوغقومم2/2/5

م.ماإلردولموؼردؾمأصؾمرؾىماإلردولمإظلمعـوصلؿقمذيركماظقصقلممظؾؼقد
م

مؼردؾمعـوصلؿقمذيركماظقصقلمأصؾمرؾىماإلردولمإظلمذيركماإلردولموجيقزمإردوظفمبوظػوطسمأومبليمررؼؼيمإظقؽذلوغقيمم2/2/6
 

طشـػمم)ممؼؿؿمطشـػماظردـوظيمم،مسيمحوظيمسدممدالعيماألخؿوممظؾقووؼوتمواظشوحـوتمأوموصقلماظطرودمحبوظفمزوػرؼفمشرلمدؾقؿيمم2/2/7

اإلردولموتردؾمإظلمعـوصلؿقمذيركماظقصقلماظذيمؼؼقممبؼقدماظقاردماظػعؾلموإردـوشلومممبودؿؿورةمجردموترصؼمبلصؾمرؾى(مماىؿقع

مم.إلدبوذماإلجراءاتماظؼوغقغقيممإظلمذيركماإلردول
م

اومادؿكداعفمصكمضؿونمردوظفماخرىمظـػسمصوحىماظشلنممبفردموصـقلمصـقرةمطعـىممممؼؼقممذيركماالردولمبردمخطوبماظضؿونمم2/2/8

م0موتدؿالمماظردوظفمطوعؾفمودؾقؿفمبدونمعالحظاالردولمبــؿوؼػقدممتومما
 

م(م.اٌـورؼمايرةمم–اٌلؿقدسوتم)ؼراسلمإمتومماإلجراءاتماىؿرطقيمسؾلماظؾضوئعمصقرموصقشلومحلىماإلجراءاتماٌؿؾعيممم2/2/9

وٌـوموصـؾًمدـؾقؿيمودونممممالجيقزمإسودةماإلجراءاتمأومصضماألخؿومماىؿرطقيمر(ماظؾضوئعماظعوبرةم)مأعومسيمذيركماٌـوصذمايدودؼيممم

م.مإالمصكمحوالتموجقدمأخؾورؼيممأيمعالحظوت
م

   
  
مهفزماظضؿوغوتمحبلوبوتمذبؿعمذيركماإلردولموتلؾؿمآخرماظققممإظلمحلوبوتماىؿركمممم3/1
م

ممتؼقممحلوبوتمذيركماإلردولمبؼقدمػذهماظضؿوغوتمسيمدفؾمخوصمأومبويودىماآلظلموتؿقديمعراجعيموعؿوبعيماظضؿوغوتمم3/2
 

ؼؼـقمماجملؿـعمسيممم،م(ماظدلؼدماظعوديمأوماإلظقؽذلوغـلمم)مبعدموصقلمطعىمرؾىماإلردولمعـمذيركماظقصقلمإظلماجملؿعمبليمررؼؼفمم3/3

محوظيموصقلماظردوظيمبدونمأيمعالحظوتمبنخطورمحلوبوتماىؿركمبردماظضؿونمم
 

،ملموعطوبؼيماألصـوفمواظؽؿقوتماٌؼرمسـفومبوإلضرارسيمحوظيموجقدمأيمعالحظوتمؼؼقممذيركماإلردولمبطؾىمعؾػماإلضرارماىؿرطم3/4

مبوألصـوفمواظؽؿقوتماٌقضقيمبودؿؿورةماىردماٌعدةممبعرصيمذيركماظقصقلم
 

 وسيمحوظيماظؿطوبؼمدبطرمايلوبوتمظردماظضؿونم،موسيمحوظيموجقدمسفزمأومزؼودةمأومأيمعالحظوتمتعرضمسؾلماظشؽقنماظؼوغقغقيم

 .تماىؿوركممضؾؾمردماظضؿونمظؿؽققػماظقاضعيموهصقؾمعلؿقؼو

م

م

م
 

ىحجزىوردىالضماناإلجراءاتى/ى3
ى
ى
ى
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م

م

م

 :ايوالتماظيتمؼػضؾمصقفومإردولماظؾضوئعمصقؾيمعـدوبمذيركم ؼ1ػ

 .إذامطوغًماظؾضوئعمعـماظلؾعمسوظقيماظؼقؿيمودبضعمظضرائىمذيرطقيموشرلمذيرطقيمبػؽيمسوظقيم .1

ماٌلؿ .2 مسي ماظؿالسى مععف موخيشك ماإلردول مجبؿرك مإظؽذلوغقًو معربقط مشرل مٌـػذ معردؾي مطوغً مإردوشلومإذا مظصعقبي ـدات

 .مإظؽذلوغقًومٌـػذمأومذيركماظقصقل

 .إذامطوغًماظؾضوئعمممـقسيمأومربظقرةمأومعقضقفمإدؿرلادػومأومعرصقضيمرضوبقًومأومأعـقًوم .3

 .أومداخؾمأشؾػيمؼلفؾممتزؼؼفوممربقاةإذامطوغًمشرلم .4

مرؾؾوت .5 إردولمحؿكموظقمطوغًمعردؾيممؼراسكمأنمؼؽقنماٌـدوبمعلؽقلمسـمعصوحؾيمرؾىمإردولمواحدمصؼطموظقسمسدة

 ممم.ظـػسماىؿركم

 :علؽقظقيمعـدوبمتقصقؾماىؿركم ؼ2ػ

 .عصوحؾيماظردوظيمعـمذيركماإلردولمحؿكمذيركماظقصقلم .1

 .تقصقؾماٌلؿـداتماًوصيمبوظردوظيمىؿركماظقصقلم .2

حظيمأنماٌـدوبمعالحظيمخطمدرلماظردوظيموإسدادمتؼرؼرمسيمحوظيمتعرضماظردوظيمأليمزبوظػوتمأثـوءمخطماظلرلمععمعال .3

مممممم.شرلمعلؽقلمسـمحراديمأواظدصوعمسـمعشؿقلماظردوظيمحقٌمأغفمشرلمعفقؽًومظذظؽم
 
م

 

 

 :يتبق اإلجراءات اآلتيٌ 

مؼؿؼدمماظؿقطقؾماٌالحلمبصقرتنيمعـمعلؿكرجمػذهماظؾضوئعمإظلماٌـوصلؿقماٌرطزيمم4/1
مم

ميماألصؾقيمظؼوئؿيماظشقـمظؾؿلطدمعـمأغفومواردةمبردؿماظذلاغزؼًماٌؾوذرممؼراجعماٌـوصلؿقمػذهماٌلؿكرجوتموعطوبؼؿفومسؾلماظـلكم4/2
 

تردؾمصقرةمعـماٌلؿكرجمإظلمإدارةمايرطيماٌكؿصيماظؿوبعمشلوماظرصقػماٌذلاطلمسؾقفماظلػقـيمأومودقؾيماظـؼـؾموهػـظماظصـقرةممممم4/3

ماألخرىمبوٌـوصلؿقماٌرطزيمم
 

حؿكمؼؿؼدمماظؿقطقؾماٌالحـلمبـنذنماظشـقـمإلسـودةممممم(مإظقؽذلوغلمأومؼدويم)ممدفؾمخوصمتؼقدمإدارةمايرطيمصقرماٌلؿكرجوتمسيم4/4

مذقـماظردوظيمم
 

 إنموجدتمم–ؼؿؿمإسودةماظشقـمهًماٌالحظيماىؿرطقيمبعدمتؼدؼؿمإذنماظشقـموهصقؾماظعقائدمواظردقممم4/5
رةمايرطيموتردؾمصقرةماٌلؿكرجمظؾؿـوصلـؿقمظلـدادمممبعدممتومماظشقـمدبؿؿمصقرةماٌلؿكرجمعـمربونماظلػقـيموتلددمضققداتفمبندام

 .ضققداتفمم

ى(األقطرمػ)ىالترانزوتىالمباذرى/ى4
ى
ى
ى

 

ىالردائلىالمردلظىصحبظىمندوبىجمرك
ى
ى
ى
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 اٌؼررة األخرى واظردقم اظضرائى عـ وشرلػو اىؿرطقيمواظردقم اظضرائى أداء تعؾقؼ عع اظؾضوئع سـ عمضؿطيو اإلصراج جيقزم1/1

 .مذيرطقطيو ووضعف تلقؼي أو تصدؼرػو إسودة يني ذيرطقطيو اٌؼؾقظي اظضؿوغوتمأحد تؼدؼؿ عؼوبؾ
 : اآلتوظ االحوال وفؼ بالذروط وذلك

م م)  صك وعو اظعوعي واشلقؽوت ايؽقعقي واٌصوحل اظقزاراتمبردؿ رجواً عـ اظقاردة وعلؿؾزعوتفو واألجفزة واٌعدات اآلالت (أ
 عع مموثؾي رىأخ عشروسوت صك تشغقؾفومإسودة وجيقز تصدؼرػو، إسودة ثؿ اضؿصودؼي أو إغشوئقي عشروسوتمصك ظؾعؿؾ حؽؿفو
م.واظشروط اظؼقاسد ذات تطؾقؼ

 عـ (م8 ) اٌودة حؽؿ عراسوة عع تصدؼرػو إسودةمثؿ اظؾالد داخؾ عشروسوت صك ظؾعؿؾ اظقاردة واألجفزة واٌعدات اآلالت(بم)م
 . إظقف اٌشور اىؿرطقيماإلسػوءات تـظقؿ ضوغقن

 عو أو اظرؼوضقي اٌـودؾوت أو اٌلورح أو اظدوظقي األدقاق أومفرجوغوتاٌ أو اٌعورض أحد بردؿ اًورج عـ اٌلؿقردة اظؾضوئع (جم)م
 . اٌكؿصي اىفي عقاصؼي تؼدؼؿ بعدمميوثؾفو

 تقاصؼ اظؿك اظزراسقي أو اظصـوسقي أو اظعؾؿقي االخؿؾورات أوماظؿفورب إلجراء اظالزعي واٌفؿوت واألجفزة واٌعدات اآلالت (دم)م
 .م اٌكؿصي اىفيمسؾقفو

م م) م، دؼرػوصت إسودة بردؿ بوظلؾع ممؾقءة اظقاردةمواظعؾقات األوسقي وطذظؽ ، ٌؾؽفو اظقاردة واظغالصوت اظػورشي األوسقي(ػـ
 . ممتصدؼرػو إسودة ثؿ ربؿقؼوتفو ظؿػرؼغ اظؾالد تدخؾ اظؿك ايووؼوت

مبغرض واإلذاسي األغؾوء ووطوالت ألجوغىا واٌرادؾني واٌصقرؼـمبوظصقػقني اًوصي واظشرائط واألصالم اظؿصقؼر وععدات آالت (وم)م
 .اظلقـؿوئك اظؿصقؼر أو اإلخؾورؼي اٌقاد بٌ أو تلفقؾ

م م)  اىفي عقاصؼي تؼدؼؿ بعد عفـؿفؿ عع تؿػؼمواظؿك فقرؼيؿاى إظل اظقاصدؼـ األجوغى عع ترد اظؿك اٌفـقي األصـوف (ز
 . اٌكؿصي

 : ِٓ ٌىً اسريالوْح اٌغري اٌشخصْح ألِرؼحا(محم)م
  . اٌؽوغي ذوى - 1
 . اظلقودقني اظالجؽني - 2
 . واظؼـصؾل اظدبؾقعودل اظلؾؽني أسضوء - 3
 . بوظؾالد عمضً سؿؾ ألداء أومأجوزتفؿ ظؼضوء اظؼودعني ظؾكورج اٌعورؼـ أو اٌـؿدبني اٌصرؼني - 4
 .ظؾدرادي اظؼودعني األجوغى اظداردني -5
 .اٌؼددي األراضلمإظلماىؿفقري أراضل ؼعدلون اظذؼـ األجوغى ايفوج أعؿعي -6
 . اظؾالد صك بوظعؿؾ شلؿ اٌرخص اًدلاء -7

 . اإلسػوء حدود سـ زؼودة واظعوبرؼـ اظلوئقني عع ترد اظؿك األصـوف (طمم)ممم
 عياظالز اًوصي اٌلؿـدات ترد ومل ذيرطقي بنسػوءاتمتؿؿؿع اظؿك اٌعـقؼي أو اظطؾقعقي األذكوص بردؿ اظقاردة اظؾضوئع (ىم)م

 . بنسػوئفو ضرار صدور ينيموذظؽ ظإلسػوء
م. اٌوظقي وزؼر عـ ضرار بفو ؼصدر اظيت األخرى األصـوف (كمم)مم
 :ؼلتل عو اظلوبؼي اٌودة سي سؾقفو اٌـصقص األصـوف سـ ظإلصراج ؼشذلطم1/2

 اٌؼررة واظردقم ضرائىاظ عـ وشرلػو اىؿرطقي اظضرائىمبؼقؿي اظالئقي ػذه صك سؾقفو اٌـصقص اظضؿوغوت إحدى تؼدؼؿ 
 . أجؾف عـ سـفو اٌػرج اظغرض اغؿفوء أو اظؾضوئع ػذه أوضوع تلقؼيميني
 دـيمعـمتورؼخماإلصراجمسـفومأعوماٌقادمواألصـوفماًوصيمبويوصالتماظزراسقيمصقعودمخاللمماألصـوف تؾؽ تصدؼر إسودة ؼؿؿ أن

مػذه معد موجيقز مسـفو ماإلصراج متورؼخ مخاللمدـؿنيمعـ مرئقسمعصؾقيممتصدؼرػو ممبقاصؼي مأخريممموثؾيمألدؾوبمعدلرة مٌدة اٌدد
م.اىؿوركم

 ادؿقػوء بشرط اظعوم اظؼطوع وذرطوت اظعوعي واشلقؽوت ايؽقعقيمواٌصوحل اظقزارات بردؿ اظقاردة اظؾضوئع سـ اٌمضً اإلصراج ؼؿؿم1/3
 : ظمتكموصًؼو اٌلؿـدات

 اظضرائى عـ وشرلػو اىؿرطقي واظردقم اظضرائىمعؾؾغ بؿفـقى اظؾـؽ ضقوم ؼػقد اظؼقعل االدؿـؿور بـؽ عـ خطوب تؼدؼؿ - أ
 .اىؿورك عصؾقي يلوبماٌلؿقؼي واظردقم

ىالثانؽالغصلى
ىاإلفراجىالمؤقتىإجـــــراءات

ى
ىأحكامىرامظى/ىى1 

ى
ى
ى
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 اظالزعي اإلجراءات بودبوذ ؼػقد اظؿكطقط وزارةمعـ خطوب تؼدؼؿ ؼؿؿ ظؾففي اٌكصصي اإلسؿؿودات طػوؼي م سد حوظي صك - ب
 .تعؾقؿفو صقرماىؿورك عصؾقي يلوب إضوصؿفو سؾك اظؼقعل االدؿـؿور بـؽ عقاصؼي ععماٌطؾقبي اإلسؿؿودات ظؿعؾقي

 االصراج سـد احملددة األخرى واظردقم اظضرائى عـموشرلػو اىؿرطقي دقمرواظ اظضرائى تؽقن اظؿصدؼر إسودة سدم حوظي صكم1/4
م. اظػصؾ ػذا سي سؾقفو اٌـصقص اٌدد اغؼضوءمصقر علؿقؼي اٌمضً

م:إلصراجماٌمضًمبشرطمجيقزمرؾىمغؼؾمحؼمام1/5
 .وصوءماٌلؿػقدمبوظشروطماحملددةمبوإلصراجماٌمضًم -مأ
 .ضؾقلماٌلؿػقدمبنظؿزاعوتماإلصراجماٌمضًمم -مب
م

 
م

 اظؿوظقي اٌقاد سي سؾقفو اٌـصقص واظقكقت اظلقورات سـ اٌمضًماإلصراج جيقز اٌمضً ظإلصراج اٌـظؿي واألوضوع اظشروط عراسوة ععم2/1
 عصر ذيفقرؼي تؽقن اظؿك اظدوظقي بوالتػوضقوتماإلخالل دون وذظؽ اٌقاد، ػذه سي اٌقضقي وبوظضؿوغوت وضوعواأل ظؾشروطموصًؼو

 . صقفو ررًصو اظعربقي
 صذلة ظؼضوء اظؼودعني واظعوبرؼـ واظلقوح واألجوغى بوًورجماٌؼقؿني بوٌصرؼني اًوصي اظرطقب دقورات سـ عمضؿطيو اإلصراج ؼؿؿم2/2

 ظألجوغى بوظـلؾي اظلػر جقازمسؾك اٌـؾؿي اإلضوعي صذلة ز جيوو ال ومبو اظلـي خالل أذفر دؿي أضصل حبدمذظؽو بوظؾالد عمضؿي
 : اآلتل اظـقق سؾك عـفو جزء أو أذفرمدؿي سـ اظضرؼؾي أداء تعؾقؼ عؼوبؾ دداد بعد
 .عـفو جزء أو األودي اذفر اظـالث سـ اظلقورة سـ جـقف 500 - أ
 .عـفو جزء أو اظؿوظقي اذفر اظـالث سـ ورةاظلق سـ جـقف 1000 - ب
 ػذه سـ اإلصراج عدة وووز أال وجيى اظلقوحقيماألصقاج صقؾي اظقاردة اظلقورات عـ دقورة طؾ سـ جـقف 100 - ج

 .واحدطيا ذفرطياماظلقورات
 تعؾقؼ عؼوبؾ دداد بعد وذظؽ عـفو، طؾ ضرؼـ اٌؾقـي ظألحؽومموصًؼو اظؿوظقي بوظػؽوت اًوصي اظرطقب دقورات سـ عمضؿطيو اإلصراج ؼؿؿم2/3

م:اظؿوظل ظؾفدولمرؾًؼو اظضرؼؾي أداء
 . دـقات ثالث أضصل وحبد اظلػرمجقاز سؾل اٌـؾؿي اٌمضؿي اإلضوعي صذلة حدود صك األجوغى، اٌلؿـؿرون - أ
 وخدلاء(مواٌدارس تاىوععو صقفو مبو)حؽؿفومصك وعو ايؽقعقي اىفوت تلؿؼدعفؿ اظذؼـ األجوغى واألدوتذة اًدلاء - ب

 . اظؾالد داخؾ عمضً بعؿؾ ظؾؼقوم اىفوت ػذه عع اٌؿعوضدةماألجـؾقي اظشرطوت
 .اٌصرؼي اًورجقي وزارة عـ تقصقي سؾك بـوء األجوغى عـ اٌؽوغي ذوى - ج
 اٌعوعؾي ٌؾدأ وصًؼو اٌصرؼي االراضك وسدل وإديمعـ عـؿظؿي جقؼي خطقط تلرل اظؿك األجـؾقي اظطرلان وعمدلوت ذرطوت -د

 . اٌدغل اظطرلان وزارة عـ طؿوبمسؾك بـوء ، بوٌـؾ
 اٌمضً اإلصراجم تؼرر اظذى اظغرض عع عؿـودؾي(مد)م و (ج) و (ب ) بوظؾـقد احملددة اظػؽوت إدي بوظـلؾي اإلصراج عدة تؽقنم  -م
م.أجؾف عـ
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 البيان
الزتٌ أسور 

األولٍ أو 
 جزء منوا

الزتٌ أسور 
الثانيٌ أو جزء 

 نوام

الزتٌ أسور 
الثالثٌ أو جزء 

 منوا

الزتٌ أسور الرابفٌ 
 أو جزء منوا

الزتٌ أسور 
الذامزٌ أو جزء 

 منوا

الزتٌ أسور 
الزادزٌ أو 

 جزء منوا

الزيارة ذات 
الزفٌ اللتريٌ 

 صصػضختٍ 
 ظزم

 جنيى صصصظ جنيى صصغط جنيى صصصط جنيى صصغض جنيى صصصض جنيى صصغ

الزيارات ذات 
الزفٌ اللتريٌ 

 صصػضكثر من أ
وختٍ  ظزم

 ظزم صصصط

 صصصػ صصصغ صصصع صصصظ صصصط صصصض

الزيارات ذات 
الزفٌ اللتريٌ 

 صصصطأكثر من 
 ظزم

 صصصؽض صصصغض صصصطض صصصؾ صصصػ صصصظ

ى2  دوموالر الضرائب أداء تطلوقىمػابل وتحدود والوخوت الدوارات رن المؤقت اإلفراج /

 الجمركوظ

ى
ى
ى
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 اىدول سي فسؾق اٌـصقص ظؾؿؼوبؾ اٌودة ػذه عـ (د) اظؾـد سيمسؾقفو اٌـصقص األجـؾقي اظطرلان وعمدلوت ذرطوت خضقع وؼؽقن
 . أضؾ اؼفؿو بوٌـؾ اٌعوعؾي ٌؾدأ رؾًؼو أوماظلوبؼ
 هصقؾ ؼلؿؿر ( د ، ج ، ب ) اظؾـقد صك سؾقفو اٌـصقصمظؾػؽوت بوظـلؾي دـقات ثالث سـ اٌمضً صراج اإل عدة زؼودة حوظي وصك
م. عـفو جزء أو أذفر دؿي طؾ سـ إظقف اٌشور اىدولمعـ األخرلة اظػؽي
 :عـ بؽؾ اًوصي اظلقورات سـ عمضؿطيو اإلصراج ؼؿؿم2/4
م األجوغىماألغؾوء وطوالت وعـدوبل واٌرادؾني واظصقػقني اظلقودقني اظالجؽني - أ
 :ظمتك وصًؼو..ممعـفو جزء أو أذفر دؿي طؾ سـ يؾاظضرؼ أداء تعؾقؼ عؼوبؾ دداد وؼؽقن

 500 م 3 دؿ 1600 حؿك اظؾذلؼي اظلعي ذات اظلقورة سـ جـقف 

 1500 م3دؿ 2000 وحؿك 3 دؿ 1600 عـ أطـر اظؾذلؼي اظلعي ذات اظلقورة سـ جـقف 

 3000 3 دؿ 2000 عـ أطـر اظؾذلؼي اظلعي ذات اظلقورة سـ جـقف 

م.اظعوعؾنيمبؿؾؽماظشرطوتماألجوغى ءدلااًو واٌعودن اظؾذلول سـ واظؿـؼقى اظؾقٌ ذرطوت - ب

 عـفو جزء أو أذفر دؿي طؾ سـ جـقف 400 اظضرؼؾيمأداء تعؾقؼ عؼوبؾ ؼؽقنو . 
  أجؾف عـ اإلصراج تؼرر اظذي اظغرض عع عؿـودؾي عدةماإلصراجماٌمضً وتؽقن . 

 سؾك اظدوظقي واٌـظؿوت األجـؾقي واظؼـصؾقوت ظؾلػوراتماظرزلل ظالدؿعؿول اظقاردة طقب اظر دقورات سـ عمضؿطيو اإلصراج ؼؿؿم2/5
 : اآلتل اظـقق
 زؼودة األجـيب واظؼـصؾل اظدبؾقعودل اظلؾؽني ألسضوء أوماألجـؾقي واظؼـصؾقوت ؾلػوراتظ اظرزلل ظالدؿعؿول اظقاردة اظلقورات - أ

 بوظلػورات األجوغى اإلدارؼني ظؾؿقزػني اظقاردةماظلقورات وطذظؽ اىؿرطقي سػوءات اإل تـظقؿ بؼوغقن اٌؼرر اإلسػوءمحد سؾل
م. األجـؾقي واظؼـصؾقوت

 دػر جقازات سؾل ايوئزؼـ وأسضوئفو اإلضؾقؿقي اظعربقيمواٌـظؿوت اظدوظقي ؾؿـظؿوتظ اظرزلل ظالدؿعؿول اظقاردة اظلقورات - ب
 . اٌـظؿوت ػذه ألسضوءماًورجقي بقزارة اٌرادؿ إدارة عـ صودرة ذكصقي هؼقؼ بطوضي أومدبؾقعودقي
 . اىؿورك عصؾقيمعع بوالتػوق اًورجقي وزارة تؼرره ٌو وصًؼو اٌمضً اإلصراج عدة وتؽقن
 عـف جزء أو أذفر دؿي طؾ سـ جـقف 200 و ،(مأ) ظؾؾـدمبوظـلؾي بوٌـؾ اٌعوعؾي ٌؾدأ وصًؼو اظضرؼؾي أداء تعؾقؼ عؼوبؾ دداد ؿوؼؿ

 . بوٌـؾ اٌعوعؾي ٌؾدأ وصًؼو االسػوء سدم حوظي صك (أ) ظؾؾـد بوظـلؾيموطذا (ب) ظؾؾـد بوظـلؾي
 : اآلتل اظـقق سؾك اظؿفورب أوماظؿفورى ظؾعرض اظقاردة اظرطقب دقورات سـ عمضؿطيو اإلصراج ؼؿؿم2/6

 عصوغع وطالء عـ ظؽؾ اظطراز زبؿؾػي دقورات أربعوزمجيو ال مبو اظؿفوري اظعرض بردؿ اظقاردة اًوصي اظرطقب دقورات - أ
 . األجـؾقي اظلقورات

 إغؿوج عصوغع بردؿ واردتني اظطراز زبؿؾػيتمدقورتني جيووز ال مبو اظؿفورب ألشراض اظقاردة اًوصي اظرطقب دقورات - ب
 . واظصـوسي اظؿفورة بقزارة اٌكؿصي اىفي عقاصؼيمبشرط اظلقورات،وذظؽ

 جيقز وال ، اىؿورك عصؾقي رئقس مبقاصؼي مموثؾي اخرىمٌدة عدػو جيقز أذفر دؿي اظلقورات ػذه سـ اإلصراج عدة وتؽقن
 .بوٌرورمترخقصفو
 : اآلتل اظـقق..ممسؾك اظلقورات تؾؽ سؾك اظضرؼؾي أداء تعؾقؼ عؼوبؾ دداد وؼؽقن

 2500 عـفو جزء أو األودي أذفر اظلؿي سـ جـقف. 
 5000 ظإلظغوء ضوبؾ وشرل وععزز عشروط شرل عصرسيمضؿون خطوب تؼدؼؿ عع ، عـفو جزء أو اظؿوظقي اذفر اظلؿي سـ 

 عـ ذظؽ وشرل اٌؾقعوت سؾلمعوعياظ واظضرؼؾي اىؿرطقي واظردقم اظضرائى عـ سـفو اٌػرج سؾىوظلقورات ؼلؿقؼ عو ؼغطل
 .األخرى واظردقم اظضرائى

 عـ بؼرار آخرؼـ أدؾقسني ٌدة ايوجي سـد عدػو وجيقزمأدؾقسني ٌدة واظدلادات اظذلؼالت اظـؼؾ دقورات سـ اٌمضً اإلصراج ؼؿؿم2/7
 . ذظؽ صك ؼػقضف عـ أو اىؿوركمعصؾقي رئقس

 : اآلتل ظـققا سؾك اظضرؼؾي أداء تعؾقؼ عؼوبؾ دداد وؼؽقن
 100 واظـوغل األول األدؾقسني عـ عـف جزء أو أدؾقع طؾ سـ جـقف. 
 500 واظرابع اظـوظٌ االدؾقسني عـ عـف جزء أو ادؾقع طؾ سـ جـقف  
 بغرض أو عمضؿي بصػي ظؾعؿؾ اظؾالد داخؾ اظدلادات أوماظذلؼالت أو اظلقورات ػذه عـ أي إبؼوء صك اظرشؾي حوظي وصك

م.1986 ظلـي 186 رضؿ بوظؼوغقن اظصودر اىؿرطقي اإلسػوءات تـظقؿ ضوغقن عـ (م8 ) اٌودةممأحؽو تلري اظؿلجرل
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 سؾل عؼوسدػو سدد ؼزؼد اظيت واٌقؽروبوص اٌزدوجيماظؽوبقـي ذات ( أب بقؽ ) غؼؾ اظـصػ اظلقورات سـ اٌمضً اإلصراج ؼؿؿم2/8
  ؼػقضف عـ أوماىؿورك عصؾقي رئقس اصؼيمبق آخر ذفرطيا عدػو وجيقز ذفر ٌدة اظلوئؼمعؼعد خبالف تلعي
 جزء أو اظـوغل اظشفر سـ جـقف 1000 وأ عـف جزء أو األولماظشفر سـ جـقف 500 بقاضع اظضرؼؾي أداء تعؾقؼ وبؾؼع دداد وؼؽقن
م. عـف
 اٌمضؿي ظإلضوعي ظؾؾالد ؼودعنياظ اٌؽوغي وذوي واظعوبرؼـ واظلقوح بوًورجماٌؼقؿني بوٌصرؼني اًوصي اظقكقت سـ اٌمضً اإلصراج ؼؿؿم2/9

 . ذفرطيا سشر اثين أضصك وحبد اإلضوعي صذلة حدودمصك
 ظلـي 141 رضؿ اىؿفقرؼي رئقس بؼرار احملددةواظؿفورؼيمماظلقوحقي ظؾؿقاغه بوظـلؾي اظضرؼؾي أداء تعؾقؼ عؼوبؾ دداد وؼؽقن
م. 2003 ظلـي 539 رضؿماظـؼؾ وزؼر ظؼرار وصًؼو 2003

 اظالزعي ظؾؾالد اظؼودعني بوالجوغى اًوصي اظرطقبمودقورات واالجفزة اظـؼؾ ععدات صقفو مبو واٌعدات اآلالت سـ االصراج ؼؿؿم2/10
 اخرى عدة عدػومجيقز ذفر ٌدة وحكقاظل ظؾؿـشقط اظعوعي اشلقؽي اذراف هً اٌـظؿي احملؾقيمواظلؾوضوت اظدوظقي ظؾلؾوضوت
 . عدلرة الدؾوب اىؿورك عصؾقي رئقس مبقاصؼي مموثؾي
م عـفمجزء او اظشفر صك وحدة طؾ سـ جـقف عوئي اظضرؼؾي اداء تعؾقؼ عؼوبؾ وؼؽقن

 ذيرطقي دائرة داخؾ اظقكً أو ة اظلقور إؼداع اٌمضًماإلصراج عدة الغؿفوء األطـر سؾك اظؿوظل اظققم سي جيى األحقال ذيقع صكم2/11
 بوظؾالد ضضؿفو اظؿك ظؿؾؽ مموثؾيمعدة اغؼضوء بعد إال سـفو اٌمضً صراجاإل إسودة جيقز وال ظؾقكقت بوظـلؾيمعورؼـو أو ظذظؽ زبصصي
ؼراسكمانمددادمعؼوبؾممتصدؼر إسودة مبـوبي اٌورؼـو أو اظدائرة داخؾ اظؿكزؼـ صذلة وتعؿدلمظؾقكقت بوظـلؾي اذفر أربعي أضصك وحبد

م.مبوظلقورةموظقسماٌوظؽتعؾقؼماداءماظضرؼؾيماىؿرطقيمواٌددماظزعـقيمظؾؾؼوءمداخؾماظؾالدمعرتؾطيم

م

 عؼوبؾ األخرى واظردقم اظضرائى عـ وشرلػو اىؿرطقي أداءاظضرائى تعؾقؼ عع اًوصي واظقكقت اظلقورات سـ اٌمضً اإلصراج ؼؿؿم2/12
 خصير أو اىؿورك ظدى اٌعؿؿدة اظلقوراتمأغدؼي أحد عـ صودر (تربؿقؽ) عرور دصذل أو ذيرطقطيو اٌؼؾقظي اظضؿوغوتمعـ أي تؼدؼؿ
م.(دقوحقي أصقاج صك اظؼودعني ظألجوغىمبوظـلؾي ) دوظقي وضقودة تلقرل

 م.موؼراسكمأنمؼؿؿماظؿؼدؼرماظـفوئكمظؾضرائىماٌلؿقؼيموشرلػوممبعرصيمادارةماظؿعرؼػيمبوٌـػذماىؿرطكماٌكؿصم

 مواتػو ماديماالغدؼيمواظؿقؼؼمعـمصقيمعػرداتفو مؼراسكماٌراجعيماظدضقؼيمظؾؿطوظؾوتماظصودرة مععماالتػوضقيماظدوظقيمظؾلقوراتمطؿو ضفو

م.م1954اٌقضعيمصكمجـقػمسومم
 سـف اٌلؽقل أو اظقكً صوحى عـ ذكصل تعفد بؿؼدؼؿكمصقؽؿػ اإلضؾقؿقي ظؾلقوحي اظؾقرؼي بوٌقاغل ترد اظؿك ظؾقكقت بوظـلؾي 

 . اظقكً سـ سـداإلصراج اٌقاغل أعـمعصؾقي دبطر أن سؾل
ماظلقوحي تـشقط ػقؽي عـ تعفد أو ضؿون خطوب تؼدؼؿماظقكً سـ ظإلصراج ؼشذلط ( اظـقؾقي ) اظداخؾقي اظلقوحي ظراشيب بوظـلؾي

م.مبؼقؿيماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيم
م
 : اآلتقي ظؾشروط رؾًؼو اظلوبؼي اٌقادمصك سؾقفو اٌـصقص واظقكقت اظلقورات سـ اٌمضً اإلصراج ؼؽقنم2/13

 ذوي ظألذكوص خيً أو دقورة عـ أطـر سـ اإلصراج وجيقزم، رؾقعل ذكص ظؽؾ ًخي أو واحدة رطقب دقورة سـ عمضؿطيو ؼػرج - أ
 ضؿون خطوب ؼؼدم اظذلخقص سدم حوظي وصكمعرخصطيو، اظقكً أو اظلقورة تؽقن أن بشرط وذظؽ االسؿؾورؼي، واىفوتماٌؽوغي
 ظدى عصرصقي أو غؼدؼي ضؿوغوتمدسًأو اظؿك األغدؼي احد عـ صودر عرور دصذل أو ظإلظغوء ضوبؾ وشرلموععزز عشروط شرل عصرسي
 . اٌؼررة واظردقمماظضرائى بؼقؿي اىؿورك عصؾقي

 اإلضوعي تلذرلة بف اٌقضح اظلػر وجقاز ، االدؿـؿورمػقؽي صققػي تؼدؼؿ بعد األجوغى اٌلؿـؿرؼـ رطقب دقورات سـ ؼػرج - ب
 . اٌمضؿي

 سـفو اٌػرج ؼؼقدػو وأن أجؾفو عـ اإلصراج مت اظؿك األشراضمسؾل ؿطيوعمض سـف اٌػرج اظقكً أو اظلقورة ادؿعؿول ؼؼؿصر أن جيى - ج
ضرورةم وجدت وإذا بلوئؼ االدؿعوغي حوظؿفؿ تلؿدسكماظذؼـ اظعوػوت وذوى اٌؽوغي بذوي اًوصي ايوالت بودؿــوءمبوزلف

 .ؼػقضف عـ أو اىؿورك عصؾقي رئقس مبقاصؼي ،بلوئؼ اظؼقودةمتلؿدسك
 ايصقل بعد إال أؼفؿو تلجرل أو اظؿصرصوت عـ ذظؽمشرل أو اشلؾي أو اظؿـوزل أو بوظؾقع اظقكً أو ورةاظلق صك اظؿصرف حيظر -د

 .اٌلؿقؼيمواظردقم اظضرائى ذيقع ودداد اإلدؿرلادؼي اظؼقاسد وادؿقػوء اىؿوركمعصؾقي عقاصؼي سؾك
 . ؼؼؾؾفو عدلرة ألدؾوب وذظؽ اظقفو اٌشور اظقكقتو اظلقوراتمسـ اٌمضً ظإلصراج اٌؼررة اٌدة عد اٌوظقي وزؼر مبقاصؼي وجيقز
م.اظضؿون صالحقي ودرؼونماظلرل صالحقي اغؿفوء حوظي صك اظضرؼؾي آداء تعؾقؼ عؼوبؾ وؼضوسػ
 اغؿفوء تورؼخ عـ ؼقعطيو 24 وووز ال عدة خالل اٌرطؾي تصدؼرمإسودة ( اظدودي اٌرور دصذل ) اٌمضً االدؿرلاد تصرؼح حوعؾ وسؾك
 .اظضؿونمصالحقي بشرط ظؾلقورات اظدوظقي االتػوضقي عـ ( 20 ) اٌودة ظـص وصًؼو بوظؾالدمظؿلقرلا صالحقي
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م. اىؿورك ضوغقن صك سؾقفو اٌـصقص اظعؼقبوت تطؾؼ اظالئقيمػذه صك سؾقفو اٌـصقص اإلصراج وأحؽوم ذروط زبوظػي حوظي وصك
م

 : اآلتك وعمضؿطي سـفو اٌػرج اظلقورات سـ اظؿـوزل ظؼؾقل ؼشذلطم2/14
 . ذيرطك تفرب جرميي ربؾ اظلقورة تؽقن أال - أ
 اظـوضصي األجزاء سؾك واظردقم اظضرائى وددادماظضرؼؾي أداء تعؾقؼ وعؼوبؾ اظؿعقؼضوت او اظغراعوت عـ اظلقورة تطفرل - ب

 . واٌلؿؾدظي
 .اظلقورات سـ اظؿـوزل ضؾقلمصك اخؿصوصف دائرة صك طؾ اظؿـػقذؼي اىؿرطقي اظؼطوسوت رؤدوء وؼػقض

ى
م

م
 عصؾقي عع االظقؽذلوغل اظربط ررق بلحد اآلظلمبويودى اىؿرطك اظؾقون بقوغوت بندراج ؼـقؾف عـ أو اظشلن صوحى ؼؼقم (أم)مم

 . اىؿورك
 :اٌعؾؼوت بندارة األوظقي اإلجراءات (بم)م

 .اظؼوغقغل ودـده اٌمضً إلصراجا دؾى بف ؼؾنيماٌعؾؼوت إدارة عدؼر إدي ؼـقؾف عـ أو اظشلن صوحى عـ رؾى تؼدؼؿ -1
 خبؿؿ وخيؿؿ اظشلن صوحى رؾى سؾك اٌذاسي ظؾضقابط رؾؼوماٌمضً اإلصراج عشروع وإسداد اظطؾى بدرادي اٌعؾؼوت إدارة تؼقم -2

 .اإلدارة
 :ػل ظإلصراج اٌطؾقبي اٌلؿـدات تؽقنؼؼدممعؾػماالضرارماىؿرطكممظشؾوكماىؿوركمومم(جم)م

 . اٌمضً األصراج بـظوم اٌؿقؽـ اظؾقون - 1
 . اظقاردة األصـوف بقون - 2
 . اٌالحك اظؿلؾقؿ إذن - 3
م. اظقاردة األصـوف صوتقرة - 4
 : اىؿرطقي اإلجراءات (دم)م

 ظضرورة األخضر بوٌلور سـفو ؼػرج ال اٌمضً اإلصراجمبـظوم سـفو اٌػرج األصـوف أن عراسوة عع اىؿرطقي اإلجراءات تؿؿ -1
ععماظؿزاممماٌلؿقؼي واظردقم اظضرائىمضقؿي وحلوب اإلصراج ضؾؾ اظعقـقي عـ ظؾؿلطد وذظؽ واٌطوبؼيماظؿوعيماظـوصقيمظؾففوظيماٌعوؼـي

ماٌمضًمواظـقاديم مظإلصراج ماظعوعي ماإلدارة مبنخطور ماظؿفدؼد مأو ماإلصراج موأيمإجراءماذيورك ماظلقورة مسؾك مإجراء ممتمعـ ممبو ظضوعـف
م.الحؼم
ئعمواظلقوراتماظقاردةمبـظومماالصراجماٌمضًمرؾؼًومظؼقؿؿفومايؼقؼقيموصؼمإتػوقماٌودةماظلوبعيمعـمأحؽومماالتػوضقيمتؼدرمضقؿيماظؾضوم-

ماغفوءم مدرسي مسؾك ماظؿلطد معع مبدضي ماالصـوف مػذه مسؾك متطؾقؼف ماظقاجى ماىؿرطك ماظؾـد موحيدد ماظعوٌقي ماظؿفورة مٌـظؿي اظعوعي
 0االجراءاتمبـظومماالصراجماٌمضًم

 اظشلن ظصوحى اظعؾقة وبقون اظػوتقرة عـ األصؾ رؾؼمصقر بف ؼوصعر اإلصراج أذن أصؾ وؼلؾؿ اظالزعي اظضؿوغوت هصقؾ -2
 . اظصرف ظؾوبماظعؾقة وبقون اظػوتقرة عـ األصؾ رؾؼ صقر بفو ؼًوعرص اإلصراج أذنمصقرة وتردؾ
 عرصؼو اٌعؾؼوت إلدارة ؼقعقو عمضؿو إصراجو سـف اٌػرج اىؿرطكماظؾقون بقوغوت بنردول اٌكؿص بوىؿرك اإلجراءات ضلؿ ؼؼقم -3
 . اٌمضً اإلصراج بـظوم اىؿرطقي اظؾقوغوتمبف
 (م. اٌعؾؼوت ) اٌمضً اإلصراج بندارة ٌؿوبعيا(مػـم)م
 : ؼلتل عو اجراء ؼؿؿ اٌعؾؼوت إدارةمإدي اٌمضً ج اإلصرا بـظوم سـفو اٌػرج اىؿرطقي اظؾقوغوت وصقل بعد
 وغقع واظردقم اظضرائى وضقؿي اٌمضً اإلصراج ودؾىمضراراإل رضؿ ؼقضح دفؾ صك ؼدوؼو أو إظقؽذلوغقو اظؾقوغوت ػذه ضقد -1

 . اٌمضً اإلصراج وعفؾيماٌؼدمماظضؿون
خطورمأدؿكراجمتؼرؼرمبشؽؾمدورىمتقضحمعقضػماظؾقوغوتماظؿكمتـؿفكمعفؾفماالصراجماٌمضًمسـفوموعؿوبعؿفومالغفوءمعقضػفومععمامم-م2مم

م0جفوتماظضؾطمواىفوتمذاتماظصؾفم
م

م
م
م

- :االخشاءاد فٝ ِٕفز اٌذخٛي : اٚاًل 
م:عـمصالحقفمدصذلماظذلؼؾؿؽمماظؿلطد (1)

 ؼراسكماظؿلطدمعـموجقدمذعورماٌـظؿيماظدوظقفمورضؿمعلؾلؾمم0صكمحوظفمضؿونمودقؾفماظـؼؾمعـمخاللمدصذلمترؼؾؿؽمظـودىماجـؾكم
م0اظدصذلموبقوغوتماظلقورةم

 المؤقت اإلفراج نظام تحت الواردات رن الجمركوظ اإلجراءات/ىى3

 

ى
ى
ى

 

-م:اجراءاخ الفراج ادلؤقد عٍ انطياراخ  - 4

 



 

