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 باب تمهيدي
 ـــــ

 تعريفات
 ـــــ

 (1مادة )

في تطبيق أحكام هذه الالئحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى 
 المبين قرين كل منها:

وسيلة النقل سواء من بضائع برسمم  بكامل حمولةقائمة  قائمة الشحن العامة :  -
رسمائل المواردة الموارد للمبالد أو برسمم التران يمت )مباشمر أو بيمر مباشمر( وال

 .برسم الموانيء األخرى 
وتتضمممن البضممائع العامممة  مممن قائمممة الشممحن ءجمم قائمممة البضممائع الممواردة :   -

البالد أو البضائع العابرة )تران يت مباشمر أو  ىدخالها إلإلالميناء  ىالواردة إل
 بير مباشر ( 

هم وأرقممام قائمممة أفممراد الطمماقم : قائمممة بقسممماء طمماقم وسمميلة النقممل وجنسمميات  -
جوا ات سفرهم وبيان بقمتعتهم والمؤن الموجودة علمى وسميلة النقمل بمما فمي 

من التبغ والخممور عمن  دذلك التبغ والخمور الستخدام الطاقم مع وضع ما ي ي
 رسوها داخل مخ ن خاص يختم بخاتم الجمارك   تحاجة الطاقم وق

 . موأرقام جوا اته قائمة بقسماء الركاب : بيان بقسماء الركاب وجنسياتهم  -
مستخرجات قائمة الشحن : بيانات كاملة عن البضائع النوعية مستخرجة من   -

قائمة البضائع الواردة وفقاَ للتخصص النوعي فإذا تضمنت أنواع ممنوعة 
 وجب تدوينها فى القائمة بقسمائها الحقيقية .

 البريد : هيئة البريد أو الشركات المرخص لها بنقل البريد . - 
 البريدية :  اإلرساليات - 

الطممرود البريديممة حسممب تعريمما أحكممام االتحمماد البريممدي الممدولي  مجموعممة مممن
البريديمة  اإلرسمالياتيجب التخليص عليها بقسرع وقت ممكن وتحدد الجمارك 

 .للجمرك المختص التخاذ اإلجراءات المقررةالتي ينبغي علي البريد تقديمها 
 الطرد البريدي :   -

التى تنقل وفقا التفاقية البريد باسم مرسل إليه محدد وال ي يد و نهما  البضاعة

 كجم  05على 
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 : التفصيليالجرد  -
و نمما ث  مم توصمميا العبموات الخارجيممة والداخليممة  وأحصمر طممرود الرسمالة عممددا  

واللفافات التى تحتويها الطرود ث وإ بمات عمدد الوحمدات فمى كمل عبموة وكمل لفمة ث 
قمات واللموا م المنفصملة داخمل كمل طمرد ث ويمتم توصميا السملعة بما فى ذلك الملح

وفقا لمنطوق التعريفة الجمركية ث وإ بات كافة العالمات واألرقمام الموجمودة علمى 
 .وفقا للنموذج المعد لذلك كل صنا

 
 :ق ــقـالتح -
 :التحقق الظاهري   -أ 

 .ية التقكد من سالمة األختام السيول المالحية المضروبة على الحاو
 التحقق النوعي : -ب 

ث  م توصيا السلع الموجودة داخل الطمرود التمى التحقق من نوع البضاعة 
التعريفة وإ بات األرقام والماركات الموجودة علمى كمل لبنود  ا  يتم فتحها وفق

 وذلك دون حصر الوحدات .تم التحقق منه صنا 
 

 :والكشاالمعاينة   -
توصمميا السمملع الموجممودة داخممل  حصممر طممرود الرسممالة عممددا أو و نمما  ممم

 الطرود التى يتم فتحها حسب نسب الكشا المقررة .
 

 طـابقـة :الم -
مطابقة األصناا المقرر مراجعتها ممن حيما العمدد والنموع علمى المسمتندات 
وبصمممفة خاصمممة الفممماتورة وبيمممان العبممموة وتحديمممد البنمممد الجمركمممى الواجمممب 

 التطبيق.
 

   البضائع العابرة )التران يت (: -
نظام التران يت المباشر )االقطرمة( : البضائع التمى تمرد إلمى المينماء لشمحنها   -أ 

مباشممرة علممى وسمميلة نقممل أخممرى تحممت مسممئولية الناقممل دون اسممتالمها فممى 
ميناء العبور أى دون توسيط القطاع المخ نى فى التسليم والتسلم ث كما همو 

ائرة ويمتم تفريغهما الحال في البضماعة التمي تمرد مشمحونة علمى سمفينة أو طم
 وشحنها على سفينة أو طائرة أخرى.

 نظام التران يت بير المباشر :  -ب 
البضممائع التممى تممرد إلممى مينمماء برسممم مينمماء  خممر خممارج الممبالد أو برسممم  -1

 المناطق الحرة أو المناطق ذات الطبيعة االقتصادية الخاصة .
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أو ناء       إلى مي البضائع التى ترد إلى ميناء ما بقصد إعادة شحنها -2
موانئ أخرى أو الى دائرة جمركية داخل البالد وتجرى عليها عمليات 

أو   التفريغ والنقل واالستالم فى المخا ن بالدائرة الجمركية 
 المستودعات العامة أو الخاصة .

 

 مسارات االفراج الجمركى :  -
 الخط االخضر :  -أ 

واردة والمصدرة دون كشما بعمد يقصد به االفراج مباشرة عن البضائع ال 
 سداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيفاء جهات العرض أن وجدت.

 
 الخط االصفر : -ب 

يقصمممد بمممه اسمممتيفاء المسمممتندات الال ممممة لالفمممراج وذلمممك لتحديمممد مسمممار 
 أحمر ( . –االفراج )أخضر 

 الخط االحمر : -ج 
ومعاينممة طبقمما  يقصممد بممه االفممراج وفقمما  لالجممراءات المعتممادة مممن كشمما  

 للنسب المقررة .
 
 السلع المنتجة :   -

المنتجممات التعدينيممة المسممتخرجة مممن األرض والخممردة والمنتجممات الصممناعية 
والمنتجات ال راعية والحيوانات الحية ومنتجاتهما التمى تمم تربيتهما فمى المبالد 

 والمنتجات المتحصل عليها بالصيد .
 
 سلع من نفس الفئة والنوع :   -

 ةأو دائمرة ممن السملع التمي تنتجهما صمناع ـــــمـةع التي تمدخل فمي مجموعالسل
 أو قطاع صناعي معين وتشمل السلع المطابقة والمما لة. ةمعين

 
 : ة السلع المطابق  -

السلع التي سبق قبول قيمتها التعاقدية والتي تتطابق في كل النواحي بمما فمي 
ختالفممات إلفممي ذلممك ا ريممؤ  ذلممك الخصممائص الماديممة والنوعيممة والجممودة ث وال

السملع التمي تجسمد أو ة الطفيفة في المظهر ث وال يشممل تعبيمر السملع المطابقم
تعكممممس الهندسممممة والتطمممموير واألعمممممال الفنيممممة وأعمممممال التصممممميم والخطممممط 

 والرسومات التي صممت في مصر.
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وال تعتبر السلع مطابقة ما لم تكن قد أنتجت في نفس بلد إنتاج السلع محل 
م وال تؤخذ السلع التي ينتجها منتج  خر في االعتبار إال في حاله عدم التقيي

 وجود سلعة مطابقة ينتجها نفس المنتج الذي ينتج السلعة محل التقييم .
 
 السلع المما لة :    -

السمملع التممي سممبق قبممول قيمتهمما التعاقديممة ولهمما خصممائص ومكونممات ماديممة      
ادل فيممما بينهمما ـممـللتب ةوتكممون قابلمم متشممابهة تمكنهمما مممن أداء نفممس الوظممائا

ة ومما إذا كانمت تحممل أو ال ـمـمعة التجاريـمـودة والسـمـتجاريا ث ممع مراعماة الج
يشممل  وال حتى ولو لم تكن متشابهة في جميع النواحي. ةتحمل عالمة تجاري

تعبير السلع المما لة السلع التي تجسد أو تعكس الهندسة والتطوير واألعمال 
 والخطط والرسومات التي صممت في مصر. التصميمال الفنية وأعم

وال تعتبر السلع مما لة ما لم تكن قد أنتجت في نفس بلد إنتاج السلع محل  
السلع التي ينتجها منتج  خر في االعتبار إال في حاله عدم  ذالتقييم وال تؤخ

 وجود سلعة مما لة ينتجها نفس المنتج الذي ينتج السلعة محل التقييم.
 

 سعر بيع الوحدة الذى بيعت به أكبر كمية إجمالية :  -
السعر الذى بيع به أكبر عدد من الوحدات ألشخاص ال يرتبطون باالشخاص 

 الذين يشترون منهم عند أول مستوى تجارى بعد االستيراد .
 

 

 المستودعات :  -
المخمما ن التممى تخمم ن فيهمما البضممائع الممواردة دون دفممع الضممرائب والرسمموم 

تكمون داخمل المدائرة الجمركيمة أو خارجهما ث وتمدار بمعرفمة أشمخاص عنهاث و
عامممة أو خاصممة ث وفممى جميممع األحمموال تخضممع هممذه المسممتودعات للرقابممة 

 الجمركية .
 وتنقسم المستودعات إلى :    
مستودع عام : ويتم فيه تخ ين البضائع األجنبية بيمر خالصمة الضمرائب    -أ

 ب الغير.والرسوم المرخص له بتخ ينها لحسا

مسمممتودع خممماص : ويمممتم فيمممه تخممم ين البضمممائع األجنبيمممة بيمممر خالصمممة -ب 
الضرائب والرسوم الخاصة بصاحب المستودع والممرخص لمه بتخ ينهما 

 فيه .
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 الباب األول                                   
 ـــــــ
 

 الرقابة الجمركية 
 والعناصر الممي ة للبضائع

 ـــــــــــ
 
 

 لـرقابة الجـمركيةنطاق ا -   

 الضرائب الجمــــركية  -

 المنــع والـتـقـييـد -   

 العناصر الممي ة للبضائع   -   
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 الفصل األول
 نطـاق الرقابة الجمركيـة 

 
  ( 2مـادة ) 

يقصد بنطاق الرقابة الجمركية المناطق التى تتولى فيها مصلحة الجمارك 
 ة والصادرة .اتخاذ التدابير الخاصة بالبضائع الوارد

 

 ( 3مـادة ) 
يحدد فيما عدا القرى والمدن والمنشآت ال راعية والصناعية والسياحية ث 

 على النحو اآلتي:نطاق الرقابة الجمركية البري 
 : الحدود الشـماليـة أوال  :

أربعة كيلو مترات من شواطىء البحر األبيض المتوسط ومن سواحل 
 .مريوط( –إدكو  –البرلس  –من لة البحيرات الواقعة شمال الدلتا )ال

 : الحدود الجنوبية : انيا  
 22المنطقة الواقعة بين جنوبى مدينة الشالل وعلى إمتداد خط عرض 

درجة وبين الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية 
 وجمهورية السودان.

 : الحدود الشرقية : ال ا  
فة قناة السويس الغربية فى أربعة كيلو مترات إلى الداخل من ض - أ

 0المنطقة الممتدة من بورسعيد إلى السويس 
 0شــبه ج يرة ســــيناء   -ب

المنطقة الممتدة على طول ساحل البحر األحمر من جنوب السويس  -ج
إلى الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية 

القبلى  وجمهورية السودان وإلى الغرب حتى حدود محافظات الوجه
حتى أسوان  م على إمتداد مجرى النيل جنوبا  حتى الحدود 

 السياسية.

 الحدود الغربية :   رابعا :
المنطقة الممتدة من الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر 

درجة شرقا  من منطقة  22العربية والجمهورية الليبية وحتى خط طول 
الخط حتى الحدود الجنوبيـة مع رأس الحكمة شـماال  وعلـى إمتـداد هذا 

 السـودان.
 

 ( 2مــادة ) 
يكون إنشاء الدوائر الجمركية أو تعديلها أو إلغاؤها بقرار من و ير  

 المالية أو من يفوضه.



 6001يناير سنة  61تابع )أ( فى  9العدد  –الوقائع المصرية 

 

60 

 
 الفصل ال انى

 الضرائب الجمركية 

 

 ( 5مــادة ) 
رسوم الضرائب والالضرائب والرسوم الجمركية وبيرها من  أداء يكون -

مقبولة مصلحة الجمارك بتحصيلها بموجب شيكات مصرفية  التى تقوم
ساب المفتوح لدى المصلحة أو من خالل حواالت الدفع أو خصما  من الح

 بنكية أو من خالل كروت دفع أو كروت ائتمان بنكي .                
ويجو  أداء الضرائب والرسوم الجمركية وبيرها من الضرائب والرسوم  -

 اآلتيتين: نقدا  في الحالتين
 

 األمتعة الشخصية . -أ 
جنيه أو أية فروق فى ذات الحدود ناتجة  5000المبالغ التى ال تتعدى  -ب 

 عن التسوية بقي من طرق الدفع المقررة.
  

وال يجو  اإلفراج عن أية بضائع مستوردة برسم الوارد النهائي قبل 
ث وذلك  إتمام اإلجراءات الجمركية وأداء الضرائب والرسوم المستحقة عليها

 دون إخالل بما ورد بشقنه نص خاص فى القانون.
 

 ( 6مــادة ) 
تسرى القرارات الجمهورية الصادرة بتعديل التعريفة الجمركية وكذا 

قرر بموجب اتفاقيات  نائية أو متعددة األطراا تالتى تعلى فئاتها التخفيضات 
تكن قد أُديت  بين مصر وبيرها من الدول من وقت نفاذها على البضائع التى لم

 .عنها الضرائب الجمركية
وبالنسبة لإلفراج المسبق يتم تحصيل الضريبة الجمركية تحت التسوية 
لحين وصول البضاعة ومعاينتها ومطابقتهاث وتطبق الفئة الجمركية السارية فى 

 تاريخ المطابقة والمعاينة.
 

 ( 7مــادة ) 
على ة وفقا  لو نها التى تخضع لفئة نوعيالضريبة على البضائع تحسب  

وتحصل الضرائب الجمركية على الحاويات لهاث الفعلى أساس الو ن الصافي 
واالسطوانات التى يعاد استخدامها بحالتها ما لم يطلب المستورد اإلفراج المؤقت 

 عنها.
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 الفصل ال الا 
 ع والتقييد ـالمن

 

 ( 2مــادة ) 
وانين والقرارات السارية تقضى القيقصد بالبضائع الممنوعة األصناا التى 

بمنع استيرادها أو تصديرها ألي برض من األبراض منعا  مطلقا  وتلك التى يتم 
 رفضها من الجهات الرقابية المختصة.

 
التصرا فيما يرد للبالد من البضائع الممنوعة إال بعد الرجوع   وال يجو

  إلى الجهات الرقابية أو األمنية المختصة.
 

ضائع الممنوعة األصناا التى تسمح القوانين والقرارات من الب روال يعتب
السارية باستيرادها أو تصديرها بشروط خاصة أو موافقة الجهة المختصةث 
 ةويتعين لإلفراج عن هذه األصناا أو تصديرها استيفاء هذه الشروط أو موافق

 الجهة المختصة.
 

ة لحين إصدار وبالنسبة للسلع التى يتم نقلها تحت تحفظ الجهات الرقابي
النتائج النهائية للفحص تسدد الضرائب والرسوم المستحقة عليها بصفة أمانةث 

النهائي عنها إال بعد صدور النتائج النهائية للفحص بالمطابقة  جويحظر اإلفرا
 وإخطار الجمرك المختص بذلك وتسوية البيان الجمركى.

 
ة تتخذ إجراءات وفى حالة صدور النتائج النهائية للفحص بعدم المطابق

شهر وفقا  لما تقرره الجهة الرقابية أواألمنية   إعادة التصدير خالل فترة ال تجاو
المختصة على أن يتم النقل إلى الدائرة الجمركية بصحبة مندوب الجهة الرقابية 

 الرافضة.
 

وفى حالة إذا ما تقرر إعدام الرسالة بير المطابقة يتم اإلعدام تحت إشراا 
فضة و بحضور مندوب جمرك اإلفراجث وذلك على نفقة أصحاب الجهة الرا

 الشقن.
 
 ( 9مــادة ) 

ال يجو  للسفن التى تقل حمولتها عن مائتي طن أن تنقل إلى الجمهورية 
أو منها بضائع ممنوعة ث كما ال يجو  لها نقل البضائع الخاضعة لضرائب باهظة 

لسوائل والمشروبات الكحولية كالتبغ ومصنوعاته بما فيها السجائر والسيجار و ا
بكافة أنواعها وبيرها من البضائع التى تحددها هذه الالئحة إال فى حدود 

 استخدام طاقمها.
 الفصل الرابع
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 العناصر الممي ة للبضائع 
 
 المنشقأوال  : 

 

 (10مــادة )

تم فيها إنتاج المحصوالت ال راعية أو السلع ييقصد ببلد المنشق البلد التى 
 ة أو الصناعية .الطبيعي

 

وتحدد بقرار من الو ير المختص بالصناعة القواعد التى تحدد منشق 
 البضاعة إذا أدخلت عليها عمليات صناعية فى بير بلد اإلنتاج االصلى .