81 

 2011مدؾؿؿدل

 0دصذلماٌرورماظدوديماظصودرمسـماالغدؼفماالجـؾقفمسـدمدخقلماظلقورةمظؾؿـػذماٌصرىمألولمعرةمروٌومصوحلمدوظقًومؼؿؿمضؾقلم 
 0اصدارماظدصذلمسـدمغؼؾماظؼقدمعـمدصذلماديماخرماومودؼدمدرؼوغفمتؼدممعقاصؼفمغودىماظلقوراتمواظرحالتماٌصريمسؾكمصقيم 
 ٌماٌمضًمبو مصكمؼؿعنيمسؾكمذيقعموحداتماالصراج ماٌشذلطي ماالجـؾقف ماظـقادىماظدوظقف مازلوء معراجعي ماٌكؿؾػف ماىؿرطقي ـوصذ

وذظؽمسؾكمدصوترماٌرورم(معـمواضعماظؾقونماظصودرمسـماالدارةماظعوعفمظإلصراجماٌمضًمبوظؼوػرةم)ماالتػوضقفماظدوظقفمظالصراجماٌمضًم
 0اٌؼدعفمأولمعرةمظؾلؿوحمبؼؾقشلومطدصذلمعرورمدوديم

 مموجقدمدصذلمعرورمدوديمواظلقورةمشرلمعلفؾفمصكمعرورماظؾؾدماظؼودعفمعـفموالهؿؾمظقحوتفماٌرورؼيمجيقزمٌوظؽمصكمحوظفمسد
مخبطوبمصقيم مظدىمعصؾقيماىؿوركمسؾكمأنمؼؽقنمعدسؿًو ماٌعؿؿدة ماالغدؼيماحملؾقف مادؿكراجمدصذلمترؼؾؿؽمعـمأحد اظلقورة

واضرارهمصقفمبضؿونماظردقممواظضرائىماىؿرطقيماٌلؿقؼيمسؾكماظلقورةمماصدارمعـماظـودىماومممـؾفمصكمذيفقرؼيمعصرماظعربقف
 0اومتؼدؼؿمخطوبمضؿونمعؼؾقلمذيرطقًومبوظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمسؾكماظلقورةم

م0تـزعمصصقؾفماظدصذلموترصؼممبلؿـداتمعؾػماظلقورةم (2)
 0بقوغوتماظلقورةمصكمايودىماآلديممتدرج (3)
 0ًمؼقعقًومبؾقوغوتماظلقورةماٌػرجمسـفومبـظومماالصراجماٌمضًماجماٌمضدبطرماالدارةماظعوعفمظإلصر (4)
 -:طوآلتكم000عؿوبعيمعقضػماظلقوراتماٌػرجمسـفوماصراجًومعمضؿًومؼؿؿم (5)

م0عراجعيمؼقعقفمظػذلاتماظصالحقفمظؾلقوراتماٌػرجمسـفومم -
عـمعـػذمشرلمعـػذمدخقلماظلقوراتممسـدمضقوممأىمعـػذمذيرطكمبنسودةمتصدؼرمدقوراتمعػرجمسـفومهًمغظومماالصراجماٌمضًمم -

بؿؿومماسودةماظؿصدؼرمصكمغػسماظققمموصكمحوظفماسودةماظؿصدؼرمعـمماٌمضًمؼؿعنيماخطورمذيركماظدخقلمواالدارةماظعوعفمظالصراج
 0غػسمعـػذمدخقلماظلقورةمؼؿعنيمتلدؼدماظؼققداتمواخطورماالدارةماظعوعفمظالصراجماٌمضًمصكممغػسماظققمم

 -:ؼؿؿمصقرًاماتؾوعماآلتكمم0فوءمعدةماظصالمحقفمدونمتصدؼرماظلقورةمصكممحوظفماغؿمم -
م0ؾم،موؼراسكمحلوبماظضرائىمواظردقممبدضيمصقهرؼرمعذطرةممبقضػماظلقورةمععمتقضقحمحلؾفماظضرائىمواظردقممبوظؿػ -

 م0(مردؿماظؿـؿقفمم–ضرؼؾفماٌؾقعوتمم–ضرؼؾفماظقاردم)م
 0اىمزبوظػوتماومردقمماخرىم 
م0قرةمضقئقيمعـمصصقؾفمدصذلماظذلؼؾؿؽمؼرصؼمبوٌذطرةمص -
اظضرائىمواظردقممتػصقاًلماديماالدارةماظعوعفمظالصراجماٌمضًمواثؾوتمذظؽمصكمملؾفتردؾماٌذطرةمعقضقًومبفومعقضػماظلقورةموح -

 0دصذلمخوصماومبويودىماآلديم
"مراتماٌػرجمسـفومهًمغظومماالصراجماٌمضًمؼؿعنيمسؾكمذيركماظدخقلماخطورماالدارةماظعوعفمظالصراجماٌمضًمبلىمتصرصوتمسؾكماظلقو

م0"ماخلمم0000تصدؼرمم–ودؼدم
م

 :االخشاءاد ثدّشن اٌزظذيش :  ثبٔيًب 
م:سـدمتصدؼرمدقورةمدؾؼمإمتومماجراءاتماظدخقلماًوصمبفومبـػسماىؿركمم(1)

صراجموعراجعيمطؿوظقوتماظلقورةمودرؼونماظضؿونموعطوبؼيمتراجعمصصقؾفماظذلؼؾؿؽمواظؿلطدمعـمسدممزبوظػيمصالحقفمعدةماالممممممممممممممممممممممممم

م0رضؿماظشودقفمورضؿماٌقتقرمسؾكمأوراقماظدخقلم

 م0صػكمحوظفمسدمماٌكوظػيمؼؿؿماظلؿوحمبوظؿصدؼرمععماثؾوتمذظؽمبويودىماآلديمواخطورماالدارةماظعوعفمظالصراجماٌمضًم

 ماظـقاضصمواجؾفماألداءموصكمحوظفموصكمحوظفموجقدمغقاضصمصكماظلقورةمتؽقنماظضرائىمواظردقمم مسـمػذه اىؿرطقفموشرلػو

 وجقدمزبوظػفمٌدةماالصراجماٌمضًماومدؼقطماظضؿونمتؽقنماظغراعوتماٌؼررةمواجؾفماالداءمضؾؾماظؿصدؼرم
ظقفمؼؿؿمسـدمتصدؼرمدقورةمدؾؼمإمتومماجراءاتماظدخقلماًوصيمبفومعـمذيركمآخرمبوالضوصيماديماالجراءاتماٌـقهمسـفومسوممم(م2)

م0اخطورمذيرمكماالصراجمواالدارةماظعوعفمظالصراجماٌمضًمبؿؿومماظؿصدؼرمظلدادمضققادتفم
م

- :االخشاءاد ثبالداسح اٌؼبِٗ ٌالفشاج اٌّؤلذ : ثبٌثًب 
 

 م:بوآلتكمم000تشؽؾمىونمعـماالدارمةماظعوعفمظالصراجماٌمضًمدبؿصم-

 ىـفمعؿوبعيمضؿوغوتماظـقادىم: 
وعلؿقؼوتماىؿوركمواظعرضمسؾكمعدؼرمسومماالصراجمموظؾوتعـماظـقادىموعؼورغؿفومحبفؿماٌطيمضقؿيماظضؿوغوتماٌؼدعيمدبؿصممبؿوبعممممممممم

وسرضفومسؾكماالدارةماٌرطزؼيمظالسػوءاتمواظـظؿماًوصيممتفقدًامظعرضفومماٌالحظوتونمذفرىمبؿؾؽمـاٌمضًمبلىمعالحظوتموإسدادمبق

م0قيمالدبوذماظؼرارماٌـودىمصكمػذاماظشلنمسؾكمضطوعماظـظؿمواالجراءاتماىؿرط

 م:ودبؿصمبـــمم0000ىـفماظؿـلقؼمبنيماٌـوصذماىؿرطقيمدخقاًلوخروجًوم

 0اظذلؼؾؿؽماوماظضؿونمتؾؼكماٌعؾقعوتمعـمعـوصذماظدخقلمبؾقوغوتماظلقوراتماٌػرجمسـفوماصراجًومعمضؿًوموبقونمدصذلم 
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 0راتماظؿكممتمتصدؼرػوموبقوغوتماظدصذلماوماظضؿونموعقضػماظلقورةمتؾؼكمععؾقعوتمعـمعـوصذماظؿصدؼرمبؾقوغوتماظلقو 
 0إسالنماٌـوصذماظؿكمضوعًمبنجراءاتمدخقلماظلقوراتماصراجًومعقضؿًومبؾقونماظلقورةماٌصدرةمعـمذيوركماخرىم 
 اظؾقعماوماظؿقػظمسؾقفوماٌكوظػفمظؾؿلطدمعـمسدممتصدؼرػوماومتلقؼيمعقضػفومبوظلدادماظؼطعكماوماظؿكزؼـماومماظلقوراتاظؿقرىمسـم

 0بلحدماضلومماظشرريم
 تؾؼكماٌطوظؾوتمسـماظلقوراتماٌكوظػفمٌددماالصراجماٌمضًماظقاردةمعـمعـوصذماظدخقلموعراحعؿفومواظؿقؼؼمعـمصقؿفوموسرضفوم

ضرؼؾفمم–اردمضرؼؾفماظق)ماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمتػصقاًلمسؾكمأنمؼشؿؾماظؾقونمحلؾفمم000سؾكمعدؼرمسومماالصراجماٌمضًم

 0وارصوقمصقرةمضقئقيمعـمصصقؾفمدصذلماظذلؼؾؿؽم(مضرؼؾفمردؿماظؿـؿقفمم–اٌؾقعوتم
 بعدماظعرضمواٌقاصؼفمعـمعدؼرمسومماالصراجماٌمضًمسؾكماٌطوظؾوتمتردؾماديم:- 
م0(مردقمماًدعوتمم–اظغراعفمم–ردؿماظؿـؿقفمم–ضرؼؾفماٌؾقعوتمم–ضرؼؾفماظقاردم)مأصقوبماظلقوراتممممم

 بوألضوصيمم–ردؿماظؿـؿقفمم–ضرؼؾفماٌؾقعوتمم–ضرؼؾفماظقاردم)محوظفمسدممأسودةماظؿصدؼرمتؽقنمعلؽقظقفماغدؼيماظلقوراتمصكم

 0(مظؾـقاضصم
 ؼؿؿماظؿؼدؼرماظـفوئكمظؾضرائىماىؿرطقفماٌلؿقؼيموشرلػوممبعرصيمادارةماظؿعرؼػيمبوٌـػذماىؿرطكماٌكؿصم. 
 ما ماظصودرة مظؾؿطوظؾوت ماظدضقؼي مواالتػوضقفماٌراجعي مدوظػماظذطر ماٌـشقر معع مواتػوضفو معػرداتفو مصقف معـ مواظؿقؼؼ ماالغدؼي دي

 .م1954اظدوظقفمظؾلقوراتماٌقضعفمصكمجـقػمسومم
 

 ميراعى فى جمال ذُظيى عًم اَذيه انطياراخ يايهى:- 
م

 -:خبصقصماالغدؼيماظعوٌقيماظؿوبعفمظؾؿـظؿيماظعوٌقيمظؾلقوراتم (1)
م.ػذهماالغدؼيمخيطرمغودىماظلقوراتماٌصرىمبفذهماٌدؼقغقفمظؿقصقؾفومظصوحلمعصؾقيماىؿوركمصكمحوظفموجقدمعدؼقغقفمسؾكم

صكمحوظفمتؼوسسمغودىماظلقوراتماٌصرىمصكمهصقؾمػذهماٌلؿقؼوتمظصوحلمعصؾقيماىؿوركمهررمعذطرةمبذظؽموتعضمسؾقـومالدبوذم
م.االجراءاتماظؼوغقغقيم

م

 -:خبصقصماالغدؼيماحملؾقيم (2)
-م:ؼوقمضررائىموردقممظؾفؿوركمسؾكمػذهماالغدؼيمسـمغقاضصماوماحؽوممغفوئقيماومزبوظػوتموشرلػومصكمحوظفمادؿق -

م.خيطرماظـودىمظلرسيمددادمػذهماٌلؿقؼوتممم-أمم
م.صكمحوظفمتؼوسسماظـودىمؼلقؾمخطوبماظضؿونمبؼقؿيماٌلؿقؼوتم

م.سؾكماذؾؽقنماظؼوغقغقيمالدبوذماظالزممضوغقغًومصكمحوظفمسدممطػوؼفمخطوبماظضؿونمهررمعذطرةمظؾعرضمسؾكمضطوعماظـظؿمظعرضفم
-م:سـمضقؿفماظضؿونم(مغؿقففمغشوطماظـودىم)مصكمحوظفمزؼودةمحفؿماٌدؼقغقفممم-بم
م.حيررمظؾـودىمظلرسيمتقصقؼماوضوسفمبؿعؾقفمخطوبماظضؿونم-م

ضطرمالؼؼوفماظـودىمسـمممورديمصكمحوظفمتؼوسسماظـودىمسـمتعؾقفمخطوبماظضؿونمؼردؾمادؿعفولماخرلمظؾـودىمبونماىؿوركمدقفمت
م.غشورفمينيمتقصقؼمأوضوسفم

اذامملمؼلؿفقىماظـودىمخاللمذفرمعـمتورؼخماالدؿعفولماالخرلمهررمعذطرةموتعرضمسؾكمضطوعماظـظؿمواالجراءاتمالدبوذم-م
م.اجراءاتماؼؼوفمغشوطماظـودىم

م
  ِٓ ج ػٕٙب ِؤلزًب عجمًب ٌإلرفبليخ اٌذٌٚيخ ػٓ اٌسيبساد اٌّفش( سسَٛ ٚضشائت اٌٛاسد)ضٛاثظ اٌّغبٌجخ ثبٌّسزحك

 :اٌدّشويخ اٌخبطخ ثبإلسزيشاد ٚاٌزظذيش اٌّؤلذ ٌٍسيبساد 
 

o عـماإلتػوضقيماظدوظقيماىؿرطقيماًوصيمبوإلدؿرلادم(م27،مم26)اٌـصقصمسؾقفومبوٌودتنيم(مردقمموضرائىماظقارد)ؼؼصدمبـم
 (م.وتموردؿمتـؿقيماٌقاردضرؼؾيماظقاردموضرؼؾيماٌؾقع)واظؿصدؼرماٌمضًمظؾلقوراتم

o ؼؾؿزممذيركماظؿصدؼرمأوماىؿركماٌكزنمبفماظلقورةمبنخطورماظـوديماظضوعـموذيركماإلصراجمواإلدارةماظعوعيمظإلصراجماٌمضًم
م ماظلقورة متصدؼر مإسودة مبقوغوتماظلقورةمبؿؿوم ماإلخطور مػذا مؼؿضؿـ مأن مظذظؽمسؾك ماٌكصصي ماىؿرطقي مبوظدائرة أومدبزؼـفو

 .لؾيماٌلؿقؼوتماىؿرطقيماٌؼررةمسـماظـقاضصمبفومإنمهؼؼًموتعذرمهصقؾفومعـمصوحىماظشلنموتػصقالتمح
o تؾؿزمماإلدارةماظعوعيمظإلصراجماٌمضًمبنخطورماظـوديماظضوعـمسـدمتلقؼيمحوظيماظلقورةموطذامسؼىمإغؿفوءمعدةماإلصراجماٌمضًم

ورمطوصيمبقوغوتماظلقورةموتػوصقؾمحلؾيماظضرائىمواظردقمموسدممإسودةمتصدؼرمأومدبزؼـماظلقورةمسؾكمأنمؼؿضؿـمػذاماإلخط
 .اٌلؿقؼيمسؾقفوم
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o جيىمأنمؼؿؿماإلخطورماٌشورمإظقفمبوظػؼرتنيماظلوبؼؿنيمإديماظـوديماظضوعـمصقرمهؼؼماظقضوئعمواإلجراءاتمدوظػيماظذطرموظؾـوديم
متؾؽماإلخطوراتمخال لمعدةمسوممواحدمعـمتورخيفموإالمأصؾقًماظضوعـمتؼدؼؿماظدظقؾمسؾكمسدممصقيماٌطوظؾيماظيتمتؿضؿـفو

 .اظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمواجؾيماألداءم
o تؿؿمتلقؼيمعقضػماظضؿوغوتمواٌؾوظغماٌلددةمأعوغيمعـماظـوديمأواًلمبلولمدقاءمبوإلضوصيمأوماًصؿمععماألخذمسيماإلسؿؾورمتـػقذم

 م.األحؽومماظـفوئقيمذاتماظصؾيموإخطورماظـوديماظضوعـمبذظؽم

م
م

ى
 

م

 بف عقضقطيو وصقرة أصؾ عـ ظذظؽ اٌعد بوظـؿقذجماظقصقل ذيرك إدي اظلقوحي عـدوب أو ؼـقؾف عـ أو اظقكً صوحى ؼؿؼدممم -أ
 بضوئع بلي وضوئؿي اظضرؼؾيمأداء تعؾقؼ عؼوبؾ دداد وضلقؿي واظرطوب اظطوضؿ بقوغوت طشقف بف عرصًؼو )ماألدودقي اظؾقوغوت
 . ( . . دفوئر – زيقر ، اظقكً داخؾ

 عـ وشرلػو اىؿرطقي اظضرائى بلداد ؼـقؾفمعـ أو اظقكً علؽقل عـ ذكصل تعفد ؼؼدم اإلضؾقؿقي اظلقوحي حوظي صكم
 اىؿورك تؼقم ايوظي ػذهموصك اٌمضً اإلصراج عدة اغؿفوء بعد اإلضؾقؿقي اٌقوه اظقكً عغودرة سدممحوظي صك واظردقم اظضرائى
 . اظقكً سـ ٌمضًاماإلصراج سـد اٌقاغه اعـ عصؾقي بنخطور

 واظردقم بوظضرائى اظلقوحي تـشقط ػقؽي عـمتعفد أو ضؿون خطوب تؼدؼؿ ؼشذلط (اظـقؾقي) اظلقوحي ظراشيب وبوظـلؾيم
م. اٌمضً ظإلصراجماٌؿـقحي اٌدة خالل اإلضؾقؿقي اٌقوه عغودرتف سدم حوظي صك اظقكًمسـ اٌلؿقؼي اىؿرطقي

 

 عدة وهدؼد ظذظؽ اٌعد اىؿرطك اظـؿقذج سؾك وإثؾوتفوماٌلؿقؼي واظردقم اظضرائى وتؼدؼر ـيبوٌعوؼ اىؿرطقي اظؾفـي تؼقممم -ب
م. اٌمضً اإلصراج

 

 اإلصراج ذيرك صك اٌرصؼوت وصقر بوظصقرة وحيؿػظ اٌمضًماإلصراج سؾك اٌقاصؼي سؾقف عقضقطيو واٌرصؼوت اظـؿقذج أصؾ ؼلؾؿمم -ج
 اظقكً سؾقفو ؼذلدد اظؿك األخرى اٌصرؼيماٌقاغه صك بف ظؾعؿؾ صوحل عمضؿو ذيرطقو إصراجو مبـوبي اىؿرطك اظـؿقذجموؼعد
م. اٌمضً اإلصراج صذلة خالل

 

 بف وعرصًؼو اظلرل وخط اٌطؾقبي اظػذلة بف معقضقطيومبطؾى ؼؿؼدم اٌمضً اإلصراج صذلة ودؼد اظقكً علؽقل رشؾي حوظي صك -مد
 اظـؿقذج صك ظذظؽ اٌكصصماٌؽون صك بوظؿفدؼد بوظؿلذرل اىؿرطقي اظؾفـي وتؼقم اظضرؼؾي آداء تعؾقؼمعؼوبؾ دداد ضلقؿي
 اظؿك اىؿرطقيماظؾفـي تؼقم أن سؾك ذيرطقي ىـي بف عقـوء أى عـ اٌمضً اإلصراجمصذلة ودؼد اظقكً وٌلؽقل اىؿرطك
م. عرة أول اٌمضً اإلصراج إجراءاتمبنمتوم ضوعً اظؿك اىؿرطقي اظؾفـي بلخطور بوظؿفدؼد ضوعً

 

 بف ؼؽقن أن ذرؼطي إجراءاتف بنمتوم ضوم اظذى اٌقـوءمشرل عصري عقـوء أى ذيورك عـ اٌمضً اإلصراج إغفوء اظقكً ٌلؽقل - ػـ
 إجراءات بنمتوم ضوعً اظؿكماىؿرطقي اظؾفـي دبطر أن سؾك اٌمضً ظإلصراج اىؿرطك اظـؿقذج بلقىموذظؽ ذيرطقي ىـي
م. ضققداتف ؼدظؿلد عرة أول اٌمضً اإلصراج

 

 اإلصراج عدة صالحقي خالل اظلرل خبط اٌقضقي اٌصرؼيماٌقاغه سؾك ظؾذلدد اظقحقدة اظرخصي ػق اىؿرطك اظـؿقذج ؼؽقن -  و
م. اٌمضً

 

 اظقكقت عغودرة ضققدات تلدد أن سؾك بوإلصراج ضوعًماظؿك اىؿرطقي اظؾفـي مبعرصي عمضؿطيو سـفو اٌػرج اظقكقت عؿوبعي تؿؿمم -ز
مم0ماٌمضًماإلصراجمعدة لخال

 

مالوخوت رن المؤقت اإلفراج/ى5
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ى
م
م

م

م-:صكمحوظفماالصراجمسـمايووؼوتمبضؿونماظؿقطقالتماٌالحقفموعؼووديماظـؼؾمؼراسكماالتكم:مأواًلم
اظػمجـقفمم100ٌمالؼؼؾمسـمقوحباظعؿؾمإؼداعمخطوبمضؿونمعصرصكمشرلمعشروطموشرلمضوبؾمظألظغوءمتؽقنمضقؿؿفمحلىمحفؿم (1)

م0بوالدارةماٌرطزؼيماٌكؿصيم(ماظؽػوالتم)مبوالدارةماٌوظقفمدغكمأطقدم(مصؼطمعوئفماظػمجـقفم)م
تؼقممادارةماظؽػوالتماٌكؿصفمبلخطورموحدةمطشقفماالدؿكالصمبوىؿوركماظؿـػقذؼيمبؽشقفمتقضحمازلوءماظؿقطقالتماٌالحقفم (2)

 0وعؼووديماظـؼؾماظذؼـماودسقامررصفومخطوبوتمضؿونموضقؿيمػذهماظضؿوغوتم
الصمبلدؿكراجمطشقفماالدؿكالصمعقضحمبفومطوصفمبقوغوتمايووؼوتموارضوعفومواسؿؿودػوممبوؼػقدمتؼقمموحداتمطشقفماالدؿك (3)

صكمم–وجقدماظضؿونمظألصراجمسـمايووؼوتماٌطؾقبماالصراجمسـفومعمضؿًوممبقجىمرؾىمعؼدممعـماظؿقطقؾماٌالحكماومعؼووديماظـؼؾم
 0حوظيمعؼووديماظـؼؾمؼرصؼمبوظطؾىمعقاصؼفماظؿقطقؾماٌالمحكم

 0ايقادثمواظؿلذرلمبذظؽمسؾكمطشقفماالدؿكالصمتؼقمماٌـوصذماىؿرطقيمبلثؾوتمدخقلموخروجمايووؼوتمبدصذلم (4)
واالضوصفمسؾكمضقةمخطوبوتماظضؿونموأخطورمادارةماظؽػوالتماٌكؿصفمصكمحوظفمسدمماسودةمماًصؿمتؿقديموحداتمطشقفماالدؿكالص (5)

 0الدبوذماظالزمماحملددةمايووؼوتمخاللماٌدةم
 0اسكمانمتؽقنمعدةماالصراجمسـمػذهمايووؼوتمالتؿعدىمزيلفمسشرمؼقعًومؼر (6)

 
   :ثبٔيًب  
نماظؿلؾقؿموؼؿؿماالصراجمسـفومبعدمددادمذبوظـلؾفمظؾقووؼوتماٌؿؾقطيمألصقوبماظشونمؼؾؿزمماظؿقطقؾماٌالحكمبؿقضقحمعوؼػقدمذظؽمبلم*

م مصكماالصراجماٌمضًمسـفو مرشىماٌلؿقرد مواذا ماظضرائىمواظردقم ماظضؿوغوتماٌؼؾقظيمينيماسودة مظؾفؿوركماحد مصقؼدم تصدؼرػو
مم0ايووؼيماديماظدائرةماىؿرطقيمذيرطقًومظؾضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمينيماسودةمم

م

م
م

م
م

مضًمإخطورموحدةمعؿوبعيماإلصراجماٌممذيركماظصودرمقؼؼماٌمضً األصراج بردؿ سـفو اإلصراجماظلوبؼ تصدؼراظردوئؾ أسودة متوم بعد -  أ

 .بندارةماٌعؾؼوتمبؾقونماظردوئؾماٌصدرةماظلوبؼماإلصراجمسـفومبـظومماإلصراجماٌمضًم
 عالحظوت أى وجقد وسدم اٌطوبؼي سؿؾقوت عـ اظؿوطدموبعد تصدؼره مت مبو سـف اإلصراج مت عو مبؼورغي ت اٌعؾؼو إدارة تؼقم -  ب

 .اظضؿون رد إجراءات صك اظلرل وؼؿؿمواٌطوبؼي اٌراجعي ؿؿومب واظصودر اظقارد أضرار سؾك وؼمذر بوظؿلقؼيمعذطرة هرر
 . اىؿرطقي اظؾقوغوت دفؾ صكمضققداتفو وتلدد اظؾقوغوت حػظ إدارة ثؿ ظؾؿراجعي اىؿرطقي اظؾقوغوت تردؾ -  ج
 وميؽـ ، اظضؿون رد إجراءات تؿؿ حقٌ  اظضؿوغوتمرد بطؾى اظشلن صوحى تؼدم يني اظؿلقؼي مبذطرة اٌعؾؼوت إدارة هؿػظ -  د

 اظؿصدؼر عـ ذفر خالل ظؾؿلقؼيماظؿؼدم صك اظشلن أصقوب وتلخر ععقـي جفوت عـ تعفدات اظضؿوغوتمطوغً اذا عو حوظي صك
 . بذظؽ اظشلن أصقوب وخيطر دوؼرة بؼلقؿي اظؾقوغوتمتلقؼي ؼؿؿ عالحظوت أؼي والتقجد

 صوحى وخيطر اٌلؿقؼي واظردقم واظضرائى بوظػروقمعذطرة رره واظصودر اظقارد بني صروق أو عالحظوت وجقد حوظي وصك -  ـػ
 . ذيرطقو اٌؼؾقظي اٌدلرات تؼدؼؿمأو االخؿالف ػذا غؿقفي لؿقؼياٌ واظردقم اظضرائى دداد بعد إال اظضؿونمرد ؼؿؿ وال اظشلن

 اىزء سـ واظردقم ىئاظضرا ؼدارمب اظضؿون غقع حلىماظؽػوالت أو ايلوبوت اٌعؾؼوت إدارة دبطر اىزئل اظؿصدؼر حوظي صك -  و
م. اظضؿون عـ تصدؼره مت عو خصؿ إجراءات الدبوذ تصدؼرهممت اظذى

ى

ى
ى

من قانون  نظَ  اإلعفاءات الجمركَ  بالنسب  لأل ناف (  8) َكون  طبَق فئ  الضرَب  الجمركَ  الم رر  بالماد  
ؤقت ب رض ال أجَر أو العم  ب ف  مؤق   دا   الب د المحدد  بهذه الماد  ، وال ٍ َفرج عنها  حت نظا  اإلفراج الم

 :وف اا لما َأ ٍ 

مظؾؼقاسدم .1 موصؼًو ماظؾالد مداخؾ معمضؿي ماظعؿؾمبصػي ماٌمضًمبغرضماظؿلجرلمأو ماإلصراج ماآلالتمواٌعداتمواألجفزةمهًمغظوم مترد أن

 .احملددةمظـظؿماإلصراجماٌمضًمبؼوغقنماىؿوركموالئقؿفماظؿـػقذؼيم
ًومسـدماإلصراجماٌمضًمغلؾيماظضرؼؾيماىؿرطقيماحملددةمبوظؼوغقنمسـماٌدةماظيتمؼؼرمسـفومسـدمرؾىماإلصراجمععمتؼدؼؿمأنمؼلددمعؼدع .2

 .أحدماظضؿوغوتماٌؼررةمسـمطوعؾماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيم

 -:اجراءاتىاالفراجىالمؤقتىرنىالحاوواتىبموجبىكذوفىاالدتخالصى/ى6

 ى المؤقت اإلفراج نظام حتت الصادرات رلؼاجراءاتىردىالضماناتى/7

 

 اإلفراجىالمؤقتىبعرضىالتأجورىأوىالطملىبصغظىمؤقتظىداخلىالبالد/ى9
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ىمإلسودةماظؿصدؼرمأومرؾىمعدمأنمؼؿؼدممصوحىماظشلنمظؾفؿركماٌكؿصمضؾؾمإغؿفوءماٌدةماحملددةماٌلددمسـفوماظضرؼؾيماىؿرطقيمبطؾ .3

اٌدةموددادمغلؾيماظضرؼؾيماىؿرطقيمسـماٌددماٌطؾقبمإبؼوءماآلالتمواٌعداتمواألجفزةمصقفومداخؾماظؾالدمبشرطمصالحقيماظضؿونماٌؼدمم

 .سـماٌدةماٌطؾقبمودؼدػوم
ماٌش .4 مسؾكماآلالتمواٌعداتمواألجفزة ماىؿرطقيماحملددة مؼلؿؿرمهصقؾمغلىماظضرؼؾي مسيماظداخؾمأن مبؼوئفو مرقالمعدة مإظقفو ور

 .وحؿكمإسودةمتصدؼرػومظؾكورجم

 0ػٍَ ادلادج اٌثاِنح ِٓ لأٌْ االػفاءاخ ًال ذسزُ أحىاَ 
 .حوالتماإلصراجماٌمضًماظيتمؼصدرمبفومضرارمعـموزؼرماٌوظقيمتطؾقؼًومظؼوغقنماىؿوركم (1
 .اظضرؼؾيماىؿرطقيمرؾؼًومظؾؼقاغنيماٌعؿقلمبفومظؾففوتماٌعػوةممعومؼػرجمسـفمعمضؿًومعـماآلالتمواٌعداتمواألجفزةماٌعػوةمعـ (2

ؼؿؿمهصقؾم..معـمضوغقنمتـظقؿماإلسػوءاتماىؿرطقيم(مم8)موسيمحوظيماظؿصرفممبقاصؼيمعصؾقيماىؿوركمسيماألذقوءماًوضعيميؽؿماٌودةم

م.يماٌلددةمخاللماظشفرماظذيممتمصقفماظؿصرفمصؼطماظضرؼؾيماىؿرطقيماٌؼررةموضًماإلصراجماٌمضًمبعدمخصؿمغلؾيماظضرؼؾيماىؿرطق
م

 
 
 مواظؿكمتؿضؿـمأغفمم861/2005عـماالئقيماظؿـػقذؼيمظؼوغقنماالسػوءاتمواظصودرةمبوظؼرارماظقزارىمرضؿمم32االظؿزاممبنحؽومماٌودةم"

ؿماالسػوءاتماىؿرطقيمسؾكمدصوترمظالسػوءاتمواظؿقلرلاتماىؿرطقيماٌـصقصمسؾقفومصكمضوغقنمتـظقمكسؾكمعصؾقيماىؿوركمأعلو

م.........االصـوفماٌعػوهمواىفوتماظقاردةممؼقدمصقفمانمؼؽقنمعـمػذهماظدصوترمدصذلًامسوعًومظالسػوءاتمت

 سؾكمذبؿعوتماالسػوءاتمبؽؾمعـطؼيممبقاصوهماالدارةماظعوعفمظالسػوءاتمبوظؼوػرةمبؾقونمادؾقسكمسـماظلقورماتماٌػرجمسـفومبلدؿم

قعماظؾقوغوتمسـماالصراجموصؼًومظؾـؿقذجماٌرصؼم،مواظؿكمتؼقممبنسدادمضوسدةمبقوغوتمظؾلقوراتماٌػرجمسـفوماصراجًوماٌعوضنيمؼؿضؿـمذي

 0رؾقًوم

 اٌوضقفموصكمحوظفماٌكوظػفمؼؿؿمؼؼدممتعفدمعـمصوحىماظلقورةماجملفزةمرؾقًومبعدممادؿرلادهمدقورهماخرىمخاللماًؿسمدـقاتم

 0فماٌعؿقلمبفومسؾكماظلقورةماىدؼدةمقرؼؾقفمواظرضوبتطؾقؼماظؼقاسدماالدؿرلادؼيمواظض

 ؾؿلطدمعـمسدممدؾؼمادؿرلادمدقورةمذبفزةمرؾقًومبلدؿماظشكصمظضؾؾماظرجقعماديماالدارةماظعوعفمظالسػوءاتمم46الؼؿؿماظؼقدمبدصذلم

 0خاللمصذلةماًؿسمدـقاتماظلوبؼيمسـمػذاماظؿورؼخم
ذ

 رنىالدواراتىالمجؼزةىطبوًاىللمطاقوناإلفراجىضوابطىى/10
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ى
ى
ى
ى

 

 

 

 

 :يقشد بالمزتودـات  ض/ض
اظيتمتؼؾؾمصقفوماظؾضوئعماظقاردةمدونمدصعماظضرائىمواظردقممسـفومظؾؿددماظيتمحيددػومضوغقنماىؿوركموتـؼلؿماٌلؿقدسوتمإظلمماٌكوزنم

 :غقسنيم

م.ؼؿؿمصقفمدبزؼـماظؾضوئعماألجـؾقيمشرلمخوظصيماظضرائىمواظردقمماٌرخصمظفمبؿكزؼـفوميلوبماظغرلمم..معلؿقدعمسومم -أم

مخوصم -بم معلؿقدع م.. مدبزؼـ مصقف مواٌرخصمظفمؼؿؿ ماٌلؿقدع مبصوحى ماًوصي ماظضرائىمواظردقم مشرلمخوظصي ماألجـؾقي اظؾضوئع

 .بؿكزؼـفومصقفم

يرذص للفمل بنظام المزتودع الفام أو بإقامٌ المزتودع الذاص بقرار من وزير الماليٌ بناء ـلً اقتراح   ط/ض

 :نوياً والؿمانات الواجب تقديموا مشلخٌ الجمارك ويخدد بالقرار مكان المزتودع والمقابل الواجب أداؤه ز
وجيقزماظذلخقصمبنضوعيمعلؿقدسوتمخوصيمسيماألعوطـماظيتمتقجدمبفومصروعمظؾفؿوركمإذامدسًمإظلمذظؽمضرورةماضؿصودؼيموتصػلمأسؿولمم

م.األطـرمملاٌلؿقدعماًوصمسـدمإظغوءماظػرعماىؿرطلموذظؽمخاللمثالثيمأذفرمسؾ

وركمومرؤدوءماظؼطوسوتمـصؼدمممتمتػقؼضمرئقسمعصؾقيماىؿم380،381/1982وزؼرماٌوظقيمرضؿلمموعـماىدؼرمبوظذطرماغفمبصدورمضراري

مضوغقنم مسي مسؾقفو ماٌـصقص مواًوصي ماظعوعي ماٌلؿقدسوت مبنضوعي ماظذلخقص مسي ماخؿصوصف مغطوق مسي مطؾ ماىؿورك ممبصؾقي اىؿرطقي

م.اىؿوركم

 : مدة بقاء البؿائق بالمزتودع  ظ/ض
ءماظؾضوئعمبوٌلؿقدسوتماظعوعيمواًوصيمبلؿيمأذفرمجيقزمعدػومثالثيمأذفرمسـدماالضؿضوءممبقاصؼيمرئقسمعصؾقيمهددمعدةمبؼوممممممم

م.أومرئقسماظؼطوعماٌكؿصماىؿوركم

ؼؿماٌـصقصمسؾقفومسيمضوغقنماىؿوركمإذامملمؼ(مبقعماظؾضوئعم)متؾوعماظؾضوئعماٌقدسيمسيماٌلؿقدسوتماظعوعيمواًوصيموصؼًومألحؽومممممممم

صوحىماظشلنمبنسودتفومإظلماًورجمأومبدصعماظضرؼؾيماىؿرطقيماٌؼررةمسؾقفومسيمخاللمعفؾيماإلؼداعموؼؿؿمػذاماظؾقعمبعدمذفرمعـمتورؼخم

م.إغذارماشلقؽيماٌلؿغؾيمظؾؿلؿقدعم

م.دمإسؿؾورًامعـمتورؼخماظؿكزؼـمسـدماظقرومثالثمدـقاتموجيقزمدبزؼـماظدخونمبوٌكوزنماٌؿكصصيمٌدةمالوووزم

 : السروط الواجب توافرها فً البؿائق المذزنٌ  ع/ض
صقفومالمؼلؿحمسيماٌلؿقدعماظعوممبؿكزؼـماظؾضوئعماٌؿـقسيمواٌؿػفراتمواٌقادماظشؾقفيمشلومواٌقادماظؼوبؾيمظالظؿفوبمواظؾضوئعماظيتمتظفرم

ماٌ متضرمجبقدة مضد مأو مألخطور ماٌلؿقدع مسي ماظيتمؼعرضموجقدػو موتؾؽ ماظيتمؼؿطؾىمحػظفومسالعوتماظػلود ـؿفوتماألخرىمواظؾضوئع

م.إغشوءاتمخوصيمواظؾضوئعماٌـػرريمعومملمؼؽـماٌلؿقدعمزبصصًومظذظؽم

 :بفد موافقٌ الجمارك .. يرذص فً المزتودع الفام بالفمليات اآلتيٌ  غ/ض
مايو -أم مصؼطموؼشذلطمسيمػذه ماظؿصدؼر مإسودة مبؼصد مأومربؾقي مبلخرىمأجـؾقي ظيموضعمسالعوتمخوصيمسؾلمعزجماٌـؿفوتماألجـؾقي

م.األشؾػيمودبصقصمعؽونمعلؿؼؾمشلوم

غزعماألشؾػيمواظـؼؾمعـموسوءمإظلموسوءمآخرموذيعماظطرودمأوموزئؿفوموإجراءمذيقعماألسؿولماظيتمؼرادمعـفومصقوغيماٌـؿفوتمأوم -بم

مهلنيمعظفرػومأومتلفقؾمتصرؼػفوم

 : تجزئٌ شرف الطرود من المزتودـات الفامٌ والذاشٌ  ػ/ض
مضوغقغًومجي مبؼوءػو معدة موخالل ماىؿورك مهًمرضوبي مذبزأة مأو مطوعؾي مواًوصي مبوٌلؿقدسوتماظعوعي ماٌكزغي ماظردوئؾ مسـ ماإلصراج قز

م:مبوٌلؿقدعموصؼًومظؾشروطمواظضقابطماآلتقيم

 مإالمؼذلتىمسؾلماظؿفزئيمإسػوءمأومدبػقضمعـماظضرائىمواظردقمماىؿرطقيموشرلػومعـماظضرائىمواظردقمم. 

 م.ؼذلتىمسؾلماظؿفزئيمأيمهؾؾمعـماظؼققدماالدؿرلادؼيمأوماظرضوبقيإالم

 أنمتؿؿماظؿفزئيمسؾلمعشؿقلمطؾمبقظقصيمسؾلمحدةمم. 

 انفصم انثانث
ىإجراءاخ انثضائع ادلخسَح تادلطرىدعاخ

ى
 

ىالنظامىالػانونؽىللمدتودراتىالجمركوظ/ى1
ىنونىالجماركأحكامىرامظىطبػًاىلػا
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 المجيقزماظلقىماىزئلمألجزاءماظصـػماظقاحدموإمنومؼؽقنماظلقىماىزئلمسيمذؽؾموحداتمطوعؾيمعـماظصـػماظقاحدموانمطونم

 .واردًامعػؽؽًوم

 رطلمواحدمسـماظؾضوئعماٌقدسيمٌلؿقردؼـمزبؿؾػنيمسدممجقازماإلصراجمبؾقونمذي. 

 أالمؼزؼدمسددمحوالتماظؿفزئيمسـمثالثمعراتمظؾردوظيماظقاحدةم. 