 (11مــادة )

بإعفاءات أو معامالت تفضيلية طبقا   تمتع البضائعأصحاب الشقن إذا طلب 

هذه  طرفا  فيها فيتعين أن تكون ربيةجمهورية مصر العتكون ة اتفاقيألية 

مستوفاة لقواعد المنشق ومصحوبة بشهادة منشق أو المستند الدال على البضائع 

 .االتفاقية المطلوب تطبيقها المنشق المحدد ب

 

بالكاملث وعلى يتم سداد الضرائب والرسوم ذلك وفى حالة عدم استيفائها 

اد الضرائب والرسوم المقررة طلب اللجوء إلى التحكيم سد صاحب الشقن إذا

المختلا عليها بصفة أمانة سداد الضرائب والرسوم المتفق عليها بصفة قطعية و

 لحين صدور قرار تحكيم بشقنها.

 

 ( 12مــادة ) 

على المنشق  ةالدال اتيجب أن تكون شهادات المنشق أو بيرها من المستند 

أو القنصلية المصرية فى  السفارةوالمستندات المصاحبة لها مصدقا  عليها من 

وفى حالة عدم وجود سفارة أو قنصلية مصرية يتم التصديق البلد المصدر منها ث 

 من أى تم يل تجارى عربى بهذه البلد.

 : تيةويست نى من التصديق البضائع التى ترد فى إطار االتفاقيات اآل

 تيسير التبادل التجارى بين الدول العربية .اتفاقية  -

 .والجنوب االفريقى )الكوميسا( قوق المشتركة للشرالساتفاقية  -

 الشراكة المصرية االوروبية .اتفاقية  -

وفى وتونس والمغرب ث االردن ولبنان  دولاالتفاقيات ال نائية المبرمة مع  -

 حالة تغير موقا هذه الدول يطبق مبدأ المعاملة بالم ل .
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الئحة القواعد ويست نى كذلك من التصديق المشار اليه ث ما تنص عليه  -

 المنفذة لقانون االستيراد والتصدير.

أن يتم التحقق من صحة نماذج وتوقيعات وأختام الجهات المصدرة  ويجب
لمصلحة  والمبلغةالمشار اليها بالفقرة األولى من هذه المادة لمستندات ل

 .الجمارك

 

 ( 13مــادة ) 

بر التران يت ويعت ثمصدر البضاعة هو البلد الذى استوردت منه مباشرة 

أى اجراء  طالما لم يتمعابرة بقك ر من دولة  البضاعة استيرادا  مباشرا  وإن كانت

بوليصة الشحن الصادرة من تتضمن بشرط أن و ثيغير من صفتها عليهاتعديل 

 لها جمهورية مصر العربية. البلد مصدر البضاعة أن الوجهة النهائية
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  انيا  : التقييــم
 

 (12مـادة )
وفقما ألحكمام اتفاقيمة تنفيمذ الممادة  للسلع أو البضمائع ن القيمة الجمركيةتكو 

أي تعاقديمة للصمفقة همي القيممة الالسابعة من االتفاقية العامة للتجارة والتعريفمات 
ال من المدفوع فعال  أو المسمتحق عمن بيمع السملع أو البضمائع للتصمدير إلمى مصمر 

 له المشترى ولم يدرج في ال من . بالقدر الذي تحمعناصر التكاليا بعد إضافة 
 

 :   ىوتشمل هذه التكاليا ما يقت
 العموالت والسمسرة باست ناء عموالت الشراء .  -أ 
 تكلفة األوعيـة التي تعتبر مع تكلفة البضاعة وحدة واحدة ألبراض التقييم -ب 

 الجمركي .
 تكلفة التعبئة والتغليا سواء من حيا العمل أو المواد .  -ج 
أو     مات التالية  التي يقدمها المشترى ـ بشكل مباشرقيمة السلع والخد -د 

 ثمخفضة لتستخدم في إنتاج السلع المستوردة بير مباشر مجانا  أو بتكلفة
وبالقدر الذي ال تكون فيه هذه القيمة قد أدخلت في ال من المدفوع فعال  أو 

 :المستحق الدفع 
ة فممي تكمموين والعناصممر المما لممة الداخلمم المممواد والمكونممات واألجمم اء .1

 البضاعة المستوردة .
األدوات واللقمممم والقوالمممب واألصمممناا المما لمممة المسمممتخدمة فمممي إنتممماج  .2

 السلع المستوردة .
 المواد التي استهلكت في إنتاج السلع المستوردة . .3
  أعمال الهندسمة والتطموير واألعممال الفنيمة وأعممال التصمميم و الخطمط .2

صمر والال ممة إلنتماج السملع والرسومات التي نفذت في بلد  خمر بيمر م
 المستوردة. 

والتمى يجمب أن يمدفعها المسمتورد   خيص المتعلقمة بالسملعاالعوائد ورسموم التمر  -هـ
 . ئعكشرط لبيع البضابير مباشر  قمباشرة أو بطري

أو           قيمممة أي مسممتحقات للبممائع مممن حصمميلة إعممادة البيممع أو التصممرا    -و
أو    سممواء كانممت همذه المسممتحقات مباشممرة  اإلسمتخدام   للسمملع المسمتوردة

 بير مباشرة .
وتكمماليا النقممل والتحميممل والتفريممغ والتممقمين وسممائر  ثتكلفممة شممحن السمملع   - 

وبالنسمبة  ثحتمى تفريغهما فمي مينماء الوصمول ثالخدمات المتعلقة بنقل السلع
 رسممعامسممتند فعلممى يممتم األخممذ باأل تقممديمللنولممون والتممقمين فممى حالممة عممدم 

يلمة فممى تمماريخ معاصممر والتممى يصمدر بتحديممدها شممهريا  قممرار مممن رئمميس الم 
 .مصلحة الجمارك
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 (15مـادة )
أن تكمون  المنصموص عليهما فمى الممادة السمابقة يراعي عند إضافة التكماليا      

 ث وأن تكون شرطا  من شروط البيع. ةوكمي ةعلي أساس بيانات موضوعي
بالفعممل أو المسممتحق عنممد تحديممد أي إضممافة إلممي المم من المممدفوع   وال تجممو 
 حكام المادة السابقة ما لم تكن شرطا  من شروط البيع.ألالجمركية إال وفقا   ةالقيم
 

 (16مـادة )
 : العناصر اآلتية ال تشمل القيمة الجمركية    
 تكلفة النقل بعد االستيراد  . -أ 
 الضرائب والرسوم المفروضة في مصر. -ب 

ء أو التجميع أو الصيانة أو المسماعدة الفنيمة مصاريا وأعباء التشييد أو البنا -ج 
 التي أجريت بعد االستيراد على السلع المستوردة .

 عمولة الشــراء . -د 

 تكلفة األنشطة التسويقية داخل مصر التي تتعلق بتسويق السلع المستوردة. -هـ  
ي تكلفة األعمال الهندسية والخطط والرسوم واألعمال الفنية التي تمم تنفيمذها فم  -و

 مصر والمتعلقة بالسلع المستوردة محل التقييم.
 التكاليا المتعلقة بحق إعادة إنتاج السلع المستوردة في مصر.  - 
الفوائد المترتبة نتيجة عقد تمويل وهي الفوائد المدفوعة نتيجة عقد تمويمل تمم   -ح

توقيعه من المشمتري سمواء كمان همذا التمويمل  مقمدم ممن البمائع أو ممن طمرا 
 رط تقديم هذا العقد إلي اإلدارة الجمركية عند التقييم الجمركي.أخر بش

 عوائد األسهم المقدمة من المشتري إلى البائع . -ط
 

ومنفصممملة عمممن الممم من  ةوذلمممك كلمممه بشمممرط أن تكمممون همممذه العناصمممر مميممم  
 المدفوع فعال  أو المستحق الدفع مقابل السلع المستوردة .

 
 (17مـادة )

   الشروط اآلتية :لألبراض الجمركية توافر قة الصفيشترط لقبول قيمة 
 ثأال تكون هناك قيود على تصرا المشمترى فمي البضمائع أو اسمتخدامه لهما - أ

     -الحاالت اآلتية :عد قيدا  توال
 القيود التي يفرضها القانون أو السلطات العامة في مصر.  -1
 القيود التي ليس لها تق ير جوهري على قيمة السلع .  -2

 القيود التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن إعادة بيع السلع فيها.  -3

أال يكممون البيممع أو المم من خاضممعا  لشممرط أو مقابممل ال يمكممن تحديممد قيمتممه  - ب
 بالنسبة للبضائع محل التقييم.
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للبائع أي ج ء من حصيلة إعمادة بيمع السملع أو التصمرا فيهما  قأال يستح -ج 
ة الحقة من قبل المشترى سواء بشكل مباشمر أو أو استخدامها في مرحل

 ما لم يكن من الممكن إضافته للقيمة . ثبير مباشر
أال يكون بين البائع والمشترى عالقة ارتباط تؤ ر فى قيمة الصفقة سواء  -د 

 .أو معنوييـن نكانا شخصين طبيعيي
  

 (12مـادة )
فى أى خص مرتبطا  يعتبر الشفى تطبيق حكم البند )د( من المادة السابقة  

  : اآلتيةالحاالت  من
    .إذا كان أحدهما يعمل لدى اآلخر   -أ
 .إذا كان معترفا بهما قانونا  كشركاء فى العمل     -ب

% علممى األقممل مممن  5 -بشممكل مباشممر أو بيممر مباشممر  -أحممدهما  تملممك     -ج
 الحصص واألسهم التي تمنحه حق التصويت لدى اآلخر .

 بشكل مباشر أو بير مباشر. -يشرا على اآلخر  إذا كان أحدهما     -د
إلشمراا  شمخص  -بشمكل مباشمر أو بيمر مباشمر  -إذا كان كالهما خاضمعا   -هـ 

  الا.

 على شخص  الا. -بشكل مباشر أو بير مباشر  -إذا كانا يشرفان معا       -و

 إذا كان أحدهما مديرا  مسئوال  في مؤسسة تابعة لآلخر.    - 

 من األقارب حتى الدرجة الرابعة.نا كا إذا    -ح

 
و يعتبممر األشممخاص الممذين تممربطهم عالقممة عمممل يكممون أحممدهم بمقتضمماها  

خمرث ممرتبطين معما  آلاالمتيا  الوحيد ل بالوكيل الوحيد أو المو ع الوحيد أو صاح
 إذا انطبقت عليهم إحدى هذه الحاالت .

 
 (19مـادة )
وص عليها فى المادة السابقة إذا توافرت إحدى عالقات االرتباط المنص 

فعلي اإلدارة الجمركية بحا الظروا والمالبسات المحيطة بالصفقة للتقكد من 
عدم تق ير هذه العالقة على  من السلعة محل التقييم ث ولإلدارة الجمركية أن 
تطلب من المستورد معلومات أو مستندات أو تبريرات علي النمــوذج المعـد لذلك 

ال تجاو        مهلة للرد بعد التشاور مع مدير المجمع المختص  ويمنح المستورد
  ال ين يوما  .

 
فإن ظلت اإلدارة الجمركية عند رأيها بقن عالقة االرتباط قد أ رت علي  

لم   ال من جا  للمستورد أو من ينيبه خالل  ال ين يوما  إ بات أن عالقة االرتباط 
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% من أحد 10ا  ال تقل عما هو فى حدود تؤ ر علي ال من وأن القيمة المقر عنه
 القيم اآلتية :

 
القيمة التعاقدية لسلع مستوردة مطابقة أو مما لة بين أطراا بير ممرتبطين تمم  -أ

تصديرها إلمى مصمر خمالل سمتين يومما  قبمل أو بعمد تماريخ تصمدير السملع محمل 
 التقييم .

)    قما  ألحكمام الممادتينالقيمة الجمركية لسلع مطابقة أو مما لة تم تحديمدها طب -ب
 من هذا القرار.(  23 و 22
 يراعى عند تطبيق االختبارات السابقة اآلتى : 

 .ختالفات في مستويات التجارة ومستويات الكمياتإلا - 1

( من همذا 12عناصر التكاليا والمصاريا المنصوص عليها فى المادة ) - 2
 القرار.

مبممادرة مممن المسممتورد ختبممارات السممابقة بنمماء علممي إلويكممون اسممتخدام ا
 ختبارية محل القيم المقر عنها.إلإحالل القيم ا  براض المقارنةث وال يجوألو
 

 (20مـادة )
( ممن همذا القمرار 12ال تطبق قيمة الصمفقة للسملع والبضمائع طبقما  للممادة ) 

 فى الحاالت اآلتية:
 األصناا الواردة لالستخدام الشخصي . -أ

ورة ال تم ممل القيمممة الفعليممة ويتعممذر علممى وجممود بعممض األصممناا فممى الفممات -ب
 صاحب الشقن تبرير ذلك بمستندات يقبلها الجمرك.

 الهدايا و الهبات و  العينات و الدعاية واإلعالن . -ج

 البضاعة الواردة على سبيل اإليجار أو األمانة . -دـ 

 األصناا الواردة لحساب المورد من األصل إلى الفرع . -هـ
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 (21مـادة )
 حالة وجود شك فى صحة القيمة المقر عنها يراعى اآلتي :فى 
أو            إذا كان لدى الجممارك أسمباب تمدعو إلمي الشمك فمي صمحة البيانمات  -أ

فعلمى  ةلألبراض الجمركي ةالمقر عنها كقيم ةالمستندات أو في صحة القيم
أخمممرى للتقيممميم أن يقممموم بمممإبال   ةالجمركمممي قبمممل تطبيمممق أي مممماد عالمجمممم
باب الشمك ويعطمي فرصمة معقولمة للمرد ـمـتورد أو ممن يم لمه كتابمه  بقسالمس

اور ممممع ممممدير المجممممع ـرد بالتشمممـعلمممي أن يمممتم تحديمممد المهلمممة ال منيمممة للممم
 يجاو   ال ين يوما  من تاريخ علم المستورد أو من يم له. المختص بما ال

 
لمي صمحة المسمتورد والمبمررات الدالمة ع نإذا كانت المسمتندات المقدممة مم   -ب 

الصمفقة ثأمما إذا كانمت  ةللمجمع الجمركي  فيجمب قبمول قيمم ةمقنع ةالقيم
للجنممة التقيمميم  ةبيممر مقنعمم ةالمسممتندات المقدمممة أو مبممررات صممحة القيممم

المهلمة الممنوحمة المنصموص  ءانتهما ةبالمجمع الجمركمي وكمذلك فمي حالم
ارا  عليهمما فممي الفقممرة السممابقة تصممدر لجنممة التقيمميم بممالمجمع الجمركممي قممر

مكتوبمما  موضممحا بممه الحالممة محممل النمم اع وأسممباب ومبممررات رفممض قيمممة 
 الصفقةثويتم إخطار المستورد بهذا القرار كتابة إذا طلب ذلك.

 
 (22مـادة )
إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع محل التقييم وفقا ألحكام المواد  

مطابقة بيعت للتصدير السابقة تكون القيمة الجمركية هى قيمة التعاقد على سلع 
إلى مصر وصدرت خالل ستين يوما  قبل أو بعد تاريخ تصدير السلع محل التقييمث 

 على نفس المستوى التجاري وبذات الكميات تقريبا  .
 

فإذا كان المستوى التجاري أو الكميات أو كليهما مختلفين تستخدم قيمة  
أو  أو بكميات مختلفة الصفقة لبضائع مطابقة بيعت على مستوى تجارى مختلا 

أو     كليهما بعد تعديلها لمراعاة االختالفات في المستوى التجاري أو الكميات
كليهما بشرط أن تكون هذه التعديالت قد تمت على أساس أدلة ت بت دقة التعديل 

  سواء أدى التعديل إلى  يادة أو نقص لقيمة السلع المطابقة.
 

قدية لسلع مطابقة تستخدم أدنى هذه وفي حالة وجود أك ر من قيمة تعا 
 القيم لتحديد القيمة الجمركية للسلع محل التقييم.
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 ( 23مـادة )
إذا تعممذر تحديممد القيمممة الجمركيممة للسمملع محممل التقيمميم وفقمما ألحكممام المممواد   

بيعمت للتصمدير  ةالسابقة تكون القيمة الجمركية هي قيمة التعاقد على سملع مما لم
 ( من هذا القرار.22ها أحكام المادة )مصر وتطبق بشقن ىإل
 

 (22مـادة )

حكام الممواد ألفي حاله تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة وفقا   
حكممام المممادتين التمماليتين ث ممما لممم يطلممب المسممتورد ألالسممابقة فتقممدر القيمممة وفقمما  

 تطبيق عكس هذا الترتيب بشرط موافقة اإلدارة الجمركية .
 

  (25مـادة )
 اآلتي : يتبعإذا كانت السلع المستوردة تباع بالحالة التي وردت عليها ( 1)
 

يعتبر سعر بيع الوحدة فى السوق المحلى همو األسماس المذي يبنمى عليمه تحديمد   -أ
القيمة الجمركية للسلع المستوردة وفقا ألحكام همذه الممادةث وهمو السمعر المذي 

المطابقممة أو السمملع المما لممة فممي  بيعممت بممه نفممس السمملع المسممتوردة أو السمملع
خممالل سممتين سممتيراد بممقكبر كميممة إجماليممة إلالسمموق المحلممى علممى حالتهمما عنممد ا

ألشمخاص بيمر يوما  قبل أو بعمد تماريخ وصمول السملع محمل التقيميم إلمي مصمر 
 مرتبطين بعد اجراء االستقطاعات اآلتية: 

لمممورد إلممي عممموالت التممى تممدفع عممادة أو التممي اتفممق علممي دفعهمما مممن اال -1
أو     وفقا  لألعراا التجاريمة السمائدة ث ة المستورد أو التي تدفع عاد

نفممس الفئممة أو النمموع  إجمممالي الممربح والمصممروفات العامممة لسمملع مممن
 والمعمول بها في مصر.