 :تقدير الؿرائب ـلً البؿائق المودـى  ؼ/ض
نماشلقؽيمتؼدرماظضرائىماىؿرطقيمسؾلماظؾضوئعماظيتمدؾؼمدبزؼـفومسيمٌلؿقدعماظعوممسؾلمأدوسموزغفوموسددػومسـدماظؿكزؼـموتؽقمممم

معـماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمسؾلمطؾمغؼصمأومضقوعمأومتغقرلمسيمػذهم اٌلؿغؾيمظؾؿلؿقدعمعلؽقظيمسـماظضرائىماىؿرطقيموشرلػو

ماظؿغقرلمغؿقفيم مأو ماظضقوع ماظـؼصمأو مطون مإذا ماظضرائىمواظردقم ماىؿوركموالمتلؿقؼمػذه مسـماظغراعوتماظيتمتػرضفو اظؾضوئعمصضاًل

 .ومطونمغووًومسـمضقهمضوػرهمأومحودثمجدليمألدؾوبمرؾقعقيمأ

طؿومهؾماشلقؽيماٌلؿغؾيمظؾؿلؿقدسوتمأعومماىؿوركمربؾمأصقوبماظؾضوئعماٌقدسيمظدؼفومسيمذيقعماظؿزاعوتفوماظـوذؽيمسـمإؼداعممممممم

م.ػذهماظؾضوئعم

والمجيقزمإدخولماظـؼؾماٌؼؾقظيمذيرطقًوممجيقزممغؼؾماظؾضوئعمعـمعلؿقدعمإظلمآخرمواظلمأحدمصروعماىؿوركمبعدمتؼدؼؿمضؿوغوتم ؽ/ض

م.أيمبضوئعمإديماٌلؿقدعمأومخروجفومعـفمإالمبذلخقصمعـماىؿوركم

مددادم ؾ/ض مأو متصدؼرػو مبنسودة مأصقوبفو مملمؼؼؿ مإذا ماظعوم مسيماٌلؿقدع ماٌقدسي ماظؾضوئع متؾقع مأن ماإلؼداع معفؾي مإغؿفوء ظؾفؿوركمسـد

ضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمسؾقفوم،موؼؿؿماظؾقعمبعدمذفرمعـمتورؼخمإغذارمصوحىماٌلؿقدعماظضرائىمواظردقمماىؿرطقيموشرلػومعـماظ

وسؾقفمإخطورمصوحىماظؾضوسيمأومعـمميـؾفم،موتقدعمحصقؾيماظؾقعمبعدمخصؿمطوصيماظردقممواظضرائىمواظـػؼوتمسيمحلوبمأعوغيمظدىم

م.ثمدـقاتمعـمتورؼخماظؾقعماىؿوركمظؿلؾقؿفمألصقوبماظشلنم،موؼلؼطمايؼمسيماٌطوظؾيمبفمبعدمثال

م ماظطرود مؼشؿؿؾمسؾكممضؾؾمذفرمعـمإغؿفوءوسؾكمأصقوبماٌلؿقدسوتمإردولمبقونمتػصقؾلمسـ مبوٌلؿقدع مظؾؼوئفو ماظؼوغقغقي رضؿم)اٌدة

عرصؼمبفمصقرةمإخطوراتمأصقوبماظشلنموصقرماظؾقاظصم(مإدؿمصوحىماظشلنم–اٌشؿقلمم–اظعددمم–اظقزنمم–رضؿماظطرؼؼمم–اظؾقظقصيم

م.صؾقيماأل

وؼؼقمماىؿركماٌكؿصمبؽشػماظطرودمسيم..موسؾكماىؿركماٌكؿصمعؿوبعيمعددماٌفؿؾماظؼوغقغقيموصالحقيماظؾضوسيمعـمتورؼخماظؿكزؼـم

م.وجقدمعـدوبماٌلؿقدعم

ماظ ماظطرودمألعنيمعلؿقدع موجقدمصراشوتمتلؾؿ ماظطرودموسيمحوظيمسدم ماظؾققعماىؿرطقيمإلدؿؼؾولموإدؿالم مإدارة مإخطور مبعدمؼؿؿ شرطي

م.وـقؾفومسيماٌكوزنموتؽقنمهًمعلؽقظقيمأعنيماٌلؿقدعمينيماظؿصرفمصقفومبوظؾقعموصؼًومظؾؼقاسدماٌعؿقلمبفومسيمػذاماظشلنم

م.جيقزماظلؿوحمبندخولماظؾضوئعماظلوبؼماإلصراجمسـفومإصراجًومعمضؿًومأومهًمأيمغظوممذيرطلمآخرمصض/ض

مظؾكورجمبعدمذظؽمإديماٌلؿقدسوتمععوتعوعؾماظصودراتم ضض/ض عؾيماظؿصدؼرمظؾكورجمسيمردماظضرائىمواظردقممبشرطمأنمؼؿؿمتصدؼرػو

م.خاللماٌدةماٌلؿقحمبؾؼوئفومبوٌلؿقدعم

م:بوظشروطماآلتقيم...مجيقزمغؼؾمعؾؽقيماظؾضوئعماٌقدسيمبوٌلؿقدسوتماىؿرطقيمبعدمعقاصؼيمعصؾقيماىؿوركم طض/ض

طؾىمظرئقسماإلدارةماٌرطزؼيماىؿرطقيماظؿوبعمشلوماٌلؿقدعمبوظرشؾيمسؾكمغؼؾمعؾؽقيماظؾضوسيمؼؿؼدممصوحىماظؾضوسيماٌكزغيمبوٌلؿقدعمب .أم

 .عقضحمعقاصؼيماٌلؿػقدموسفدهمبوظقصوءمبنظؿزاعوتمصوحىماظؾضوسيماألصؾلم

عـمصوحىممصمظصوحلمعصؾقيماظضرائىماٌصرؼيمعـمطٍؾ.ت.ام%(غصػم%م)1/2ؼؿؿمغؼؾمعؾؽقيماظؾضوسيمإديماٌلؿػقدمبعدمهصقؾمغلؾيم .بم

 .اظؾضوسيمواٌلؿػقدم

 .مؼؽقنماٌلؿػقدمعؾؿزممبوظقصوءمبؽوصيمإظؿزاعوتمصوحىماظؾضوسيماألصؾلم .جم

م .دم
 

 
 

 

 يسترط إلنساء المزتودع  ض/ط
مبوٌلؿقدسوتمم ماظؾضوئع معـ ماظػعؾل ماٌكزون مسؾل ماٌلؿقؼي ماظضرائىمواظردقم مواظيتمتغطل ماٌوظقي موزؼر ماظضؿوغوتماظيتمحيددػو تؼدؼؿ

 .وظؼراراتماظصودرةمسيمػذاماًصقصماٌقضقيمب

م.وؼؼدممععمرؾىماظذلخقصمتؼدؼرمعؾدئلمعـمصوحىماٌلؿقدعمبوظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمسؾلماظؾضوئعماٌؿقضعمدبزؼـفومم

 :اآلتً  ... تخدد الؿمانات ـلٍ الوجى  ط/ط
مضؿوغوتمتغطلمذيم مبوٌلؿقدسوتمتؼدؼؿ ماظؾضوئع مغشوطمدبزؼـ مظؾذلخقصمسيمعزاوظي مسـمؼشذلط ماظـوذؽي مإظؿزاعوتمصوحىماٌلؿقدع قع

م:ضوغقنماىؿوركموأحؽوممػذهماظالئقيموهددمػذهماظضؿوغوتمسؾكماظقجفماآلتلم
 

ىالضمانات/ى2
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 :اٌّسزٛدػبد اٌّمبِخ داخً اٌّٛأئ ( أ ) 
مأومخطوبمضؿونمعصرسيمؼغطلم .1 مغؼدؼي مأعوغي ماظطوضي%مم5تؼدؼؿ مٌؿقدط ماظضرائىماظؿؼدؼرؼي معـ ماظضرائىماىؿرطقيموشرلػو معـ

ماظضرائىم معـ موشرلػو ماظشفريمظؾضرائىماىؿرطقي ماٌؿقدط معـ مأو مصوحىماٌلؿقدع ماظيتمحيددػو مظؾؿلؿقدع ماٌؿقضعي اظؿكزؼـقي

 .احملصؾيمسـماظلـيماظلوبؼيمسـدماظؿفدؼدمم

 .تؼدؼؿموثقؼيمتلعنيمتغطلمبوضلمإظؿزاعوتمصوحىماٌلؿقدعم .2
 

 :ثبٌٕسجخ ٌٍّسزٛدػبد اٌّمبِخ خبسج اٌّٛأئ ( ة ) 
عـماظضرائىماىؿرطقيموشرلػومعـماظضرائىماظؿؼدؼرؼيمٌؿقدطماظطوضيم%مم10ؼؿمأعوغيمغؼدؼيمأومخطوبمضؿونمعصرسيمؼغطلمتؼد (1

معـماظضرائىم اظؿكزؼـقيماٌؿقضعيمظؾؿلؿقدعماظيتمحيددػومصوحىماٌلؿقدعمأومعـماٌؿقدطماظشفريمظؾضرائىماىؿرطقيموشرلػو

 .احملصؾيمسـماظلـيماظلوبؼيمسـدماظؿفدؼدم

 .ؼدؼؿموثقؼيمتلعنيمتغطلمبوضلمإظؿزاعوتمصوحىماٌلؿقدعمت (2
 

م:رحذد اٌضّبٔبد ( ج)

م.ظؾؿلؿقدسوتماىدؼدةمسؾكمأدوسمعؿقدطماظطوضيماظؿكزؼـقيماٌؿقضعيمظؾؿلؿقدعماظيتمحيددػومصوحىماٌلؿقدعم (1

م2 ماظشفر( مأدوسماٌؿقدط ماظضؿوغوتمسؾك متؼدر ماظؿكزؼـ مغشوط مواظيتمتزاول ماٌكزنماٌلؿقدسوتماٌؼوعي مسؾك يمظؾضرائىمواظردقم

 .اظػعشيؾلمخاللماظعومماظلوبؼم

ماىؿورك معصؾقي مظرئقس معـموجيقز مؼػقضفؿ مبوظـلؾيمموعـ ماٌكؿصني ماٌرطزؼي ماإلدارات مورؤدوء ماىؿرطقي ماظؼطوسوت رؤدوء

،مضؾقلمتعفدمصرؼحمظعومومذرطوتفؿمأومضطوعماألسؿولماظؾؿلؿقدسوتماظيتمؼرخصمبفومإلحدىماىفوتمايؽقعقيمأوماشلقؽوتماظعوعيمأ

)معـماظؾـدؼـم(مم2)معقضعمعـماظقزؼرماٌكؿصمأومرئقسماشلقؽيماظعوعيمأومرئقسماظشرطيماظؼوبضيمبداًلمعـماظضؿونماٌـصقصمسؾقفمسيماظػؼرةم

 .عـماظػؼرةماظلوبؼيم(مبم)م،م(مأم

 
 0آذِ ... رن ػٍَ اٌنحٌ ٍّرزَ صاحة ادلسرٌدع ادلزخص ٌو مبزاًٌح ٔشاغ اٌرخزّٓ تآداء اجلؼاٌح دلصٍحح اجلّا

مممم:المدتودعىالطامى(ىأى)ى
عـمإذيوظلمإؼراداتماٌلؿقدعمخاللماظعوممسؾكمأالمتؼؾمسـمسشرةمآالفمجـقفموالوووزمعوئيموزيلنيمأظػمجـقفمسيماظلـيم%مم15مم

م.
مممم:المدتودعىالخاصى(ىبى)ىى
وبوظـلؾيمظألدخـيمواظؿؾغموعصـقسوتفمواٌشروبوتماظؽققظقيممعـمضقؿيماظضرائىماٌؼررةمسؾكماظؾضوئعماٌكزغيمخاللماظعومم،م%مم1م

مسؾكمأالمتؼؾمسـمزيليمآالفمجـقفموالوووزمعوئيمأظػمجـقفمسيماظلـيم..معـمضقؿؿفوم%مم1
م

م
م

 

 
 
 (خبص  –ػبَ ) إخشاءاد إٔشبء ِسزٛدع  3/1
 
رطزؼيماظذيمؼؼعمسيمدائرتفماٌلؿقدعماٌرادماظذلخقصمووفقزهمبطؾىمظرئقسماإلدارةماٌمعؼؿؼدممصوحىماٌلؿقدعمبعدمإضوعيماٌلؿقدم3/1/1

غلخمععؿؿدةمعـمعؽؿىمػـددلموزبؿقعيمم4عـمسددممعرصؼًومبفمردؿمػـددلمظؾؿلؿقدع)مبنضوعؿفمظؾؿقاصؼيمسؾلماظذلخقصمبنضوعيماٌلؿقدعم

م:ربددًامبطؾؾفماآلتلم(ممخبومتماظشرطي

 .غقعماٌلؿقدعم -أم

 .عقضعماٌلؿقدعم -بم

 .ماظؿففقزاتماٌقجقدةمبف -جم

 .غقعماظؾضوئعماٌطؾقبمدبزؼـفومبفم -دم

م:اظؿففقزاتماٌطؾقبمتقاصرػومسيماٌلؿقدعمم3/1/2

 واظؾضوئعماٌقدسيمصقفمخوصيمأدواتمإرػوءمايرؼؼمواألدقارموشرلػومم–تقصرلماالحؿقوروتماظالزعيمظؾؿقوصظيمسؾلمدالعيماٌلؿقدعم

 .عـمأجفزةماظرضوبيماٌطؾقبيمم

 النظامىاإلجرائؽىفؽىالمدتودرات/3
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 مخزغًمبوظلوحوتموطذظؽماظـالجوتموشرفماظؿدلؼدمإضوعيماٌـشلتماظالزعيمظؿكزؼـم اظؾضوئعمخوصيماظيتمضدمتؿعرضمظؾؿؾػمإذا

 .واٌكوزنم

 أنمؼؽقنمعقضعماٌلؿقدعمسؾلماظطرؼؼماظعوممأومضرؼؾًومعـفمبطرؼؼمممفدم. 

 (االتصوالتمم–اظؽفربوءمم–اٌقوهم)متزوؼدماٌقضعمبوٌراصؼماألدودقيم 

 ماظال مبوظـظومماآلظلم...مظإلجراءاتمواٌكوزنمواألبقابممزعيمظؾؿقؽـيماظشوعؾيوفقزماٌقضعمبويودؾوتماآلظقيم اخلم،موربطفمآظقًو

 .ٌصؾقيماىؿوركم

 إسدادمايفراتماظالزعيمٌؽوتىمعقزػلماىؿوركموتلثقـفومبوألثوثماٌـودىمم. 

 تؼدؼؿمعقاصؼيمإدارةماظدصوعماٌدغلموايرؼؼم. 

 راديمجفيمتؼؾؾفوماىؿوركمومحأتؼدؼؿمعقاصؼيماظشرريمسؾلمحراديماٌقضعم. 

 .مبعدماٌقاصؼيمسؾلمرؾىمصوحىماٌلؿقدعمؼؿؼدممإلدارةماظشؽقنماىؿرطقيمٌعوؼـيماٌكزنموإسدادمعشروعماظذلخقصمم3/1/3

متعدماإلدارةماظعوعيمظؾشؽقنماىؿرطقيمواإلؼداسوتمعشروعمبؾفـيماٌعوؼـيمظرئقسماإلدارةماٌرطزؼيمواظيتمتضؿمأسضوءمم3/1/4

 -----:عـممممممممم

م.سضقمعـماإلدارةماشلـددقيمبوظؼطوعم -

 .مظؾلقودوتمواإلجراءاتماىؿرطقيسضقمعـماإلدارةماظعوعيم -

 .سضقمعـمإدارةماظشؽقنماىؿرطقيمبوإلدارةماٌرطزؼيماظؿوبعمشلوماٌلؿقدعمم-

م.دارةماظعوعيمظؾؿػؿقشماظعوممظؾؿـطؼيماالسضقمعـممم-م
 

 م.لؿقدعماٌمدخقشلوماٌزععتلؾقؿمطشػمبقونماظلؾعم 

إنم)موذظؽمظؿقدؼدمعديمصالحقيماٌقضعمإلضوعيماٌلؿقدعموؼؿؿمهرؼرمربضرمبوٌعوؼـيموهدؼدماظؿففقزاتمماٌطؾقبمإضوصؿفومم

موبعدمإمتومماظؿففقزاتماٌطؾقبيمؼؿؿمععوؼـيماٌقضعمإلثؾوتمصالحقؿفمظؾؿكزؼـمبصػيمغفوئقيم(موجدتم
م

مإلضرارمصوحىماٌلؿقدعمطذظؽمؼؿؿمهدؼدماظضؿونمسؾلمأدوسماظضرائىموام3/1/5 مرؾؼًو ظردقمماٌلؿقؼيمسؾلماظؾضوئعماٌؿقضعمدبزؼـفو

م.رؾؼومظؾؼراراتماظلورؼي(ماىعوظي)هدؼدماٌؼوبؾماظقاجىمأداؤهمظؿلجقؾمهصقؾماظضرائىمواظردقمم
 
مضم3/1/6 مٌراجعؿف ماظؼوغقغقي ماظذلخقصموتعرضمسؾلماظشؽقن معشروع مبنسداد ماىؿرطقي ماظشؽقن مإدارة ماظعوعيمتؼقم موسؾلماإلدارة وغقغًو

مظإلجراءاتمٌراجعؿفمإجرائقًوم
 
م.ؼعرضماٌشروعمسؾلمرئقسماإلدارةماٌرطزؼيماظذيمؼؼعمسيمدائرتفماإلؼداعماٌطؾقبمإغشوئفم3/1/7

 
ماٌلؿقدعمم3/1/8 ماٌرطزؼيماٌكؿصموحيددمسيماظذلخقصمغقع عؽونمم–ؼصدرماظذلخقصمبنضوعيماٌلؿقدعمبعدمتقضقعفمعـمرئقسماإلدراة

سددماظقردؼوتماظيتمؼعؿؾمبفوماٌلؿقدعممـمغقعماظؾضوئعماٌرادمدبزؼـفومـموغظومماظعؿؾمبف،مم–دـقؼًومماٌؼوبؾماظقاجىمأدائفم–اٌلؿقدعم

وؼقضعمعـمصوحىماٌلؿقدعمظإلظؿزامممبوموردمبفموحيررمعـمأصؾموصقرتنيمحيػظماألصؾمبوإلدارةماظؼوغقغقيماٌكؿصيموهػظمصقرةم

م.ظقيماٌكؿصيموتلؾؿمصقرةمإديمصوحىماظشلنمبوإلدارةماٌو

وؼصدرمعـشقرمعـماالدارةماظعوعيمظؾلقودوتمواالجراءاتممؼصدرمضرارمعـمرئقسمعصؾقيماىؿوركمبنسؿؾورماٌلؿقدعمدائرةمذيرطقيمم-

م.ماىؿرطقيمبلغشوءماٌلؿقدعم

م

م0شزًغ إٔشاء ِسرٌدع ٌرخزّٓ اٌسْاراخ م3/1/9
ؿكزؼـماظلقوراتماٌػرجمسـفومعمضؿًومبـظوممدصوترماٌرورماظدوظقيموصؼًومإلذذلاروتمإضوعيماٌلؿقدسوتمجيقزماظذلخقصمبنغشوءمعلؿقدسوتمظ

م:وإظؿزاعوتمصوحىماٌلؿقدعمووصؼًومظمتلم

ؼؾؿزممصوحىماٌلؿقدعمبؿؼدؼؿمخطوبمضؿونمعصرسيمشرلمعشروطممبومالؼؼؾمسـمزيلؿوئيمأظػمجـقفمطضؿونمىزءمعـماظضرائىم(مأم)م

عـم%مم20رطقيموشرلػومعـماظضرائىمواظردقممسؾكماظلقوراتماٌكزغيم،مبوإلضوصيمإديمتؼدؼؿموثقؼيمتلعنيمتضؿـمواظردقمماىؿ

اظضرؼؾيماىؿرطقيموشرلػومعـماظضرائىمواظردقمماألخرىمسؾكمتؾؽماظلقوراتمظصوحلماىؿوركمسيمحوظيمهؼؼمزبوررماظػؼدمأوم

م.زغيمومبومالؼؼؾمسـمزيلؿوئيمأظػمجـقفماظؿؾػماظؽؾلمأوماىزئلماظذيمضدمؼؾقؼمبوظلقوراتماٌك

م.ؼؾؿزممصوحىماٌلؿقدعمبكداءمأؼيمعلؿقؼوتمعوظقيمغوويمسـمزبوظػيمغظومماإلصراجمخاللمصذلةماظؿكزؼـم(مبم)م
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الجيقزمدبزؼـماظلقوراتمبوٌلؿقدعمإالمبعدمتطفرلػومعـمطوصيمزبوظػوتمغظومماإلصراجماٌمضًموعؼوبؾماًدعيموددادماظضرائىم(مجم)م

م.اظـقاضصممسـ

مًماٌـصقصمسؾقفومسيمػذهماظالئقيماإلظؿزامممبددمدبزؼـماظلقوراتموصؼًومظؼقاسدماإلصراجماٌمض(مدم)م

م.سؾكمصوحىماٌلؿقدعمإخطورمذيركماإلصراجمواإلدارةماظعوعيمظإلصراجماٌمضًمصقرمدبزؼـماظلقوراتم(مػـم)م
 

بنصدارمعـشقرمإجراءاتمبوظذلخقصمظؾؿلؿقدعموؼؿضؿـماٌـشقرماظؾقوغوتممظؾلقودوتمواإلجراءاتماىؿرطقيتؼقمماإلدارةماظعوعيمم3/1/10

م.دقيمظؾؿلؿقدسوتمعـمخاللماظذلخقصاألدو
م

 
 :اإلخشاءاد اٌدّشويخ ٌٍٕمً ٚاٌزخضيٓ ثبٌّسزٛدػبد اٌؼبِخ ٚاٌخبطخ  3/2
ى

ى:اإلجراءاتىبجمركىاإلردالى
مبفمبقوغوتماظردوظيمبوظؽوعؾمؼؿؼدممصوحىماظشلنمبطؾىمدبزؼـمعـمأصؾموثالثيمصقرمبرضؿمعلم3/2/1 ؾلؾمخوصمبؽؾمعلؿقدعمعقضقًو

ماٌلؿقدعمسؾلمغؼؾماظردوظيم معقاصؼي مسؾقف ماٌلؿقؼيموعمذر مبفموضقؿياظضرائىمواظردقم ماٌلؿقؼيمبضؿونمعرصؼًو وظضرائىمواظردقم

اٌلؿقدعمبوظؼطوعماىؿرطلماظؿوبعممسؾقفومأثـوءماظـؼؾموعقاصؼيماإلدارةماظعوعيمظؾشؽقنماىؿرطقيمأوماإلؼداسوتمأوماىفيماٌشرصيمسؾل

معـم:ععمعراسوةمظفماٌلؿقدع موتـؼؾمبوظؽوعؾمإظلمعلؿقدعمواحدموؼرصؼمبطؾىماظؿكزؼـمصقرة سدممجقازموزئيماظؾقظقصيماظقاحدة

 .ماظػقاترلموبقونماظعؾقةم

 :ؼعرضمرؾىماظؿكزؼـمسؾلماٌـوصلؿقماٌرطزيمحقٌممم3/2/2

 .قماألصؾلمووضعمرضؿمعلؾلؾمخوصمظطؾىماظؿكزؼـمسؾلماٌـوصلؿميؼؿؿماٌراجعيمواٌطوبؼ -أم

 اآلظلمبلرضوممعلؾلؾفمظؽؾمعلؿقدعمسؾلمحدهممىإثؾوتمبقوغوتمرؾىماظؿكزؼـمسيمدفؾمخوصمأومبويود -بم

 .اظؿلذرلممبومؼػقدماٌراجعيمواظؼقدموأغفمملمؼؼدممسـمعشؿقلمرؾىماظؿكزؼـمذفودةمإجراءاتمعـمضؾؾم -جم

الثمصقرمبوظرضؿماٌلؾلؾموخؿؿفومخبومتماإلدارةمواٌقاصؼيمسؾلماظـؼؾموتقزؼعماظصقرمحفزمأصؾمرؾىماظؿكزؼـمواظؿلذرلمسؾلماظـ -دم

 :اظـالثمطوآلتلم

 م.صقرةمٌراضؾيماإلؼداسوتم

 مأظقؽذلوغقيم مأىمودقؾي مأو ماإلدؽـر مبوظػوطسمأو موؼردؾ معشؿقلمرؾىماظؿكزؼـ مإظقف ماظذيمدقفمؼـؼؾ مإديماٌلؿقدع صقرة

 .ظؾؿلؿقدسوتماظؾعقدةم

 ماظشلنمترصؼمبوٌلؿـداتماظيتمتؼدممإظلمذبؿعماظؿـؿنيصقرةمإديمصوحىم. 

 :حقٌماىؿركماٌكؿصمؼؿؼدممصوحىماظشلنمبطؾىماظؿكزؼـمعرصؼًومبفمصقرماظػقاترلموبقونماظعؾقةمإديمم3/2/3

 ؼـمتؿؿماإلجراءاتماىؿرطقيماٌؿؾعيمبـظومماظذلاغزؼًموتراجعماظؼقؿيمواظضرائىمواظردقمماٌؾدئقيموتقضحمسؾلمرؾىماظؿكزممم

ؼؽشػموصكمحوالتماظضرورةمموسيمحوظيماظشؽمسيمدالعيمأخؿومماٌقردموؼػرجمبوٌلورماالخضرمثؿمتقضعماألخؿوممسؾلماظردوظي

 .ضؾؾماظـؼؾموترصؼمادؿؿورةماىردمبطؾىماظؿكزؼـمعقضقًومبفمعؼدارماظعفزمأوماظزؼودةمانموجدتمأومحيؼؼماظصـػماىؿقعم

 موحلىماظؿعؾقؿوتماٌعؿقلمبف(مإنموجدت)ممجيىمادؿقػوئفومسـدمأولمربطيموصقلواظيتماظرضوبقيتلؿقسيمعقاصؼيماىفوتممممم

 .سيمػذاماًصقصم

 هصؾماظعقائدمواظردقممسيمحوظيمادؿقؼوضفوموتلؿقسيمضؿوغوتماظـؼؾمسيمذيركماإلردولمممم 

 (معـمعقاصؼيمعراضؾيماإلؼداسوت)اظؿلطدمعـمانمرصقدماظضؿونمؼغطكماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمممم 

ى:ىمراراةىماىولؽىىمع
 لؾؿمظصوحىماظشلنمصقرةمرؾىماظؿكزؼـمورؾىماإلردولمعرصؼًومبفمصقرةمرؾؼماألصؾمعـماظػقاترلموبقونماظعؾقةمععمعالحظيمؼممم

ضرورةمتقضقحماظؼقؿيمظألشراضماىؿرطقيموعؾؾغماظضرائىمواظردقمماٌؾدئقيمسؾلمرؾىماظؿكزؼـموسيمحوظيمأخؿالفماظضرائىم

 .يماىؿركمسـمعومدونمبطؾىماظؿكزؼـمدبطرمعراضؾيماألؼداسوتممواظردقمماٌؼدرةممبعرص

 تردؾمصقرةمعـمرؾىماظؿكزؼـمواظػقاترلموبقونماظعؾقةمإديماٌلؿقدعمإظقؽذلوغقوموسيمحوظيمسدمماظؿؿؽـمعـمذظؽمتردؾمبطرؼؼمممم

 .اظدلؼدمأومصقؾيمعـدوبمذيرطلمعـودىم

مايرطيمصكمحوظيمضروم3/2/4 متعقنيمعـدوبمذيرطلمعصوحىمظؾؾضوسيمحقٌمؼعنيمعـدوبمتقصقؾمؼؿؼدممصوحىماظشلنمإظلمإدارة رة

م.وهررمبقصؾيمعـمأصؾموصقرتنيمؼلؾؿماألصؾموصقرةمإظلمععوونماظؿقصقؾممبوإلضوصيمإظلمصقرةمرؾىماظؿكزؼـموعرصؼوتفم

ى
ى
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ى:ىىملحوظظى
 سيماظقضًماٌـودىموإخطورمرئوديممؼؼقمماٌـوصلؿقماٌرطزيممبؿوبعيمرؾؾوتماظؿكزؼـماظيتمملمؼصؾمإخطورماٌلؿقدسوتمبودؿالعفو

 .اىؿركمبفومأولمبلولم

 ؼؿؼدممصوحىماظشلنمإظلمعراضؾيماإلؼداسوتمأوماىفيماٌشرصيمسؾلماٌلؿقدسوتمبوظؼطوعماظقاضعمبدائرتفماٌلؿقدعمحقٌمؼؿؿم: 

 ٌطوبؼيموؼمذرمسؾلمرؾىمعراجعيماألصـوفمواظؽؿقوتموغقعماظؾضوسيمورصقدماظضؿونموصؼًومٌومػقمعقضحمسيماظذلخقصماظصودرةمبو

م.اظؿكزؼـمععمتقضقحمرصقدماظضؿونم

 ؼؼقدمعشؿقلمرؾؾوتماظؿكزؼـمحقٌمميلؽمدصذلمؼدويمأومبويودىماآلظلمظؽؾمعلؿقدعمتؼقدمبفمبقوغوتماظردوظيماٌـؼقظيمإظقفم

 .يمواًصؿممبعؾقعقيمأرضوممرؾؾوتماظؿكزؼـممبومسيمذظؽمضقؿيماظردوظيموضقؿيماظضرائىمواظردقمماٌؾدئقيمبـظومماألضوص

 مم-:ؼمذرمسؾلمرؾىماظؿكزؼـموصقرتفماٌقاصؼيمسؾلماظـؼؾمبعدماظؿلطدمعـم

 إنمرصقدماظضؿونمؼغطلماظضرائىمواظردقمماٌطؾقبمغؼؾفوم. 

 عقاصؼيماٌلؿقدعمسؾلمادؿؼؾولماظؾضوسيم. 
 

 

 :اإلخشاءاد ثجبة اٌظشف  3/3
 
م.ذرريمإذامتلذرمبذظؽمسؾلمرؾىماظؿكزؼـموحراديمم–اظؿلطدمعـمأنماظردوظيمبصقؾيمعـدوبمتقصقؾمذيرطلمم3/3/1

 

م.ؼؿؿمعراجعيمبقوغوتمأصؾمرؾىماظؿكزؼـمواظؾقصؾيموطورتوتماظصرفمسؾلمصقرةمرؾىماظؿكزؼـماٌردؾمإظلماظؾوبمم3/3/2
 

مم3/3/3 ماٌـدوبماٌصوحىمظؾردوظي ماظصرفموادؿ مبدصذلحقادثماظؾوبمبؿورؼخمودوسي ماظؼقد مؼلؿحمبوظصرفمبعد مإنموجدم) وهفزم(

ماظصرفمطورت مؼػقد مرؾىماظؿكزؼـممبو موصقرة ماظؾقصؾي ماظؿلذرلمسؾلمطورتوتماظصرفموصقرة موؼؿؿ ماظؾقصؾي وتماظصرفموصقرة

موتردؾمإظلمإدارةمايرطيماٌكؿصيم
 

إالمبعدمتؼدؼؿمعقاصؼيماٌلؿقدعمسؾلمادؿؼؾولماظردوظيمبعدمعقاسقدممعقاسقدماظعؿؾماظرزلقيالمؼلؿحمبصرفمرؾؾوتماظؿكزؼـمبعدمم3/3/4

م.ؾماظرزلقيماظعؿ
 

 

م

م

ؼؿؼدممعـدوبماظؿقصقؾماىؿرطلمأومصوحىماظشلنمإظلماظؾفـيماىؿرطقيمبوٌلؿقدعمبطؾىماظؿكزؼـمعرصؼًومبفمصقرةمرؾؼماألصؾممممم4/1

م.عـماظػقاترلموبقونماظعؾقةموبقصؾيماظؿقصقؾمم
 

ذرمسؾلمبقصؾيماظؿقصقؾمبؿؿومموصقلماظردوظيمتؼقمماظؾفـيماىؿرطقيممبراجعيمدالعيماألخؿومماىؿرطقيمومسيمحوظيمدالعؿفومؼمممم4/2

واألخؿوممدؾقؿيموتلؾؿمإظلمعـدوبماظؿقصقؾمأنموجدمأومتردؾمبوظدلؼدمإظقؽذلوغقوماظذيمؼعقدػومإظلمضلؿمايرطيماظؿوبعمظفموؼؿؿم

صؾموصقرةمبدصذلمحقادثماٌلؿقدعموحيؿػظمبل(مإنموجدم)مإثؾوتمدوسيموتورؼخموصقلماظردوظيموادؿماٌـدوبماٌصوحىمظؾردوظيم

ماظؾقصؾيمسيمعؾػمخوصم
 

ؼؿؿمدقىماظؾضوئعمعـماٌلؿقدسوتمبقاظصمطوعؾيمأومذبزئيمظألدؿفالكمبوظلققماحملؾكمأومتصدؼرػومخورجماظؾالدمبوألجراءاتممممم4/3

م.حلىمغظومماألصراجموماظغرضمعـماألدؿرلادمبوظالئقيماظؿـػقذؼيمظؼوغقنماىؿوركماٌـصقصمسؾقفوم
ى

-ى:ىوورارؽى
ى
 اٌلؿقدعمإعلوكمدصوترمخوصيمبدخقلموخروجماظؾضوئعماٌقدسيمظدؼفموسؾقفمأنمؼضعماظلفالتمواٌلؿـداتماٌؿعؾؼيمكمصوحىمؾس

بوظؾضوئعماٌقدسيمسـدمأولمرؾىمهًماظؿصرفماىؿرطلموأنمؼؼدممطؾماٌعؾقعوتماظيتمتطؾىمعـفموظؾفؿركمايؼمسيمعؾوذرةمجردم

 .ضًماظظروفمذظؽماظؾضوئعماٌقجقدةمبوٌلؿقدعمسيمطؾموضًمطؾؿومإضؿ
 

 مسيمحوظيمسدممدالعيماألخؿوممؼقضحمذظؽمسؾلمبقصؾيماظؿقصقؾموخيطرمذيركماإلردولم. 
ذ

 سيمحوظيموجقدمسفزمأومزؼودةمسيماٌشؿقلمؼقضحمذظؽممبقضرمإثؾوتمحوظيمودبطرمادارةمماٌـوصلؿقمالدبوذماظالزمم. 
 

 عـماىؿركمواٌلؿقدعموصوحىماظشلنمؼؿؿمحصرمعشؿقلماظردوظيمصقرموصقشلوموحيررمربضرمصضماألخؿوممبؾفـي. 
ذ

ى:اإلجراءاتىبالمدتودعى/ى4
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 مواًصؿم ماإلضوصي مبـظوم ماظؼقد مؼؿؿ محقٌ ماظؿكزؼـ مرؾى ممبعؾقعقي ماٌكزن مأرصدة مدصذل مأو ماآلظل مايودى مسي ماظردوظي مضقد ؼؿؿ

 .وعراجعيمرصقدماظضؿوغوتمبعدمطؾمضقدمودبطرمإدارةماالؼداسوتمبوظرصقدماٌؿؾؼلمأولمبلولم
ذ

 مبوٌلؿقد ماىؿرطقي ماظؾفـي مإظقؽذلوغقتؼقم مبوٌلؿـداتماٌردؾي ماظردوظي معع ماٌلؿـداتماٌردؾي ممبطوبؼي موسيمحوظيمموع مبوظدلؼد أو

 .وجقدمأيماخؿالفمحيررمعذطرةمىؿركماإلردولموحيؿػظمبطؾؾوتماظؿكزؼـمسيمعؾػوتمخوصيم
ذ

 اظؿوبعمظفماٌلؿقدعمسـماظؿوبعمماٌـطؼيماىؿرطقيتؼقمماظؾفـيماىؿرطقيمبوٌلؿقدعمبلخطورماٌـوصلؿقماٌرطزىموصكمحوظيمإخؿالفم

مبوٌـطؼيماىؿرطقيذيركماإلردولمؼؿؿمإخطورماٌـوصلؿقماٌرطزىمجبؿركماألردولمظلدادمضققداتفموإخطورماٌـوصلؿقماٌرطزىمموشل

 .اظؿوبعمظفماٌلؿقدعمظؼقدمبقوغوتماظؾضوئعماظقاردةموماٌكزغيمصكمدفؾمخوصم
م

 ماٌشرص ماألدارة مأو ماالؼداسوت معراضؾي موضقؿيمدبطر مسـفو ماٌػرج ماظردوئؾ مبؾقون ماألطـر مسؾل مأدؾقسقو ماٌلؿقدسوتمبوظؼطوع مسؾك ي

 .اظضرائىمواظردقمماحملصؾيموأرصدةمضؿونماٌلؿقدعم
ذ

 ماظدصذلؼيمبوىؿركمواٌلؿقدعم ماظػعؾكمععماألرصدة ماظؾفـيماىؿرطقيموؼطوبؼماىرد مطؾمثالثمذفقرممبعرصي مدورؼًو ماىرد ؼؿؿ

 .ؼداسوتماظؿوبعمظفماٌلؿقدعمظؾـظرمسيماظضؿوغوتماٌؼدعيم،موإدبوذماظالزممضوغقغًومسبقماظعفزمأوماظزؼودةمودبطرمإدارةمعراضؾيماال
ذ

 ممبعرصيمرئقسم معػوجهمطؾمعدة ماٌرطزؼيتشؽؾمىونمجرد ماظشؽقنمماإلدارة معـدوبنيمعـ م مبنيمأسضوئفو ماٌلؿقدعمتضؿ اظؿوبعمظف

اظؾفـيمدصوترماٌلؿقدعمودصوترماإلؼداسوتموأسدادمعذطرةمبوظعفزمواظزؼودةمأنماظؼوغقغقيموعؽوصقيماظؿفرؼىماىؿرطلموتراجعمػذهم

 .وجدتمتعرضمسؾكماٌدؼرماظعومماٌكؿصم
ذ

ى:ىىملحوظظى
مؼقصرماىفدممممممممم ماآلظلمٌصؾقيماىؿوركمظلرسيمتؾودلماٌلؿـداتمممو مبوظـظوم معقؽـيماٌلؿقدسوتمإلعؽوغقيمربطفو ؼراسلمضرورة

م.لمدرسيمردمضؿوغوتماظـؼؾمواظؿؽوظقػموؼلوسدمسؾ
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م

م
ى
ى
ى
ى
ى

 

 
 

 ـ االزتيراد والتشدير بالمناطق الخرة ض/ض
 مععمعراسوةماألحؽومماظيتمتؼررػوماظؼقاغنيمواظؾقائحمبشلنمعـعمتداولماظؾضوئعمأوماٌقاد

بوالدؿرلادموالممالدبضعماظؾضوئعماظيتمتلؿقردػومعشروسوتماٌـورؼمايرةمعـمخورجماظؾالدمٌزاوظيمغشورفومظؾؼقاسدماًوصيم-

م.مظإلجراءاتماىؿرطقيماًوصيمبوظصودراتمواظقاردات

م.ؼؽقنماالدؿرلادمعـماٌـورؼمايرةمإظلمداخؾماظؾالدمرؾؼًومظؾؼقاسدماظعوعيمظالدؿرلادمعـماًورجم -

ؼـصمسؾقفومسيمالمؼؽقنماالدؿرلادمعـماٌـورؼمايرةماظلمداخؾماظؾالدماالمسيمايدودموبوظـلىمواظؽؿقيموظؾؿدةماظزعـقيماظيتم -

م.ضرارماظذلخقصمٌزاوظيماظـشوطم

المدبضعماظؾضوئعماظيتمتصدرػومعشروسوتماٌـطؼيمايرةمإظلمخورجماظؾالدمٌزاوظيمغشورفومظؾؼقاسدماًوصيمبوظؿصدؼرموالم -

م.ظإلجراءاتماىؿرطقيماًوصيمبوظصودراتم

احؿقوجوتماٌشروسوتماٌؼوعيمبوٌـورؼمايرةم"رمتصدؼالمؼعؿدلمعزاوظيمظـشوطماظؿصدؼرمواظذيمؼؿطؾىماظؼقدمبلفؾماٌصدرؼـم -

م"عـماظلققماحملؾلم

 ـ الؿريبٌ الجمركيٌ وكيرها من الؿرائب والرزوم ط/ض
واظردقمماظؾضوئعماظيتمتصدرػومعشروسوتممالمدبضعمظؾضرائىماىؿرطقيمأوماظضرؼؾيماظعوعيمسؾلماٌؾقعوتموشرلػومعـماظضرائى -

 لؿقردػومٌزاوظيمغشورفوماٌـطؼيمايرةمإظلمخورجماظؾالدمأومت

معـماظضرائىمواظردقممذيقعماألدواتمواٌفؿوتمواآلالتم - ماظعوعيمسؾلماٌؾقعوتموشرلػو مواظضرؼؾي تعػلمعـماظضرائىماىؿرطقي

اٌؿقاجدةممداخؾماٌـورؼمايرةمسدامدقوراتمماٌرخصمبفمظؾؿشروسوتموودوئؾماظـؼؾماظضرورؼيمجبؿقعمأغقاسفمماظالزعيمٌزاوظيماظـشوط

م.رطقبماظ

م.تمديماظضرائىماىؿرطقيمسؾلماظؾضوئعماظيتمتلؿقردمعـماٌـطؼيمايرةمظؾلققماحملؾلمطؿومظقمطوغًمعلؿقردةمعـماًورجم -

 :ـ مزئوليٌ المسروع ـن البؿائق التً فً خوزتى  ظ/ض
ومتغقرلمسيماظؾضوئعمواٌـؿفوتمؼؽقنماٌشروعمأوماٌـشلةماٌرخصمبفومسيماٌـورؼمايرةمعلؽقاًلمعلؽقظقيمطوعؾيمسـمطؾمغؼصمأومصؼدمأ -

دقاءمسيمصـػفومأومسددػومأوموزغفوماظـوبًمسـدماظؿكزؼـموذظؽمعومملمؼؽـماظـؼصمأوماظػؼدمأوماظؿغقرلمبلؾىمرؾقعيماظصـػمأومغووًوم

م.سـمضقيمضوػرهمأومحودثمصفوئل

o ماٌـطؼيم قيمصضاًلمسـماظغراعوتماٌؼررةمإخطورماىؿركمظؿقصقؾماظضرائىمواظردقمماىؿرط(مػقؽيماالدؿـؿورم)موسؾلمإدارة

م.بؼوغقنماىؿوركموذظؽمسيمحوظيماظعفزمأوماظزؼودةمشرلماٌدلرةم

o م.والمتلريماألحؽومماظلوبؼيمسؾلمعومؼػؼدمغؿقفيمظؾعؿؾقوتماظصـوسقيموصؼًومظؾـلىماظػـقيماٌعؿقلمبفومسيمػذاماظشلنم

ظزؼودةمشرلماٌدلرةمسؿومأدرجمسيمضوئؿيماظشقـمسيمسددماظطرودمأومؼؾؾغمعدؼرمذيركماٌـطؼيمايرةمرئقسماٌـطؼيمحبوالتماظـؼصمأومامم -

ماٌـػررــــي ماظؾضوئعماحملػقزيمأو مأو م(ماظصى)ربؿقؼوتفو ماٌـطؼيمايرة مبردؿ مطوغًموارده وؼؼقممذيركماٌـورؼمايرةموذظؽمإذا

م.(ػقؽيماالدؿـؿورم)ممبؿوبعيمعوممتمحقولماظـؼصمأوماظزؼودةمبوظؿـلقؼمععماٌـطؼيمم

ـمحيظرمدخقلمعـؿفوتماظدخونمواظؿؾغمواظؿؿؾوكمواٌعلؾمواظلعقطمواظـشققمواظلفوئرمواظلقفورممممواٌشروبوتماظروحقيمواًؿقرمم1/4

 .وصـوسوتماألدؾقيمواظذخوئرمواٌؿػفراتموشرلػومممومؼرتؾطمبوألعـماظؼقعلمبؽوصيمأغقاسفوماٌصـعيمبوٌـورؼمايرةمإظلمداخؾماظؾالدم

مالمدبضعماظؾضمم1/5 مواٌـؿفوتماظزراسقيمـ م ماظـؾوتوتم مسدا مسيماٌـطؼيموذظؽمصقؿو مبؼوئفو وئعمواٌـؿفوتمأليمضقدمزعينمعـمحقٌمعدة

م.اٌؿـقسيموطذاماٌصوبيمبكصوتمضورهم

وشرلػومعـماظضرائىمواظردقممذيقعممـمصقؿومسدامدقوراتماظرطقبم،متعػكمعـماظضرائىماىؿرطقيمواظضرؼؾيماظعوعيمسؾكماٌؾقعوتم1/6

ٌـورؼمصمبفمظؾؿشروسوتماٌؿقاجدةمداخؾمااٌفؿوتموودوئؾماظـؼؾماظضرورؼيمجبؿقعماغقاسفوماظالزعيمٌزاوظيماظـشوطماٌرخوماتاألدو