 تكاليا النقل والتقمين المعتادة وما يرتبط بها من تكاليا فى مصر.  -2
ضممرائب والرسمموم المفروضممة فممى الضممرائب الجمركيممة  وبيرهمما مممن ال -3

 ستيراد السلع أو بيعها.إوالمتعلقة ب مصر
 

فى حالة عدم وجود عمليات بيع فمي السموق المحلمى لسملع مسمتوردة مطابقمة  -ب
أو مما لة على حالتها عند االسمتيراد خمالل الممدة المشمار اليهما بالبنمد )أ( ممن 

 90 ل ممدة التجماو  هذه المادة يعتد بسعر بيع الوحدة فى السوق المحلمى خمال
 يوما  من تاريخ وصول البضاعة محل التقييم .

 

 ( إذا بيعت السلع المستوردة بعد تجهي ها :2)
إذا لممم تكممن السمملع المسممتوردة أو المطابقممة أو المما لممة قممد بيعممت بالحالممة التممي   -

وردت عليهمما فممى السمموق المحلممى فيممتم تحديممد القيمممة الجمركيممة علممى أسمماس 
ذي تباع به السلع المستوردة بعد تجهي ها بقكبر كمية إجمالية سعر الوحدة ال
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القيممممة المضمممافة نتيجمممة التجهيممم   عألشمممخاص بيمممر ممممرتبطينث بعمممد اسمممتقطا
 ( من هذه المادة .1ستقطاعات المنصوص عليها في البند )إلباإلضافة إلى ا

 سممتقطاعات مقابممل القيمممة المضممافة نتيجممة تجهيمم  السمملعإلويشممترط أن تسممتند ا  -
 ةوذلمك بموجمب مسمتندات فعليم ةالمستوردة علمي معلوممات موضموعية وكميم
 .ةالتجهي  بدق ةوبيانات من واقع السجالت بما يعبر عن تكلف

 

 ( يراعى عند تطبيق هذه المادة اآلتى :3) 
 ةعتبار عند تحديد سعر بيع الوحدة طبقا  لهمذه الممادة أي عمليمإلفي ا ذال تؤخ

منخفضمة أي ممن  ةأو بيمر مباشمر مجانما  أو بتكلفمبيع لشخص يقدم بشكل مباشمر 
سمتخدامها فمي ال ( من همذا القمرار12العناصر المحددة في الفقرة )د( من المـادة )

 إنتاج السلع المستوردة.
 

دة في السوق المحلي للسلع المستوردة ـر بيع الوحـويتم الحصول على سع 
أو مستوردي السملع       م ل التقييــة محـع سجالت ودفاتر مستورد السلعـمن واق

 المطابقة أو المما لة .

سمممتقطاعات الواجبمممة الخصممم ممممن سمممعر بيمممع الوحمممدة إلويتعممين ان تكمممون ا
 .ةوكمي ةبراض الجمركية محدده علي أسس موضوعيألللوصول إلي القيمة ل

 

ة الخصمم بصمفة اجماليمة ـمـح والمصمروفات العاممة الواجبـالربم دارـيحدد مق 
ا المسمتورد أو ممن ينيبمهث بشمرط أن تكمون ـات التمي يقدمهمـمـمعلوموعلى أساس ال

 ةع من نفمس الفئمـات سلـات المستمدة من مبيعـهذه المعلومات متسقة مع المعلوم
أو النموع السمملع المسمتوردة ممن نفممس  ةوتشممل السملع مممن نفمس الفئم وع .ـأو النم

لسملع المسمتوردة عمن ا منه السلع التي يجمري تقييمهما فضمال   تالبلد الذي استورد
من بلدان أخري. وتشممل عبمارة ) المصمروفات العاممة( التكماليا المباشمرة وبيمر 

 . المباشرة لتسويق السلع محل التقييم
وتكممون القواعممد المحاسممبية واألعممراا التجاريممة التممى يسترشممد بهمما فممى  

 تطبيق أحكام هذه المادة هي القواعد المطبقة فى مصر.
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  (26مـادة )
الجمركيممة للسمملع المسممتوردة طبقمما  ألحكممام المممواد تحديممد القيمممة  إذا تعممذر 
 القيمة الجمركية هي القيمة المحسوبة طبقا للعناصر اآلتية : تكون السابقة 

 
أو قيمممة المممواد الداخلممة فممى التصممنيع وتكلفممة التصممنيع أو بيممره مممن  ةتكلفمم   -أ 

 أعمال التجهي  التى دخلت فى إنتاج السلع المستوردة .
مقدار الربح والمصروفات العامة بما يعمادل عمادة المربح عمن مبيعمات السملع   -ب 

من ذات الفئة والنوع للسلع محل التقييم والمنتجة فى بلد اإلنتماج وعلمى أن 
 يقدر الربح والمصروفات العامة بصورة إجمالية.

يمغ تكلفة أو قيممة النفقمات األخمرى المتعلقمة بالنقمل والتمقمين والشمحن والتفر  -ج 
 والمناولة.

 
وتكممون القواعممد المحاسممبية واألعممراا التجاريممة التممى يسترشممد بهمما فممى  

 تطبيق أحكام هذه المادة هي القواعد المعمول بها فى بلد اإلنتاج .
 

  (27مـادة )
لألبمراض الجمركيمة للسملع المسمتوردة طبقما  ألحكمام إذا تعذر تحديد القيمة  

سمتخدام ذات الطمرق المنصموص عليهما فمى تلمك يتم تحديد القيمة با المواد السابقة
وتعتبممر الحمماالت التاليممة مممن المرونممات التممى يجممو  ثالمممواد مممع قممدر مممن المرونممة 

 تطبيقها وفقا  ألحكام هذه المادة :
إذا لم توجد سلع مستوردة مطابقة أو مما لة تم تصديرها إلمي مصمر خمالل  - أ

ة الجمركيمة لسملع مسمتوردة المواعيد المحددة بالمواد السابقة تسمتند القيمم
قبل أو بعد تاريخ  ا  يوم 120مطابقة أو مما لة تم تصديرها إلى مصر خالل 

 تصدير السلع محل التقييم .
إذا لم توجد سلع مطابقة أو مما لة مستوردة من نفمس المنمتج للسملع محمل  - ب

التقييم يعتد بالقيمة الجمركية لسلع مطابقمة أو مما لمة مسمتوردة ممن منمتج 
خممر مممن ذات دولممة المنشممق فممإذا لممم يوجممد يعتممد بالقيمممة الجمركيممة لسمملع  

 مطابقة أو مما لة مستوردة من دولة أخري .
يجو  االعتداد بالقيمة الجمركية التى تمم تحديمدها لسملع مطابقمة أو مما لمة  - ج

 ( من هذا القرار.23( و )22طبقا  ألحكام المادتين )
لع المسمتوردة محمل التقيميم أو المطابقمة فى حالة عدم وجود سمعر بيمع للسم - د

( ممن همذا 25)أو المما لة بالسوق المحلي خالل التوقيتات المحددة بالمادة 
بيممع الوحممدة فممى السمموق  لسممعريجممو  أن تسممتند القيمممة الجمركيممة القممرار ث 

 يوما  من تاريخ االستيراد . 120المحلي خالل مدة ال تتجاو  
ناء  على طلبه بالقيمة الجمركية بمقتضى أحكام ويجب إبال  المستورد ب        

 هذه المادة وباألسلوب المستخدم لتحديد كل قيمة .
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 (22مـادة )
 : على أساس السابقة بمقتضى أحكام  المادة  يجو  تحديد القيمة الجمركية ال
 سعر بيع الوحدة المنتجة محليا  فى السوق المحلي .   -أ
 قيمتين البديلتين لألبراض الجمركية.أى نظام يقضي بقبول أعلى ال  -ب

 سعر بيع السلع فى السوق المحلي لبلد التصدير أو بلد اإلنتاج .   -ج
( ممن همذا 26تكلفة اإلنتاج بخالا القيمة الحسمابية التمى حمددت فمى الممادة )    -د

 القرار .

 سعر التصدير إلى دولة بير مصر .  -هـ

 الج افية .القيم الجمركية الدنيا أو القيم     -و

 

 (29مـادة )
تمنح السيارات المستعملة التى ترد لالستعمال الشخصي أو الخاص  

%( من القيمة 10اعتبارا  من أول شهر أكتوبر لسنة الموديل خصما  مقداره )
)فوب( وذلك حتى نهاية سبتمبر من العام التالي ث وبشرط أن تكون مستوفاة 

 للقواعد اإلستيرادية.
 