ؿقعماغقاسيمموظقمأضؿضًمرؾقعيموضروراتمعزاوظيمػذاماظـشوطمخروجفومبصػيمعمضؿيمعـماٌـطؼيمايرةمإديمداخؾماظؾالدمجبايرةم

ديماألدواتمواٌفؿوتمواآلالتموصكمايوالتموبوظضؿوغوتمواظشروطمواإلجراءاتماظؿكمؼصدرمبفومضرارموإسودتفومإظقفوموذظؽمبوظـلؾيمإ

 انفصم انراتع
ىإجـــــراءاخ ادلُـــاطق احلـــــــــرج

 

ىأحكامىرامظىطبػًاىلػانونىضماناتىوحوافزىاالدتثمار/ى1
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(م1689)ؼراسكمتطؾقؼمضرارمرئقسمذبؾسماظقزراءمرضؿم"معـمرئقسمذبؾسماظقزراءمبـوءمسؾكمسرضموزؼرماٌوظقيمورئقسماشلقؽيم

م."ــيم2005ظلـ

مبقجىمذفودةمصودرمذيرطقيمذلغفوممماحملؾكماديماٌـورؼمايرةمبصػيمسوعفمصؿؿؿمبوظـلؾفمىؿقعماظؾضوئعماٌصدرهمعـماظلققمم–م1/7

م0ذلنماظؿصدؼرمًورجماظؾالدم

مصودرمذيرطقيم - ممبقجىمذفودة مصؿؿؿ ماظؾالد ماديمخورج مواٌصدره مبوظشرطوتماالغؿوجقف ماٌـورؼمايرة مداخؾ ماٌـؿفف اظؾضوئع

 0هررمجبؿوركماٌـطؼيماٌعـقفم

مـــــاٌـورؼمايرةماديمخورجماظؾالدمدونماجراءماىمسؿؾقوتمصـوسقفمسؾقاظؾضوئعماٌصدرهمعـم - صؿؿؿم(مبضوئعمزبزغفمصؼطم)مفو

 0مبقجىمذفودةمتراغزؼًمذيرطقيمورؾؼًومظؼقاسدماجراءاتماظـؼؾمتراغزؼًم
مم

م
 

 إجراءات دخول البضائع إلي المناطق الحرة 2/1
 قائؿماظشقـمععماظـصمصراحيمبفذهماظؼقائؿموبؾقاظصماظشقـمواظػقاترلمسؾلمؼؿعنيمإدراجماظؾضوئعماظقاردةمبـظومماٌـورؼمايرةمبؼ

م.أغفومبردؿماٌـورؼمايرةم

بشرطمم–دقاءميلوبفمأوميلوبماظغرلمم–وإلدارةماٌـطؼيمايرةماظؿفووزمسـمػذاماظشرطمإذامطوغًماظؾضوئعمواردهمبودؿماٌشروعمم

 .أالمؼؽقنمظؾؿشروعمأوماظغرلمغشوطمسيمداخؾماظؾالدم

 أنمؼؼررمم–سيمحوظيماظضرورةماظيتمتؼؿضلمتقصرلماالحؿقوجوتماألدودقيمظؾؾالدمم–ظرئقسماشلقؽيماظعوعيمظالدؿـؿورمواٌـورؼمايرةم

ماظؾالدم مإظلمداخؾ معؾوذرة ماىؿرطقي ماظدائرة معـ ماٌـورؼمايرة مبردؿ ماظقاردة مواٌعداتمواألجفزة مواٌقاد مبندخولماظلؾع اظلؿوح

مظعؿ معؾوسي مبوإلصراجمسـفو مظفمدصعيمواحده موتلؾقؿفو مقؾمواحد مادؿقػوءمذيقعماإلجراءاتماىؿرطقيمواالدؿرلادؼيم.. وذظؽمبعد

 .وهصقؾماظضرائىمواظردقمماىؿرطقيماٌلؿقؼيموددادمعلؿقؼوتمػقؽيماالدؿـؿورم

مإظلم مصقفقزمبـوءمسؾلمرؾىمأصقوبفومهقؼؾفو ماظقاردموؼلؿـينمعـمذظؽماظردوئؾماظيتمملمؼؿؿمتلفقؾمبقونمذيرطلمسـفو ردؿ

م.اظـفوئلمأومإسودةمذقـفومإظلماًورجمسـمررؼؼماىؿوركمعؾوذرةمبعدمعقاصؼيماٌـوصلؿقمودونماظرجقعمإظلمػقؽيماالدؿـؿورم
 

 إجراءات د و  البضائع الوارد  من ال ارج مباشر  1/1/ 
 

 .إجراءات ن   البضائع الوارد  برس  المناطق الحر  الم ام  دا   الب د 1/1/1/ 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             (                                                                                                                            ٘يئخ االسزثّبس ) اإلخشاءاد ثئداسح إٌّغمخ اٌّخزظخ (  أ)  

مبومؼػقدمأنماٌشروعمؼعؿؾمبـظومماٌـورؼمايرةموأنماظؾضوئعماظقاردةممإضرارموارداتمبضوئعمبردؿماٌـورؼمايرةعؿؿدمإدارةماٌـطؼيمت

 م.بوإلضرارمعـماألصـوفماظالزعيمظؾـشوطماٌرخصمبفموؼلؾؿماألصؾموصقرتفمظصوحىماظشلن

ماىؿو مٌصؾقي مواٌـورؼمايرة مظالدؿـؿور ماظعوعي ماشلقؽي ماظضرائىمواظردقممتؼدم مبؼقؿي مسؾلمرؾىمصوحىماظشلنمضؿوغًو ركمبـوء

أثـوءمغؼؾفومعـماظدوائرماىؿرطقيمإظلماٌـورؼمايرةمواظعؽسمأومصقؿومماىؿرطقيماٌلؿقؼيمسؾقفوموصؼًومٌومهددهمعصؾقيماىؿورك

 .بنيماٌـورؼمايرةم

 (اإلسسبي  خّشن) اإلخشاءاد ثبٌذٚائش اٌدّشويخ ( ة )    
ؼؿؿمإدراجمبقوغوتماإلضرارمبويودىماآلظلممبعرصيمأصقوبماظشلنمأومعـدوبقفؿمبلحدمررقماظربطممظؾقوغوتمبويودىماآلظلإدراجما

م.اإلظقؽذلوغقيمبوظـظومماآلظلممبصؾقيماىؿوركمورؾوسيماإلضرارماٌؿقؽـم

م:ىؿرطلماظذيمؼؿضؿـمؼؼدممعـمخاللمذؾوكماالدؿؼؾولمعؾػماإلضرارما:متؼدؼؿمعؾػماإلضرارماىؿرطلمممممممممممممم

 مبـظومماظذلاغزؼًماإلضرارماٌؿقؽـ

 إذنماظؿلؾقؿماٌالحلم–بقونماظعؾقةمم–اظػقاترلم 

 رؾىماإلردولمعـماصؾموصقرتني 

 معقاصؼيمػقؽيماالدؿـؿورمعؿضؿـيمضؿونماشلقؽيمبوظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمخاللماظـؼؾمعـماظدائرةماىؿرطقيمحؿكماٌـورؼمايرة

 .مؿمضؿونماشلقؽيمؼؼدممضؿوغًومبوظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمبوظضؿوغوتماٌؼؾقظيمذيرطقًوسيمحوظيمسدممتؼدؼ

 ًسيمايوالتماظعودؼيمواظيتمملمؼؽـمصقفومذؽمسيمدالعيمأخؿومماٌقردمأوماألخؿومماٌالحقيممتؿؿماإلجراءاتماىؿرطقيمبـظومماظذلاغزؼ

مميؽـأوماٌعوؼـيماظظوػرؼيمومXRAYاظؽشػمجبفوزمععمملورماألخضرأوموجقدمإخؾورؼوتمؼؿؿمغؼؾماظؾضوئعمإظلماٌـورؼمايرةمبوٌ

م.وضعماظلقؾماىؿرطلمجبوغىماظلقؾماٌالحلم

 ماظيتمتراػوم ماظضرورة مسـد مأو معـدوبي مأو مرؾىمصوحىماظشلن مسؾك مبـوء ماظشرري مأو ماىؿورك معـدوبك متعقنيماٌراصؼنيمعـ ؼؽقن

 .ماىؿوركم

ىاإلجراءاتىالجمركوظىبالمناطقىالحرة/ى2
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 شح ػٕذ ٚطٛي اٌجضبػخ اإلخشاءاد اٌدّشويخ ثبٌّٕغمخ اٌح( ج ) 
وسيمحوظيماٌطوبؼيمودالعيمم–ؼؼقممعلعقرمذيركمبوبماٌـطؼيمايرةممبراجعيمدالعيماألخؿومموأرضوعفوماٌدوغيمسؾلمرؾىماإلردولمم (1

مررؼؼيم مأي مأو ماظطرصقي ماظـفوؼي مبوظػوطسمأو مايرة ماٌـطؼي مإظل ماٌردؾي مصقرتف مسؾل ماإلردول مرؾى مأصؾ معراجعي موبعد األخؿوم

م.مغقيإظقؽذلو

 سيمحوظيموجقدػؿمم(معـدوبماىؿركموعـدوبماظشرريم)مؼؿؿمضقدمتورؼخمودوسيماظدخقلمسيمدصذلمايقادثموأزلوءماٌراصؼني 

 صقرةمضقئقيمعـماظػقاترلموبقونماظعؾقةموتصرؼحمواردمػقؽيم)مأصؾمرؾىماإلردولموصقرتفموعرصؼومبفم)متلؾقؿمأوراقماظدخقلمم

 (م.يمايرةماالدؿـؿورمإلدارةمحرطيمذيركماٌـطؼ

 ماظؾفـيماٌشؽؾيمعـمعلعقرمحرطيماىؿركموعـدوبمػقؽيماالدؿـؿورمسيمحضقرمصوحىماظشلنمأومعـدوبفمبػضمأخؿوممم تؼقم

مبوٌلؿـدات مبوٌدون ماظقارد موعطوبؼي مايووؼوتمواظطرود مبطؾؾوتماإلردولم) ماٌرصؼي ماظعؾقة مظؾػقاترلموبقون ماألصؾ مرؾؼ (مصقر

 .ظديماىؿوركبصقرةمقضقعفؿمحيؿػظموحيررمبقونمععوؼـيموعطوبؼيمبؿ

سيمحوظيماٌطوبؼيمؼؼقممعلعقرمايرطيمبوظؿقضقعمبوٌطوبؼيمسؾلمطعىمرؾىماإلردولموإردوظفمبوظػوطسمأومبليمررؼؼيمإظقؽذلوغقيمأوم(م2م

م.عـػصؾموإدبوذمإجراءاتمردماظضؿونمسيمحوظيمتؼدؼؿمضؿونمبوظدلؼدمأومصقؾيمعـدوبمذيركماظلمذيركماإلردولمظؿلدؼدمضققداتفم

مبقجىمأخطورمعـمذيركماٌـورؼمايرةمومبقونماٌعوؼـيماٌقضعممظؾؿشروسوتمبوٌـطؼيمايرةم،اظضؿوغوتممػقؽيماالدؿـؿورمبردمتؼقممموم

أوراقماظدخقلمإظلمإدارةماألرصدةمإلضوصيماظقاردمإظلمرصقدماٌشروعممسؾقفمعـماظؾفـيماظـالثقيموتؼقممإدارةمحرطيماىؿركمبنردولم

م.مبوظقاردماظػعؾلممايرةمبوٌـطؼيم

سيمحوظيموجقدمغؼصمأومزؼودةمشرلمعدلرمسؿومأدرجمسيمضوئؿيماظشقـمدقاءمسددماظطرودمأومربؿقؼوتفومؼؼقممذيركماٌـطؼيمايرةم(مم3

م(ػقؽيماالدؿـؿورم)مبنخطورمرئقسماٌـطؼيم

  :الجمركَ  أو ذات الموانٍ ال ا  إجراءات ن   البضائع الوارد  برس  المناطق الحر  الم ام  دا   الدوائر   /1/1/ 
م.تؿؿماإلجراءاتمبندارةماٌـطؼيماٌكؿصيمبفقؽيماالدؿـؿورماظلوبؼماظؿـقؼفمسـفوم(ممأم)مم

م:تؿؿماإلجراءاتموصؼًومظـظومماظذلاغزؼًماٌؾوذرمبوإلجراءاتماآلتقي(ممبم)م

ظشلنمأومعـمؼـقؾفمبوٌلؿـداتماآلتقيمإظلماٌـوصلؿقمؼؿؼدمماظؿقطقؾماٌالحلمأومصوحىماسيمحوظيماٌـورؼمداخؾماظدوائرماىؿرطقيمم 

م......اٌرطزيم

 صقرتنيمعـمعلؿكرجمعـوصلؿقمػذهماظؾضوئعم. 

 عقاصؼيمػقؽيماالدؿـؿورم 

 اظػقاترلموبقونماظعؾقه 

 إذنماظؿلؾقؿماٌالحل 

 ؼراجعماٌـوصلؿقمػذهماٌلؿكرجوتموعطوبؼؿفومسؾلماظـلكيماألصؾقيمظؼوئؿيماظشقـ 

 كرجمإديمإدارةمايرطيمعمذرامسؾقفومبوٌقاصؼيمسؾكماظـؼؾموحيؿػظماٌـوصلؿقمبوظصقرةماألخرىمتردؾمصقرةماٌلؿ 

عرصؼومبفومصقرةمضقئقيمعـماظػقاترلموبقونماظعؾقةموعقاصؼيممبقصؾفمتقصقؾأعرمغؼؾموؼؿؿمغؼؾماظؾضوئعمإديماٌـطؼيمايرةممبقجىم 

 .ػقؽيماالدؿـؿور

 .مإديمرصقدماظشرطيمؼؿؿمأخطورمإدارةماألرصدةمإلضوصيماظقاردمم 

مسيمحوظيماٌـورؼمذاتماٌقاغهماًوصيمـمم(ج)م

حقٌمتـؼؾمعؾوذرةمهًم.مؼؿؼدمماظؿقطقؾماٌالحلمأومصوحىماظشلنمأومعـمؼـقبفمبطؾىمغؼؾمإلدارةمحرطيمذيركماٌـورؼمايرةممممم 

م.ماردمظرصقدماظشرطيمإذرافمحرطيماٌـطؼيمايرةموخيطرماٌـوصلؿقمظلدادمضققداتفموإدارةماألرصدةمإلضوصيماظق

مسؿفومدوبؼومسـدموصقلماظؾضوئعمظؾؿـطؼيمايرةمتؿؿمبوضلماإلجراءاتماٌـقهممم 
م

 ورارؼىنػلىودخولىردائلىالكوماوواتىوالمبوداتىالزراروظىالواردةىبردمىالمنطػظىالحرةىالجمركوظىرندىجراءاتىالا
 -:االلتزامىبماولؼى

 
- :المراجع  المس ندَ   -:أولا 
 م.صرؼحمػقؽيماالدؿـؿورمبلنمؼقضحمأنماظقاردمظزوممغشوطماٌلؿقردمرؾؼًومظؼرارماٌزاوظيمعـمحقٌماظصـػمواظؽؿقوتماظؿلطدمعـمت

 ماظعؾؿكمواظؿفورىموطوصيم ظؾؿلطدمعـماظػقاترلمواٌلؿـداتماٌؼدعيمعـمحقٌموجقدمصققػيماآلعونماظؽقؿووؼكمبؿقدؼدماإلدؿ

 م.قيمصكمحوظيمتطؾىمذظؽمخصوئصماظصـػماظقاردموادؿقػوءماالذذلاروتماظرضوب

م
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- :المناطق الحر  إلً ضوابط المعاَنه والفحص ل ن   من جمرك الرسا  -:ثانَاا 
 

  َراعً ال دقَق بالمعاَنه بجمرك اإلرسا: -
ؼؿؿماظؿقؼقؼماظـقسكمشلذهماظردوئؾموذظؽمبوظؿقؼقؼمعـمغقعماظؾضوسيموتقصقػفوموإثؾوتماالرضوممواٌورطوتماٌقجقدةمسؾكمطؾم 

م.ؿؿماظؿقؼؼمعـفمصـػمؼ

ؼؿؿمحفزمسقـفمجبؿركماإلردولمصكمحوظفماخؿالفماظؾقوغوتماٌلؿـدؼيمععماظؾقوغوتماٌدوغفمسؾكماظصـػماظقاردماومصكمحوظفم 

م متردؾ ممظؾؿعؿؾاظشؽمسؾكمأن ماٌودة مأحؽوم معراسوة معع ماظصـػماظقارد معوػقي ماٌكؿصمظؿقؾقؾ ماظالئقيمم103ايؽقعك عـ

 .م2006ظلـفمم10اىؿرطقيمظؼوغقنماىؿوركمرضؿم

وإردوظفمظؾفقؽيماظعوعفمم770/2005بوظالئقيماالدؿرلادؼيم(م5)ؼؿؿمهرؼرممنقذجمعلؿؾزعوتمإغؿوجمسؾكمشرارماظـؿقذجمرضؿم 

 .صؾلؿـؿورمظؾؿؿوبعيم

 .ؼؿؿمغؼؾماظردوظيمصقؾيمعـدوبمذيركمأومذرريمحلىمايوظيم 

 -: ال  دَر من والً المناطق الحر  2/1/2

اظؾالدماديماٌـورؼمايرةممبقجىمذفوداتمصودرموبوالجراءاتمواظؼقاسدماٌؿؾعيمصكماظؿصدؼرماديمخورجممؼؿؿماظؿصدؼرمعـمداخؾ (مأ)

م.اظؾالدم

 -:وبوظـلؾيمظؾوضلمايوالتماألخرىم (مب)

اظؾضوئعماٌـؿفيمداخؾماٌـورؼمايرةمبوظشرطوتماإلغؿوجقيمواٌصدرةمإديمخورجماظؾالدمصؿؿؿممبقجىمذفودةمصودرمذيرطقيم ؼ1ػ

ما مجبؿورك موحقاصزمهرر مضؿوغوت مظؼوغقن ماظؿـػقذؼي مبوظالئقي ماٌؿؾعي ماإلجراءات مىؿقع مورؾؼًو ماٌعـقي مايرة ٌـطؼي

 .اإلدؿـؿورم

م ؼ2ػ مأيمسؿؾقوتمصـوسقيمسؾقفو مإديمخورجماظؾالدمدونمإجراء معـماٌـورؼمايرة صؿؿؿم(مبضوئعمزبزغيمصؼط)اظؾضوئعماٌصدرة

 .تماظـؼؾمتراغزؼًممبقجىمذفودةمتراغزؼًمذيرطقيمورؾؼًومظؼقاسدمإجراءا

 -:بوظـلؾيميوالتمتداولماظردوئؾمبنيماٌـورؼمايرةم ؼ3ػ

اظؿداولمبنيماٌشروسوتمداخؾماٌـورؼمايرةمتؿؿممبقجىماظـؿقذجماٌعدمظذظؽمبعدمعقاصؼيمػقؽيماإلدؿـؿورموؼؿؿم -مأ

 .مبقجؾفمتعدؼؾماألرصدةم

بـظومماٌـورؼمايرةمسيمعقاضعمزبؿؾػيمماظؿداولمبنيمزبوزنماٌشروعماظقاحدمأوماٌشروسوتماٌكؿؾػيماظيتمتعؿؾ -مب

متؿؾعم معقضع معـ مأطـر مإدي معؼلؿي مواحدة محرة مٌـطؼي ماظقاحدة ماٌدؼـي ماظؾعضمداخؾ مبعضفو معـ مجدًا ضرؼؾي

 :إجراءاتماظػؼرةماظلوبؼيمبشرطم

 تؼدؼؿمضؿونمعؼؾقلمبوظضرائىمواظردقمماىؿرطقيم. 

 أنمؼؿؿماظـؼؾمهًماٌالحظيماىؿرطقيم. 

 تعدؼؾماألرصدةم. 

مىؿقعمضقاسدم ؼ4ػ ؼؽقنمتداولماظردوئؾمبنيمعشروسوتماٌـورؼمايرةماٌكؿؾػيممبقجىمذفوداتمتراغزؼًمذيرطقيمورؾؼًو

م.عـماظالئقيماظؿـػقذؼيمظؼوغقنمضؿوغوتموحقاصزماإلدؿـؿورم(م67)وإجراءاتماظـؼؾمتراغزؼًمععمعراسوةمأحؽومماٌودةم
م

مرؼمايرةإجراءاتمتصدؼرماظؾضوئعماظقرـقيمإظلماٌـومم2/1/2/1

 م.ؼؿؿمإدراجماظؾقوغوتمبويودىماآلظلممبعرصيمصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفمبلحدمررقماظربطماإلظقؽذلوغلم 
 
 ٌالمستندات المطلوب 

o بطوضيماظؼقدمسيمدفؾماٌصدرؼـموؼلؿـينمعـمذظؽمذرطوتماالدؿـؿورمواحؿقوجوتماٌشروسوتماٌؼوعيمبوٌـورؼمايرةمعـماظلققم

ماحملؾل

o مععماىؿوركموتغينمسـماٌلؿـداتماٌدوغيمبفوممبطوضيماٌؿعوعؾني

o ماالضرارماٌؿقؽـمظؾصودرات

o مسدامعلؿؾزعوتماإلغؿوجعقاصؼيماشلقؽيماظعوعيمظؾرضوبيمسؾلماظصودراتمواظقارداتمسـماظلؾعماًوضعيمظؾرضوبيماظـقسقيم

o ماظػقاترلموبقونماظعؾقة

o متصرؼحمواردمػقؽيماالدؿـؿور
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 وؼؼدممظشؾوكم(ماٌلؿـداتم+ماإلضرار)نسدادمعؾػماإلضرارماىؿرطلبوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفمؼؼقممصممتؼدؼؿمعؾػماإلضرارماىؿرطل

 حقٌمتؿؿماإلجراءاتماٌؿؾعيمسيمغظومماظصودرماظلوبؼماظؿـقؼفمسـفاالدؿؼؾولمجبؿركماظصودرمأومذيركماٌـطؼيمايرةم

م(ؾغرلمتشغقؾمظ)ممماظؿصدؼرمبصػيمعمضؿيمظإلصالحمأومإجراءمسؿؾقوتمصـوسقيمم2/1/2/2

 مواًوعوتماحملؾقيم مواألجزاء مواٌقاد ماظؾضوئع مبندخول ماظلؿوح مصوحىماظشلن معـ مرؾىمطؿوبل مسؾل مبـوء ماالدؿـؿور مشلقؽي ميؽـ

مأومظؾغرلم مأومإلجراءمسؿؾقوتمصـوسقيمم–واألجـؾقيماٌؿؾقطيمظؾؿشروع مبصػيمعمضؿيمإلصالحفو عـمداخؾماظؾالدمإظلماٌـطؼيمايرة

ماظؾ مظداخؾ موإسودتفو مسؾقفو ماٌطؾؼي ماالدؿرلاد مظؼقاسد مدونمخضقسفو مالد مواًوعوتماظيتمأجرؼًم. ماظؾضوئع ماظؼقاسد ودبضعمشلذه

م.سؾقفومسؿؾقوتمهقؼؾقيمسـدمإسودتفومإظلمداخؾماظؾالدم

 سؾلماٌشروسوتماٌرخصمشلومسيماٌـطؼيمايرةماظعوعيمبنجراءماإلصالحمأوماظعؿؾقوتماظصـوسقيمإنمدبصصمزبوزنمعلؿؼؾيمعـمزبوزنم

 ...ٌشروعمظؾؾضوئعمواٌقادمواألجزاءمواًوعوتماظيتمؼؿؿمإصالحفومأومتشغقؾفوما

م:اإلجراءاتمبفقؽيماالدؿـؿورم2/1/2/2/1

 ؼؼدممصوحىماظشلنمرؾىمطؿوبلمشلقؽيماالدؿـؿورمعرصؼًومبفمإضرارمؼؿضؿـمبقونماألصـوفموطؿقوتفومواألسؿولماٌزععمإجراؤػومواظؼقؿيم

وضدمأوماشلوظؽماٌؿقضعمسيمحوظيمإجراءمسؿؾقوتمصـوسقيم،موبقونمبـقسقيموضقؿيماٌقادماألجـؾقيماظداخؾيماٌؼدرةمظذظؽموبقونمبـلؾيماظػ

م.واٌقعودماحملددمإلمتومماإلصالحمأوماظعؿؾقوتماظصـوسقيم،مواٌقعودماحملددمظلقىمػذهماظؾضوئعم.مسيماظعؿؾقوتماظصـوسقيم

 موؼرصؼمبو ماٌـطؼيمايرة مأومؼعؿؿدمأصؾماإلضرارمعـمإدارة مإظلمداخؾماظؾالد ماٌـطؼي ماألصـوفمعـ مبنسودة ماٌشروع معـ متعفد إلضرار

 .ادؿقػوءماإلجراءاتماىؿرطقيم

م:اإلجراءاتماىؿرطقيمم2/1/2/2/2

م.مبوظالئقيمبوظدورةماٌلؿـدؼيماٌـقهمسـفوم(متصدؼرمعمضًم)متؿؿماإلجراءاتماىؿرطقيمبـظومماظصودرم

 
  ق الخرةإجراءات ذروج البؿائق من المناط ط/ط
،موتؿؿماإلجراءاتمسؾقفومإديمدائرةمذيرطقيمإديمعـورؼمحرةمأخرىمأومأومبضوئعمعصدرهمعـماٌـورؼمايرةمإظلمخورجماظؾالدمعؾوذرةمم2/2/1

م:طوآلتلم

مم مبفو ماٌـؿفوتماٌصـعي معـ مإظلمخورجماظؾالد ماٌـورؼمايرة معـ ماٌصدرة ماظؾضوئع ماظصودر ماإلجراءاتمبـظوم ـورؼموسؾكمذيوركماٌتؿؿ

مظؾـؿقذجم ايرةمبؽؾمعـطؼيمذيرطقيمأردولمبقونمذفرىمبوظصودراتماظػعؾقفماظؿكممتمتصدؼرػومعـماٌـطؼيمايرةمًورجماظؾالدموصؼًو

مظذظؽ ماظعوعفمظالدؿـؿورماٌعد مبوشلقؽي ماٌكؿصف ماٌـطؼيمايرة متؿؿممأعووذظؽماديمادارة مأومربؾقف معلؿقرده مـ اظؾضوئعماٌكزغيمداخؾفو

م:ؿرطقيمسؾقفومبـظومماظذلاغزؼًمطوآلتلماإلجراءاتماى

م:إخشاءاد ثٙيئخ االسزثّبس م2/2/1/1
مبفممممم مبقونم)ممؼؼدممصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفمإضرارمصودراتمبوظـؿقذجماٌعدمعـمػقؽيماالدؿـؿورمعـمأصؾموصقرتنيمعرصؼًو اظػوتقرةمـ

م.رؾؾفمموعومؼػقدمأداءمعؼوبؾماظضؿونماظذيمتؼدعفماشلقؽيمبـوءمسؾل(ماظعؾقهم

م:اإلخشاءاد اٌدّشويخ ـمم2/2/1/2
مضلؿمم مإدي مؼـقؾف معـ مأو مصوحىماظشلن مؼؿؼدم ماٌؿقؽـ ماىؿرطل ماإلضرار مبويودىماآلظلمورؾوسي ماىؿرطل مبقـوتماإلضرار مإدراج ضؾؾ

م.اٌؿوبعيمبندارةماألرصدةمظإلدؿعالمموعراجعيمرصقدماٌشروعم

 :أ ـ إدراج البيانات بالخازب اآللً 
ؼؿؿمرؾوسيماإلضرارمواظشلنمأومعـمؼـقؾفمبندراجماظؾقوغوتمبويودىماآلظلمبلحدمررقماظربطماإلظقؽذلوغلمععممعصؾقيماىؿوركمؼؼقممصوحىم

م.اىؿرطلماٌؿقؽـم

ؼؿؼدممصوحىماظشلنمظؼلؿماٌؿوبعيمبودارةماألرصدةمظالدؿعالممسـمصقيماظرصقدمواًصؿماٌؾدئلمظألصـوفماٌرادممم.كم46بعدماظؼقدمبدصذلم

م.واظؼقدمبدصذلاظصودرماظعومفوموخؿؿماظػقاترلموبقونماظعؾقةمخبومتماألرصدةصرص

 :ب ـ المزتندات المطلوبٌ 
بعدمرؾوسيماإلضرارماٌؿقؽـمؼؼقممصوحىماظشلنمبنرصوقماٌلؿـداتماٌطؾقبيمبوإلضرارماٌؿقؽـمموؼقضعمداخؾمعؾػماإلضرارموؼؼدممإظلمذؾوكمم

م:داتمماٌطؾقبيمػلماالدؿؼؾولمجبؿركماٌـطؼيمايرةمواٌلؿـ

 أومصودرممتراغزؼًإضرارمذيرطلماٌؿقؽـمم. 

 ماظػقاترل

 م.ععؿؿدمعـماشلقؽيمواظشرطيمم(اٌـؿفيمبوٌـطؼيمممظألصـوف)مبقونمبوٌؽقغوتماحملؾقيمواٌلؿقردةم+مبقونماظعؾقهم

 بشباك الس  با   حَثم(تعفدمػقؽيماالدؿـؿورمـمأيمضؿونمعؼؾقلمذيرطقًوم)مضؿونمبوظضرائىمواظردقممأثـوءماظـؼؾم   َ: 

 معراجعيمعلؿـداتمعؾػماإلضرارماىؿرطلم
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 م(مم.كم46)مترضقؿماٌلؿـداتمبرضؿماإلضرارم

 م(اريرمـماصػرمـماخضرم)مهدؼدمعلورماإلصراجم

 0ففِ حاٌح اإلفزاج تادلسار األخعز      
 ظؿعرؼػيمظؾؿراجعيماظلرؼعيمواظؿلطدمعـمخيطرمصوحىماظشلنمبوظؿقجفمظلدادمأيمردقممتؽقنمعلؿقؼفموإردولمعؾػماإلضرارمٌدؼرما

م.ضؿوغوتماظـؼؾمواسؿؿودماصؾموصقرمرؾىماإلردولم

 مبعدمددادمأيمعلؿقؼوتمتؽقنمعطؾقبيمؼؿؼدممصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفمظشؾوكماالدؿؼؾولمالدؿالمماصؾماذنماالصراجموعرصؼوتفم(

إسودةماإلؼصولماظلوبؼمادؿالعفمسـدمتؼدؼؿمعؾػماإلضرارممعؼوبؾ(مػقؽيماالدؿـؿورمتصرؼحمصقرمضقئقيمعـماظػقاترلموبقونماظعؾقهمو

م.اظردوظيمظـؼؾموؼؿقجفمعؾوذرة

 ماذنماالصراجمإظل مبنردولمصقرة محقٌمؼؿؿمهؿقؾماظردوظيمهًممؼؼقممذيركماٌـورؼمايرة محرطيمذيركماٌـطؼيمايرة إدارة

م:اٌالحظيماىؿرطقيمطوألتلم

حقٌمؼؿقظلمعلعقرمايرطيمعراجعيماألصـوفموؼؿقظلماٌعوونمعراجعيم(ممععوون+معلعقرمحرطيم)متشؽؾمىـيمهؿقؾمعـمم-

ماظؿقصقؾموؼراصؼم مإذنماإلصراجموبقصؾي ماظلقؾماىؿرطلموتدوؼـفمسؾلمأصؾموصقرة اظؽؿقوتمواألذرافمسؾلماظؿقؿقؾمووضع

م.اٌعوونماظؾضوسيمإديمبوبماظصرفموؼردؾمصقرةمإذنماإلصراجمظؾوبماظصرفمبوٌـطؼيمايرةم

 0 اإلفزاج تادلسار األمحزيف حاٌح 
 م.تقزعماإلضراراتماىؿرطقيمسؾلمىونماظؿـؿنيمٌراجعيمعلؿـداتماإلضرارمواٌعوؼـيمواٌطوبؼيمسؾلماٌلؿـداتم

م مـ ماألصػر ماٌلور ماٌكورر مإدارة مغظوم مأزفر معو متؼدؼؿممؼؾَؾغإذا مبعد ماٌلور مهدؼد مؼؿؿ مثؿ ماٌلؿـداتماٌطؾقبي مالدؿؽؿول صوحىماظشلن

م(.أخضرمـمأريرم)متماٌلؿـدا

وؼؿالحظمبعدمإمتومماإلجراءاتمدقاءمبوٌلورماألخضرمأوماألريرمأنمؼؿؿمإشالقمايووؼوتمأوماظطرودمبوظلقؾماىؿرطلموؼقضحمأرضوعفومسؾلم

م.رؾىماإلردولموصقرهم

نمأيمإجراءاتمذيرطقيمؼؿؿمتصدؼرػومعؾوذرةمدووسدمموجقدمعالحظوتمموسيمحوظيموصقلماظردوظيمإظلموجفؿفوماظـفوئقيمبلخؿوممدؾقؿي

م.سؾقفومجبؿوركماظؿصدؼرم

ؼعودمأصؾماذنماالصراجموصقرتفماظلمذيركماٌـورؼمايرةممبعرصيمذيركماظصودرم،موؼؼقمموتؼدؼؿمعـوصلؿقماظصودرمبعدممتومماظؿصدؼرم

تردؾمصقرةمإديميماظؿصدؼرممبومؼػقدمامتوممسؿؾق(ممنقذجمػقؽيماالدؿـؿورم)مذيركماظؿصدؼرمعـمخالظفمبوظؿلذرلمسؾلماضراراتماظصودراتم

م.اظلمصوحىماظشلنمسؾلمأنمؼؾؿزممصوحىماظشلنمبوسودتفمظؾؿـطؼيمايرةممخاللمزيليمسشرمؼقعًوماألصؾموؼلؾؿذيركماٌـورؼمايرةم
م

م:إجراءاتمادؿرلادماظؾضوئعمعـماٌـورؼمايرةمظؾلققماحملؾلممم2/2/2
 .. وتتم اإلجراءات خزب اللرض من االزتيراد 

 مواردمغفوئل

 ظؿمذيرطقيمخوصيغ 

مممممممممممممتؿؿماإلجراءاتماىؿرطقيماٌؿؾعيمبـظومماظقاردماظـفوئلمصقيماظرصقدممبعدماظؿؼدممظؼلؿماٌؿوبعيمبندارةماألرصدةمظؾؿلطدمعـ
م

م:م2/2/4

ماٌـؿفوتماظعقارؼفمإجراءاتماإلصراجمسـماٌكؾػوتمواظعؾقاتماظعودؼفم2/2/4/1 ظؾؿصدؼرمواٌؿكؾػفمسـمشقــراظصوييممواالوسقفماظػورشفموطذا

م:ـماٌـورؼمايرةمإظلمداخؾماظؾالدسؿؾقوتماظؿصـقعمع

م.أمـممبعدمإدراجماظؾقوغوتمبويودىماآلظلمورؾوسيماإلضرارماٌؿقؽـم

م:فوئلمعرصؼًومبفماٌلؿـداتماآلتقيبمـمؼؼدممظشؾوكماالدؿؼؾولمعؾػماإلضرارماىؿرطلمـممنقذجمواردمغ

 معقاصؼيمػقؽيماالدؿـؿور

 وؼعؿؿدمػذاماظؾقونمعـمإدارةماٌـطؼيم(ماخلمـماظؼقؿفمـماظؽؿقوتم.زبؾػوتمـمسؾقاتمـمسقارؼفم)ماألصـوفمربددمبفماظـقعمبقونمبفذه

م(م.ػقؽيماالدؿـؿورم)مايرةم

 ماظؾطوضيماظضرؼؾقيمظؾؿلؿقرد

م:جمـمؼؿؿمععوؼـيماألصـوفموؼراسلم

 0ىؿرطقيماالصـوفماظؿكمشلومضقؿيمذيرطقيمؼؿؿماالصراجمبعدمامتومماالجراءاتما 

 االصـوفماظؿكمظقسمشلومضقؿيمذيرطقيم:- 

م0ؼؿؿماالصراجمسـفوممبقجىمبقصؾفمعـمذيركماٌـورؼمايرةموهًماٌالحظيماىؿرطقيممم-أممم
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مصكماٌؽونمواظزعونماحملددانممبعرصيمػقؽيمم–بمم ماالدؿـؿور مسؾكمرؾىمصوحىماظشلنممبقاصؼفمػقؽي ماٌكؾػوتمبـوء مػذه اسدام

م0االدؿـؿورم

 م.وءمأيمعقاصؼوتمخوصفمبوظؾقؽفمأوماظؼققدماظرضوبقيمأوماألعـقفمادؿقػ

م.م((م.إنموجدتم))ممدمـمهصقؾماظضرائىمواظردقمماىؿرطقيماٌلؿقؼف

م

م:إجراءاتمخروجماظؾضوئعمأوماتالصفومبلؾىممم2/2/4/2

م.أمـممسدمماظصالحقفممممممم

مبمـمموضػمغشوطماٌشروعممممم

أنمتلعرمبوخراجمبعضماظؾضوئعمأوماظلؾعمأوماٌـؿفوتموبقعفوميلوبماصقوبفومععمخصؿماظضرائىمجيقزمالدارةماٌـطؼيمايرةماظعوعيم

م:واظردقمماىؿرطقيمأومأنمتلعرمبوتالصفوموذظؽمسيماألحقالماآلتقيم

م.سدممصالحقيماألصـوفمظؾؾؼوءمأومخطقرتفومسؾلماظصقفماظعوعفموصؼُومٌومتؼررهماظلؾطوتماظعوعفماٌكؿصفم -1

م.بؼوءماألصـوفماٌذطقرهمسيماٌـطؼيماإلضرارمبوظردوئؾماٌقجقدهمصقفومإذامطونمعـمذلنم -2

 م.وضػمغشوطماٌشروعمأوماٌـشلةمـمأليمدؾىمـمظػذلهمزعـقفمتدلرمسدممبؼوءمػذهماألصـوفمأوماظلؾعمسيماٌـطؼف -3

م

مإتالفماظؾضوئعممم2/2/5

مـمسيمحوظيماتالصفومبـوءمسؾلمرؾىمصوحىماظشلنمم2/2/5/1

ؼعرضمبفماظلؾىماٌدلرمظالتالفم،مبقونمبوظؾضوئعم(مػقؽيماالدؿـؿورم)مرؾىماالتالفمالدارةماٌـطؼيمايرةمؼؼدممصوحىماظشلنم - أ

م(غقعماظؾضوسفمـمأوصوصفومـمطؿقوتفومـماوزاغفومـمتورؼخمورودػومورضؿمواردماشلقؽيماظيتمدخؾًممبقجؾفم)ماٌرادماتالصفوم

م:عـدوبماىؿركمبوآلتلمماٌـطؼيموصكموجقدتؼقمماظؾفـيماٌشؽؾفمعـمإدارةمممم - ة

 م.ععوؼـيماألصـوفماٌرادماتالصفومواظؿلطدمعـمعدلراتماالتالفمواظؿصرؼحمبوالتالفم

 هدؼدمزعونموعؽونموررؼؼيماجراءمذظؽممبومحيؼؼماظلالعفمواالعـموالمؼفددماظصقفماظعوعفم،موظؾفـيمأنمتلؿعنيمخبدلهم

م.صـقفمعؿكصصفمظالذذلاكمسيمسؿؾقيماٌعوؼـيم

 م.بوٌعوؼـيمواالخؿصوصوتماٌقضقفمسوظقفم،مؼرصعمظرئقسماٌـطؼيمايرةماسدادمتؼرؼرم

 .خيطرماٌشروعمأوماٌـشلةمطؿوبًيمبؼرارماظؾفـيموعؽونموعقسدموررؼؼيماالتالفمواٌفؾفماحملددهمظذظؽمممم-ج

مالم-م مصنغف مإلتالصفو معدلر مال موأغف محبوظؿفو مادؿعؿوشلو ماألصـوفمميؽـ مأن مضررتماظؾفـي معو مإذا مإتالفمػذهمسيمحوظي مجيقز

ماألصـوفم

وحيررمربضرمماىؿركمظؿـػقذماتالفمػذهماألصـوفمسيمحضقرمعـدوبماٌشروعمأوماٌـشلةمسيموجقدمعـدوبمتشؽؾمىـيماالتالفممممم-د

م.بذظؽمعقضعمسؾقفمطوصيمأررافماظؾفـيم

مم.ايرةميمايرةمإظلمذيركماٌـطؼيؼردؾمصقرةمربضرماالتالفمبعدماسؿؿودهمعـمإدارةماٌـطؼمم-ػـم

مؼؿؿمخصؿماألصـوفماظيتممتماتالصفومعـمرصقدماٌشروعمأوماٌـشلةمممم-وم

ـمإذامعومرأتمإدارةماٌـطؼيمضرورةماتالفماصـوفمظعدممصالحقؿفوموخطقرتفومسؾلماظصقيماظعوعفم،خيطرمصوحىماظشلنمبذظؽم

م.طؿوبيمالدبوذماإلجراءاتماٌـصقصمسؾقفومسوظقفمأومغؼؾفومخورجماٌـطؼيم

وظيماالعؿـوعمسـمتـػقذماالعرماظؽؿوبلماظصودرماظقفمعـمإدارةماٌـطؼيمبـؼؾمػذهماألصـوفمخورجماٌـطؼيمأوماتالصفومخاللمـموسيمح

موبوالجراءات ماظشلن مصوحى مغػؼي ماالتالفمسؾل مبؿـػقذ ماشلقؽي م م مإدارة متؼقم مـ ماٌـطؼي مإدارة ماظيتمهددػو اٌقضقفمماٌده

م.بوظالئقي

م

-م:المنطقٌ الخرة فً الخاالت اآلتيٌ نقل البؿائق ذارج م2/2/5/2
م

ى:لطدمىالصالحوظىى-أ
 مظؾفؿوركمبطؾىم ماٌـطؼي مإدارة مأو مصوحىماظشلن مؼؿؼدم موادؾوبمغؼؾ موطؿقوتفو ماألصـوفموغقسفو مبقون مبف ماألصـوفمعقضقًو ػذه

م.وعدلراتماًروجم

 م.ؼؿؿمسرضماألصـوفمسؾلماىفوتماظرضوبقيم
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 اظرشؾفمسيمإسودةمتصدؼرػوممىماظشلنمأنمؼؼقممبوسودةمتصدؼرػومأوماتالصفوم،موسيمحوظيسيمحوظيمسدممصالحقيمػذهماألصـوفمـمظصوح