ات المشار اليها التى ترد بعد ذلك التاريخ خصما  مقداره وتمنـح السيار 
%( عن كل سنة تالية محسوبا اعتبارا  من أول شهر أكتوبر من كل عام دون 5)

 اإلخالل بالخصم والشروط المشار اليها بالفقرة السابقة .
وال يجو  أن ت يد نسب الخصم المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين  
 % .50على 
 

 (30)مـادة 
 :  يـةاآلتالمستندات يلت م المستورد أو من يم له قانونا  بتقديم 

معتممدة  األصمليةبياناتمه مرفقما  بمه فماتورة الشمراء  ءبعمد اسمتيفا إقرار القيمة   -أ
من الغرا التجارية وبيرهمـا ممن المستنـمـدات المتعلقـمـة بتكماليا ونفقمـات 

ترتبمممة علمممى اسمممتيراد الشمممحن والتقممممـين وكافمممـة المصممماريا واألعبممماء الم
فمماتورة أن تتضمممن . ويجممب ها  فممي مينمماء الوصممول ـى تفريغممـالبضمماعة حتمم

إجممالي الم من  و        ث بيانمات كاملمة عمن اسمم البمائع والمشمترى الشراء
الوصمما الكامممل للبضممائع المسممتوردة  ث والمممدفوع فعممال  أو المسممتحق دفعممه

 وشروط التعاقد . 
المستندات الال ممة  بيرها منو المستنديةثمادات اإلعتو العقود والمراسالت  -ب

الجمممارك إذا كممان تحديممد القيمممة  التممى تطلبهمماإل بممات صممحة قيمممة الصممفقة 
 يتطلب ذلك .
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 (31مـادة )
يجو  بناء على طلب المستورد االفراج عن البضائع مع تقديم كفالمة ماليمة  

ن تحديمد القيممة بقيمة الضمريبة الجمركيمة وبيرهما ممن الضمرائب والرسموم إذا كما
كوعممماء لهمممذه الضمممريبة يسمممتغرق وقتممما  لتقمممديم مسمممتندات أو ايضممماحات البمممراض 

 التقييم.
 

 (32مـادة )
تعامل السلطات كل معلومات سرية بطبيعتها أو قدمت علمى أسماس السمرية  

ألبراض التقييم الجمركى باعتبارهما سمرية تمامما  ث وال تقموم بماالعالن عنهما دون 
خص او الحكومة التى قدمت هذه المعلومات اال بقمدر مما قمد تصريح محدد من الش

 يطلب افشاؤها فى سياق اجراءات قضائية .
 
 (33ادة )ـم

الحصمول  الجمركمى بناء على طلمب مكتموب يقمدم لمرئيس الموقمعللمستورد  
علي تفسير مكتوب من الجمارك عن الكيفية التمي تمم بهما تحديمد القيممة الجمركيمة 

 .للسلع محل التقييم  
 

 (32مـادة )
التقيمميم  ةللمسممتورد أو مممن ينيبممه قانونمما  الحممق فممي الممتظلم مممن قممرار لجنمم 

أمممام مممدير الموقممع أو المممدير العممام أو رئمميس االدارة المرك يممة  بممالموقع الجمركممي
 المختص وذلك قبل العرض على التحكيم . 

 
 (35مـادة )
يتعمين تحويلهما إلمى إذا كانت قيمة السلع الواردة محمددة بالعملمة األجنبيمة ف 

للعممالت األجنبيمة المعلمن ممن البنمك المركم ي وفقما لسمعر اإلقفمال العملة المصرية 
 .فى  خر يوم عمل سابق على تاريخ تسجيل البيان الجمركى 
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  انىالباب ال
 

 االجـــراءات الجمركية 
 
 

 .قوائم الشحن )المانيفست(  -

 .البيانـات الجمركيـــة  -

 .ى والمستخلصينالتخليص الجمرك -

 .معاينة البضاعة وسحبها  -
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 الفصل األول 

  قوائم الشحن " المانيفست "

 (36مــادة )
 : ىيشترط فى قوائم الشحن ما يقت

أن تكون واضحة وموقعا  عليها من الربان )قائد وسيلة النقل ( وموضحا  بها   -أ
ائع وان اسم وسيلة النقل وجنسيتها ورقم الرحلة وتاريخها وأنواع البض

كانت ممنوعة وعدد الطرود وعالماتها وأرقامها واسم الشاحن والمرسل 
 إليه والموانئ التى شحنت منها .

أن تتضمن أرقام الحاويات ومشمول كل حاوية وعدد الطرود وأرقام األختام  -ب
 المضروبة عليها .

ساعة من وصول  22وعلى الربان تقديم قائمة الشحن للجمارك خالل 
نقل على األك ر بدون حساب أيام العطالت الرسمية على ان يتم ذلك وسيلة ال

بطريقة الكترونية فى المواقع الجمركية المميكنة خالل  ال ة اشهر من تاريخ 
 صدور هذا القرار .

 
 (37مــادة )
يجو  قبول ملحق لقائمة الشحن عن بوالص واردة ضمن شحنة وسيلة  

 وذلك وفقا  للشروط اآلتية :النقل لكنها لم تدرج بقائمة الشحنث 
ساعة من وصول وسيلة النقل مرفقا  به تبرير من  22أن يقدم الملحق خالل   -أ

 الربان بقسباب عدم إدراج تلك البوالص بالقائمة.

أن يكون الملحق موقعا  عليه من المسئول بالتوكيل المالحي ومختوم بخاتمه  -ب
. 

أو   ورتها محررة بتاريخ الشحنأن ترفق به بوالص الشحن األصلية أو ص -ج
 سابقة عليه.

 أال يكون قد تم فتح الطرود أو الحاويات.  -د
 

وفى حالة قبول ملحق قائمة الشحن تطبق عليه ذات القواعد المطبقة على  -
 القائم.

 
 (32مــادة )

على مصلحة الجمارك االحتفاظ بقوائم الشحن واألوراق المنصوص عليها 
لمدة خمس سنوات ث ويجو  أن يتم الحفظ بالطرق فى المادتين السابقتين 

 االلكترونية .
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 (39مــادة )

على إدارات المنافستو استالم ومراجعة إخطارات بيانات قوائم الشحن 
فى اإلجراءات من مخالفات  عوالمستندات المرفقة والمالحق وتحديد ما يق

أو بالطرق  والغرامات المترتبة عليهاث ويجو  قبول قوائم الشحن مستنديا  
 االلكترونية.

 

 (20مــادة )

ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل األخرى أو من يم لونهم علي 
بالنسبة ويجو  ثالشحن وائمتسـليم البضـائع الـواردة وفقـا  لمقاديرها المحددة بق

ال تجاو  بشرط أأو ال يادة  النقصالتجاو  عن  (الصب)بضائع المنفرطة الىال
وال تخضع هذه النسبة ألى براماتث وال يجو  اإلفراج عن ال يادة إال  ث% 10

 بعد أداء الضرائب المستحقة عنها.
 

 (21مــادة )
عن فى البضائع المعبقة إذا كان ناشئا  الج ئي  النقصمسئولية عن التنتفي   

ضعا العبوات أو ما تقتضيه أعمال الشحن أو النقل أو التفريغ من تسرب بعض 
 0حده ىمن مشمول كل طرد عل تحسب% 5وذلك فى حدود  ثلالمشمو
 مسئولية عن النقص فى الحاالت اآلتية :التنتفي كما 
ي بت عدم شحن البضائع التوكيل المالحى صادر من  مستندتم تقديم إذا  -أ

 الناقصة 
ن ميناء وصول  خر ي بت أن البضائع الناقصة صادر م مستندتم تقديم إذا  -ب

 ناء .قد فربت فى هذا المي

بشرط عدم وجود مداخل أو  إذا وردت السفينة وكانت أختام عنابرها سليمة  -ج
 . مخارج أخرى بير المدخل الرئيسي لكل عنبر 

 .إذا وردت الحاويات بقختام سليمة وفقا  ألرقامها الموضحة بسند الشحن   -د
إذا وردت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح معها حدوا النقص قبل    -هـ

 لشحن .ا
وفى جميع األحوال تنتفي المسئولية عن النقص إذا كان ناشئا  عن 

 عوامل طبيعية أو قوة قاهرة .
)أ(        ويجب تقديم مستندات تبرير النقص المشار اليها فى البندين 

و)ب( من هذه المادة فى ميعاد بايته  ال ة أشهر من تاريخ انتهاء 
 التفريغ.
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 (22ادة )ـم

لسفن وقادة الطائرات ووسائل النقل األخرى أو من يم لونهم يكون ربابنة ا
قيمة الضريبة الجمركية عن النقص بير المبرر  عن مسئولين مدنيا  بالتعويض

ث وال يجو  البدء فى اتخاذ أى إجراءات قانونية ألحكام المادة السابقة وفقا  
 .فيها المنصوص عليهابشقنها إال بعد انتهاء المدة 

 

 (23ادة )ـم

تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقا  لالتفاقيات 
 البريدية الدولية .

 

 (22ادة )ـم

فمممى قممموائم المممواردة خطممماء لألبمممإجراء أى تعمممديل  يخممتص ممممدير المنافسمممتو
دفتر كمان بهمذا المدم طلب التعديل بعد القيمد قُ  ك.م ث فإذا 26الشحن قبل القيد بدفتر 

تعديل لمدير الجمرك المختص بالتنسيق مع المنافسمتو إذا ال إجراءاالختصاص فى 
 ل م األمر.

 
 (25ادة )ـم

 ائممةبق المسمتورد المواردالواقعمة فمى اسمم يجو  تصمحيح األخطماء الماديمة 
  ً التوكيل المالحمي بشمرط تقمديم المسمتندات المؤيمدة  على طلب يقدمه الشحن بناء 

 وبيرها.لصحة االسم ث كالفواتير أو االعتماد المستندى 

يعمد ذلمك ممن قبيمل إبفمال مما  ث دون أنيجو  تعمديل االسمم بقائممة الشمحنو 
 -: الحالتين اآلتيتينفى  ثيجب إدراجه

 
إذا كان اسم المستفيد بنكا أو توكيال  مالحيا  أو وكيال  للشحن معتمدا  لدى  - أ

الجممممارك أو شمممركة طيمممران أو وسممميلة نقمممل أخمممرى بشمممرط ان تكمممون 
 ع الواردة من الخارج باسم المعدل له .مستندات ملكية البضائ

 شمممرط أن تكممممونب(  TO Orderإذا كانمممت البوليصمممة واردة ألممممر )  -ب
 مستندات ملكية البضاعة الواردة من الخارج باسم المظهر له .

إذا تضمن تعديل اسم المستورد فى قوائم الشحن تنا ال  عن الملكية و
علمى النشماط الضمريبة  النسمبة المقمررة قانونما  تحمت حسمابتحصميل  يتم

من كل من المتنا ل والمتنا ل إليه ما لم يكن أحمدهما التجارى والصناعى
 .هذه الضريبة من ىأو كالهما معف
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 (26ادة )ـم

 -اآلتية : طبقا  للشروط الشحن ةيجو  تعديل العدد أو الو ن المدرج بقائم
ووكمالء  أن يقدم طلب التعمديل ممن التوكيمل المالحمى أو شمركات الطيمران -أ

الشمممحن المعتممممدين لمممدى الجممممارك وشمممركات النقمممل االخمممرى مصمممحوبا 
ممن الشماحن فمى الخمارج لتبريمر الخطمق فمى العمدد أو المو ن قبمل  سبفاك

ك.م أيهمما  26التسوية النهائية لشحنة وسيلة النقل أو قبمل القيمد بمدفتر 
 أسبق.

أن يرفمممق بالطلمممب المشمممار إليمممه بوليصمممة الشمممحن وجميمممع المسمممتندات  -ب
المؤيدة لصمحة العمدد أو المو ن كمالفواتير وبيمان العبموة أو أى مسمتند 

  خر ي بت ذلك.   
ويصدر قرار التعديل من مدير المنافستو مع مراعاة أحكام العجم  وال يمادة  -

 .ةبير المبررة الواردة بهذه الالئح

 

 (27ادة )ـم

م الشمحن بقموائالمحمددة  يجو  قبول طلبات التوكيالت المالحية لتعمديل الوجهمة
 -فى األحوال اآلتية :

إذا كممان تعممديل وجهممة البضممائع الممواردة برسممم المموارد النهممائي إلممي المنمماطق   -أ 
الحرة أو المنماطق االقتصمادية ذات الطبيعمة الخاصمة ممع تقمديم موافقمة هيئمة 

 االست مار أو هيئة المناطق االقتصادية .
 ثن الجمركممي عنهمماويسممت نى مممن ذلممك الرسممائل التممي لممم يممتم تسممجيل البيمما  

أو احمد ويجو  بناء علمي طلمب أصمحابها تحويلهما إلمي رسمـم الموارد النهمائي 
أو إعممادة شممحنها إلممي االنظمممة الجمركيممة األخممرى فممى حالممة تمموافر شممروطه 

 الخارج عن طريق الجمرك مباشرة . 
إذا كممان تعممديل وجهممة البضممائع الممواردة برسممم المنمماطق الحممرة أو المنمماطق  -ب 

ذات الطبيعممة الخاصممة إلممي وارد نهممائي مممع تقممديم موافقممة هيئممة  االقتصممادية
 حسب األحوال . بالخاصة  االقتصادية ذات الطبيعة  االست مار أو المنطقة

إذا كممان تعممديل الوجهممة للرسممائل الممواردة برسممم التران يممت إلممي وارد نهممائي  -ج 
 0والعكس قبل القيد بسجالت الجمارك 

إلغمـاء  يجمب  بعد القيد بسجالت الجممارك عديلإذا تم التوفى جميع األحوال 
 البيان السابق .

 

 

 ( 22ادة )ـم
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بمدائرتها  (المخما ن والسماحاتالمسمتودعات )تتولى أقسام حركة الجمرك جمرد 
 -: يقتيوفقا لما 

 .لساحات لللمخا ن وكل شهرين  أشهر ةالجرد الكلي ويتم كل  ال      -أ
 .يق معين بالجشنى شهريا الجرد الج ئي ويكون لمشمول طر   -ب 
  .هناك ضرورة لذلك تالجرد المفاجئ كلما كان -ج 

 
 (29ادة )ـم

   -تى بشقن إجراءات الجرد :يتبع اآل
   .يوم الجرد ذاتيتم إعداد كشا بالموجودات من الشركة الخا نة في   -أ  
  رئميس قسمم حركمة جمرد الموجمودات ومن مقمور حركمة  تشكل تتولى لجنة  -ب 

   .قتها على السجالتومطاب
فممي حالممة  و ثيحممرر تقريممر بنتيجممة الجممرد ويرفممع إلممي مممدير إدارة الحركممة  -ج 

المخممتص لتقمممدير  جمممركأو  يممادة يرفممع إلممي مممدير إدارة ال نقممصوجممود 
الشممئون  طممرختو ثأو ال يممادة نقصالضممرائب والرسمموم المسممتحقة علممي المم

 القانونية التخاذ الال م  .
 
 ( 50ادة )ـم

علممى طلممب صمماحب الشممقن تفريممغ البضممائع الممواردة مباشممرة علممى  يجممو  بنمماء
 : اآلتيةسائل النقل فى الحاالت وبالشروط و
 رسائل المشارطة البحرية . - أ
 البضائع بحكم طبيعتها من النوعيات اآلتية : - ب

 سريعة التلا م ل اللحوم والدواجن والمجمدات . - 1
والمخمما ن أو تلويمما بيرهمما   البضممائع التممى تتسممبب فممى تلويمما األرصممفة - 2

 .م ل مسحوق األعالا
البضمممائع التمممى تنفمممرط عنمممد تمممداولها بمممالتفريغ أو النقمممل م مممل مجمممرو   - 3

 البالستيك .
 البضائع الخطرة م ل الكيماويات والمفرقعات . - 4

 . المنفرطة ) الصب (البضائع  - ج
 البضائع العارية الواردة دون عبوات . - د
العدد الكبير التى تمرد فمى عبموات يمكمن معاينمة مشممولها بمالعين  الرسائل ذات - هـ 

 المجردة بشرط:
 تما ل العبوات . - 1
 واحد . جمركيلبند  أو خضوعهتجانس المشمول  - 2

 بضائع تسليم صاحبه التى ترد فى جواالت أو براميل بقعداد كبيرة . - و
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 (51ادة )ـم

سائل النقل )من تحت الشكة( علمى التفريغ المباشر على و نظامال يجو  تطبيق 
األصمممناا  بمممواقيالرسمممائل المممواردة ممممن أصمممناا الفمممر  ال مممانى ومممما دونهممما ث أو 

 .والموديالت
هذا النظمام علمى األصمناا التمى تمرد بقسمعار متعمددة إال إذا  تطبيق كما ال يجو 

الضمرائب والرسموم الجمركيمة وبيرهما ممن  حسمابأقر المستورد أو وكيله بقبوله 
 ب والرسوم على السعر األعلى .الضرائ

 
 (52ادة )ـم

 :  ىنظام التفريغ المباشر) من تحت الشكة( ث ما يقت يشترط لتطبيق
  مبررات  أو من ينيبه ذلك ث وأن يبين فى طلبهطلب صاحب الشقن يأن   -أ 

ويؤشر بذلك على  الجمركىث للبيانفقا ولنظام ا سحب الرسالة طبقا لهذا
 إذن اإلفراج .