ًورجماظؾالدمؼؿؿمغؼؾمػذهماألصـوفمهًمغظومماظذلاغزؼًموؼصوحىماظردوظفمحراديماظشررفموؼراصؼفومعـدوبمذيركمحيتممتومم

م.تصدؼرػومظؾكورجم

 مخورجماٌـطؼيمايرة ماتالصفو مو ماظـؼؾمواالتالفمهًمموسيمحوظيماظرشؾفمسيمغؼؾفو ػقؽيماالدؿـؿورمواىفيماظرضوبقيمإذرافمؼؿؿ

اظراصضفمظؾردوظفموهًماٌالحظيماىؿرطقيم،موؼؿؿماًصؿمعـماالرصدهمبـوءمسؾلمذفودةماظذلاغزؼًمسيمحوظيمتصدؼرػومًورجماظؾالدم

 أوممبقجىمربضرماالتالفماظيتمتعدهماظؾفـفماظيتماذرصًمسؾلماتالفمػذهماألصـوف
مم
ى:وقفىنذاطىالمذروعىلى-ب

 موتؿؿم ماظؾالد مًورج مبـؼؾفو مؼؼقم مأن مصؾف ماٌشروع متصػقي مأو مظقضػمغشورف ماصـوفمغؿقفف مخروج مرشؾيمصوحىماٌشروع سيمحوظي

مبـظومماظقاردماظـفوئلمبعدمادؿقػوءم ماظؾالدم،موتؿؿماإلجراءاتمسؾقفو مبـظومماظذلاغزؼًم،موظفمأنمؼطؾىمدخقشلو اإلجراءاتمسؾقفو

م.ؾقيمواالدؿرلادؼيمواظرضوبقيماظـقاحلماظضرؼ

م

 م:سيمحوظيمبقعماظؾضوئعمبوٌزادماظعؾينمداخؾماٌـطؼيمايرةم

م.تؼقممإدارةماٌـطؼيمايرةمبنردولمطشقفمبؾقونمبوالصـوفماٌزسؿمبقعفومبوٌزادماظعؾينمىؿركماٌـطؼيمايرةم -

م - مبدرادي مواظرضوبقيؼؼقممذيركماٌـورؼمايرة مػقؽيممواظؼقؿفماظـقاحلماإلدؿرلادؼي ماألصـوفمواخطور ماىؿرطلمشلذه واظؾـد

مادؿرلادػوم مواالصـوفماٌؼقد ماظؾالد مبدخقشلو مواالصـوفماٌلؿقح ماألصـوفم، مظؽوصي متػصقاًل ماظدرادي مػذه مبـؿقفي االدؿـؿور

م.واالصـوفماٌطؾقبمسرضفومسؾلمجفوتمرضوبقفمواعـقفم

قبمسرضفومسؾلماىفوتماظرضوبقيمالدؿقػوءمعقاصؼوتفوموإردولمبعرضماألصـوفماٌطؾ(مػقؽيماالدؿـؿورم)متؼقممإدارةماٌـطؼيم -

م.اٌقاصؼيمإظلمذيركماٌـطؼيمايرةم

 بقفمالمجيقزمدخقشلومظؾلققماحملؾلموامنومميؽـمتصدؼرػومًورجمأوماٌرصقضفمعـماىفوتماظرضومشرلماٌلؿقصوةمإدؿرلادؼًواألصـوفم

م.اظؾالدم

 سؼدماظؾقعمظشؾوكمرصؼمبفمعبوضرارمذيركممامؼؿؼدممعـمردومسؾقفماٌزادادؿرلادموعلؿقصوةاظرضوبقيماألصـوفماٌلؿقصوهمعقاصؼيماىفوتم

م:حقٌمؼؿؿم..االدؿؼؾولمجبؿركماٌـطؼيمايرة

هدؼدماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمواظؿلطدمعـمعقاصؼيماىفوتماظرضوبقيموبعدمددادماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيحيررماذنم -

اذنماإلصراجمعرصؼًومبفمطشػمبقونماألصـوفمظصوحىماظشلنموتردؾمصقرةماذنماإلصراجمعرصؼًوماصراجمعـماصؾموصقرهمؼلؾؿماصؾم

م.بفومطشػمبقونماألصـوفمظؾوبماظصرفم

 .تردؾمصقرةمعـمطشػمبقونماألصـوفمالدارةماالرصدهمًصؿماألصـوفمعـمارصدةماٌشروعمأوماٌـشلةم -
 

  المناطق الخرة تداول البؿائق بين ظ/ط
م

ضوئعمبنيماٌشروسوتمداخؾماٌـطؼيمايرةمأومعـمعـطؼيمحرهمإظلمأخريمطؾؿومأضؿضلمذظؽمهؼقؼماالشراضماٌرخصمبفومجيقزمتداولماظؾ

م.مظؾؿشروسوتم

- : ٚيزُ اٌزذاٚي ثيٓ اٌششوبد داخً إٌّغمخ اٌحشح اٌٛاحذح ثأرجبع اآلرٝ 
ومبقجىماظـؿقذجماٌعدمموتصرؼحمبذظؽمسؾكماظؿدول(مػقؽيماالدؿـؿورم)مايصقلمسؾكمعقاصؼيمرئقسمذبؾسمادارةماٌـطؼيم -

م.مظذظؽ

تؼقمماظشرطيماظشورؼيمواظشرطيماظؾوئعيمبنبالغمذيركماٌـطؼيمايرةمبؿؿوممهًماٌالحظيماىؿرطقيموتداولماآلصـوفممؼؿؿ -

 .اظؿداولموذظؽمبنردولمصقرمعـمبقونماالصـوفموتصرؼحمػقؽيماالدؿـؿورم
اظشورؼيم،موذظؽمدونمهرؼرممدةمبـؼؾماظرصقدمعـماظشرطيماظؾوئعفماديماظشرطيؼؼقممذيركماٌـطؼيمايرةمبنبالغمادارةماالرص -

م-:طوآلتلمومبقجىماظـؿقذجماٌعدمظذظؽمذيرطلمإضرار
متعدؼؾم (مأ) ممبقجؾف موؼؿؿ ماالدؿـؿور مػقؽي معقاصؼف ممبقجى مؼؿؿ ماظقاحدة مايرة ماٌـطؼي مداخؾ ماٌشروسوت مبني اظؿداول

م0األرصده

اوماٌشروسوتماٌكؿؾػفماظؿكمتعؿؾمبـظومماٌـورؼمايرةمصكمعقاضعمزبؿؾػيمضرؼؾفمماظؿداولمبنيمزبوزنماٌشروعماظقاحد (مب)

صقؿؾعمغػسماجراءاتم......مجدًامعـمبعضفوماظؾعضمداخؾماٌدؼـفماظقاحدةمٌـطؼيمحرةمواحدةمعؼلؿفماديمأطـرمعـمعقضعم

 -:بشرطم(م....مأ)اظػؼرةم

م0تؼدؼؿمضؿونمعؼؾقلمبوظضرائىمواظردقمماىؿرطقفم (1)
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 0اظـؼؾمهًماٌالحظيماىؿرطقيممانمؼؿؿ (2)

م0تعدؼؾماالرصدةممم(مممممم3)م

م

ماظؿداولمبنيماٌـورؼمايرةماٌكؿؾػيمم2/3/2

-م:اٌلؿـداتماٌطؾقبفمم*

-م:اضرارمذيرطكمغظوممتراغزؼًمعرصؼًومبفماٌلؿـداتماآلتقفم-م

متصرؼحمػقؽيماالدؿـؿور*مممم

ماظػوتقرة*مممم

مبقونماظعؾقة*مممم

مؾىمإردولمعـماصؾموصقرتنير*مممممممممممممم

م(مذيرطقًومممتعفدمػقؽفماالدؿـؿورمأومأىمضؿونمعؼؾقلم)مضؿونمبوظضرائىمواظردقممأثـوءماظـؼؾم*مممم

م
م

م

  البؿائق المذزنٌ بالمناطق الخرة ولم يتم ـليوا أي ـمليات شناـيٌ والتً يتم ازتيرادها لداذل البالد:ض/ظ
 

 :ػٍي  97ٌسٕخ  8االسزثّبس سلُ  ِٓ لبْٔٛ ضّبٔبد ٚحٛافض 33رٕض اٌّبدح 
 "ذؤدُ اٌعزائة اجلّزوْح ػٍِ اٌثعائغ اٌيت ذسرٌرد ِٓ ادلنؽمح احلزج ٌٍسٌق احملٍِ وّا ٌٌ وأد ِسرٌردج ِٓ اخلارج "

ىمسـدمادؿرلادمبضوئعمعـماٌـورؼمايرةمملموريمسؾقفومأيمسؿؾقوتمصـوسقيمؼؿؾعمحقوشلومعومؼؿؾعمسـدمتؼدؼرماظؼقؿيموهصقؾماظضرائ

م:واظردقممسؾلماظؾضوئعماٌلؿقردةمعـماًورجمعؾوذرةموسؾقفمؼراسلماآلتل

مظؾؼقؿيماظؿعوضدؼيمبنيماظؾوئعمسيماٌـورؼم  ماظعوٌقيمرؾؼًو مالتػوضقيمعـظؿيماظؿفورة أنمؼؽقنمتؼدؼرماظؼقؿيمظألشراضماىؿرطقيمرؾؼًو

م.ايرةمواٌلؿقردماحملؾلم

م

ؼـؿفلماظغرضمعـفوممبفردموصقلماظـؼؾمعـماٌقاغلمواظدوائرمإظلماٌـورؼمايرةممضؿوغوتاظؼقؿيماٌؼدرةمعـمأجؾمهصقؾمععمعراسوةمأنم

ماظؾضوسيمظؾؿـطؼيمايرةموتؼدرماظؼقؿيمظألشراضماىؿرطقيمسـدماظلقىمعـماٌـطؼيمايرةمظداخؾماظؾالدمرؾؼًومظؾؼقؿيماظؿعوضدؼيمبنيماظؾوئع

م.وأحؽومماإلتػوضقيماظعوعيمٌـظؿيماظؿفورةماظعوٌقيمميرةمسيماٌـطؼيمايرةمواٌشذليمبغرضماإلصراجمعـماٌـطؼيما

م

 اجنبيٌ واذري مخليٌت المنتجات المزتوردة من المناطق الخرة من مكونا ط/ظ
 :ِٓ لبْٔٛ ضّبٔبد ٚحٛافض اسزثّبسػٍي  33رٕض اٌّبدح 

أخزٍ أخنثْح فْىٌْ ًػاء اٌعزّثح اجلّزوْح ً أِا ادلنرداخ ادلسرٌردج ِٓ ِشزًػاخ ادلناؼك احلزج ًاٌيت ذشرًّ ػٍِ ِىٌٔاخ حمٍْو" 
وْح تاٌنسثح ذلا ىٌ لّْح ادلىٌٔاخ األخنثْح تاٌسؼز اٌسائذ ًلد خزًخيا ِٓ ادلنؽمح احلزج إيل داخً اٌثالد ، تشزغ أال ذزّذ اٌعزّثح اجلّز

ج ًذرّثً ادلىٌٔاخ األخنثْح يف األخزاء ًادلٌاد ادلسرحمح ػٍِ ادلىٌٔاخ األخنثْح ػٓ اٌعزّثح ادلسرحمح ػٍِ ادلنرح اٌنيائِ ادلسرٌرد ِٓ اخلار
ًذؼررب ادلنؽمح احلزج فّْا . اٌذخٌي إيل ادلنؽمح احلزج ، دًْ حساب ذىاٌْف اٌرشغًْ ترٍه ادلنؽمح  األخنثْح ادلسرٌردج حسة حاٌريا ػنذ

 " ّرؼٍك حبساب اٌنٌٌٌْ تٍذ ادلنشؤ تاٌنسثح ٌٍّنرداخ ادلصنؼح فْيا
مواظردقو ماظضرائى معؽقغوتمربؾقيميلوب معـ مايرة مبوٌـورؼ ماٌلؿقردة ماٌـؿفوت مسؾل مواظردقم ماظضرائى معـ موشرلػو ماىؿرطقي م

م:واخريماجـؾقيمعراسوةماآلتلم
 

- :وـاء الؿريبٌ الجمركيٌ هً قيمٌ المكونات األجنبيٌ فقط وبالسروط اآلتيٌ 
م.ظلمداخؾماظؾالدمإ(ماظؼقؿيمودعرماظصرفم)ماًروجمعـماٌـطؼيمايرةمًمبوظلعرماظلوئدموض -

م.اٌؽقغوتماٌلؿقردةمتؿؿـؾمسيماألجزاءمواٌقادماألجـؾقيماٌلؿقردةمحلىمحوظيمدخقشلومإظلماٌـطؼيمايرةم -

ضقؿيماٌؽقنماألجـيبموضًماًروجمبؾـدهماىؿرطلمبويوظيماظيتمدخؾمبفوماٌـطؼيم)مأالمتزؼدماظضرؼؾيماىؿرطقيماٌلؿقؼيمسؾلماٌؽقغوتم -

مبؾـدم)مؾيماٌلؿقؼيمسؾلماٌـؿٍماظـفوئلماٌلؿقردمعـماًورجمسـماظضرؼ(مايرةم ضقؿيماٌـؿٍماظـفوئلموضًمخروجفمعـماٌـورؼمايرة

م(م.اٌـؿٍماظـفوئلم

م.صقؿومؼؿعؾؼمحبلوبماظـقظقنمتعؿدلماٌـطؼيمايرةمبؾدماٌـشلمبوظـلؾيمظؾؿـؿفوتماٌصـعيمصقفوم -

ىتحدودىوراءىالضروبظىالجمركوظىوتحصولىالضرائبىوالردوم/ىى3
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ى
ى:ووتالحظىى

ؿرطقيمدقاءمظألصـوفماٌلؿقردةمحبوظؿفوموملموريمسؾقفومسؿؾقوتمصـوسقيمأومظألجزاءماظداخؾيمسيمأغفمسـدمتؼدؼرماظؼقؿيمظألشراضماىم

طوعؾمضقؿيم)ممعوتـــــــاٌـؿفوتماٌصـعيمبوٌـورؼمايرةمؼؽقنماظؿؼدؼرموصؼًومالتػوضقيمعـظؿيماظؿفورةماظعوٌقيم،موؼؽقنموسوءمضرؼؾيماٌؾق

م(صؾيماظضرائىماىؿرطقيماحمل+ماٌـؿٍماظـفوئلم

  البؿائق المشدرة تشديرًا مؤقتًا للمناطق الخرة إلشالخوا أو إلجراء ـمليات شناـيٌ ـليوا ـند إـادتوا إلً داذل البالد ظ/ظ

 
 :ِٓ لبْٔٛ ضّبٔبد ٚحٛافض االسزثّبس ػٍي  32رٕض اٌّبدح 

ٌٍغري ِٓ داخً اٌثالد  ٌٍّشزًع أً ادلٌٍّوح – ح ًاألخنثْحًٌٍديح اإلدارّح ادلخرصح اٌسّاذ تئدخاي اٌثعائغ ًادلٌاد ًاألخزاء ًاخلاِاخ احملٍْ"
 إيل ادلنؽمح احلزج تصفح ِؤلرح إلصالحيا أً إلخزاء ػٍّْاخ صناػْح ػٍْيا ًإػادذتا ٌذاخً اٌثالد دًْ خعٌػيا ٌمٌاػذ االسررياد ادلؽثمح

مم"ّزوْح ًّرُ حتصًْ اٌعزائة اجلّزوْح ػٍِ لّْح اإلصالذ ًفماً ألحىاَ اٌمٌأني اجل .... ماظؼوغقنمسيمذلنمم33وؼطؾؼمحؽؿماٌودة عـمػذا
م.اظعؿؾقوتماظصـوسقيم

م.دبضعماظعؿؾقوتماظصـوسقيماظؿققؼؾقيمظؼقاسدماالدؿرلادماٌطؾؼيمسـدماالدؿرلادمظداخؾماظؾالدم

مألحؽومماظؼقاغنيماىؿرطقي:مسؿؾقوتماإلصالحم ؿفقريمبنصدارماظؿعرؼػيماٌودةماظـوظـيمعـماظؼرارماى.)هصؾماظضرائىماىؿرطقيموصؼًو

م(ماىؿرطقيم

ِٓ مجْغ ذىاٌْف % 11حتصً اٌعزائة ًاٌزسٌَ اجلّزوْح ػٍِ اٌثعائغ اٌيت ذصذر تصفح ِؤلرح ٌإلصالذ ػنذ إػادج اسرريادىا تٌالغ " 
 "االصالذ ِعافاً اٌْيا وافح ِصارّف اٌنمً ًاٌرؤِني

م ماظضرؼؾي متؽوظقػماإلصالحم:موسوء ماإلصالحم) مصوتقرة ماظ)متؽوظقػماظـؼؾم(م+معـمواضع موإؼوبو مواظؿلعنيمذػوبًو مـقظقن دونماًضقعم،م(

م.ظؾؼقاسدماالدؿرلادؼيماٌطؾؼيم

م33ؼطؾؼمحؽؿماٌودةم:ماظعؿؾقوتماظصـوسقيم

مم.ضقؿيماٌؽقنماٌلؿقردماظداخؾمسيمسؿؾقوتماظؿصـقع:موسوءماظضرؼؾيم

م(م.اٌؽقنمحبوظيمدخقظفمظؾؿـطؼيبـدممxضقؿيماٌؽقنماٌلؿقردمسـدماإلصراجم:)ماظضرؼؾيماىؿرطقيم

م.اظضرؼؾيماىؿرطقيماحملصؾيم+ماظؼقؿيماٌضوصيم=موسوءمضرؼؾيماٌؾقعوتم

م.صؽيمضرؼؾيماٌؾقعوتمxوسوءماظضرؼؾيم=مضرؼؾيماٌؾقعـــــــوتم

م ماالدؿرلادؼي ماظـوحقي مأع: م، مظؾؾالد مإسودتفو مسـد ماالدؿرلادؼي مظؾؼقاسد مالمدبضع ماظؿؽؿقؾقي ماظعؿؾقوتماظصـوسقيماظعؿؾقوتماظصـوسقي و

م.اظؿققؼؾقيمصؿكضعمظؾؼقاسدماالدؿرلادؼيماٌطؾؼيمسـدمإسودةمدخقشلومظؾؾالدم
 

ى
ىى

 

 
ىرندىدخولىالبضائعىإلؽىالمناطقىالحرةى4/1

م(عقاصؼيمػقؽيماالدؿـؿورم+رؾىمإردولمأومإذنمإصراجمصودرممبرصؼوتفم)ميمـــــؼؿؼدممصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفمبلوراقماظدخقلماىؿرطق - أ

م:ٌلعقرمبوبمذيركماٌـطؼيمايرةماظذيمؼؿقديم

سـم)ممعراجعيمأخؿوممايووؼوتمواظطرودمواظؿلطدمعـمبقوغوتماظردوظيمبوٌطوبؼيمبنيمأوراقماظدخقلموصقرػوماظيتمأردؾًمظؾؿـطؼيم -

م(اخلم..مررؼؼماظـفوؼيماظطرصقيمـماظػوطسم

م(قادثماظؾوبمأومدصذلمح)مضقدمتورؼخمووضًموبقوغوتماظردوظيمسيمايودىماآلظلم -

 .اظلؿوحمبدخقلماظردوظيمإظلمدوحيمإمتومماإلجراءاتمم -
م

ى:ملحوظظى
سيمحوظيمسدمموجقدمدوحيمإلمتومماإلجراءاتمبوٌـطؼيمايرةمحيظرمصضمأخؿوممايووؼوتمأومتػرؼغماظطرودمإالمبعدمععوؼـيماظؾفـيممممم

م.اٌكؿصيم
م

اظردوئؾموأوراقماظدخقلماظيتممتمدخقشلومإظلمإدارةمحرطيمذيركماٌـطؼيممؼؼقممعلعقرماظؾوبمبنردولمردوئؾمإظقؽذلوغقيمصقرؼيمبؾقوغوت - ة

تردؾمعلؿـداتماظدخقلمؼدوؼًومموسيمغفوؼيمطؾموردؼيمتردؾمردوظيمإظلمإدارةماألرصدةمإظقؽذلوغقومبؾقونماظردوئؾماظيتممتمدخقشلومظؾؿـطؼي

 .مسيمحوظيمسدمماٌقؽـي

 الدورةىالمدتندوظىللبضائعىداخلىالمنطػظىالحرة/ىىى4
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ى:وورارؽىاآلتــــــؽى
 سـدماظدخقلمواًروجممبعرصيمعلعقرماظؾوبموتؼقدمبلرضوعفومسيمدفؾمخوصمبويووؼوتماظػورشيمودصذلمععوؼـيمايووؼوتماظػورشيم

م.حقادثماظؾوبمـمأوماظؼقدمإظقؽذلوغقوم

 مسيمحوظيمعصوحؾيماظردوئؾمعـدوبمذيركمأومعـدوبمذرريمجيىماظؿلطدمعـموجقدماٌـدوبمواثؾوتمحضقرهمسيمدصذلمحقادثماظؾوبم

 ماظعفدة مدصوتر مإعلوك مػقؽيممميؽـ معقاصؼي مبعد ماٌـطؼي مداخؾ مظؾؿشغقؾ مععداتموعلؿؾزعوت مبدخقل ماظيتمتؼقم ماٌـطؼي ظشرطوت

م.االدؿـؿورموعدؼرمذيركماٌـطؼيمايرةم

 سيمحوظيمسدممدالعيماألخؿوممأوموجقدمررودمحبوظيمزوػرؼيمشرلمدؾقؿيمخيطرمصقرًامعدؼرمإدارةمحرطيمذيركماٌـطؼيمالدبوذماظالزمم

 .وعـدوبماظشرطيماظؾفـيماٌكؿصيمسيمحضقرمؾؿشؿقلمسبقماظؽشػماظػقريمظ
ى:بطدىدخولىالبضائعىإلؽىالمنطػظىى4/2

 :تؼقمماظؾفـيماٌشؽؾيمعـمممممممممم

 م(علعقرمحرطيم)معـدوبماىؿركم

 معـدوبمػقؽيماالدؿـؿور

 م.وسيموجقدمصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفم

ضرمصضمأخؿوممايووؼوتموبقونمبوٌعوؼـيمبؿقضقعماسضوءممبعوؼـيماظقاردموذظؽمبوٌطوبؼيمسؾلمعلؿـداتماظدخقلموهرؼرمرب -

م.اظؾفـيموتلؾؿماظردوظيمظصوحىماظشلنموؼمذنمظفمبوظؿػرؼغمسيمزبوزغفم

م.تؼقممإدارةمايرطيمبعدماٌطوبؼيمبنردوظفمردوظيمإظلمإدارةماألرصدةمبؿؿومماٌعوؼـيمواٌطوبؼيمطؿومتردؾمظألرصدةمأوراقماظدخقلم -

ماظؿلذرلمسؾلمطعىمرؾىماإل - مردول ماظذلاغزؼًم) مردوئؾ مإظلمذيركم( مإظقؽذلوغقي مأيمررؼؼي مبوظػوطسمأو موإردوظف بوٌطوبؼي

م.اإلردولمالدبوذمإجراءاتمردماظضؿونم
م

 :في حبٌخ ػذَ اٌّغبثمخ 
ؼؿؿمطشػماىؿقعموترصؼمطشقفماىردممبلؿـداتماظدخقلموتردؾمإظلمإدارةماألرصدةمطؿومتردؾمصقرةمعـفومىؿركماإلردولم،موؼقضحم

دمماٌطوبؼيمسؾلمطعىمرؾىماإلردولماظذيمؼردؾمصقرًامبليمررؼؼيمإظقؽذلوغقيمىؿركماإلردولمالدبوذماظالزممسبقماظعفزمأوماظزؼودةمضؾؾمس

م.ردماظضؿونم
م

ىإدارةىاألرصدةى4/3
يمإظلموعـماٌـطؼيمؼؿقاجدمبؽؾمعـطؼيمحرةمسوعيمإدارةمظألرصدةمتوبعيمىؿركماٌـطؼيمايرةمتؼقمممبؿوبعيماظردوئؾماظقاردةمواٌـصرص

مم.طؿومتؼقدمأرصدةماٌـورؼمايرةماًوصيماظؿوبعيمظؾؿـطؼي.معشروسوتماٌـطؼيمايرةماظعوعيمأرصدةمايرةموتؼقدم

 :ويكون هيكل إدارة األرشدة كاآلتً 
 

مقسم المتابعةم4/3/1

 م.وذظؽمسيمدفؾماظقاردماظعومموؼؼقممإظقؽذلوغقومبؿلفقؾمبقوغوتماظردوئؾماظقاردةمظؾؿـطؼيمعـمواضعماخطوراتمبوبماظدخقل 

 وؼمذرمأعومماظؼقدمسيم.مؼؼقممبودؿالممعلؿـداتماظدخقلمعـمإدارةمايرطيموتقزؼعفومسؾلماظؾوحـنيمظؿلفقؾفومطلرصدةمظؾؿشروسوتم

ماظلفؾماظعوممبنمتومماإلجراءاتمعـمواضعماخطوراتمإدارةمايرطيم

 حوظيمسدمماٌطوبؼيمعـمواضعماٌطوبؼيمبنيمعلؿـداتماظدخقلموطشقفمإخطورمعدؼرمذيركماٌـطؼيمايرةمبقونماظعفزمواظزؼودةم،مسيم

 اىردماظػعؾلم

ى:ووتالىحظى
 م.اظؼقدمبوألرصدةمبوظقاردماظػعؾلم

 عؿوبعيمتلؾلؾمأرضوممرؾؾوتمواردموصودرمػقؽيماالدؿـؿورمواظؿقريمسـماألرضومماظيتمملمتؼدممظؾفؿوركمواردمأومصودرمبوظؿـلقؼمععممم

م.اٌـطؼيمايرةمػقؽيماالدؿـؿورموذيركم

 ماٌـطؼيم مذيرك محرطي مإدارة معع مبوظؿـلقؼ مواٌطوبؼي مإجراءاتماٌعوؼـي مسؾقفو متؿؿ مومل مايرة مظؾؿـورؼ ماظقاردة ماظردوئؾ وعؿوبعي

مم.ايرة

 اظؼقدمإظقؽذلوغقومظؾشفوداتماٌصدرةمعـماٌـطؼيمايرةمدقاءمظؾلققماحملؾلمأومًورجماظؾالدمبدصذلماظصودرماظعومم. 
م

مجنثحالبام4/3/2

 :حقٌمؼؼقممايرةماًوصيمؼؽقنمطؾمبوحٌمعلؽقلمسـمأرصدةمعشروعمأومسدةمعشروسوتمسيماٌـطؼيمايرةماظعوعيمأوماٌـورؼم

 م.ودراتمإظقؽذلوغقومبويودىماآلظلبوإلضوصيمأوماًصؿمبلرصدةماٌشروسوتمظؾقارداتمأوماظص
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 م:ظؾؿشروعمظديماظؾوحٌمحػظمأوراقماظدخقلمواًروجمسيمعؾػوتمعػفردفمظؽؾمعشروعمحبقٌمؼؽقنم

م.أرصدةمعلفؾفمآظقومسؾلمايودىماآلظلم -

م.دفؾمألوراقماظدخقلم -

م.دفؾمألوراقماًروجم -

 مظؾفؿوركمسؾلمضلؿم ماظيتمملمتؼدم مبوظؿصورؼح موسرضمعذطرة معشروع مظؽؾ موصودر موارد ماالدؿـؿور متصورؼحمػقؽي متلؾلؾ عؿوبعي

م.اٌؿوبعيم

 ؿكداعفومسيمعطوبؼيمسؿؾقوتماىردالدهرؼرمطشقفمعـمايودىماآلظلمبلرصدةماظشرطوتم. 

 عؿوبعيمتصورؼحمصرفماإلحؿقوجوتماظعوجؾيمظشرطوتماظؾذلولموإسدادمعذطرةمبوظؿصورؼحماظيتمملمتقصؼمأوضوسفومخاللمعدةماظلؿوحم

 .وسرضفومسؾكمعدؼرمسوممذيركماٌـورؼمايرةم

م
 صرفىالردائلىمنىالمناطقىالحرةى4/4

 مصرص ماألصـوفماٌراد معطوبؼي محوظي مخبومتمعطوبؼمصػل ماظعؾقه ماظػقاترلموبقون مخبؿؿ ماٌؿوبعي مضلؿ مؼؼقم ماظدصذلؼي ماألرصدة معع فو

م.ظألرصدةموضقدػومسيمدصذلماظصودرماظعومم

 م.وسيمحوظيمسدمماٌطوبؼيمؼؿؿماظؿـلقؼمععمإدارةماألرصدةموإدارةماٌشروعمظؿعدؼؾماألرصدةمبوألرصدةمايؼقؼقيموتصققحماألخطوءم

 ًطلمسيماألرصدةماظدصذلؼيماظؿوبعيمىؿركماٌـطؼيمايرةمهررمعذطرةمبوظؿعدؼؾمعـمعدؼرمإدارةماألرصدةموؼؿالمحظمسـدعومؼؽقنما

 ورؼمايرةمظؾؿقاصؼيمسؾلماظؿعدؼؾمظعرضفومسؾلماٌدؼرماظعوممظؾؿـ

م

مهًم4/4/1 مايرة ماٌـورؼ مجبؿرك ماالدؿرلاد مواظغرضمعـ ماىؿرطل ماإلصراج مظـظوم مرؾؼًو ماإلجراءاتماىؿرطقي ماىؿرطقيممتؿؿ ماظـظؿ طوصي

م(م.سوعيمـمخوصيم)موىؿقعمأغقاعماٌـورؼمايرةم
ى

ى:وورارـــــــــــؽى
 اظؿلطدمعـمأغفومغػسماٌلؿـداتماظيتممتماًصؿمعـماظرصقدم(ماظػقاترلموبقونماظعؾقةم)مسـدمعراجعيمعلؿـداتماإلضرارماىؿرطلم

م.مبقجؾفوموخؿؿفومخبومتمضلؿماٌؿوبعيمبندارةماألرصدةم

 م.صقرمرؾؼماألصؾمعـماظػقاترلموبقونماظعؾقةم00صؼمبنذنماإلصراجمأومرؾىماإلردولموصقرػؿومأنمؼر

 م.أنمتؿؿماإلجراءاتماىؿرطقيمواظرضوبقيمواألعـقيمسيمأنمواحدمحبقٌمؼؿؿمصؿحماظطرودموايووؼوتمعرةمواحدةم

 لوئؿماظلدادمإظلمإدارةماألرصدةمًصؿفومغفوئقًومؼردؾمضلؿمايلوبوتمجبؿركماٌـطؼيمايرةمبقوغًومبوإلضراراتماٌػرجمسـفوموأرضوممض

 .عـماظرصقدمسيمغفوؼيمطؾمؼقممسؿؾمعرصؼًومبفمصقرمضقئقيمعـمتصورؼحمصودرماشلقؽيمواظػقاترلم
 

ؼقمماظؾوحـنيمخبصؿماألصـوفماٌـصرصيمعـمواضعمطشػمحلوبوتماىؿركموؼؼقممضلؿماٌؿوبعيممبؿوبعيمعلؿؿرةمظألصـوفماظيتمضقدتمؼم4/4/2م

م.وترماظصودرماظعومموملمؼؿؿمددادماظضرائىمواظردقممواظعرضمسؾلمعدؼرمذيركماٌـطؼيمايرةمبوٌالحظوتمسيمدص

م

بوٌقاصؼيمسؾلمصرفمعشؿقلماإلضرارماىؿرطلم(ماٌشروعمبوٌـطؼيمايرةم)ممبعدماغؿفوءماإلجراءاتمخيطرماىؿركماظشرطيماًوزغيم4/4/3م

م.ردوظيمظؾؿلؿقردموبقوغوتفم،مؼؼقمماٌشروعمبؿلؾقؿمعشؿقلماظ

 0ًّرال حظ يف حاٌح ػذَ ًخٌد ساحح إلدتاَ اإلخزاءاخ تادلنؽمح احلزج أْ ّرُ 
 م:وـقىماألصـوفماٌػرجمسـفوموؼؿؿمهؿقؾفومهًمعالحظيمذيرطقيمعـم

م.علعقرمحرطيمٌراجعيماألصـوفمواظؽؿقوتم -

 .فمععوونمذيرطلمظإلذرافمسؾلمسؿؾقوتماظؿقؿقؾموعصوحؾيماظردوظيمحؿكمبوبماظصر -
 

مبوبماظصرفم4/4/4

 م ماظؾوبممبراجعي معلعقر ماظطرودؼؼقم ممسدد مظؾقارد مبوظـلؾي مأرضوممأو معراجعي ماظذلاغزؼًمؼؿؿ ماظؾضوئع مايووؼوتموسيمحوظي أرضوم

م.سؾلمرؾؾوتماإلردولممتلفقؾفوماظلققلماىؿرطقيمواظؿلطدمعـ

 م.وتلفقؾمتورؼخمووضًمصرفماظردوئؾمإظقؽذلوغقومأومبدصذلمحقادثماظؾوبم
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 م–صقرمإذنماإلصراجم)مغفوؼيمطؾموردؼيمؼؿؿمهرؼرمطشػمإظقؽذلوغلمبوإلضراراتماظيتممتمصرصفوموؼرصؼمبفومعلؿـداتماًروجمسيم

وتردؾمإظلمضلؿماٌؿوبعيمبندارةماألرصدةمحقٌمتقزعمسؾلماظؾوحـنيماٌكؿصنيمظالحؿػوزمبفومبوٌؾػوتماًوصيم(مصقرمرؾؾوتماإلردولم

 .بوٌشروسوتم
 

 وتماٌالبسماىوػزةماًوصيمبطؾؾوتماظؿصدؼرمًورجماظؾالدمعـماٌـورؼمايرةمضقابطموؿقعمسقـ:- 

م0تؿلؿمبصػفماظعقـفم(ماظعقـوتماٌرادمخروجفوم)ماالصـوفمأنمتؽقنم (1)

م (2) ماًؿؿمصغرلموصكمعؽونم(مسقـفموظقلًمظؾؾقعم)مانمؼؿؿمخؿؿمطؾمضطعيمعـمػذهماظؼطعممبوؼػقدمأغفو سؾكمانمؼؽقنمػذا

 0عيمالؼمثرمسؾكمذؽؾماظؼط

ماظعقـوتم (3) مسؾكمخروجمػذه ماظشرطيماظراشؾفمصكمذظؽمبؽؿوبمعـماشلقؽيماظعوعفمظالدؿـؿورمؼػقدمعقاصؼؿفو هصؾم)تؿؼدم

 (م.اظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمسؾكمػذهماظعقـوت

تشؽقؾمىـفمعـمعلعقرمحرطيموبوحٌماشلقؽيماظعوعفمظالدؿـؿورمظالذرافمسؾكمتلؾقؿمػذهماظعقـوتماديمعـدوبمذرطيم (4)

 0دماظدوديماٌؿكصصيمواظؿقضقعمسؾكمربضرماظؿلؾقؿمععمعـدوبماظدلؼدماظدلؼ

 0ؼؿؿماظؿكصقؿمعـماالرصدهممبوممتمخروجفمعـمسقـوتم (5)

 0هػظمبقظقصفماظشقـموعقاصؼفماشلقؽيماظعوعفمظالدؿـؿورموربوضرماظؿلؾقؿمصكمعؾػوتمخوصفمبوظعقـوتماٌردؾفمظؾكورجم (6)

 0ؽمتلفؾمسؿؾقوتمخروجماظعقـوتمصكمدفالتمخوصفمبذظ (7)
 

ى 
ى

 

 أخكام ـامٌ طبقًا لقانون ؿمانات وخوافز االزتثمار ض/غ
 

 مجيقزمبؼرارمعـماشلقؽيماظعوعيمظالدؿـؿورمإغشوءمعـورؼمحرةمخوصيمتؼؿصرمطؾمعـفومسؾلمعشروعمواحدمإذاماضؿضًمرؾقعؿفمظذظؽم

 م:خوصيمسيمضقءماظضقابطماآلتقيممطؿومجيقزمظؾفقؽيماٌقاصؼيمسؾلمهقؼؾمأحدماٌشروسوتماٌؼوعيمداخؾماظؾالدمإظلمعـطؼيمحرة

م.أنمؼؽقنماٌشروعمضدمزاولماظـشوطمبوظػعؾم -

م.أالمتؼؾمصودراتفمسـمغصػمعـؿفوتفم -

 م.أنمؼلؿقسيماالذذلاروتماًوصيمبوٌؾوغلمواألدقارمواألعـماظيتمهددػومظقائحموغظؿمإدارةماٌـورؼمايرة -

 

 :إجراءات تخويل المسروـات إلً مناطق خرة ذاشٌ  ط/غ
قاصؼيمػقؽيماالدؿـؿورمسؾلمهقؼؾمأحدماٌشروسوتمإظلمعـطؼيمحرةمخوصيمتشؽؾمىـيمعـمعـدوبمػقؽيماالدؿـؿورمـموعـدوبمبعدمع - أ

 .ىردمعقجقداتماٌشروعم.مـموسيموجقدمصوحىماظشلنمموعـدوبمعـماظقحدةماظػرسقيمظؾلؿوحماٌمضًماىؿرك

ععمتقضقحمسددماظقردؼوتماظيتمدقفم(مععوونم+معلعقرم)مملؼؿؼدممصوحىماٌـطؼيمبطؾىمٌصؾقيماىؿوركمبؿعقنيمروضؿمذيرطم - ة

م.ؼعؿؾمبفوماٌشروعمحقٌمؼعنيمروضؿمظؽؾموردؼيم

م:تؼقمماظؾفـيماٌشؽؾيمجبردماألصـوفماٌقجقدةمبوٌشروعموتصـػمإظلمجمـم

م:طؿومتصـػمػذهماألصـوفمإظلممشرلػوم-ـممعـؿفوتمممضطعمشقورم-علؿؾزعوتمإغؿوجم-ـممأصقلمرأزلوظقيمم

معلؿقردمودددمسـفماظضرائىمواظردقممأوـموسيمربؾقيصــم

م(اخلم..مزلوحمعمضًم)مـممعلؿقردمبـظؿمذيرطقيمخوصيم

م.وؼؿؿمذظؽمبودؿؿوراتمجردمتقضعمعـمأسضوءماظؾفـيم،مؼلؾؿماألصؾمظصوحىماظشلنموهؿػظماىؿوركموػقؽيماالدؿـؿورمبصقرمعـفوم

ورؼمايرةم،محقٌمتعؿدلماٌقجقداتمبصدورمعقاصؼيمػقؽيماالدؿـؿورمؼؼقممصوحىماظشلنمبؿقرؼرمإضرارمذيرطلمصودرمجبؿركماٌـ -مد

م.ايرةسؾلمهقؼؾماٌشروعمإظلمعـطؼيمحرةمضدمصدرتمإظلماٌـطؼيم

م(مأولماٌدة)ؼؿؿمإضوصيمػذهماٌقجقداتمطرصقدمظؾؿشروعمبندارةماألرصدةموؼمذرمأعوعفمبلغفمرصقدم-ػـم

م

ى:اإلجراءاتىبالمناطقىالحرةىالخاصظى ظ/غ
 :بلُ اٌدّشن اٌّزٛاخذ ثبآلري يمَٛ ع

 مأمور الجمرك   
 م.اإلذرافمسؾلموارداتموصودراتماٌـطؼيم

 م.االذذلاكمععمعقزػلماٌـطؼيمسيمصؿحموشؾؼماٌـطؼيموادبوذمطوصيماإلجراءاتماظرضوبقيمظؾؿلطدمعـمسدممصؿحماٌـطؼيمسيمشقوبماىؿركم

ىالمناطقىالحرةىالخاصظىى/ى5
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 ماردةمإظلماٌـطؼيماالذذلاكمععمعـدوبمػقؽيماالدؿـؿورمسيمععوؼـيماظردوئؾماظق

 م.طشػمعشؿقلماإلضراراتماىؿرطقيماظيتمدقفمؼؿؿماإلصراجمسـفومعـماٌـطؼيمايرةم

 م:إسدادمطشقفمؼقعقيمبقارداتموصودراتماٌـطؼيمإلردوشلومإظلمإدارةماألرصدةموتشؿؾم

م..(اظصـػمـماظؽؿقيمـماظـؿـم)مبقوغوتموغقعماإلضراراتم -

 .رؼحماشلقؽيماىؿركماظذيممتًمبفماإلجراءاتمورضؿمتصو -

 :المفاون 
 م.علوسدةماٌلعقرمسيماظرضوبيمسؾلماٌـطؼيمسيمحضقرمصؿحموشؾؼماٌـطؼيم

 م.عصوحؾيماظردوئؾمسيمحوظيماظضرورةمإظلموجفؿفوماظـفوئقيم

 م.إعلوكمدصوترمأرصدةماٌشروعم

 م.إسدادمطشقفموارداتموصودراتماٌـطؼيماٌردؾيمإظلمإدارةماألرصدةمبعدماسؿؿودػومعـماٌلعقرم

 مم.إلذرافمسؾلمدخقلموخروجماظؾضوئعمإظلموعـماٌـطؼيما

 :اإلخشاءاد ػٕذ دخٛي اٌجضبئغ إٌي إٌّغمخ 
 ًمم.ؼؿؿمضقدمدخقلماظؾضوئعمإظلماٌـطؼيمبوظؿورؼخمواظقض

 م.ؼؿؿمتلفقؾمبقوغوتماظؾضوئعماظقاردةمإظلماٌـطؼيمإظقؽذلوغقومأومسيماظدصوترماًوصيمبذظؽم

 م.اظشلنممبعرصيمعلعقرماىؿركموعـدوبمػقؽيماالدؿـؿورممتؿؿمععوؼـيماظردوظيمسيمحضقرمصوحى

 تردؾمؼقعقًومطشقفمـمبـقعموبقوغوتماألصـوفماظقاردةمإظلماٌـطؼيمـمإظلمإدارةماألرصدةم. 

 ًادلمارٔح تني ِسرنذاخ اٌذخٌي ًاٌٌارد اٌفؼٍِ ًخيؽز تو مجزن ادلناؼك احلزج –ذرُ اٌرسٌّح ٌرحذّذ اٌؼدز أً اٌزّادج إْ ًخذ 
 :ءات الجمركيٌ اإلجرا

 0واألذِ  ذرُ اإلخزاءاخ اجلّزوْح ٌٍثعائغ اٌٌاردج أً اٌصادرج إيل ادلناؼك احلزج اخلاصح جبّزن ادلناؼك احلزج اٌيت ذرثؼو ىذه ادلناؼك
ى:اإلجراءاتىرندىالخروجى

 ؼراجعمأصؾمإذنماإلصراجموعرصؼوتفمععمصقرةمإذنماإلصراجم. 

 ظقيماٌـقهمسـفومؼؿؿماظؿقؿقؾمهًماٌالحظيماىؿرطقيموبوآل 

 سيمحوظيمعصوحؾيمعـدوبمذيركماظردوظيمإظلممدائرةمذيرطقيمأخريمأومعـطؼيمذيرطقيمأخريمؼؼقمماٌعوونممبصوحؾيماظردوظيم. 

 إردولمبقونمأدؾقسلمإلدارةماألرصدةمبوظردوئؾماٌػرجمسـفوموغظومماإلصراجم. 

 
 

م
م

م

-م:ٌـورؼمايرةمبوظضقابطماآلتقيمؼؿؿماظصرفمألصـوفماالحؿقوجوتماظعوجؾيمظشرطوتماظؾذلولمبو

 :ؼؿؼدممعـدوبماٌشروعمبوٌـطؼيمايرةمبـؿقذجماظصرفماٌمضًمزبؿقعًومعـماٌشروعموععؿؿدمخبومتمػقؽيماالدؿـؿورموجيىمأنمؼؿضؿـم6/1

(ماخلمم...وتصرؼحمواردمػقؽيماالدؿـؿورمم–ادؿماظصـػمواٌرضقممم–اظعددمواظؼقؿيم)متػصقاًلمبوألصـوفماٌػرجمسـفومخوصيم ؼ1ػ

 .وسيمحوظيمتعذرمتقضقحمذظؽمبوظؿصرؼحمؼرصؼمبقونمتػصقؾلمبفذهماألصـوفمزبؿقممخبومتماظشرطيمؼـقهمسـفمبوظؿصرؼحم

اشلقؽيماظعوعيمظإلدؿـؿورمبلدادماظضرائىمواظردقممسيمحوظيمسدممضقومماٌشروعمبؿؼدؼؿمعلؿـداتماظؿلقؼيماظـفوئقيمتعفدم ؼ2ػ

م.ذفقرم3خاللم

 .موادؿماظشرطيماٌردؾمإظقفومػذهماألصـوفمادؿماٌشروعمبوٌـطؼيمايرة ؼ3ػ

م.ؼؼقممعلعقرمبوبماظصرفممبراجعيماألصـوفمسؾلماظؾقونماٌقضحموؼصرحمبوإلصراجمم6/2

دوسيماٌوضقيمعرصؼًومبفومم24اظيتممتمصرصفومخاللماظصرفماٌمضًمؼؿؿمإخطورمإدارةماألرصدةمبوٌـورؼمايرةمؼقعقًومصؾوحًومبؾقونمتصورؼحمم6/3

م.فماٌمضًمتصورؼحماظصر

ؼؿؿمخصؿماألصـوفماٌػرجمسـفومبؿصورؼحماظصرفماٌمضًمخصؿًومعمضؿًومعـمأرصدةماظشرطوتمبوٌـطؼيمايرةمععمتقضقحمأغفمصرفمعمضًمم6/4

م(م.احؿقوجوتمسوجؾيم)م

 :تؼقمماظشرطوتمخاللماٌفؾيماحملددةمأعومم6/5

 ؿوركماٌـورؼمايرةمأومبردؿماإلسػوءاتممبفؿعوتمبردؿماظقاردمجب)مبؿلقؼيموضعمػذهماألصـوفمبؿقرؼرمإضراراتمذيرطقيم

م(م.اإلسػوءاتمبوإلداراتماٌرطزؼيماٌكؿصيم

 مأومإسودةمػذهماألصـوفمإظلماٌـورؼمايرةمحبوظؿفومسـدماإلصراجممبقجىممنقذجمارووعمسؾلمشرارتصرؼحماإلصراجماٌمضًم

ىصرفىاالحتواجاتىالطاجلظىلذركاتىالبترولىمنىالمناطقىالحرة/ى6
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اإلجراءاتمسؾلماألصـوفماٌػرجمسـفوممبقجىمتصورؼحمصرفمعمضًممتؼقممذبؿعوتماظقارداتمأومذبؿعوتماإلسػوءاتماظيتمضوعًمبنمتوممم6/6

م.اإلجراءاتماىؿرطقيمسؾقفوممبقونمػذهماإلضراراتمصقرمإمتوم(مإداراتماألرصدةم)مبنخطورمذيوركماٌـورؼمايرةم

إخطورمعدؼريمذيوركماٌـورؼمؼؼقمماظؾوحـنيمبنداراتماألرصدةمجبؿوركماٌـورؼمايرةممبؿوبعيمتلقؼيمأوضوعمتصورؼحماظصرفماٌمضًمومم6/7

م.رؾؼًومظؼرارمرئقسمعصؾقيماىؿوركم.مايرةمبوظشرطوتماظيتموووزتماٌدةمالدبوذماظالزمم

م:مععمعراسوة

مواألدواتمم-أ ماٌعداتمواظعدد مسيمايػرموضطعمشقور ماٌلوسدة مواٌقاد ماٌفؿوتمعـؾماظطػؾف ماظؼرار مبوالحؿقوجوتماظعوجؾيمسيمػذا م ؼؼصد

 .طيمواألجفزةماظؾلق

ماالدؿعفوظقيم-ب ماظضرورة موسيمحوظي مبوإلجراءاتماظعودؼي ممبقجىمإضراراتمذيرطقي مسـفو مؼػرج ماظـؼقؾي اآلالتمواٌعداتمواألجفزة

ؼػرجمسـفوممبقجىمتصرؼحمصرفمعمضًمبشرطمتؼدؼؿمتعفدمػقؽيماالدؿـؿورمأومضؿونمعؼؾقلمبوظضرائىمواظردقمماىؿرطقيمينيم

م.سفومبوإلضراراتماىؿرطقيموحبدمأضصلمثالثيمذفقرمعـمتورؼخماإلصراجماٌمضًمسقدةمػذهماٌعداتمأومتلقؼيمأوضو

معمضؿًومخاللمثالثيمذفقرمعـمتورؼخماإلصراجماٌمضًمميؽـمعدػومظشفرم-ج تؾؿزمماظشرطوتمبؿلقؼيمأوضوعماألصـوفماٌػرجمسـفومصرصًو

ةمػذهماألصـوفمحبوظؿفومأومهرؼرمإضراراتمذيرطقيمدقاءمبعقدمم-واحدمألدؾوبمعدلرهمومبقاصؼيمرئقسماإلدارةماٌرطزؼيماٌكؿصم

م.سؾقفوم

اظشرطوتماظيتمالمتؾؿزممبلحؽومماٌودةماظلوبؼيمهرممعـماالدؿػودةمعـمتلفقالتمػذاماظـظومم،موهصؾماظضرائىمواظردقمماىؿرطقيم-د

م.اظالئقيماظؿـػقذؼيمظؼوغقنمضؿوغوتموحقاصزماالدؿـؿورممصضاًلمسـماظغراعوتمرؾؼًومألحؽوم

م
م

م

م

-م:ذرطوتماظؾذلولماظؿكمتعؿؾمبـظومماٌـورؼمايرةمتؿؿماإلجراءاتمجبؿركماٌـورؼمايرةمبوإلجراءاتمواظؿعؾقؿوتماآلتقيم

 -:ػٕذ ٚسٚد اٌضيذ اٌخبَ : أٚاًل 
 

 :الزيت الذام المزتورد (  ض) 
م:وماٌلؿـداتماآلتقيمعرصؼًومبف(مبـظومماظذلاغزؼًم)متؼدمماظشرطيماٌوظؽيمظؾزؼًمذفودةمإجراءاتمذيرطقيمم–أم

م.صوتقرةم*م

م.بقونمسؾقةم*م

م.تصرؼحمػقؽيماإلدؿـؿورم*م

بقونمم–صوتقرةم)محقٌمتؿؿماإلجراءاتماىؿرطقيماٌؿؾعيمسيمذفوداتماظذلاغزؼًموؼلؾؿمرؾىماإلردولمعرصؼًومبفمصقرمضقئقيمعـمم

مم.شرطيموظتمإظلمعـدوبماىؿركماٌؼقؿمبإظلمعـدوبماظشرطيموتردؾماظصقرةمبـػسماٌرصؼو(متصرؼحمػقؽيماإلدؿـؿورمم–سؾقةم

علعقرمتعرؼػيممبفؿعماٌـورؼم)مبعدممتوممضخماظزؼًماًوممإظلمعقضعماظشرطيمبوٌـطؼيمايرةمتؼقممىـيمذيرطقيمعؽقغيمعـمم–بم

م مايرطي موعلعقر مغلكيتمرؾىمماٌؿقاجدايرة مسؾل ماظؾفـي ماظؽؿقوتممبعرصي موتقضقح مواٌطوبؼي مبوٌعوؼـي ماظشرطي مبقضع

م(م.اإلردولم

م.تعودمرؾؾوتماإلردولممبرصؼوتفومإظلمإدارةماألرصدةمظؾؼقدمبدصوترماظشرطيمم–جم
م

 :الزيت الذام المخلً (  ط) 
- :يزجغ وبفخ اإلخشاءاد اٌّٛضحخ ػبٌيٗ ِغ ِشاػبح أْ 

م.اإلجراءاتمسؾلمػذهماألصـوفمتؽقنممبقجىمذفودةمصودرموظقلًمذفودةمتراغزؼًمم-م1

مبـػسماٌرصؼوتم(مدخقلم)مإلردولمإذنمإصراجمؼلؿؾدلمبطؾؾوتمام–م2

م.بعدممتومماظؿصدؼرؼؿؿمتقضقحماٌعوؼـيمواٌطوبؼيمسؾلمذفودةماظصودرموتلددمبؼلقؿيمدوؼرةمم–م3

م.تردؾمأذونماإلصراجممبرصؼوتفومإظلمإدارةماألرصدةمظؾؼقدممبقجؾفومم–م4
م

 -:ٌحشح ثؼذ إٔزٙبء ػٍّيخ اٌزىشيش رمذَ اٌششوخ ٌدّشن إٌّبعك ا:  ثبٔيًب
 

 :فً خالٌ التشدير إلً ذارج البالد   ( أ) 
وجيىمم–عرصؼًومبفوماظػقاترلموبقونماظعؾقةموتصرؼحمػقؽيماإلدؿـؿورم(متراغزؼًم)متؼدمماظشرطيمذفودةمإجراءاتمذيرطقيمم–م1

م.أنمؼقضحمرضؿمتصرؼحمواردمػقؽيماإلدؿـؿورماٌػرجمعـمعشؿقظفمػذهماٌـؿفوتمبوإلضوصيمإظلمأعرماظشغؾم

ى:لبترولىالخامىومنتجاتػىمنىالمناطقىالحرةىاإلجراءاتىالجمركوظىرلؽىاى/ى7
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اإلجراءاتماٌؿؾعيمسيمذفوداتماظذلاغزؼًموؼلؾؿمعـدوبماظشرطيمرؾىماإلردولمعرصؼًومبفمصقرمضقئقيمعـماظػقاترلموبقونمتؿؿمم–م2

م معـدوبماىؿرك مغػسماٌرصؼوتمإظل مبفو معرصؼًو مرؾىماإلردول مصقرة موتردؾ ماإلدؿـؿور مػقؽي موتصرؼح سيمماٌؿقاجداظعؾقة

م.شرطياظ

شرطيمبوظؿلطدمعـمضراءةماظعداداتموؼمذرمبذظؽمسؾلمغلكيتمرؾىموظبماٌؿقاجداىؿركمبعدممتوممصرفماظردوظيمؼؼقممعلعقرمم–م3

م.اإلردولم

م.تردؾمرؾؾوتماإلردولممبرصؼوتفومإظلمإدارةماألرصدةمظؾكصؿممبقجؾفومم–م4
ى

ى:مالحظـــظى
م.دبصؿماٌـؿفوتماٌػرجمسـفومعـمبقونماٌؽقغوتماظلوبؼمإردوظفمعـماظشرطيمواٌؼقدةمبوألرصدةم

م

 :فً خالٌ اإلفراج ـن المنتجات إلً الزوق المخلً (  ب) 
م:تؼدممذفوداتمإجراءاتمذيرطقيمبردؿماظقاردمحقٌمتؿؿماإلجراءاتماٌؿؾعيمسؾلمذفودةماظقاردمعـماٌـورؼمايرةمععمعراسوةم

م.عـمضوغقنماظضؿوغوتموحقاصزماإلدؿـؿورمم33هصقؾماظضرائىمواظردقممرؾؼًومظؾؿودةمم-

م.صراجمبعدممتومماظصرفمإظلمإدارةماألرصدةمظؾؼقدمبؿؿومماظصرفمؼردؾمصقرةمإذنماإلم-
م

 -:يشاػي اٌّالحظبد اآلريخ :  ثبٌثُب
 

دقاءمطوغًمخورجماظؾالدمأوماظلققماحملؾلم(ممومتًمسؾقفومبعضماظعؿؾقوتم)مؼرصؼمبؽؾمذفودةمعػرجمسـفومعـماٌـطؼيمايرةمم–م1

م.نماحملؾلمواٌلؿقردماظداخؾمسيمإغؿوجماألصـوفماٌػرجمسـفومشرطيموػقؽيماإلدؿـؿورمبوٌؽّقاظأعرمذغؾمعقّضعمعـم

م:عدؼرمإدارةماألرصدةماإلذرافمسؾلمسؿؾقوتماًصؿمواإلضوصيمحبقٌم/مؼؿقظلماظلقدمم–م2

م.خيصؿماٌـؿفوتماٌـصرصيمعـماٌـطؼيمايرةمعـماظـقاتٍموعـماظزؼًماًوممعـمواضعمأعرماظشغؾمم-

حمواردمػقؽيماإلدؿـؿورمؼؿؿماظؿلطدمعـمددادماظضرائىمسؾلمطوعؾمضقؿيماظزؼًماًوممضؾؾمصرفمآخرمطؿقيمعـمعشؿقلمتصرؼم-

اٌلؿقردمبعدمخصؿمغلؾيماشلوظؽموؼعرضمسؾلمذبؿعماٌـورؼمايرةمبليمعالحظوتمضؾؾمخصؿمآخرمطؿقيمعـصرصيمعـمعـؿفوتم

متصرؼحمواردمػقؽيماإلدؿـؿورم

رصيمإظلموعـماٌـورؼمايرةممبعرصيمعلعقرماىؿركماٌؼقؿموذظؽمبوظـلؾيمؼؿالحظمأنمؼؿؿماظؿقؼؼمعـماألصـوفماظقاردةمواٌـصم–م3

مبوألغوبقىم مظألصـوفماٌضكقخي مإجراءاتماظصرفم.. ماٌـػذ معلعقر مأبقابماظصرفمؼؿقظل مررؼؼ مسـ ماألصـوفماٌـصرصي أعو

 .اٌعؿودةمبوًصؿمسؾلمأذونماإلصراجمأومرؾؾوتماإلردولمحلىمايوظيم
م

م

م

م

م

م
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 الرابعالباب 
 ادرــــراءاخ انصـــــإج
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ى
ىإرذاداتىرامظ

 :للمشدرين الخق فً  (ض
 اظؾضوئعماٌصدرةمورؾؼًومظؾؼقاسدماٌؼررةممماٌقاضعماإلغؿوجقيمواظؿكزؼـقيرؾىماجراءماٌعوؼـيمواٌطوبؼيمخورجماظدائرةماىؿرطقيمسيمم-أم

ويجب ـلً دوسيمم24دائرةماىؿرطقيمسؾلمعديمصدرةماظلماظايصقلمسؾلماًدعوتماىؿرطقيموامتومماجراءاتمدخقلماظؾضوئعماٌم-بم

 :المشدرين أومن ينبيوم 
م.ضرارماىؿرطلممبلؽقظقؿفمسـمعومدونمبوإلاظؿقضقعمسؾلماالضرارم*مممم

م م مبوضرارماظصودرمععمتقضقحمأرضوممذفوداتماظقاردموغظومم*م اظؾضوئعماظلوبؼمدخقشلوموؼرادمإسودةمتصدؼرػومجيىماالصصوحمسـفو

 .مجموأرصوقمصقرةمرؾؼماألصؾمعـماظشفوداتموضلوئؿماظلدادماالصرا

م.المجيقزماظغوءمأومتعدؼؾمأومتغقرلمبقوغوتماذنماظشقـمأومبقاظصماظشقـمبعدمتؼدميفومظؾفؿوركماالممبقاصؼيماىؿوركم*ممم
لخزاب ذوى السأن ـدم جواز تخشيل ايى رزوم او اجور للفمل اؿافيى لقاء الفمل الذى يقوم بى الفاملون بمشلخٌ الجمارك  (ط

زاـٌ  عطداذل الدوائر الجمركيٌ او بالنزبى للجان الجمركيٌ الفاملى فٍ المناطق الخرة فٍ اوقات الفمل الرزميى والمخددة بمدة 
 .بالنزبى للشادرات 

 
من فً خالٌ الشادر النوائً وبفد تمام السخن وورود منافزتو الشادر يخق للمشدر الخشول ـلٍ شور ؿوئيٌ طبق األشل  (ظ

سوادات الشادر لتقديموا إلٍ الجوات المذتشٌ مق توؿيد الجوٌ المرزل إليوا ـلٍ الشورة المطلوبٌ دون أدنٍ مزئوليٌ ـلٍ 
 .مشلخٌ الجمارك 

 
 دائمٌاـداد الشور الؿوئيٌ المطلوبى فور تمام التشدير او مايفيد ذلك من الجمارك االذرى ونكليف موظف متواجد بشفٌ  (ع

 صلسأن وإمزاك دفتر لقيد الشور الؿوئيٌ والجوٌ المرزل لوا هذه الشور وأزم شاخب السأن لتزليموا ألشخاب ا
 

فٍ خالى وجود ذزانات أؿافيى ـلٍ ظور او ازفل او فٍ اى مكان اذر بالساخنات والتريالت الملادرة للبالد فيراـٍ التأكد من  (غ
فٍ الذازنات االؿافيى يتم  الزوالرفٍ خالى وجود كميات من المشرى المدـم و الزوالرذلو هذه الذزانات من ايى كميات لمنتح 

 .طبقًا للتفليمات الزاريٌ فٍ خينى تخشيل فروق ازفار لشالد الويئٌ المشريٌ للبترول 
 
........ مثل السجائر والتبغ ومنتجاتى والخمور ) عدم السماح بتصدير ايى بضائع باهظٌ الضرائب الجمركيٌ  (ػ

 .تحت نظام جمركٍ آخر اال داخل حاويات مغلقٌ فقط من الجمووريٌ او ( الخ 
 

اليجوز تصدير منتجات المشروعات االنتاجيى المصريٌ او عبواتوا المدون عليوا اسماء او عالمات هذه  (ؼ
 .المشروعات اال بواسطتوا او من تنيبى او بناء علٍ موافقى او ترخيص موثق منوا 

 

ىاألولالغصلى
ىالصادرىإجـــــراءات
ى
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ى
ى

ىجراءاتىالصادرإ
ىؼىالصادراتاإلجراءاتىالجمركوظىرل

ى
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

م

م

م

م

م

ى
ى

م

م

م

م

 شادر نوائً تشدير إـادة  قتتشدير مؤ

 

 :رزائل زبق دذولوا بالنظم اآلتيٌ 

 زماح مؤقت رد الؿريبٌ اإلفراج المؤقت

 :خاالت أذرى مثل 
 

  بلرض الفمل والفودة. 
 بلرض الفرض بالذارج الر 

 
إلجراء ـمليات 

 يٌشناـيٌ تكميل

 
 لإلشالح واإلـادة

 

الزتبدال البديل 
 الشالد

 

 بؿائق أجنبيٌ
 

 بؿائق وطنيٌ

 

 بؿائق مزتوردة مرفوؿٌ بالداذل
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ى
ى

ى
ى:التصدورىالنؼائؽى..ىأواًلى

م:ماظـفوئلماظدورةماالجرائقيمظؾؿصدؼرم*

ى:إدراجىالبواناتىبالحادبىاآللؽىى-1
ماظشـــلنممأومعـمؼـقؾفممبلحدماظطرقماإلظقؽذلوغقيمميممصوحىمؼؿؿمإدراجممبقوغوتماإلضرارماىؿرطلمسـماظؾضوئعماٌرادمتصدؼرػوممبعرصمم
م

 :ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىالمدتنداتىىوالنماذجى-2
م:عرصؼًومبفماٌلؿـداتماألتقيم(ممنقذجماظصودرم)االضرارماىؿرطلماٌؿقؽـممم2/1

 .أذنماظشقـممم2/2

 .ممبقونماظعؾقةماظػقاترلموم2/3

 (موتغـكمسـمطوصيماٌلؿـداتماٌؼقدةمبفوممبومسيمذظؽماظؾطوضيماظؿصدؼرؼيم)مبطوضيماظؿعوعؾمععماىؿوركممم2/4

ميؽــمتؼـدميفوماثــوءمامتـومماجـراءاتماظؿصـدؼرممممممم)معقاصؼيماشلقؽيماظعوعيمظؾرضوبيمسؾكماظصودراتمظؾلؾعماظيتمدبضعممظؾرضوبـيمماظـقسقـيمممم2/5

 (مرماىؿرطقــيمبوٌقضعماوماظدوائ

وطذظؽمذرطوتمعـماظالئقيماظؿـػقذؼيمظؼوغقنماإلدؿرلادمواظؿصدؼرم(م39)وؼلؿـينمعـماظؼقدمسيمدفؾماٌصدرؼـمايوالتماٌقضقيمبوٌودةمم-2/6

م.م97ظلـيم(م8)عـمضوغقنمضؿوغوتموحقاصزماإلدؿـؿورمرضؿم(م13)اإلدؿـؿورماٌـصقصمسؾقفومبوٌودةم
 

 ... ثبألتي يجهٓ يمىَ املصذر أو ِٓ ينثعذ طجبعخ اإللرار املّيى 
م.تؼدؼؿماظـؿقذجماإلحصوئلمظػرعماشلقؽيماظعوعيمظؾرضوبيمسؾكماظصودراتموماظقارداتمم-1

م.إدؿقػوءمعقاصؼيماشلقؽيماظعوعيمظؾرضوبيمسؾكماظصودراتموماظقارداتمسيمحوظيموجقبمذظؽمم-2
م

 .ئغ اٌّظذسح ، ٚيمذَ ِٓ خالي شجبن االسزمجبي يشفك اٌّسزٕذاد اٌّغٍٛثخ ثبإللشاس اٌّّيىٓ اٌخبص ثبٌجضب-  
 ـ :يزٌٛٝ سئيس لسُ اٌزؼشيفخ ثشجبن االسزمجبي رٕفيز اآلري  -أ 

 ادؿقػوءمتقضقعمعؼدمماإلضرارمسؾكماإلضرارماٌؿقؽـم. 

 م.اظؿلطدمعـمتلؾقؿماظـؿقذجماإلحصوئلمظػرعماشلقؽيماظعوعيمظؾرضوبيمسؾكماظصودراتمواظقارداتم

 اظؿلطدمعـمإرصوقماٌلؿـداتموتدوؼـفومسيماٌؽونماٌكصــــصممبغـالفمعؾـػماظؾقـونماىؿرطـلموطـذظؽممممممعراجعيمعلؿـداتماٌؾػمو

 .معقاصؼيماىفوتماظرضوبقيمإنموجدتم

 صكمحوظفمتػعقؾمغظومماٌكوررمسؾكماغظؿفماظصودرموصكمحوظفماظؾضوسيمايوضرةمؼؿؿمهدؼدماٌلـورمرؾؼـًومظدلغـوعٍماٌكـوررموطـذامممممم

م.آظقًوممهدؼدماظؾفـفماىؿرطقي

 مـ:ؼؿقديمعقزػماإلجراءاتمبشؾوكماالدؿؼؾولماآلتلم

 كممممصودرمبوًراعيماآلظقيموخؿؿماٌؾػمبؿورؼخمووضًمتؼدميفممم46دبرؼؿمطوصيماٌلؿـداتماٌرصؼيمبرضؿم 

 خؿؿمعلؿـداتماإلضرارمخبومتمQIZ بـوءمسؾكمرؾىمصوحىماظشلنموبعـدماظؿلطـدمعــمأنماظشـرطيمعدرجـيمممممم(م..مخومتماظؽقؼزم)مم

 .ؼقائؿماظشرطوتماظصـوسقيماٌمػؾيممب

 عد  السماح بإعااد  "موؼراسكمخؿؿمذفوداتماالجراءاتماًوصيمبوظقارداتمعـماظلؾعمذاتماٌـشلماالدرائقؾكمخبومتمؼـصمسؾكم
 " .  دَر البضائع ال ا   ب  ك الشهادات الً اسرائَ  سواء فً  ور ها المس ورد  او بعد   نَعها 

 ونماظؿـؿنيماٌكؿصيمتقزؼعماٌؾػوتمسؾكمىمم. 

رمَٛ ٌدبْ اٌزثّيٓ ثذساسخ اٌجيبْ اٌدّشوي ٚاٌزأوذ ِٓ اسزيفبء ااٌميٛد اٌزظذيشيخ  ٚ ِٛافمـبد اٌدٙـبد    -ة 
 .اٌشلبثيخ إْ ٚخذد ، ِٚشاخؼخ اٌميّخ ٚاٌجٕذ ٚرّشيش اٌٍّف إٌٝ ِذيش اٌزؼشيفخ 

اج اٌظبدس ٚإشؼبساد اٌشسَٛ ،  إْ ٚخـذد ،  يمَٛ ِذيش اٌزؼشيفخ ثبٌّشاخؼخ ٚاٌزٛليغ ػٍٝ ٔسخزي إرْ اإلفش -ج 
 ٚيحبي اٌٍّف ٌإلخشاءاد 

 ـ:يمَٛ لسُ اإلخشاءاد ثبآلري  -د 
 معراجعيمتلفقؾمبقوغوتماذنماظشقـمسؾلماصؾموصقرةماذنماصراجماظصودرم. 

 م.مؼدوؼًوموأتلفقؾماظشفوداتماٌكؿقعيمخبومتماظؽقؼزمسيمدفؾمخوصمآظقًوم

 اذنماظشقـمواذـعوراتماظـدصعمانممم+مؼومبفمصقرةمرؾؼماألصؾمعـماظػقاترلموبقونماظعؾـــــقةممإردولماصؾمإذنمإصراجماظصودرمعرصم

م.موجدتم،مإديمذؾوكماالدؿؼؾولم

 م.ؼؿؿمددادماظعقائدمواظردقممأنموجدتمم

 :اإلجراءاتىالجمركوظىىى/ى1
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 ماردولمصقرةمإذنمإصراجماظصودرمعرصؼًومبفمصقرةمرؾؼماالصؾمعـماظػقاترلموبقونماظعؾقةماظلمادارةمحرطيماظصودرمم

طٛس عجك األطً ِٓ اٌفـٛاريش ٚثيـبْ   )اٌشأْ اٚ ِٓ يٕيجٗ اطً ارْ افشاج اٌظبدس ثّشفمبرٗ سٍُ ٌظبحت ي  -٘ـ 
 ارْ اٌشحٓ  ( + اٌؼجٛح

ػٕذ ٚسٚد اٌجضبئغ اٌّظذسح إٌي اٌذائشح اٌدّشويخ يزمذَ طبحت اٌشأْ أٚ ِٓ يٕيجخ  الداسح حشوخ اٌظـبدس    -ٚ 
 أرْ اٌشحٓ  + ثأطً ارْ أفشاج اٌظبدس ثّشفمبرٗ

 .ِشاخؼخ األطٕبف في إرْ اٌشحٓ ٚإرْ إفشاج اٌظبدس ٚاٌزأوذ ِٓ ِغبثمخ اٌظٕف في ٘زٖ اٌّسزٕذاد  يزُ -ْ 
اٌزأوذ ِٓ اثجبد سلُ ارْ اٌشحٓ ػٍٝ اطً ٚطٛسح ارْ افشاج اٌظبدس ٚاسسبي طٛسح أرْ افـشاج اٌظـبدس    -ٜ 

يزُ دخـٛي   اٌشحٓ ٌظبحت اٌشأْ حيثارْ + ثّشفمبرخ ٌجبة اٌذخٛي ٚرسٍيُ اطً ارْ افشاج اٌظبدس ثّشفمبرٗ 
 .اٌجضبػخ ِٓ إٌّفز اٌدّشوٝ 

 
ى:ىىىىىىىىىىىنالدخولىوالذحىإجراءاتى-3ىى

 ىىىىىىىىىىى
 : فً حاله ا ما  الجراءات بالدوائر الجمركَ  (1) 

 .مؼؿؿمدخقلماظؾضوسيممبقجىمطرتوتمعقضقومبفومبقوغوتممماظؾضوسيموادؿماٌصدرم .أم

حوظفماظؿصدؼرممبوٌلورموؿؿؿماالجراءاتمحلىمتعؾقؿوتمادارةماٌكوررماٌكوررمسؾكماظصودرمصصكمحوظفمتػعقؾمغظوممادارةم .بم

مسؿؾقيماظشقـموصكمحوظفماظؿصدؼرمبوٌلورماالريرمتؿؿم االخضرمؼلؾؿمظصوحىماظشلنماذنماصراجماظصودرموعرصؼوتفمالمتوم

ونمسؾقةمتػصقؾكموسيمحوظيمسدممتؼدؼؿمبقونمسؾقةموجقدمبقمسدمممصكمحوظف)مفذاماظغرضمـاٌشؽؾفمظـيمـيمواٌطوبؼيمبوىاٌعوؼ

م مؼؽشػماىؿقع معؼؾقلمذيرطقوطًي م ماظػقصمايدؼٌم( مغظؿ مادؿكدام مؼراسك مان مسؾك م) ماظػقصمبوالذعي ماجفزة سـدم(

 .ماظضرورةم

بوظؿقضقعمسؾكماٌشؽؾفمشلذاماظغرضموصكمحوظفمعطوبؼيماظؾضوسيماٌصدرةم،مصـػوموطؿوم،متؼقمماظؾفـيم -

م.ممالصراجمبوٌعوؼـيمواٌطوبؼيماصؾموصقرةماذنما

ؼلؾؿمأصؾماذنماالصراجمواذنماظشقـمٌـدوبمصوحىماظشونمظؾدخقلماديمدوحوتماظشقـموتلؾقؿفمظؾؿقطقؾماٌالحكمالسودتفممم-جم

مم.مىؿركماظصودرمبعدممتومماظشقـموخؿؿمػذهماٌلؿـداتممبوؼػقدمذظؽمعـمربونماظلػقـفمععماٌـوصقلؿقم
م

 :   الن اجقع اجراءات  بموفً حاله إ ما  اإل ( )
 

 -
ممممم 

ذذذذذ

بعدمادؿالمماصؾماذنم(مسـدماظؼقدمظؾؿلطدمعـماظـطوقماىغراصكم)ماظشلنماومعـمؼـقؾيمبطؾىمٌدؼرمذيركماظصودرممؼؿؼدممصوحى -أم

ماصراجماظصودرمظؾؿعوؼـيمبوٌقضعموؼرصؼمبوظطؾىمصقرةمرؾؼماالصؾمزبؿقعيمخبومتماىؿركمعـماظػقاترلموبقونماظعؾقةمم

مم -بم معدؼرمذيركماظصودر مداخؼؼقم ماٌقضع مان معـ ماظؿلطد مبعد ماظـطوقماىغراصكمظؾفؿركمرئودؿف معـمؾ مبؿشؽقؾمىـي علعقرم)

مم.هًماذرافمرئقسمضلؿمايرطيمظالغؿؼولمظؾؿقضعمـمبعدمهصقؾمسقائدماالغؿؼولماٌلؿقؼيم(متعرؼػيمـمعلعقرمحرطيم

ومسؾكمأصؾموصقرةمتؿلؾؿماظؾفـفماظؾقونماىؿرطكماظؾقونماىؿرطكموتـؿؼؾماديمعقضعماالغؿوجمالمتومماٌعوؼـفمواظؽشػمواثؾوتفم -جم

مم.ماذنماآلصراجموعطوبؼؿفومسؾكماٌلؿـداتماٌرصؼيم

ماظلقؾماىؿرطكمسؾكم -دم معلعقرمايرطيمبقضعم مطوصفماظؾقوغوتموايووؼوتمؼؼقم مبفو معقضقًو هرؼرماظؾقصؾفمعـمأصؾموصقرة

مواصؾم ماظشقـ ماذن موؼلؾؿ م، ماظلققلماىؿرطقي ماديمارضوم مبوآلضوصف ماظصودر ماصراج ماذن ماديممىماظشلنظصوحواظؾقصؾي ظؾؿقجف

مممم.مذيركماظؿصدؼرمسؾكمعلؽقظقيمصوحىماظشلنم

م مبعدم-ػـ معؾوذرة م متردؾ مدؾقؿي مأخؿوعفو ماظؾضوسي موصقل مظؾوبماظدخقلموسيمحوظي ماظصودر ماصراج ماذن اظدخقلممتردؾمصقرة

خطورمعدؼرماىؿركم،موصكمحوظفمسدممدالعيماالخؿوممؼؿؿمصؿحمايووؼيمواٌراجعيمسؾكماٌلؿـداتماٌرصؼيموأظرصقػماظشقـم

م.مآلدبوذماظالزمم
م

 اٌذٚسح االخشائيخ ٌزظذيش اٌسٍغ سشيؼخ اٌزٍف:- 
جيقزمامتومماجراءاتماظؿصدؼرماٌلؿـدؼيمصكمذيركماظؿصدؼرماظقاضعمصكماظـطوقماىغراصكمظؾشرطوتماٌصدرةمسؾكمانمتلؿؽؿؾماسؿولم

درؼـموتؼؾقؾمظؾـػؼوتماظؿصدؼرؼيموأحؽوعًومظؾرضوبفمسؾكماظؾضوئعماظؽشػمواٌعوؼـفمصكمذيركماظؿصدؼرماظػعؾكمتقلرلًامسؾكماظلودهماٌص

م.ماٌصدرة
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 :    اٚ إٌّبعك االلزظبديخ  إٌٝ إٌّبعك اٌحشح اٌزظذيش *
م:مماظؿصدؼرماظـفوئلمخورجماظؾالدمععمعالحظيممسياىؿرطقيمبوظدورةماٌلؿـدؼيماٌؿؾعــــيممماإلجراءاتمتؿؿ-مممم

ممماومعقاصؼيماشلقؽيماظعوعيمظؾؿـورؼماالضؿصودؼيممعوعيمظالدؿـؿوراشلقؽيماظمعقاصؼيمتؼدؼؿمم-

وٌـورؼمايرةمعـماظلققمبماٌؼوعيمماٌشروسوتمجوءمبوظالئقيماالدؿرلادؼيمظؼوغقنماالدؿرلادمواظؿصدؼرمواًوصمبوحؿقوجوتمعومراسوةعمم-م

 .(م14صؼرةمم39أسػوءمعـمتؼدؼؿمدفؾماٌصدرؼـمتطؾقؼًومظؾؿودةم)ماحملؾك
م

ىىىىى:التصدورىىىإرادةحاالتى..ىًاىثانو
   

 ـ:يزجغ ٔفس اٌذٚسح اٌّسزٕذيخ ٌٍزظذيش إٌٙبئي ِغ ِشاػبح     *
معـمبـظومماإلصراجماٌمضًممماىؿرطلمبونماألصـوفماٌصدرةمدؾؼمورودػوماإلضراراإلضرارمصراحيمسؾكم-م أوماظلؿوحماٌمضًمأوشرلػو

 م.لقؿيموتورخيفوموذبؿعماظقاردمأرضوممذفوداتماظقاردمورضؿماظؼمتقضقحععماظـظؿم

 مم.سؾكمعلؿـداتماظقرودمماٌعوؼـيمواٌطوبؼياجراءاتماظؽشػمومتؿؿمم-

اظقاردمأومٌـممذفودةرؾؼماألصؾم،معـمذفودةماظصودرموعرصؼوتفومظؿؼدميفومإديمذبؿعماظقاردمظؿلقؼيموضعممصقرؼلؾؿمصوحىماظشلنممم-

ممم.مؼفؿفماآلعر
مم

 :ٚيشاػٝ  *
ممؼـؿؿمغؼؾـفوماديمعـػـذماظؿصـدؼرمبصـؾقيمعــدوبماىفـوتمممممممورصضـًمعــماىفـوتماظرضوبقـيم،مممممماظؿقػظسـفومهًمماظؾضوئعماٌػرجم-م

تـؿؿمماظرضوبقيماظراصضيمواظذىمؼؼقمممبطوبؼيماظصـػموصؼًومٌلؿـداتماظقرودمواخطورماظرصضموذظؽمضؾؾمغؼؾـفوماديماظـدائرةماىؿرطقـيمممم

انمؼؼقمماىؿركممبطوبؼماظصـػمواظـقزنماوممععمعراسوةميمسيماظصودرماظـفوئلمبوإلجراءاتماٌؿؾعمسيمذيركماظصودراظؿصدؼرممإجراءات

م.ماظعددمسؾكمعلؿـداتماظؾقونماىؿرطكموصكمحوظفمسدمماٌطوبؼيمتؿكذماالجراءاتماظؼوغقغقيماٌطؾؼيمصكمػذاماظشلنم

م

ى:التصدورىالمؤقتى..ىثالثًاى
ى

 :  (ال  ح والعاد  ) المؤقت  ال  دَر * 
 ـ       :ِغ ِشاػبح  إٌٙبئياٌذٚسح اٌّسزٕذيخ ٌٍزظذيش ٔفس  يزجغ  * 
م.انمؼؼقممذيركماظصودرمبندبوذماالجراءاتماظؿكمميؽـماظؿقؼؼمعـمخالشلومعـمسقـقفماظؾضوسيمسـدماسودةمادؿرلادػومم-أ

ممم.أضرارماٌصدرمسؾكماظؾقونماىؿرطكماظصودرمبننماظؾضوئعمعصدرةمظؾكورجمظالصالحمواالسودةمم-ب

ماالصـوفماٌعودماالصـم–جم مظؿقضقحمان ماٌكؿصف مسؾكماىفف مسرضفو مؼؿؿ متؽؿؾفمصـعفو مبعد مسقـقؿفو وفماظؿكمؼصعىماظؿقؼؼمعـ

م.ادؿرلادػومغووفمعـماالصـوفماظلوبؼمتصدؼرػوم

- :م حوظه 
لقودوتماظدوائقيمصكمحوظفمرؾىمتصدؼرماالجفزةماظطؾقفمظالصالحمواالسودةمؼراسكمضرورةماظؿـؾقفمبؿؼدؼؿمعقاصؼفمعرطزماظؿكطقطمواظ-م

مم.مموعرصؼفمبفوماٌقاصؼفماالدؿرلادؼيماظلوبؼيمظؾففوز0كم126سؾكمادؿؿورةم
م

- : ال  دَر المؤقت لجراء عم َات  ناعَ  *
م1) م( مظبوظـلؾف مادؿرلادؼًومؾردوئؾ متعوعؾ مادؿرلادػو ماسودة مصعـد مسؾقفو مهقؼؾقف مصـوسقف مسؿؾقوت مالجراء معمضؿف مبصػي متصدر اظؿك

م0ًومطؾضوسيماجـقفم،موتؼدرماظؼقؿيمظالشراضماىؿرطقيمرؾؼًومظالتػوضقفماظعوعفمٌـظؿيماظؿفورةماظعوٌقفموضرؼؾقًومورضوبق

صؿعوعؾمرؾؼًومظـصماظػؼرةماظـوغقفم.......أعومبوظـلؾفمظؾردوئؾماظؿكمتصدرمبصػفمعمضؿفمالجراءاتمسؿؾقوتمصـوسقفمتؽؿقؾقيمسؾقفومم(2)

-م:بنصدارماظؿعرؼػيماٌـلؼفموتعدؼالتفومواظؿكمتـصمسؾكمم2007ظلـفمم39ضؿمعـماظؼرارماىؿفقرىمرعـماٌودةماظـوظـيم

مبوظػؽيماٌؼررةمسؾكمردوئؾمهصؾماظضرؼؾفماىؿرطقيمسؾكماظ"م اظؿكمتصدرمبصػفمعمضؿفمظؿؽؿؾيمصـعفومسـدمإسودةمادؿرلادػو

م"م.ماٌـؿٍماظـفوئكموذظؽمعــمضقؿيمتؽوظقػماظصـعموعصورفماظـؼؾمواظؿلعنيم

م.واالسودةمماٌصدرمسؾكماظؾقونماىؿرطكمظؾصودرمبننماظؾضوئعمعصدرةمظؾكورجمظؿؽؿؾفماظصـععـعماضرارم
م

   َدَر بضائع م رَ  ل عرض فً المعارض الدول  :- 

- 
م.درةمتؼدؼؿمصقرةماظؼرارماظقزارىماًوصمبنضوعفماٌعرضموعقضحمبفمادؿماظشرطيماٌص (1)

م–االثورم)مالمتوممطشػماٌشؿقلموأدؿقػوءمجفوتماظعرضمانموجدتمعـؾم(متعرؼػيمم–حرطيم)ماىؿرطقيمتشؽقؾماظؾفـفم (2)

 (م.اظدعغيمواٌقازؼـم



 

115 

 2011مدؾؿؿدل

 بوٌشؿقلماٌصدرمعرصؼًومبفومصقرةمععؿؿدةمعـماظػقاترلماٌصدرةم(ممم0كم126)مؼؿؿمهرؼرأدؿؿورةم (3)
 

- : (منافذ ال  دَر البرَ ) اإلجراءاتجمرك إ ما   فال  دَر من جمرك ب     *
 :جمرك إتمام اجراءات التصدير- 

ى:بطدىإتمامىإجراءاتىالتصدورىباإلجراءاتىالمتبطظىالدابػظىوتبعىاآلتؽى-ى
ؼؿؿموضعماظلقؾماىؿرطلمسؾلمايووؼوتمأوماظطرودمأوماظشوحـوتموؼقضحمارضومماظلقؾمسؾلمأصؾموصقرةماذنماصراجماظصودرم-مأ

 م.ؾموبقصؾيماظؿقصق

 (م.اظؾقصؾفم)مخطوبمذيركمامتومماالجراءاتم+ماذنماظشقـم+مؼلؾؿمظصوحىماظشلنمأصؾماذنماصراجماظصودرموعرصؼوتفمم-مب

اردولمصقرةمعـماذنماصراجماظصودرمواًطوبماظلمذيركماظؿصدؼرمبوظػوطسمأوماٌودحماظضقئلمأومأيمررؼؼيماظقؽذلوغقيمأوممم-ج

 .صقؾيمعـدوبمذيركم

 .ركماظؿصدؼرمبؿؿومماظشقـمواظؿصدؼرمؼؿؿمددادمضققداتماىؿركمبرضؿماذنماظشقـمبعدموصقلماصودةمذي -مذ

م

 :  (الفع ً )  الجراءات بجمرك ال  دَر   *
(مذيركمإمتومماإلجراءاتم)معراجعيماألخؿومماىؿرطقيمبؾوبماظدخقلموؼقضعمعلعقرماظؾوبمسؾلمخطوبمذيركماالردولمؼؿؿم-م

معـمأوراقمأومبقصؾيماظؿقصقؾمبؿؿوممدخقلماظؾضوس يموتلفؾمبدصذلمحقادثماظؾوبموضًموتورؼخماظدخقلموحيؿػظمبصقرة

 .ماظدخقلمبوظؾوبم

مبفمأصؾمإذنماإلصراجموإذنمإديمذيركماظصودرمعـماظؿقطقؾماٌالحكمصقؿؿمتلؾقؿفمـوصلؿقماٌبعدممتومماظشقـموادؿالمم-م عرصؼًو

 م.قدمإمتومماظشقـمواظؿصدؼرمذيركمإمتومماإلجراءاتمبليمودقؾيمإظقؽذلوغقيممبومؼػوخيطرماظشقـم

 .ؼؿؿمددادمضققداتمذيركماظؿصدؼرمظؾؿـوصلؿقمبرضؿماظشفودةمواذنماظشقـم-م

والمؼلؿحمبوظعدولمسـماظؿصدؼرمبعدمذظؽمأومدقىماظردوظيمعـماظلوحيمإالمبعدمعقاصؼيمعدؼرمذيركماظصودرموإدؿدسوءماظؾقونم-م

م مواظصقرمدوؼربؼلقؿفماىؿرطلمعـمحػظماظؾقوغوتمإلظغوئفموتلدؼده موؼرصؼمبفمأصؾمإذنمإصراجماظصودرماظلوبؼمهرؼره ة

 م.سؾقفومواظؿلطدمعـمسدممإدذلدادمأؼيمضرائىمأومردقمماظضقئقيماظلوبؼمحصقلماٌصدرم

متًماالجراءاتماىؿرطقيمسؾقفومجبؿوركمأخرىمبنخطورمػذهماظؿكممتوممتصدؼرماظؾضوئعمبلسؾكمذيوركماظصودرماظؿكممتؼقمم-م

مبؿؿو مصقرًا ماىؿورك معرور مضؾؾ ماظؿصدؼر مظؾؿلوئؾفمم24م ماظؿلخرل مصك ماٌؿلؾى مالؼؿعرض محؿك ماظشقـ ممتوم معـ دوسي

م0اظؼوغقغقف

 
- :و َراعً بالنسب  ل  وكَ ت الم حَ      *

سدممذقـمأيمحووؼوتمأومررودمإالمبعدماإلرالعمسؾكمإذنماإلصراجماىؿرطلموماظؿلطدمعـمانماإلجراءاتماىؿرطقيمضدممتًمسؾكممم-

م.ؾضوئعمػذهماظ

م.سدمماظؿعدؼؾمسيمإذنماظشقـمبوظـلؾيمظؾؽؿقوتمأوماألصـوفمإالمبعدماظرجقعمإديماىؿوركممم-

م

 :بعد  ما  عم َ  ال  دَر وشحن البضاع    *
آظقًومسؾكمأنمؼؼدممغلكفمورضقفمىؿركماظصودرمعرصؼًومبفومؼؼقمماظؿقطقؾماٌالحكمبؿؼدؼؿمعـوصلؿقماظصودرممإديمذيركماظصودرمم -أم

م:مـموأصقلماذنماالصراجاذنماظشق

 م.أذنماظشقـمزبؿقممخبومتمودقؾيماظـؼؾمبؿؿومماظشقـمواظؿصدؼرمىؿركماظصودر

ماظقاردةمعـمعـػذماظدخقلممواردوشلؿماظلمضلؿماالجراءاتم -بم تؼقممادارةمايرطيمبورصوقمصقرةماذنماالصراجموطرتوتماظدخقلمـ

مم.جبؿركماظصودرم

قوتماٌصدرةمبوٌطوبؼيمبنيماظؽؿقوتماظيتممتمدخقشلومعـماٌـػذمعـمواضعمصقرةماذنمتؼقمماجراءاتماظصودرمبويصرماظـفوئلمظؾؽؿم -جم

االصراجمواظؽؿقوتماٌشققغفمعـمواضعمعـوصلؿقماظصودرمواظؽؿقوتمواألصـوفماٌدوغيمبشفودةماظصودرموهررمعذطرةمٌدؼرمسومم

 .مذيركماظصودرمسيمحوظيموجقدماخؿالفمالدبوذماظالزممم
 

 : در كاِ ٍ سدد اقرارات ال ا  -د 
 م.كممممبرضؿماذنماظشقـمم46ؼلددمضققداتماىؿركم

 ؼلددماٌـوصلؿقمبرضؿمذفودةماظصودرم. 

 تردؾماظشفوداتماٌلددهمؼقعقًوماظلمادارةماٌراجعيمثؿماظلمادارةماالحصوءمثؿماظلمادارةمحػظماالضراراتماىؿرطقيمم. 
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 سـماظؽؿقوتمواألصـوفماٌدوغيمبوٌلؿـداتمدبطرماشلقؽيماظعوعيمسيمحوظيموجقدمإخؿالفمسيماظؽؿقوتمواألصـوفماٌصدرةماظػعؾقيم

اٌصدرم)مطشقفمأدؾقسقيمبوظردوئؾماٌصدرةمبـظومماظؽقؼزممررهوم7ظؿعدؼؾماظـؿقذجماالحصوئكمرضؿمظؾرضوبيمسؾكماظصودراتمواظقارداتم

 .وتردؾمإديمرئوديماٌصؾقيمإلردوشلومإديموحدةماظؽقؼزم(ماظػعؾلم
 

 ً ال ور الضوئَ  لشهاد  ال ادر اجراءات الح و  ع : -
 
ظؾؿصدرؼـمظؾضوئعمتؿؿؿعمبدسؿماظصودراتمعقجفمظقزارةماظؿفورةماوماظؾضوئعمؼردم(مرؾؼماالصؾ)مؼؿؿمأسطوءمصقرةمضقئقيم (1)

م.سـفومضرؼؾفماٌؾقعوتماومعصدرهمبـظومماظلؿوحماٌمضًمصقرماظؿلطدمعـممتومماظشقـموبوظؽؿقوتماٌصدرةماظػعؾقفم

ئقيماٌطؾقبفمصقرممتومماظؿصدؼرماومعوؼػقدمذظؽمعـماىؿوركماالخرىموتؽؾقػمعقزػمعؿقاجدمبصػفماسدادماظصقرماظضق (2)

 .ظؼقدماظصقرماظضقئقيمواىففماٌردؾمشلومػذهماظصقرموادؿمصوحىماظشلنمدائؿيمظؿلؾقؿفومالصقوبماظشونموأعلوكمدصذل

قمماٌلؿقؼيمعـفمصكممايوالتماظؿكمتؿطؾىمظؾقصقلمسؾكماظصقرةماظضقئقيمؼؿؿمهصقؾماظردمأومعـدوبفمسـدمتؼدمماٌصدر (3)

 .ذظؽموتقضقعفمبندؿالمماظصقرةماظضقئقيم
ذم 
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  اخلامسلباب ا
ىإجراءاتىالرقابظىواإللتزام

ىالدجلىالمموكنىللمتطاملونىمعىالجماركذ:انفصم  األول 
ذقواردىتنظومىمؼنظىالمدتخلصونى:انفصم انثاَي 

ذإدارةىالمخاطــــــــــــــــــــرى:ث انفصم انثان

ذالمراجطظىالحدابوظىالالحػظذ: انراتعانفصم 
ذ
ذ
ذ
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م:ؼشذلطمظؾؼقدمصكمدفؾماٌؿعوعؾنيمععماىؿوركمتؼدؼؿماٌلؿـداتماٌقضقيمضرؼـمطؾمحوظيمعـمايالتماظؿوظقيم

ى:االدتورادىبػصدىاإلتجارىى–ى1
 م.اظؾطوضيماظضرؼؾقيم

 م.ٌلؿقردؼـمبطوضيمضقدمبلفؾما

 م.ذفودةمتلفقؾمبضرائىماٌؾقعوتمعقضحمبفوماٌـطؼيمواٌلعقرؼيم

ى:االدتورادىبػصدىاإلنتاجىى–ى2
 0عٍي ِٓ يرغت يف االسترياد ثمصذ اإلٔتبج تمذيُ املستنذاد اٌتبٌيخ 

 اظؾطوضيماظضرؼؾقيم. 

 ذفودةماظؿلفقؾمبضرائىماٌؾقعوتم. 

 معـماشلقؽيماظعوعيمعلؿـدمصودرمعـمجفيمرزلقيمؼـؾًماظـشوطماإلغؿو ماظصـوسلمأوماًدعلمأومبطوضيماإلحؿقوجوتماظصودرة جلمأو

 .ظؾرضوبيمسؾكماظصودراتمواظقارداتم

ى:التصدورىى–ى3
 0ال جيىز اٌتعبًِ ِع ِٓ يرغت يف اٌتصذير ثمصذ االجتبر إال ثعذ تمذيُ املستنذاد اٌتبٌيخ

 ماظؾطوضيماظضرؼؾقيم

 أومعوؼلؿــكمبـصمخوصمـمذظؽمذرطوتماالدؿـؿورماظيتمتؼقممبؿصدؼرمعـؿفوتفومعومؼػقدماظؼقدمبلفؾماٌصدرؼـ،موؼلؿـينمع. 

 م.ذفودةماظؿلفقؾمبضرائىماٌؾقعوتمأنمطونماٌصدرمخوضعًومظؾؿلفقؾم 

ى:التوكوالتىالمالحوظىىى–ى4
 اظؾطوضيماظضرؼؾقي 

 ترخقصموزارةماظـؼؾمأومأجفزتفو 

 ذفودةماظؿلفقؾمبفقؽيماٌقـوءمظؾعوعؾنيمداخؾماٌقـوءم. 

 ظدىماٌـوصلؿقماٌرطزيم(مجـقف10000)معلؿـداتمددادماظؿلعنيماظـؼديم. 
 

ى:الوكالءىوالودطاءىالتجاروونىى–ى5
 بطوضيماظؼقدمبلفؾماظقطالءمواظقدطوءماظؿفورؼنيم. 

 ماظؾطوضيماظضرؼؾقي. 

ى:مكاتبىالخدماتىالطلموظىى–ى6
 بطوضيماظؼقدمبلفؾماٌؽوتىمواًدعوتماظعؾؿقيم. 

 ماظؾطوضيماظضرؼؾقي. 

ى:المتطاملونىداخلىنطاقىالموناءىى–7
 0ويمصذ ثبملتعبٍِىْ داخً ٔطبق املينبء اآلتى رورهُ 

 م.اظؾؿؾقرقيم
 عؿعفدوماظؿؿقؼـوتمواًدعوتمواإلصالحمظؾلػـموشرلػومعـماٌـشكتماظؾقرؼيم 
 عؿعفدوماظؿقرؼداتماظؾقرؼيم 
 وشرلػؿمعـماٌؿعوعؾنيمداخؾمغطوقماٌقـوءموورمزبؾػوتماظلػـم 
 م.ؼؾمووطالءماظشقـمعؽوتىماظـ

ىاألولالغصلى
ىانطجم ادلًيكٍ نهًرعايهني يع اجلًارك

ى1993ى/26بػرارىرئوسىالمصلحظىرقمىىالصادر
ى
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 0تمذيُ املستنذاد اٌتبٌيخ   اٌفئبد املىضحخ ثعبٌيخوً تٍه عٍي و
 علؿـدماظؼقدمبوشلقؽيماظؼقعقيممظؾؿلعقـوتماالجؿؿوسقيم 
 علؿكرجمعـماظلفؾماظؿفوريم. 
 اظؾطوضيماظضرؼؾقيم. 
 صقرةمترخقصمعزاوظيماٌفـيمأوماظـشوطمعـماىفيماٌكؿصيم. 
 ظؾعوعؾنيمبداخؾماٌقـوءممذفودةماظؿلفقؾمبفقؽيماٌقـوء. 

ى:ىتخلوصمكتبىأوىذركظىى-8
 0عٍى وً ِىتت أو شروخ ختٍيص تمذيُ ِب يٍي 

 ترخقصمصودرمعـمإدارةمذؽقنماٌلؿكؾصنيمبوإلدارةماظعوعيماٌكؿصيم. 

 علؿـدماظؼقدمظدىماظؿلعقـوتماإلجؿؿوسقيم. 

 م.علؿكرجمعـماظلفؾماظؿفوريمعقضقًومبفمغشوطماظؿكؾقصم

 م.اظؾطوضيماظضرؼؾقيم+مرؼيبمرضؿماظؿلفقؾماظض

 مطشػمبلزلوءمعـدوبلماٌؽؿىمأوماظشرطيماٌعؿؿدؼـمعـماىؿوركم

ى:مدتخلصىتابعىلمكتبىأوىذركظىتخلوصىى-9
 0عٍى وً ِستخٍص تبثع ملىتت أو شروخ ختٍيص تمذيُ ِب يٍي 

 اظذلخقصماظلوبؼمعـقفمعـماىؿوركمودوريماٌػعقلم. 
 اظعوئؾقيم/مصقرةماظؾطوضيماظشكصقيم. 
 اظؾطوضيماظضرؼؾقيم+مضؿماظؿلفقؾماظضرؼيبمر. 
 علؿـدماظؼقدمبوظؿلعقـوتماإلجؿؿوسقيم. 

ى:قواردىرامظى 
 ؼشذلطمٌؾوذرةماإلجراءاتماىؿرطقيماظؼقدمبلفؾماٌؿعوعؾنيمععماىؿوركمسؾكمأنمترصؼممبلؿـداتماإلصراجمصقرةمعـمبطوضيماٌؿعوعؾمم

 .وؼلؿــكمعـمذظؽمعومؼردمظإلدؿعؿولماظشكصلم
 رماٌقضعماىؿرطلماٌكؿصماظلؿوحمسـدماإلضؿضوءمبنجراءمتلفقؾمعمضًمظؾؿؿعوعؾمينيممإدؿقػوءمعلؿـداتمضقدهمبلفؾماٌؿعوعؾنيموٌدؼم

م.بشرطمتؼدميفماظؾطوضيماظضرؼؾقيمسؾكماٌؾقعوتم
 بطوضيماظؿعوعؾماظلورؼيمععماىؿوركمتغينمسـماٌلؿـداتماٌؼقدةمبفومم. 
 وتمسـماٌؿعوعؾنيمحبقٌمتشؿؿؾمسؾكمؼعؿدلمدفؾماٌؿعوعؾنيمضوسدةمبقوغم: 

 .اظؾقوغوتماظشكصقيمظؾؿؿعوعؾم .أم
 .حفؿمأسؿولماٌؿعوعؾموغقعماظـشوطم .بم
م.اٌكوظػوتماىؿرطقيمواىزاءاتماٌقضعيمسؾقفوم .جم

م



 

120 

 2011مدؾؿؿدل

 
 

 
 
 
 

 :أحكام عامٌ  
م

مايمم - أ مبعد مبوظغرلمإال ماًوصي ماظؾضوئع ماظؿكؾقصمسؾل معفـي معزاوظي ماىالمجيقز معصؾقي مترخقصمعـ مسؾل موؼؽقنمؿوركصقل ،
مظؾؼقاسدماٌقضقيمبؼرارموزؼرماٌوظقيمرضؿم،مضوبؾيمظؾؿفدؼدم،ممثالثمدـقاتاظذلخقصمٌدةم وؼـؿفلماظعؿؾمم2006ظلـيمم10وصؼًو

ماظذلخقصم مذروط متقاصر مبشرط مضقدة مسؾكمرؾىماٌلؿكؾصمإسودة مبـوءًا موجيقز معدتف مغفوؼي مضؾؾ مملمؼؿؿمودؼده بوظذلخقصمإذا
 .م2006ظلـيمم10سؾقفومسيمضرارموزؼرماٌوظقيمرضؿممبزاوظيماٌفـيماٌـصقصم

 -0 يشرتط فيّٓ يساوي ِهنخ اٌتخٍيص اجلّروي عٍي اٌجضبئع ِب يأتي 

 أنمؼؽقنمعؿؿؿعومجبـلقيمذيفقرؼيمعصرماظعربقيم. 

 أنمؼؿكذمظفمعؽؿؾًومعلؿؼاًلم. 

 أنمؼؽقنمحوصاًلمسؾكمعمػؾمسولم. 

 دـيمم21أالمؼؼؾمدـفمسـم. 

 سؾقفمسيمجـوؼيمأومجـقيمزبؾيمبوظشرفمأومسيمإحدىمجرائؿماظؿفرؼىماىؿرطلمعومملمؼؽـمضدمردمإظقفمأالمؼؽقنمضدمدؾؼمايؽؿم
 .إسؿؾورهم،موؼـؾًمذظؽمبؿؼدؼؿمصققػيمايوظيماىـوئقيم

 أالمؼؽقنمضدمدؾؼمصصؾفمعـماًدعيمسيمايؽقعيمأوماشلقؽوتماظعوعيمأومدؾؼمذطىمإزلفمعـمجدولماٌلؿكؾصنيماىؿرطقنيم
 .شرفمأوماألعوغيمعومملمؼؽـمضدمعضكمسؾكمذظؽمزيسمدـقاتمظلؾىمزبؾمبوظ

 أنمؼؽقنمضدمأدىماًدعيماظعلؽرؼيمأومأسػكمعـفوم. 

 أنمحيضرماظدرادوتماظؿدرؼؾقيماظيتمتعدػوماٌصؾقيموأنمجيؿوزمبـفوحمسيمغفوؼؿفومإعؿقونماظصالحقيمٌزاوظيماٌفـيم،موؼعػكم
عمػالتمسؾقومعـمحضقرماظدرادوتماظؿدرؼؾقيمبشرطماجؿقوزماعؿقونماظصالحقيماظعوعؾقنماظلوبؼقنممبصؾقيماىؿوركمايوصؾقنمسؾكم

 . اٌشورمإظقفم

 تؼدؼؿمبطوضيمضرؼؾقيم. 

ماظعؿؾمم مضؾؾ ماٌفـي ممبزاوظي ماظذلخقصمشلؿ مدؾؼ ماظذؼـ ماىؿرطقني مظؾؿلؿكؾصني ماظؼوغقغقي مبوٌراطز ماإلخالل مسدم معع وذظؽ
 .بوظالئقيماظؿـػقذؼيمظؼوغقنماىؿوركم

مرم-ب ماظشروطمؼؼدم مظؿقاصر ماٌـؾؿي ماظشفوداتمواٌلؿـدت مبف معرصؼًو مظذظؽ ماٌعد ماظـؿقذج مسؾك ماظؿكؾقصماىؿرطل معفـي ؾىمعزاوظي
م ماظلوبؼي مبوٌودة ماٌـصقصمسؾقفو ماظذلخقصمظألذكوصماٌعـقؼيم... مجيقز ماظػردؼي مواٌـشلت مظألذكوصماإلسؿؾورؼني بوظـلؾي

م:بوظشروطماالتقي

 تؼدؼؿماظلفؾماظؿفوريم. 

 ؽقنمظؾشرطيمعؼرًامعلؿؼرًامأنمؼ. 

 أالمميورسمسؿؾقوتماظؿكؾقصمإالمعـمؼـطؾؼمسؾقفؿمذروطماظػؼرةماظلوبؼيم. 

ؼقدعمطؾمعؽؿىمدبؾقصمذيرطلمتلعقـًومغؼدؼًوممبصؾقيماىؿوركمعؼدارهمزيليمآالفمجـقفم،مجيقزمظؾؿصؾقيماًصؿمعـفموصوءمٌومم-جـ
اظيتمتؼعمعـفمأومعـماٌلؿكؾصنيماظؿوبعنيمظفموظؿعقؼضماٌصؾقيمسؿومضدممؼلؿقؼمسؾكماٌؽؿىمعـمشراعوتموتعقؼضوتمسـماٌكوظػوت

ؼؼعمعـفؿمأومبلؾؾفؿمعـماألضرارمأثـوءماظؼقوممبلسؿولماظؿكؾقصم،مسؾكمأنمؼلؿؽؿؾمػذاماٌؾؾغمبؼقؿيمعومؼؿؿمخصؿفمعـمشراعوتمأوم
م.تعقؼضوتم

م:سؾكماٌلؿكؾصماىؿرطلمعراسوةماآلتلمم-د

 مبلرضوممعلؾلؾيمععمإعلوكمدفؾمخوصمعلؾلؾمخيؿؿم خبومتمعصؾقيماىؿوركمتؼقدمبفماظردوئؾماظيتمؼؿقديماظؿكؾقصمسؾقفو
 .إثؾوتمرضؿماظؾقونماىؿرطلمورضؿموتورؼخماظؼلقؿيماىؿرطقيماًوصيم،موؼؾؿزممبؿؼدميفومظؾفؿوركمسـدمرؾىمعراجعؿفوم

 ػموأجرماظؿكؾقصمواظضرائىمواظردقمماٌلددةمأنمؼلؾؿمسؿقؾفمبقوغًومتػصقؾقًومعقضعًومسؾقفموزبؿقعًومخبومتماٌؽؿىمبوٌصورؼ. 

 ..انفصم انثاَى 
 ادلطرخهصيـــــــــٍ قىاعذ ذُظيى يهُح
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 أنمحيؿػظمبفذاماظلفؾموبوٌلؿـداتمٌدةمزيسمدـقاتم. 

جيقزمظؾقزاراتمواٌصوحلمايؽقعقيمواشلقؽوتماظعوعيمووحداتفوماإلضؿصودؼيموذرطوتمضطوعماألسؿولماظعومموعومسيمحؽؿفومواظلػوراتمم-مذ
ماظؿكؾقصممواظشرطوتماظؿفورؼيمواإلغؿوجقيماظؿكؾقصماىؿرطل مبشرطمحصقشلؿمسؾكمدورة مبقادطيماظعوعؾنيمصقفو سؾكمبضوئعفو

اىؿرطلم،موذظؽمبـوءمسؾكمتػقؼضمطؿوبلمعـفوم،موٌصؾقيماىؿوركمايؼمسيماإلسذلاضمسؾكمأيمعـفؿموإخطورماىفيماظؿوبعمشلوم
م.بلدؾوبماإلسذلاضم

علوسدؼفؿمواٌـدوبنيمسـماٌكوظػوتماظيتمتؼعمعـفؿم،مواظيتمتشؽؾمبؽؾمضطوعمذيرطلمػقؽيمتلدؼؾقيمتؿقديمعلوءظيماٌلؿكؾصنيموممم-ر
م:هولمإظقفومبرئوديمعدؼرمسوممخيؿورهمرئقسماإلدارةماٌرطزؼيماٌكؿصم،موسضقؼيمطٍؾمعـم

 ((سضقًا))مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممعدؼرماظشؽقنماظؼوغقغقيم 

 ((سضقًا))اٌكؿصممممعـدوبمعـماٌلؿكؾصنيمخيؿورهمرئقسماإلدارةماٌرطزؼيم 

م.وتصدرمعـماشلقؽيمضراراتفومبلشؾؾقيماآلراءمسؾكمأنمتؽقنمعلؾؾيمم

م:جيقزمظؾفقؽيماظؿلدؼؾقيمتقضقعمأيمعـماىزاءاتماآلتقيمممم-ز

 اإلغذارم. 

 ثالثماإلؼؼوفمٌدةمالتزؼدمسؾكمدؿيمأذفرمسـماٌكوظػيمظؾؿرةماألوديموتضوسػماظعؼقبيمسيمحوظيمتؽرارمإرتؽوبماٌكوظػيمخاللم
 .دـقاتم

 إظغوءماظذلخقصم. 

ماظؿـػقذم مواجؾي مضراراتف متؽقن مو م مخػضماىزاء موظف ماىؿوركم، مرئقسمعصؾقي متصدؼؼ مبعد مإال مغوصذة ماشلقؽي متقصقي متؽقن وال
م.وغفوئقيم

ماظؿقؼممم-ع مبعد مإال ماٌلؿكؾصماىؿرطل مسؾك ماظلوبؼي مسيماظػؼرة ماٌـصقصمسؾقفو ماىزاءاتماظؿلدؼؾقي مأيمعـ متقضقع مععفمالجيقز قؼ
وظقزؼرماٌوظقيمسيمحوظيمإرتؽوبماٌلؿكؾصماىؿرطلمزبوظػيمجلقؿيموضػماظذلخقصماٌؿـقحم.....موزلوعمدصوسفممبعرصيماىؿوركم

مظفمإديمحنيمإغؿفوءماشلقؽيمعـمإصدارمتقصقوتفومواظؿصدؼؼمسؾقفوم

مسؾممم-غ متؾؾقغماىزاءاتماٌقضعي ماٌكوظػي ماىؿركماظذيموضعًمسيمدائرتف مظشؽقنماجملؿؿعمؼؿقديمعدؼر ماٌرطزؼي كماٌلؿكؾصنيمظإلدارة
م.اظؿفوريمظؼقدػومسيماظلفالتموإسالممطوصيماظؼطوسوتماىؿرطقيمبفوم

ؼؾغلماظذلخقصماٌؿـقحمظؾؿلؿكؾصمسيمحوظيمصدورمحؽؿمغفوئلمضدهمسيمجـوؼيمأومجـقيمزبؾيمبوظشرفمأوماألعوغيمأومصؼدهمأحدمم-ممم
مذروطماظذلخقصممبزاوظيماٌفـيم

م:ؿمإدؿكراجمتراخقصمظؾػؽوتماظؿوظقيمرؾؼًومظألحؽومماٌؾقـيمضرؼـمطٍؾمعـفؿمؼؿم-ممن

 اٌلؿكؾصماظعؿقعلمصوحىمعؽؿىم: 

تصدرمٌـمتؿقاصرمصقفمذروطمعزاوظيماٌفـيماٌقضقيمبوٌودةماألوديموحيؼمظفماظؿكؾقصمسؾكمبضوئعماظغرلموؼؽقنممنقذجماظرخصيم
م.ممبطوضيمبقضوءم

 رخصيمعؽؿىم: 

م:ؾقصمبعدمتؼدؼؿماٌلؿـداتماآلتقيمتصدرمرخصيمعؽؿىمدب

 دفؾمووريمعقضحمبفمغشوطمدبؾقصمذيرطلم. 

 أنمؼؽقنمظؾؿؽؿىمعؼرمعلؿؼرم. 

 ددادماظؿلعنيماظـؼديمٌصؾقيماىؿوركم. 

 اٌلؿكؾصماظؿوبعمٌؽؿىم: 

ؾصموؼعؿؾماٌلؿك.موتلريمسؾقفمذروطمإدؿكراجمرخصيماٌلؿكؾصماظعؿقعلمسدامذرطمتلدقسمعؽؿىموذرطمددادماظؿلعنيم
وؼؽقنممنقذجماظرخصيم..ماظؿوبعمٌؽؿىماٌلؿكؾصماظعؿقعلمعـمخاللماٌؽؿىموؼؼؿصرمسؿؾفمسؾكمسؿالءماٌؽؿىماظؿوبعمظفمصؼطم

م.مبطوضيمبقضوءموخبطمأدقدمسؾكماظقؿنيم
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 اٌـدوبم: 

قؼضمعـماىفيمأومتؼدممرؾؾوتمإدؿكراجمبطوضوتماٌـدوبنيمإلدارةمأومأضلوممذؽقنماٌلؿكؾصنيمعرصؼًومبفوماٌمػؾماظدرادلموتػ
ممبوٌقاصؼيمسؾكمإدؿكراجماظؾطوضيموتؾؿزمماىفيمأوماظشرطيمبنخطورماىؿوركمسيمحوظيمإظغوءم اظشرطيماظؿوبعمشلومجيددمدـقؼًو

م.موؼؽقنممنقذجماظرخصيمبطوضيمخضراءم..ماظؿػقؼضم

 علوسدمعلؿكؾصم: 

ؼؿؿمإدؿكراجفومدونماظؿؼقدمبوظشروطماٌؼررةم،مو.موؼصدرماظذلخقصمٌؽوتىماظؿكؾقصماظعؿقعقيمبوظعددماٌـودىميفؿمسؿؾفوم
أوماظؿقضقعمسؾكم..موؼؼؿصرمسؿؾماٌلوسدؼـمسؾكماألسؿولماٌلوسدةمظؾؿؽؿىموالحيؼمشلؿماظؿقاجدمسيمعراحؾماظؽشػمواظؿـؿنيم

 .اإلضرارماىؿرطلمأومأحدمعلؿـداتفموؼؽقنممنقذجماظرخصيمبطوضيمصػراءم

م.صماظؿكؾقصمسؾكماظؾضوئعموصؼًومظؾـؿوذجماًوصيمبذظؽؼؽقنمإصدارمعصؾقيماىؿوركمظذلاخقممممم-ى

م
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م

م

م
م
ممم
ٌعوؼرلمضقودقيمتعؿؿدمسؾكمهؾقـؾماٌكـوررماظـيتمضـدممممممرؾؼو(مماألريرمم-األخضرمـماألصػرمم)ممبلوراتمزبؿؾػيمماالغؿؼوءاإلصراجمبـظومممػل

ودبػـقضمتؽـوظقػمممماىؿرطقـيمعمعــماظـدوائرممماالدؿرلادؼيمواظؿصدؼرؼيمبفـدفمتؼؾقـؾمزعــماإلصـراجمســماظؾضـوئممممممماظعؿؾقوتتؿعرضمشلوم
م.فواظؿكؾقصماىؿرطلمسؾق

م

ى:الوضعىالػانونؽىى-(ى1)
م

مـمععوؼــيماظؾضـوسيممممممممؼؿقدي"مسؾكمموتعدؼالتفم1966ظلـفمم63عـمضوغقنماىؿوركمم50اٌودةممتـصممم اىؿركمبعـدمتلـفقؾماظؾقـون

أومسـدمممأومبعضـفوممععوؼــيمذيقـعماظطـرودممممموظؾفؿـركمٌؿعؾؼـيمبـفمممموضقؿؿفوموعـشلػوموعطوبؼؿفومظؾؾقونمواٌلـؿـداتماممغقسفوواظؿقؼؼمعـم

م.ظؾؼقاسدماظيتمؼصدرػوماٌدؼرماظعوممظؾفؿركمموصؼوععوؼـؿفوم
م

عـمغقسفـومممظؾؿقؼؼإالموػقمأحؼقيماإلدارةماىؿرطقيمسيمععوؼـيماظؾضوئعمممسوعوػذاماظـصمؼؿضحمأنماٌشرعمؼضعمأصاًلمموبودؿؼراءمم

صـلنماظؿشـرؼعمممموسؾقـفم،مماىؿـوركموزمظؾفؿوركمسدمماٌعوؼـيموظؽـمبوظؼقاسدماظـيتمؼصـدرػومرئـقسمعصـؾقيمممممأغفمأجمطؿووضقؿؿفوموعـشلػومم

مماإلصـراجموػذامعمداهمأنماظعؿـؾمبـظـومماٌكـوررمحقـٌمممممم.مماىؿرطقيسدممععوؼـؿفومعـمصالحقوتماإلدارةممأومماظؾضوئعاٌصريمجعؾمععوؼـيم

م.اظلورؼيمحوظقوماظؼوغقغقيخضرمسدممععوؼـؿفومأعرًامؼؿػؼموماظـصقصماألريرممبعوؼـيماظؾضوئعمواألماٌكؿؾػيمبوٌلورات
م

ولهاااا فاااٍ ذلاااك .. و  زَنهاااا بالحواساااب اِلَااا  و حااادَثها معااااََر اإلن  ااااء ب حدَاااد  ااا ص اإلدار  العامااا  ل م ااااطر 
 :ال   ا ات اِ َ  

 
م.سؾكمتـػقذمغظوممإدارةماٌكوررمسؾكمعلؿقىمعصؾقيماىؿوركمماإلذرافممـممأ

م.اظػعؾلمظؾـظوممماظؿطؾقؼاظؿـػقذمودراديماٌعقضوتماظيتمتعذلضممعؿوبعيممـمبـ

ػذهماٌعؾقعوتمعـممطوغًدقاءمممواظؿصدؼرؼيعـمطوصفماىفوتماظيتمشلومصؾفمبوظعؿؾقوتماالدؿرلادؼيمممواٌعؾقعوتـمتؾؼكماظؾقوغوتممج

م.أيمعصدرمعـممأوإدارةماظؿقرؼوتمأومعـمإدارةماٌراجعيماظالحؼيم

م.ظؾقصقلمإديمغؿوئٍمتلوسدمسيمهدؼٌمععوؼرلماالغؿؼوءممواٌعؾقعوتاظؾقوغوتممـمهؾقؾمد

م.اٌعؾقعوتماظقاردةمظإلدارةممهؾقؾؼلػرمسـفمممعوسؾكمضقءممماالغؿؼوءـمهدؼٌمععوؼرلممػـ

م.اٌـودىمسيماظقضًماٌـودىمماظؿعدؼؾععوؼرلماالغؿؼوءمبصػيمدورؼيموإجراءممعراجعيـمممو

سـمأصـوفمشـرلممماإلضراراىؿرطقيمعـؾمتزوؼرماٌلؿـداتمأوممماإلضراراتؼىماىؿرطلماظيتمتؿؿمعـمخاللمحوالتماظؿفرمدراديممزـ

م...اظقاردماظػعؾلموػؽذام

م.بودارةماٌكوررمماًوصيـمهدؼٌمضوسدةماظؾقوغوتممل
م

ى:تحلولىالمخاطرىوتحدودىمطاوورىاالنتػاءىىىى-(2)
وعٍماٌكوررموؼلؾؼمسؿؾقيمصقوشيمأومهدؼدماٌعوؼرلمسددمعـماٌراحؾمتؾدأمبؿقدؼـدممهدؼٌمععوؼرلماٌكوررمػكمأػؿمخطقاتمسؿومبرغم*م

عقارـماًطرماٌؿعؾؼيمبؽؾمجزئقيمعـمجزئقوتماظعؿؾقوتماىؿرطقيمدقاءطيمظؾلؾعيمأومجبفيماظقرودمأومبوألذـكوصماٌـرتؾطنيمبفـذهمممم

مممممم.اظعؿؾقيمأومبوإلجراءاتماظؼوغقغقيماظيتمتـظؿفومأوشرلمذظؽم

ؼدماٌعوؼرلمأعرمهقرفماظلرؼيماظيتمتؽػؾمظفمسدمماإلخذلاقموبوظؿوظلمسدمماظؿقلىمشلذهماٌعوؼرلمأوماظؼػزمسؾقفـومعــمضؾـؾمذويممممهدم*م

م.األػدافمشرلماظلقؼيم

م:مهدؼدمعلوراتمظإلصراجموػكممسؾكغظوممإدارةماٌكوررممؼعؿؿد

مظـإلدارةمتؼـدؼؿمعؾـػماإلضـرارماىؿرطـلمممممممبعـدمعؾوذـرةممموؼػـرجمووؼـوتممماظطـرودمأومايممععوؼـيبوٌلورماألخضرمحقٌمالؼؿؿمصؿحمأومماإلصراجمم-
م.وجفوتماظعرضماظرضوبقيمإنموجدتمعلؿقصكمطوصفماظؾقوغوتمواٌلؿـداتماٌطؾقبيمماىؿرطقي

مصراجمسـفومادؿرلادؼومأومتصدؼرؼومضؾؾماإلمبوظطرقماٌكؿؾػيماظؾضوئعبوٌلورماألريرمحقٌمؼؿؿمصقصموععوؼـيمماإلصراجمم-
م.ملمتؼدممضؿـمعؾػماإلضرارمأومادؿقػوءمإجراءمععنيمضروريمضؾؾماإلصراجممعلؿـداتسالعيماٌلورماألصػرمسـدمضرورةمادؿؽؿولممرزفقممم-

 ..نثانث انفصم ا
 إدارج ادلخـــاطــــــــــر
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معؽؿـطونمالبدمعـمدراديموهدؼدمععوؼرلمظالغؿؼوءمتؽقنمضقودقيموذبردةمبعدمدراديممزبوررالنماإلصراجمبـظومماالغؿؼوءمؼـطقيمسؾكمموغظرام
م.سيماظعؿؾقوتماظؿصدؼرؼيمسـفوععوؼرلماالغؿؼوءمسيماظعؿؾقوتماالدؿرلادؼيممدبؿؾػوتماالدؿرلادؼيمواظؿصدؼرؼيموبوظطؾعماًطقرةمسيماظعؿؾق

مم

 :معايير االنتقاء فً العمليٌ االستيراديٌ 
 

م:مسؾكمايصقؾيمواالضؿصودماظؼقعلمجيىمعراسوةماآلتلممخطقرتفوإديماٌعوؼرلماظؼقودقيموهدؼدمدرجيممظؾقصقلم

م.ومحصرماظعـوصرماٌؿصؾيمبوظعؿؾقيماالدؿرلادؼيممهدؼدمممـممم

م.طؾمعـفومودرجيمػذهماًطقرةممسيععوؼرلماًطقرةمموهدؼدػذهماظعـوصرمممهؾقؾمممـممم

م.ععوؼرلماًطقرةمبداؼيمبلخطرػومثؿماضؾفومخطقرةممترتقىمممـممم

م.طؾمععقورمدرجيمحلىمدرجيماًطقرةممإسطوءمممـممم

م.(ماٌلورماألخضرم)ممبفوًطقرةماٌلؿقحمغلؾيمامهدؼدمممـممم

مهدؼدمطقػقيماظػقصمواٌعوؼـيمظإلضراراتماٌػرجمسـفومبوٌلورماألريرمممم-ممم

م:أػؿفوممسدؼدةأنماظعؿؾقوتماالدؿرلادؼيمتـطقيمسؾكمسـوصرمموحقٌ

م(م.ماىؿرطلغظومماإلصراجممـطلمماٌلؿكؾصماىؿرمـاٌلؿقردمـمعقـوءماظشقـممـمماٌقردممـممماٌـشلممـاظؾضوسيماٌلؿقردةمم)م
م

 :ــ  البضائع المستوردة   1
م(م.مماخل...ممـمممادؿقطوتجدؼدمـمأدؿوغدرمـمعلؿعؿؾمـم)ماظػرزمممدرجيمـممم

م.اظؾضوسيموضقؿؿفومممغقعمـممم

م.واألعينمماظـقسلخضقسفومظؾػقصمممعدىمـممم

م.خضقسفومظؼققدماظقضػموايظرممعديمـممم

ذيرطقيمزبؿؾػيمأومخضقسفومظؾـقدمذيرطقيمعزؼؾيمبؿكػقضوتمسيماظضرائىممبػؽوتظؾضوسيمألطـرمعـمبـدمذيرطلماحؿؿولمخضقعماممممممممم

م.واظردقمم
ممم

م:وبودؿؼراءمػذهماظعـوصرمغرىمأنم
بوالدؿوغدرمطؿومأنممعؼورغفاالدؿقطوتمممضقؿيمتـؾمخطقرةمسؾكمايصقؾيمغظرامظؿضوئؾممواىدؼدصرزماظؾضوسيمشرلماالدؿوغدرمممدرجي -

 هؿوجمإديمععوؼـيمظؿقدؼدمضقؿؿفوممالدؿقطوتا

مممـومعـكػضيمالمتـؾمخطـقرةمعؼورغـفمبوظؾضـوئعمذاتماظػؽـوتماىؿرطقـيماٌرتػعـيمممممممممذيرطقيغقعماظؾضوسيماظيتمدبضعمظػؽوتممطذظؽم

رتػعيمضـدمؼؼـرممماظؾضوئعمذاتماظؼقؿيماٌمظؼقؿيموػؽذاذاتمصؽوتمذيرطقيمعـكػضيمممبضوئعؼغرىماٌلؿقردؼـماٌـقرصنيمسيماإلضرارمسـم

مماظػعؾلاٌلؿقردؼـمسـمطؿقوتماضؾمعـماظقاردم

ظؿقدؼدمعدىمصالحقؿفومعـؾماظلـؾعماظغذائقـيمأوماظلـؾعماشلـددـقيمصلغفـومممممممواألعيناظيتمدبضعمظؽـرلمعـماظػقصماظـقسلمماظؾضوئع -

مععوؼـيمأوممصقصسوظقيمعـماًطقرةماألعرماظذيمؼصعىمععفمسيمطـرلمعـمايوالتماإلصراجمسـفومدونممدرجيميـؾم

ضرؼؾقيمزبؿؾػيموأؼضومصونمػذهماظلؾعمضدمتلؿكدممسيماطـرمعــمشـرضممممبػؽوتاظلؾعمحيؿؿؾمخضقسفومألطـرمعـمبـدمذيرطلممبعض -

حيصـؾمسـفـومضـرائىمعؾقعـوتمبػؽـوتممممممماظؿدلؼـدمواظردقممصؿـالموحداتماظؿدلؼدماٌلؿكدعيمسيمذبـولمممماظضرائىممومخيؿؾػمععفم

م.ظؿؽققػمامأسؿولدبؿؾػمسـفومسـدمادؿكداعفومسيم

م:اًوصيمبوظؾضوئعماٌلؿقردةمسيماآلتلمماًطقرةهؾقؾمػذهماظعـوصرمميؽـمحصرمععوؼرلمموبعد -

اظؽـرلمعـماىفوتماظرضوبقيمطؿومأغفـومتؿعـرضمظؾكطـرماٌمضـًمغؿقفـيمزفـقرممممممممعقاصؼياظغذائقيماظيتمؼؿطؾىماإلصراجمسـفومماظلؾعمـ -

م.اظدولممبؾعضأوبؽيم

م.رمشرلماىدؼدةمأوماالدؿوغدماظؾضوئع -

م.ماٌرتػعيذاتماظؼقؿيماٌرتػعيمواظػؽوتماىؿرطقيمماظؾضوئع -

م.خضقسفومظؿزؼقالتمتعرؼػقيمزبػضيممأوسيماطـرمعـمبـدمذيرطلممواحملؿؿؾمإدراجفماظؾضوئع -

م.اظيتمدبضعمظؼققدموضػمأومحظرمادؿرلادمماظؾضوئعمم -

 .أصؾقيممتـؾمخطقرةمسؾكمايصقؾيمماتعلؿـداظيتمالمتؼدممسـفومبقونمسؾقهمتػصقؾلمأومصقاترلمتػصقؾقيمأومماظؾضوئع -
م

 :ــ  المنشأ      2
عـمدولمصـوسقيمعؿؼدعـيممماٌلؿقردةسؾكمايصقؾيمأوماالضؿصودماظؼقعلمصلنماظؾضوئعممماًطقرةاظؾضوئعماٌلؿقردةمضدمميـؾمدرجيمعـممعـشل

م.أوماضؾمتؼدعومالخؿالفماظؼقؿيمواٌقاصػوتممغوعقيالمتـؾمخطقرةمعـؾماٌلؿقردةمعـمدولم
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اظػقاترلموذفوداتماٌـشلمشرلمحؼقؼيموأؼضومبعضماظدولمضدمتدسؿمصودراتفومممعـؾأنمبعضماظدولمسرفمسـمعقردؼفومإصدارمعلؿـداتممطؿو

م:مترتقىمععوؼرلمخطقرةماٌـشلمسيماآلتلمميؽـضقؿمشرلمحؼقؼقيمظؾضوئعفوماٌصدرةموسؾقفممبنصدار

م.أطـرمخطقرةمعـموارداتماظدولماظصـوسقيماٌؿؼدعيماٌـكػضياظدولماظـوعقيمذاتماىقدةماظصـوسقيممواردات -

م.مإشراقممتـؾمخطقرةمسؾكمايصقؾيمعـشقراتاظدولماظيتمتدسؿمصودراتفوموصدرمضدػوممواردات -

 .ماظيتمسرفمسـمعقردؼفومإصدارمعلؿـداتمشرلمحؼقؼقيممتـؾمخطقرةمسؾكمايصقؾيماظدولمواردات -
م

 :ــ  المورد  3
 :رزّثً في اآلري ٌٍّٛسد  ثبٌٕسجخِؼبييش اٌخغٛسح 

م.اطـرمخطقرةمسؾكمايصقؾيممهذؼرصقاترلمشرلمحؼقؼقيموصدرمضدهمعـشقراتممإصدارشرلمحلـماظلؿعيمواظذيماسؿودممماٌقردممـ

م.خطقرةمواضؾمأعوغومعـماٌقردؼـماٌعروصنيمسوٌقومماطـرشرلمععروفموورؼوموالمميـؾمذرطيمسوٌقيمماٌقردممـ

م.شرلػؿممعـؿمصودراتفوماضؾمأعونمعـمدولماسؿودتمدسماٌقردؼـمم-

ماٌصـدرةمطؿومأنماٌقردمظؾضوئعمعـشلػومبؾدمتصدؼرػوماضؾمخطقرةمعــماظؾضـوئعممم.مماظؿفورؼنياٌـؿفنيماطـرمأعوغومعـماٌصدرؼـمماٌقردؼـممـ

م.عـمشرلمبؾدماٌـشلم
م

 :ــ  المستورد  4
 :في اآلري رزّثً  اٌّسزٛسديِٓؼبييش خغٛسح 

اطـرمخطقرةمعـماٌلؿقردؼـمذاتمحفؿماألسؿـولماظؽـؾرلمواظرادـكنيمسيمممممبوالدؿرلادردمألولمعرةمأومحدؼٌماظعفدماظذيمؼلؿقماٌلؿقردممـ

م.االدؿرلادؼيمماظعؿؾقوت

م.اضؾمخطقرةمعـمشرلةمماىؿوركذاتماظؿورؼخماظطقىمسيماظؿعوعؾمععمماٌلؿقردممـ

م.ـرمخطقرةمسؾكمايصقؾيذيرطقيماطمزبوظػوتاظذيمدؾؼمظفمارتؽوبمجرائؿمتفرؼىمأومماٌلؿقردممـ

م

 : ــ  مجناء الشحن   5
م.متماظشقـمعـمبؾدماإلغؿوجممػؾممـ

م.اظػقصماألعينمواظرضوبلمإلجراءاتاظشقـمعـماٌقاغهمرقؾفماظلؿعيمواظيتمالمتؿعرضماظؾضوئعماٌشققغيمعـفوممعقـوءػؾممـ

ى:نىإولذلكىف
م.اظؼقعلمماألعـأطـرمخطقرةمسؾكممعـالؾقفممواألدماٌكدراتاٌشققغيمعـمعقاغهمسرفمسـفومتفرؼىمماظؾضوئعممـ

م.معـماظؾضوئعماٌصدرةمعـمشرلمبؾدماإلغؿوجمأعوغواٌشققغيمعـمعقاغهمبؾدماإلغؿـوجماطــرمماظؾضوئعممـ

م

 :ــ  المستخلص الجمركي    6
م.مٌؽؿىاٌلؿكؾصمعلؿكؾصمسؿقعلمأومعـدوبمأومتوبعممػؾممـ

م.مأممضدؼؿمسيماٌفـيماىؿرطلؾقصمأسؿولماٌلؿكؾصمػؾمحدؼٌماظعفدمبوظؿكمحفؿممـ

م.أومزبوظػوتمذيرطقيممتفرؼىصدرمضدهمأحؽوممزبؾيمبوظشرفمأومارتؽىمسؿؾقوتممػؾممـ

م:تؿؿـؾمسيماآلتلممظؾؿلؿكؾصصلنمععوؼرلماًطقرةمموسؾقيم

م.ميـؾمخطقرةمبوظغيمسؾكمايصقؾيمتفرؼىاىؿرطلماظذيمارتؽىمزبوظػوتمأومجرائؿمماٌلؿكؾصممـ

م.طؾرلةماطـرمأعوغومعـماٌلؿكؾصنيماآلخرؼـممأسؿولحىماٌؽؿىمذوماظلؿعيماظطقؾيمذومحفؿمصوماٌلؿكؾصممـ

م

 :ــ  نظام اإلفراج الجمركي   7
م.ذيرطقيمخوصيموعومػقماظغرضمعـماالدؿرلادممغظؿػقمغظومماإلصراجماىؿرطلمػؾمبردؿماظقاردمأوممعوممـ

م.سقـوتمأومعطوبؼيماظعقـيمدقىىممالنمبعضماظردوئؾمؼػرجمسـفومبـظؿمذيرطقيمخوصيمتؿطؾمغظرا

المتعؽسمخطقرةمعـؾماظيتمتعؽلفوماٌػرجمسـفـومبـدونممممأصؾقيصوظردوئؾماٌػرجمسـفومبـظومماظقاردماظـفوئلمواٌؼدممسـفومعلؿـداتمموسؾقي

م.تؼدؼؿمعلؿـداتمأصؾقيم

ؿطوبؼيمؼصعىماإلصراجمسـفـومبـظـومماٌلـورممممسقـوتمظؾمدقىأنماظؾضوئعماٌػرجمسـفومبـظوممذيرطلمخوصمؼؿطؾىماظؿلطدمعـماظعقـيمأوممطؿو

م.األخضرم

مضققدمادؿرلادؼيممممأليأنماظردوئؾماٌػرجمسـفومبـظومماظذلاغزؼًمالمتـؾمخطقرةمظعدممخضقسفوممطؿو
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م.حقٌمؼؿؿماظؿقؼؼمسيمذيوركماظقجفيماظـفوئقيممذيرطقيسـفومضرائىمأومردقمممهصؾمموال

واظرابعيموػكمترتقىمػـذهماٌعـوؼرلمرؾؼـومظدرجـيمممممماظـوظـيوؼرلماًطقرةمتؽقنماًطقةمهدؼدموحصرماظعـوصرموهؾقؾفوموهدؼدمععمبعد

م.مخطقرةخطقرتفوموإسطوءمطؾمععقورمدرجيم

ظالدذلذودمبفومحقٌمانماٌعوؼرلمجيـىمأنمتؽـقنمدـرؼيموعرغـيموؼعـودممممممماٌـولاالغؿؼوءماٌقضقيمبوظدظقؾمسؾكمدؾقؾممععوؼرلمم:ملحوظظىىى

م.يمادارةماٌكوررممبعرصمبوولعراجعؿفوماوالم

ى
ى:ــىىإردادىقاردةىبواناتىىىى(3)ى

 

َ ترٌفري ِرغرياخ اٌظزًف جية إػذاد لاػذج تْأاخ  حسةتزٔاِح إدارج ادلخاؼز تاٌىفاءج ادلؽٌٍتح ًحتذّث ِؼاّري االٔرماء  ٌرنفْذ َ اٌنظا ختذ
 0 ِثً.. اٌثْأاخ اٌعزًرّح 

عـؾماغظؿفماإلصراجموغقعماظلؾعموجفوتماظعرضماظـقسقـيمواظرضوبقـيموصؽـوتمممممؿوركاىأدودقيمعدرجيمبوظـظومماآلظلمٌصؾقيممبقوغوتمممـ

م.مواظؾـقدماٌزؼؾيمبنسػوءاتمأومدبػقضوتماظضرؼؾي

اٌراجعـيماظالحؼـيمـمإدارةماظؿقرؼـوتم،موػـلمبقوغـوتمخوصـيمبـوٌقردؼـممممممممممإدارةوؿـعمســمررؼـؼماإلداراتماألخـرىمعــؾمممممممبقوغـوتممممـ

م...ائؿمتفرؼىموػؽذامسـمجرموإخؾورؼوتواٌلؿقردؼـم

م:معـؾجيىمإسدادػوموتغذؼفمايودىماآلظلمبفوممبقوغوتمممـ

م.اظيتمميؽـمإدراجفومسيماطـرمعـمبـدمذيرطلمماظؾضوئعمممـ

م.مدـقاتاٌلؿكؾصنيماٌرتؽؾنيمىرائؿمتفرؼىمأومزبوظػوتمذيرطقيمخاللمآخرمثالثممضوئؿيمممـ

م.مدـقاتزبوظػوتمذيرطقيمخاللمآخرمثالثمماٌلؿقردؼـماٌرتؽؾنيمىرائؿمتفرؼىمأومضوئؿيمممـ

م.ضوئؿيمبلزلوءماٌقاغهمشرلماآلعـفممممـ

م.......ضدػومعـشقراتمإشراقموػؽــــــذاموصدرضوئؿيمبلزلوءماظدولماظيتمتدسؿمصودراتفوممممـ

م.اىؿرطقيمماٌقاضعبقوغوتمسـمررؼؼمادؿؿوراتمادؿؼصوءمعـممممـ
م

م..عؾققزيم

م.اىؿركمألدؾوبمعدلرةمأنمحيقلمعلورماإلصراجمعـمأخضرمإديمأريرموسيمذيقعماألحقالمحيؼمٌدؼر
ذ

ذ
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ى
 
 
 

 :تعريف 
اٌراجعيمايلوبقيماظالحؼيمعراجعفمغظوعقيمسؿقؼيموزبططفمظإلضراراتماىؿرطقيماومظلفالتموحلوبوتماىفيمربؾماٌراجعيمسؾكمضقءم

شلذهماىفيموتشؿؾمطوصفماظعؿؾقوتماٌؿصؾيمبوظعؿؾقيماالدؿرلادؼيمدقاءماظؾقوغوتماٌؼرمسـفومبوإلضرارماىؿرطلموتلؿـدمإديماظـظومماظؿفوريم

طؿومتغطكماٌراجعيماظالحؼيمسدةمسؿؾقوتم.ماظعؿؾقوتماظـؼدؼيموطشقفماظؾـقكموعراجعفمإضراراتماظؼقؿيمواظؾـدماىؿرطلمواٌـشلموشرلػوم

مأومعراجعفمادؿرلا مزعـقيمربدده مزعـقيمادؿرلادمؼفمبقادطيمغػسماٌلؿقردمخاللمصذلة دمصـػمععنيمٌلؿقردؼـمزبؿؾػنيمخاللمصذلة

م.ربددهم

طؿوماغفمظؾؿراجعيمايلوبقيماظالحؼيمدورمصكماظؿؽوعؾماظضرؼؾكمظؾؿلطدمعـمددادماظضرائىمواظردقمماىؿرطقيمأوماٌؾقعوتمأومضرائىماظدخؾم

مومشرلػوم
  

 :ى(اإلفراجىىالغوروظىقبل)ىالغرقىبونىالمراجطظىالحدابوظىالالحػظىوالمراجطظىالداخلوظى

 المراجفٌ الالخقٌ المراجفٌ الفوريٌ 

 
وقت تنفيذ * 

 المراجفٌ

 

 قبل اإلفراج -

 

 بفد اإلفراج -

 
نطاق * 

 المراجفٌ
 

 

 اإلقرارات الجمركيٌ -

 

 

اإلقرارات الجمركيٌ زجالت ودفاتر  -

 ومزتندات المتفامل مق الجمارك 

 
 

طريقٌ * 
 المراجفٌ

 

 

 مراجفٌ مزتنديٌ -

 

 

 .ون مزتنديٌ وقد تكون ميدانيٌ قد تك -

 
 

الودف من * 
 المراجفٌ

 

 مراجفٌ أـمال موظف الجمارك -

مكملٌ لفمل موظفً الجمارك للتأكد  -

 :من 

  شخٌ المزتندات المقدمٌ من المزتورد

 للجمارك

  شخٌ البيانات المقر ـنوا باإلقرار

 الجمركً
 

أهم * 
 الزمات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ثيفٌ تلطً مراجفٌ فوريٌ تكراريٌ ك -

 كافٌ اإلقرارات الجمركيٌ

 .كير مذططٌ وتتزم بالتكرار  -

 .أداؤها إزدواج فً اإلجراءات  -

تفطل اإلفراج من البؿائق لكونوا تتم بفد 

 .نوايٌ اإلجراءات وقبل اإلفراج 

تنخشر فً مراجفٌ ـناشر اإلقرار  -

 .الجمركً 

قد تنطوي ـمليٌ المراجفٌ ـلٍ إـادة  -

ٌ المتفامل بفارق الؿرائب التقييم ومطالب

 .والرزوم 

 

 .مراجفٌ مذططٌ وـميقٌ  -

يتفدى نطاقوا ـناشر اإلقرار  -

الجمركً إلٍ التكامل الؿريبً 

 .وـناشر الفمليٌ اإلزتيراديٌ 

تزاـد ـلٍ زرـٌ اإلفراج ـن  -

 .البؿائق خيث تتم بفد اإلفراج 

التودف ـلٍ إـادة التقييم وال تقيد 

لٍ التأكد من شخٌ الذطأ وإنما تودف إ

المزتندات وشخٌ البيانات المقر ـنوا 

 .وتدارك ما قد يخدث من أذطاء 

 

مبررات * 
 األذطاء

  

 

 .إجتواديٌ بالقياس ـلٍ خاالت مماثلٌ  -

 

واقفيٌ تزتند إلٍ وقائق ماديٌ مؤيدة  -

بمزتندات لنفس الموؿوع وليس 

 .بالقياس 

 ..انفصم اانراتع 
 ادلراجعح احلطاتيح انالحقـــح
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ى
ى:ىىالطامظبػطاعىاإللتزاماختصاصىاإلدارةى

م.ـمموضعمدقودوتماٌراجعيمخاللماظعوممىؿقعماألضلومماظؿوبعيمشلوم

م.ـمماظؿكطقطمظعؿؾقوتماٌراجعيماظالحؼيم

م.ـمموضعماٌعوؼرلماظؼقودقيموإجراءاتموأدوظقىماٌراجعيم

م حؼيمبوظؼطوسوتمتؾودلماٌعؾقعوتمبوظؿـلقؼمععمإداراتماٌكوررمواظؿقرؼوتمواٌقاضعماىؿرطقيماظؿـػقذؼيموأضلومماٌراجعيماظالـ

م.اىؿرطقيماٌكؿؾػيم

م.ـممهؾقؾماٌعؾقعوتمواظؾقوغوتمظؿقدؼٌمخططمودقودوتماٌراجعيموأؼضومأدوظقىموإجراءاتماٌراجعيم

ـمسرضمتؼورؼرماٌراجعيمسؾكمرؤدوءماإلداراتماٌرطزؼيماٌكؿصيموعؿوبعيمهصقؾماظضرائىمواظردقمماظيتمضدمتلؿقؼمغؿقفيم

م.اٌراجعيماظالحؼيم
 .رض المخبلفبت على اإلدارة العبمة للشئىن القبنىنية ومتببعتهب ـ  ع

 

ى:ىىبػطاعىالطملواتلمراجطظىالالحػظىلىالطامظداراتاإلاختصاصى
واإلجراءاتممـممتـػقذمخططمودقودوتماٌراجعيماٌؼررةمعـماإلدارةماٌرطزؼيمظؾؿراجعيمواظؼقوممبنمتوممسؿؾقيماٌراجعيمبوألدوظقىم

م.اٌقضقسي

م.ؼورؼرمبـؿوئٍماٌراجعيمظإلدارةماٌرطزؼيمظؾؿراجعفمـممرصعمت

م.ـممإعدادماإلدارةماٌرطزؼيمظؾؿراجعفمبوٌعؾقعوتماظيتمتردمإظقفومعـمعصودرػوماٌكؿؾػي

م

 : أدٚاد اٌّشاخؼخ اٌحسبثيخ اٌالحمخ  
 0ىِ احملاًر ًاٌزوائز االساسْح اٌرَ ذسرنذ اٌْيا ػٍّْح ادلزاخؼح ًذرّثً فَ 

 :نيٌ ـ  سلطى قانو 1
جيىمأنمؼلؿحماظؿشرؼعماٌصريمبوٌراجعيمايلوبقيماظالحؼيمبعدماإلصراجمواالرالعمسؾكماٌلؿـداتمودصوترمحلوبوتماىفوتماٌرادمم

م.عراجعؿفوم

م:سؾكم(م30)وتعدؼالتفمتـصماٌودةمم1963ظلـفمم66بوظرجقعمإديمضوغقنماىؿوركمرضؿم

مبوظعؿؾقوتماىؿرطقيماالحؿػوزمجبؿقعماظطؾقعنيممسؾكمعمدلوتماٌالحيمواظـؼؾمواألذكوص"م واألذكوصماالسؿؾورؼيمممـمشلؿمصؾفم

معـفؿموسؾكمعلؿقرديماظؾضوئعماألجـؾقيمواٌشذلؼـم.ماألوراقمواظلفالتمواظقثوئؼمواٌلؿـداتماٌؿعؾؼيمبفذهماظعؿؾقوتم بؼصدمعؾوذرًة

م.االوورماالحؿػوزمبوألوراقمواٌلؿـداتماظداظيمسؾكمأداءماظضرؼؾيم

م.ؾكمعلؿقرديماظؾضوئعماألجـؾقيمواٌشذلؼـمبؼصدماالوورماالحؿػوزمبوألوراقمواٌلؿـداتماٌشورمإظقفومسيماظػؼراتماظلوبؼيموسمممم

ماٌودةمممم مسيمػذه مواٌلؿـداتماٌـصقصمسؾقفو وٌقزػلماىؿوركماٌكؿصنيمايؼمسيماالرالعمسؾكمأيمعـماألوراقمواظلفالتمواظقثوئؼم

م"وظػفموضؾطفومسـدموجقدمأبفمزب

م:وبودؿؼراءماظـصقصماظؼوغقغقيماٌـقهمسـفومؼؿضحمأنماٌشرعماٌصريموضعمأصقاًلمضوغقغقيمعؼؿضوػوم
ـممجيىمسؾكماىفوتماظيتمشلومصؾفمبوظعؿؾقوتماىؿرطقيمدقاءمعمدلوتمعالحقيمأومغؼؾمأومعلؿقردؼـموعـمؼشذلىمعـفؿمبؼصدمممم

م.واٌلؿـداتماٌؿعؾؼيمبفذهماظعؿؾقوتمماالوورماالحؿػوزمجبؿقعماألوراقمواظلفالتمواظقثوئؼ

م.ـممٌقزػلمعصؾقيماىؿوركماٌكؿصنيمايؼمسيماالرالعمسؾكمأيمعـمػذهماألوراقمواظلفالتمواظقثوئؼمواٌلؿـداتمممم

م.ـممٌصؾقيماىؿوركمايؼمسيماٌراجعيماظالحؼيمبعدماإلصراجمممم

م.لمإلجراءماٌراجعوتماظالحؼيموسؾقيمصلنماظلؾطيماظؼوغقغقيمعؿقاصرةمسيمزؾماظؿشرؼعمايوظ
م

م:مـ  إجراءات المراجعٌ 2

ظؾؿراجعيمماظعوعيوػكماًطقاتماظؿـظقؿقيمظؿـػقذمسؿؾقوتماٌراجعيمظضؿونمهؼقؼماألػدافمعـماٌراجعيموؼؿؿمإسدادػوممبعرصيماإلدارةم

م.مموجيىماظؿػرضيمبنيمادوظقىماٌراجعيمواجراءاتماٌراجعيمبؼطوعماإلظؿزامماظؿفوريماظالحؼي

م

ى:ىادالوبىالمراجطظى
م:عـولم..مػكماألدواتماظيتمؼلؿكدعفوماٌراجعمظؿـػقذمػدفماٌراجعيمممممممم

سـدعومؼؽقنماشلدفمعـماٌراجعيماظؿلطدمعـمصقيماظػقاترلمصؿومػقماالدؾقبماظقاجىماتؾوسيمظؾؿلطدمعـمذظؽمػؾمؼؿؿمبودؾقبمعراجعيم

ماخلم...ذلماظؿؽوظقػماومدصذلماٌؾقعوتمطشقفماظؾـقكمواالسؿؿوداتماٌلؿـدؼيماومعراجعيمدص
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اومسـدعومؼردمعـالمصـػمععنيمعـماظؾضوسيمبؽؿقوتمطؾرلةمصكمضطوسوتمذيرطقيمزبؿؾػيموبلدعورمعؿػووتيموػدفماٌراجعيمػقمععرصيم

م.ادؾوبماظؿػووتمصكماالدعورمصؿومػقمادؾقبماٌراجعيم

ٌلؿقردؼـمعراجعيمدصوترمامأوكمعلؿقىماىؿوركماومزبورؾيماٌقردمػؾمتؿؿماٌراجعيمعلؿـدؼيمظالضراراتماىؿرطقيمشلذاماظصـػمسؾ

م.ؽذامواظؿققؼالتماظؾـؽقيموػ

م

ى:ىإجراءاتىالمراجطظىى
إجراءاتماٌراجعيمػلماًطقاتماظؿكمتؿؾعفومادارةماٌراجعيمظؿـػقذمسؿؾقوتماٌراجعيماظالحؼيمموتؿلؿمبوٌفورةماٌفـقيمبشؽؾمؼضؿـم

م:مؾؾقفماحؿقوجوتمعصؾقيماىؿوركمبصدقموتؿؿـؾمإجراءاتماٌراجعيمسيماًطقاتماآلتقيمهؼقؼماشلدفماظذيمؼؿؿـؾمسيمت
م

 :ـ  التخطيط لعملية المراجعة   1
مظؾؿراجعيممممممممم مدؿكضع ماظيت ماإلجراءات مسـ مأوظقي مصؽرة متؽقؼـ معـ مالبد مشلو ماظؿكطقط مجيى ماٌراجعي مسؿؾقي مسي ماظؾدء ضؾؾ

م:وضدمؼؽقنماإلجراءمبلحدمايوالتماآلتقيم(ماألعوطـممـماظقضًمـمغقعماإلجراءمم)واالخؿؾوراتموهدؼدمغطوقماالخؿؾورمم

موؼؽقنمذظؽمعـالمم معؽوتىماٌلؿقردؼـمواٌلؿكؾصنيم ماظشرطوتمأو معراجعفمعلؿـدؼيمظإلضراراتماىؿرطقيمدونماالغؿؼولمإديمعؼر م مـ أ

م.مبراجعفمأسؿولمعلؿقردمععنيمخاللمعدهمزعـقيمربدودةم

ضراراتماٌػرجمسـفومبوٌلورماألخضرمخاللمصذلةمععقـيمأومعراجعيمأصـوفمععقـيمٌلؿقردؼـمزبؿؾػنيمخاللمصذلةمبمـمأومعراجعيماإل

م.ربددةم

 اظؿلطدمعـم..موؼؽقنماشلدفمعـماٌراجعيمبفذاماإلجراءم: 

 صقيماٌلؿـداتماٌؼدعيمعـماٌلؿقردمظؾفؿوركم. 

 صقيماظؾقوغوتماٌؼرمسـفومبوإلضرارماىؿرطلم. 

 م.دقموذػوصقيماٌؿعوعؾنيمعـمخاللمإضراراتفؿمسيمصذلةمزعـقيمععقـيمطوغًممعـالممتـؾمزبوررمطؾرلةمعراجعفمص

 اظؼقؿيمـماظؾـدمـمعدىماظؿزامم)موجيىمأنمتضعمإدارةماٌراجعيماظالحؼيمععوؼرلمضقودقيمٌراجعفمسـوصرماإلضراراتماىؿرطقيمعـؾم

م-:عـولم..مم..مم(وػؽــذاممماٌلؿقردمبوظؼقاغنيمواظؾقائحمـماإلسػوءاتمـماظضؿوغوت

 عراجعفماظلفالتمواظدصوترموايلوبوتمبوالغؿؼولمإديمعؼرماظشرطيمأومعؽؿىماٌلؿقردموترطزمسؿؾقيماظؿكطقطمظؾؿراجعيمرؾؼومم

م:شلذاماإلجراءمسيمسدةمربوورمعـفوم

 ؼدمعدىماظؿزاعفمبوظؼقاغنيمعراجعفمأغشطيمتوجرمععنيمخاللمصذلةمععقـفممبراجعفموصقصمطؾماٌلؿـداتماٌرتؾطيمبـشورفموهد

م.واظؼراراتم

ععنيمظؿوجرمععنيموعؿوبعيمتداولمػذاماظصـػمسيماظلققمظؾؿلطدمعـمصقيمضدمتؼؿصرماٌراجعيمسؾكمإضراراتمخوصيمبودؿرلادمصـػممم

م.اظؼقؿيموادؿكداعفمسيماظغرضماٌلؿقردمعـماجؾفم
 رمعصؾقيماظضرائىمسؾكماٌؾقعوتمواظضرائىمسؾكماظدخؾمظؾفـيماٌراجعيماظالحؼيمإتؾوعمأدؾقبماظؿؽوعؾماظضرؼيبموذظؽمبلخطو

ماصرجمسـفمعـمعصؾقيماىؿوركموبذظؽمؼؿقؼؼماظؿؽوعؾم مٌو ظؾؿلطدمعـمددادماظضرائىمسؾكماٌؾقعوتمواظضرائىمسؾكماظدخؾمرؾؼو

م.اظضرؼؾكمم

أوممممؼيمعـمإدارةماٌكوررمدممـممعراجعفمأسؿولمعلؿقردمععنيمأومصـػمععنيمبـوءأمسؾكمععؾقعوتمضدعًمإلدارةماٌراجعيماظالح

م.إدارةماظؿقرؼوتممأوماٌقاضعماظؿـػقذؼيم

ػـمـمماالغؿؼوءماظعشقائلمموؼشؿؾماإلضراراتماٌؿؾؼقيماظيتمملمؼؿضؿـفوماإلجراءاتماظلوبؼيمحبقٌمدبضعمظالغؿؼوءماظعشقائلممبعدلمعـم

م.تؼرؼؾومعـمسددمػذهماإلضراراتماىؿرطقيماألخرى%م2:م1

 ماٌرمم مػدف مؼؽقن مسـفوموضد مبقوغوت معـ مضدم معو مصدق موعدى ماألخضر مبوٌلور مسـفو ماٌػرج ماإلضرارات معراجعف ماظالحؼي اجعي

م..موػؽـــذام

 م.اظؿزامماٌلؿقردمبوظؼقاغنيمواظؼراراتماٌعؿقلمبفوم

مومصننخؿصورمنوب ماٌراجعي ماظـطوقمواشلدفمعـمػذه ماٌراجعيموهدؼد ماظؿكطقطمظعؿؾقي ماظالحؼيمػق معـمأولمخطقاتماٌراجعي اظؿلطد

م.تقاصرمأدواتماٌراجعيم

م:مواًالصيمصلنماظؿكطقطمظعؿؾقيماٌراجعيمؼؽقنمعـمخاللمربقرؼـ

رطزىممومؼؿؿممبعرصيمادارةماٌراجعيماظالحؼيمبوالدؾقبماٌـقهمسـفمسوظقفممطػقماظؿكطقمم:اٌّحٛس االٚي       م.ٌا
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م:اٌّحٛس اٌثبٔٝ   ماٌؽم ماٌراجعي مبفمىـي مبوٌفؿيموتؿؿـؾمصكموضعمػقمدبطقطمعؿكصصمتؼقم ماخطورػو مبعد ماٌراجعي ؾػيمبعؿؾقي

ماالدؾقبمعـودىمواٌعؾقعوتم مطون موطؾؿو ماٌراجعي مربؾ ماتؾؿـشله ماظؾقوغوتمواٌعؾقعوتمسـ موذيع ماٌراجعي االدؾقبماٌـودىمظعؿؾقي

م.عؿقاصرةمطؾؿومطوغًماٌفؿيمدفؾيموغوجقيم
م

م:سيمحوظيمضرورةماالغؿؼولمإديمعؼرماظشرطيمٌراجعيمدفالتفوممؼؿؿماالتكممـممأخطورماظشرطيممبقسدمتـػقذمسؿؾقفماٌراجعيمم2

أخطورماظشرطيماحملددمعراجعفمدفالتفومودصوترػومبوٌقسدماحملددمظؿـػقذمسؿؾقيماٌراجعيموجيىماالمتزؼدماظػذلةمعـماخطورماظشرطيم

م.وتـػقذماٌراجعيمسـمؼقعنيماومثالثيماؼومم

م:ممماٌلؽقظنيمبوظشرطيموىـفماٌراجعيمظالتػوقمسؾكمثؿمسؼدماجؿؿوعمعؾدئلمبنيممممممم

 م.غطوقمسؿؾقيماٌراجعيم

 م.اٌلؿـداتمواظلفالتمواظقثوئؼماٌطؾقبيمظؾؿراجعيممم

 م.عؽونموزعونمإجراءمسؿؾقيماٌراجعيممم

 اوجفماظؿـلقؼمواظؿعوونماٌطؾقبمعـمإدارةماظشرطيم. 

 مةمظؾؿـلقؼمعـدوبماتصولماظشرك. 
م

م:ٌّشاخؼخ  رٕفيز ػٍّيخ اــممم 3
تؿؿمسيماظقضًمواٌؽونماحملددمدوبؼوممبعرصيمىونماٌراجعيمبوظؼطوسوتماىؿرطقيماظؿـػقذؼــيموبوإلجراءاتمواالدوظقىماٌـودؾيممممممممم

دفالتماٌدصقسوتموحلوبوتم)ماحملددةممبعرصيمإدارةماٌراجعيماٌرطزؼيموذظؽمعـمخاللماإلضراراتماىؿرطقيمأومدفالتماظشرطيمعـؾم

م(م.دؿوذموطشقفماظؾـقكموشرلمذظؽمعـماظلفالتمواظدصوترمواظقثوئؼماأل

م..وؼراسكمانمتـػذمصكمارورماظـطوقمواالدوظقىماحملددهمشلومدونمعزاؼدةماومتعلػمماومرؾؾوتمشرلمعػقدةمظعؿؾقيماٌراجعيمم
م

م:ٔزبئح اٌّشاخؼخ ــمممم4
سؾكمػذهماٌالحظوتممهددػومىـيماٌراجعيصرصفمظؾردمخاللمعدهممؼؿضؿـمذظؽماظؿؼرؼرماٌالحظوتمظؾؿلؽقظنيمبوظشرطيموإسطوءمممممممم

م.واظؿقصقوتمودراديمردماظشرطيموعؿوبعيماألعقرماظيتمملمتؽؿؿؾمبعدم
م

 :رمشيش اٌّشاخؼخ ــ    5
 0إعذاد اٌتمرير اٌنهبئي ثبملراجعخ احلسبثيخ اٌالحمخ شبِال        

ؼولمإديممعؼرماظشرطيمتشؿؾمغؿوئٍماٌراجعيمعالحظوتماظؾفـيمسؾكماإلضراراتمـممسيمحوظيمعراجعيماإلضراراتماىؿرطقيمدونماالغؿ

م.اىؿرطقيماظيتممتمعراجعؿفومعـمحقٌماظؾـدموماظؼقؿيموماٌلؿـداتماٌؼدعيمومعدىمعصداضقيمسـوصرمعؾػوتماإلضراراتم

م:حوظيماالغؿؼولمإديمعؼرماظشرطيمؼؿضؿـماظؿؼرؼرمـذذوذ يذ

م.ممظألصقلماحملودؾقيماٌؿعورفمسؾقفوميمظؾفـيماٌراجعيموعدىمعطوبؼؿفومحوظفماظدصوترمواظلفالتماٌؼدع

م.اٌلؿكدعيمسيمسؿؾقيماٌراجعيمعدىماغؿظوممايلوبوتمواظلفالتمواظدصوتـرمعــماظـوحقيمايلوبقيمواحملودؾقيم

وعصؾقيماظضرائىمظؾفؿوركمممدصوترمايلوبوتمأممظدؼفومغلكفمواحدةمتؼدمماىفيمربؾماٌراجعيمغلخمزبؿؾػيمظػؾمظدىماظشرطيمأوم

م.اٌصرؼيم

م.عدىمتعوونماٌلؽقظنيمبوظشرطيمأوماىفيمربؾماٌراجعيمععمىـفماٌراجعيمواوجفماظؿـلقؼمماظذيممتمبقـفوموبنيمىـفماٌراجعيم
م

م.اٌالحظوتموغؿوئٍماٌراجعيموردودماظشرطيممــمم6

 م.عؼدارماظضرائىمواظردقممأنموجدتممغؿقفيماٌراجعيم

 م.تماظيتممتمماطؿشوصفوموطقػقيماظؿصرفمصقفوماٌكوظػو

م.اظؿقصقوتماظيتمضدعًمظؾؿلؽقظنيمبوىفيماظيتممتمعراجعؿفوموعؿوبعيمػذهماظؿقصقوتم
م

م.ماٌدؼرماظعومماٌكؿصمــماسؿؿودماظؿؼرؼرمعـمم7
م

رضماٌكوظػوتمسؾكماإلدارةماظعوعيماٌكؿصيموسمــمسرضماظؿؼرؼرمبعدماسؿؿودهمسؾكمرئقسماإلدارةماٌرطزؼيماٌكؿصمأوماظلؾطيماىؿرطقيم8

مم .ظؾشؽقنماظؼوغقغقيمظؿؽققػماظقاضعيم
 م:اإلجراءاتماظقاجىماتؾوسفومعـماىفيماىؿرطقيماٌكؿصيممم

م.هصقؾماظضرائىمواظردقمممـمتؽققػمواضعيماٌكوظػيماٌؽؿشػيمم..موػقمعومؼـؾغلممادبوذهمعـمإجراءاتمعـؾ -
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م.وٌعؾقعوتماظيتمتقصؾًمإظقفومىـفماٌراجعيمأخطورمإدارةماٌكوررموإدارةماظؿقرؼوتمب -

 م(م:ايػظمم)مإجراءاتماألرذقػمم

مجيىمأنمؼؽقنمأرذقػمايػظمأرذقػماظؽذلوغلممجيىمأن -

م.جيىمأنمؼؽقنماألرذقػمضرؼؾومبؼدرماإلعؽونمعـموحداتماٌراجعيماظالحؼيم -

م.ؼيمدفؾيموبلقطيموآظقيمجيىمحػظماإلضراراتمبطرؼؼيمإظقفمحبقٌمتصـػمبطرؼؼيمميؽـماظقصقلمإظقفومبطرؼ -

مسيم - ماظرشؾي ماىفوتماالغؿؼولمإديماألرذقػمسيمحوظف موسؾكمػذه ماألرذقػمإديماىفوتماظرضوبقي ماإلضراراتمعـ مغؼؾ جيىمسدم

  .عراجعفمأحدمػذهماإلضراراتموصكمحوظفماظضرورةمتـؿؼؾمػذهمماٌؾػوتممإظقؽذلوغقومأوممبعرصيمعقزػمذيرطلمعـودىم
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  الختـامالختـام
،ممبعرصيمضطوعمم(طققتق)تـػقذًامألحؽومماإلتػوضقيماظدوظقيمظؿؾلقطموتـلقؼماإلجراءاتماىؿرطقيمماظالئقيممتمإسدادمػذه

مألحؽومماٌودةماظعوذرةمعـماإلتػوضقيماظعوعيمٌـظؿيماظؿفورةموم،اظـظؿماإلجراءاتماىؿرطقيم ظؿقؼقؼمعؾدأمماظعوٌقيتـػقذًا

مواٌؿعوعؾنيمواجمل ماىؿرطقي ماإلدارة مبني ماظشػوصقي ماظؿفوري مؿؿع مإديموذظؽ ماظعربقي معصر مذيفقرؼي مإغضؿوم مبـودؾي

م.ماإلتػوضقيماظدوظقيمظؿؾلقطموتـلقؼماإلجراءاتماىؿرطقيم

مطوصيمماظالئقيمهػذمًُضّلؿ متشؿؾ مصرسقي موبـقد مبـقد مإدي معؼّلؿي مواظػصقل مصصقل مسدة مإدي معؼّلؿ مبوب مأبقابموطؾ إدي

حؿكماإلصراجمسـماظؾضوئعمعـماظدوائرماىؿرطقيمدقاءماظقاردةمأوماظصودرةماإلجراءاتماىؿرطقيمعـذمتراطلمودقؾيماظـؼؾمو

م معع مبوظؿعوون ماظالئقي مػذه ممتموفقز موضد ماظـظؿ ماٌرطزؼيهًمطوصي مواإلداراتمماإلدارة ماىؿرطل مواإلصالح اظؿطقؼر

م.ٌؿعوعؾنيمععماىؿوركاٌكؿؾػيمواظعوعؾنيمبوٌقاضعماظؿـػقذؼيموأؼضًومبوظؿـلقؼمععماجملؿؿعماظؿفوريمومااىؿرطقيم

م:مووروسلمسيمإسدادػ

 اًطقاتماظؿػصقؾقيمظؽوصيماظـظؿماىؿرطقيماظقاردةمواظصودرةم. 

 وضقحماظـصقصمومهدؼدماإلخؿصوصوت. 

 عراسوةماٌقؽـيماظشوعؾيمٌراحؾماظدورةماإلجرائقيمواردموصودرم. 

 ماإلتػوضقيماظدوظقيمظؿؾلقطموتـلقؼم واظؼقاغنيمواظؿشرؼعوتم(مطققتق)ؿرطقيماىماإلجراءاتإتػوقمغصقصفمععمأحؽوم

 .وعؽؿؾيمظالئقيماظؿـػقذؼيمظؼوغقنماىؿوركواظؾقائحماظقرـقيم

 م مبـظوم ماإلظؽذلوغقي ماإلدارة مخالل معـ متؿؿ محقٌ ماإلجرائقي ماظدورة مخطقات مبنخؿصور ماإلجراءات  Oneتؾلقط

Stop Shopماٌودةم مألحؽوم موصؼًو ماظؾضوئع مسـ ماظعوعيممظؿكػقضمتؽوظقػماظؿكؾقصماىؿرطل ماإلتػوضقي معـ اظـوعـي

 .ٌـظؿيماظؿفورةماظدوظقيم

 بصفةذدوةيةذمعذمراعاةذأنهذسوفذيتمذمراهعةذوحتديثذالتامحةذ. 
 

 هذا و باهلل التوفيق،،،
 ععرئوسىقطارئوسىقطاىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى

ىىالنظمىواإلجراءاتىالجمركوظالنظمىواإلجراءاتىالجمركوظىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
  

 {{  عدلٍ عبدالرازق حسن}}                                                                                                
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 فهرس

 ص  الف   الباب  

1ً

 الباب األو 

رؽلًإجراءاتًؿاًؼلؾًاؾمؼدمًباإلؼرارًاجلؿ

ًدلصؾوةًاجلؿارك

ً(ادلـاػيمقًواؾمػرقغًواإلدمالمً)ً

 5ًؼقائؿًاؾشوـ:ًاؾػصؾًاألولًً

 11ًإجراءاتًاؾمػرقغًواإلدمـالمًػكًؿـارؼًاؾمىزقـ:ًاؾػصؾًاؾناـلً

2ً

 الباب الثانٍ

ًإجراءاتًاؾلضائعًاؾقاردة

ً

 15ًادلقاـلًادلطقرةًؾؾقاردًاؾـفائلاإلجراءاتًبادلراؽزًوً:اؾػصـؾًاألولًًًً
 29ًإجراءاتًاإلػراجًادليلؼًً:اؾػصؾًاؾناـكًًً
 33ًإجراءاتًاؾرؽــــــــــــــــــــــــــابًً:اؾػصؾًاؾناؾثًًً
 44ًإجراءاتًاألدقاقًاحلرةوادلعارضًواألدقاقًاؾدوؾقةً:اؾػصؾًاؾرابعًً

 51ًإجراءاتًذيركًاؾلمــــــــــــــــــــــرولً:اؾػصؾًاخلاؿسًًً
 53ًإجراءاتًذيركًررودًاؾربقـــــــــــــــدً:صؾًاؾيادسًًاؾػ

 57ًإجــــــراءاتًذيـــــركًاؾدخـــــــــــــــــــــــانً:اؾػصؾًاؾيابعً
 63ًإجراءاتًادلفؿــــــــؾًواؾلقـــــــــــــــــقعً:اؾػصؾًاؾناؿـًًً

3ً

 الباب الثالث

ًاؾـظـــؿًاجلؿرؽقةًاخلاصة

ً

 69ًإجراءاتًاؾرتاـزقــــــــت:ًًاؾػصؾًاألولً

 76ًإجراءاتًاإلػراجًادلؤؼت:ًاؾػصؾًاؾناـكً

 86ًإجراءاتًاؾلضائعًادلىزـةًبادليمقدعـات:ًاؾػصؾًاؾناؾثً

 93ًإجراءاتًادلـارؼًاحلرة:ًاؾػصؾًاؾرابعً

4ً

 الباب الرابع

ًإجـــــراءاتماظصــــودر

ًإجـــــراءاتًاؾصــــادر:ًاؾػصؾًاألولً

ً

119 

5ً

 الباب ال امس

ًإجراءاتًاؾرؼابةًواإلؾمزام

ً

 118ًاؾيهؾًادلؿقؽـًؾؾؿمعاؿؾنيًؿعًاجلؿارك:ًاؾػصؾًًاألولً

 121ًؼقاعدًتـظقؿًؿفـةًادليمىؾصني:ًاؾػصؾًاؾناـلً

 123ًإدارةًادلىارــــــــــــــــــــر:ًاؾػصؾًاؾناؾثً

 127ًادلراجعةًاحليابقةًاؾالحؼة:ًاؾػصؾًاؾرابعً
 