بسداد البيان الجمركى كتابة على  أو من ينيبهث يتعهد صاحب الشقنأن  -ب 
الضرائب والرسوم الجمركية بالكامل وعدم المطالبة برد الرسوم عن أى 

 عج  يظهر عند الصرا )مبدأ القبول بالعج ( .
  للنظام على سحب الرسائل وفقا  ةمديرو المجمعات الجمركي أن يوافق -ج 

 المشار إليه.
دم المستندات الال مة لت مين الرسالة وإتمام اإلجراءات األولية عليها أن تق -د 

 وصدور إذن اإلفراج عنها .
استيفاء موافقات جهات الرقابة النوعية المختصة قبل اإلفراج فى حالة  -هـ

 ل ومها .
تخضممع البضممائع التممى يتقممرر اإلفممراج عنهمما تحممت هممذا النظممام إلجممراءات و  

والو ن أوال بمقول علمى ضموء طبيعمة الصمنا والعبموات  قالتحقالكشا والمعاينة و
 وفقا للقواعد التى تحكم هذه اإلجراءات .

تشممكل لهممذا الغممرض مممن مممقمور  بمعرفممة لجنممةالبضممائع وتممتم معاينممة هممذه   
علمممى أن يمممتم إ بمممات نتيجمممة المعاينمممة علمممى البيمممان  ثتعريفمممةرئممميس قسمممم تعريفمممة و
 المختص. مركجاللجنة من مدير ال رأىويعتمد  ثالجمركى

 
 ( 53دة )ـام

 جميممعوالطممرود البريديممة تحممت أالبضممائع فممى اإلرسمماليات  داسممتيرا يجممو  
 ويتم اإلفراج عنها وفقا لإلجراءات اآلتية: ثاألنظمة الجمركية واإلعفاءات

البريمد لنقلهما ممن المدوائر ب للمختصمينيقوم الناقمل بتسمليم الطمرود البريديمة  -أ
 المالحظة الجمركية . تالجمركية إلى جمارك البريد تح
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بفممر  اإلرسمماليات والطممرود البريديممة يوميمما تحممت  المختصممون بالبريممدقمموم ي  -ب
 المالحظة الجمركية وتصنيفها وقيدها بالحاسب االلي أو بالدفاتر .

تقوم اللجنة الجمركية وفى حضمور منمدوب البريمد فمور تقمديم الهيئمة بيانمات   -ج
ممع  وت مينهماظاهرية للطمرود ومعاينتهاالطرود واإلرساليات بإ بات الحالة ال

 تى :مراعاة اآل

إ بمممات نتيجمممة المعاينمممة وتحديمممد البنمممد الجمركمممى والقيممممة والضمممرائب  -1
 والرسوم المستحقة على النموذج البريدي .

أو  يادة أو اختالا فمى  نقصتحرير محضر إ بات حالة فى حالة وجود  -2
البريممدي أو  جممموذمشمممول الطممرود عممما هممو موضممح بمماإلقرار علممى الن

 المستندات المرفقة بالطرود .

 . استيفاء موافقات الجهات الرقابية واألمنية إن وجدت  -3

ر نماذج جمركية بدال من النماذج البريدية فمى حالمة طلمب اإلفمراج يحرت  -2
سمماليات البريديممة تحممت أى مممن الممنظم الخاصممة أو رعممن الطممرود أو اال

القيممة المحمددة  لمىجاريمة أو ت يمد عت اتل كميم اإلعفاءات أو كانت تم
 بالئحة القواعد المنفذة الحكام قانون االستيراد والتصدير .

اعتممماد النممموذج البريممدى مممن رئمميس قسممم التعريفممة ويعممد ذلممك بم ابممة  -5
 0االفراج الجمركى عن هذه الطرود  

تسممليم التممى تممم عممن اإلرسمماليات أو الطممرود رسممل البريممد نممموذج مجمممع ي - د
لي أو بالدفاتر لحفظهما بمإدارة آللقيده بالحاسب اصحاب الشقن مشمولها أل

 حفظ البيانات .

 اإلدراجتقوم حسابات جممرك طمرود البريمد بتقفيمل قيمودات طمرود البريمد فمي  -هـ
 برقم القسيمة. البريديةدفتر قيد الطرود  أواآللي 

 
 (52دة )ـام

يمتم تحريمر أن  ىيتولى جممرك طمرود البريمد تحديمد الضمريبة الجمركيمة علم
نموذج بريدي لكل طرد علمى حمدهث وال يجمو  تجميمع الطمرود فمى نمموذج أو بيمان 

 جمركي واحد لذات المتعامل أو بالنسبة للمستندات والخطابات.
 
 (55ادة )ـم

علممى  فممي حالممة تظلممم صمماحب الشممقن مممن الضممرائب والرسمموم المسممتحقة
كل ممدير الجممرك لجنمة الطرود واالرساليات البريدية وامتناعه عن استالمها ث يش

إلعممادة النظممر فممى هممذه الضممرائب والرسمموم ث وذلممك بعممد نقممل الطممرد البريممدي إلممى 
تخفمميض المركمم  الرئيسممي اذا كممان بمكتممب البريممد الفرعىثفمماذا انتهممت اللجنممة الممى 

لبريممد بالضممرائب والرسمموم المسممتحقة بعممد اخطممر يالضممرائب والرسمموم المسممتحقة 
يمممتم إخطممار صممماحب الشممقن بقمممرار المممرفض  رفمممض الممتظلمتعممديلها ث وفمممي حالممة 
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إعمادة  بريمديتعمين علمى ال الطمرد سمتالماإذا رفمض فم. واألسباب التمى يقموم عليهما 
أو    عنممه للمهمممل فممى حالممة التنمما لتسممليم الطممرد للجمممارك إلحالتممه التصممدير أو 

 .  الستالمه انقضاء المدة القانونية
 

 (56)ادة ـم

عن طريق الرسمائل أو  هماخراجإأو  واالجنبىيحظر إدخال النقد المصري 
 الطرود البريدية .

 
 (57ادة )ـم

علممى الطممرود  البريممد توريممد الضممرائب والرسمموم المسممتحقة علممى مكاتممب
 القوميمة هيئمةالالجممارك و مصملحة تفاق المبمرم بمينالالجمرك طبقا  ل ىلإ البريدية

 لبريد .ل
 
 (52)ـادة م

كافممة األنظمممة تحممت سمماليات يجممو  تصممدير البضممائع فممى طممرود بريديممة أو إر
 وفقا  لما يقتى :  ثوذلكالجمركية
نممموذج البريممد الجمركممي عممن أن يسممجل الراسممل البيانممات المطلوبممة ب -أ

 .ث وبحسب األحوال اإلرساليــات أو الطرود البريدية 
لبريد عرض اإلرسماليات والطمرود البريديمة ل القومية هيئةالتتولي أن  -ب

تحديممد الجهممات الرقابيممة واألمنيممة لمعاينتهمما وعلممي الجمممرك المخممتص 
التى يجب استيفاء موافقتهاثوالضرائب والرسوم فى حالة اسمتحقاقها 

تجممماو  الحمممدود وإتممممام إجمممراءات التصمممدير وذلمممك كلمممه بشمممرط عمممدم 
تجاريمممة وفقممما  لالئحمممة الالقصممموي لقيممممة اإلرسممماليات والطمممرود بيمممر 

 لقانون االستيراد والتصدير  .القواعد المنفذة 
  
رسممل رد اإلرسمماليات أو الطممرود التممى رفممض معلممي طلممب ال   بنمماءيجمموو 

المرسل إليه استالمها فى الخارج أو ارتدت لعدم االستدالل علي عنوانه وذلك بعد 
 .التقكد من عدم فتحها

  
الطرود المرتدة التمى تقماعس أصمحابها إحالة لمصلحة الجمارك الحق فى و 

 صممولها بعممد التقكممد مممن إخطممارهمعممن اسممتالمها خممالل أربعممة أشممهر مممن تمماريخ و
 . بإحالتها إلى المهمل
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  انىالفصـل ال

 البيانات الجمركية
 
 ( 59ادة )ـم

أو     المسمتوردةرسائل واإلفراج عن الاإلجراءات الجمركية يشترط إلتمام  
القيمد بسمجل المتعماملين ممع الجممارك علمى أن ترفمق بمسمتندات اإلفمراج المصدرة 
  .الشخصيلالستعمال  دما يرويست نى من ذلك  ملثمن بطاقة المتعاصورة 

عنمد االقتضماء بمإجراء تسمجيل مؤقمت  لمدير الموقع الجمركى المختص السمماحو 
ث بشمرط تقديممه البطاقمة المتعماملين بسمجل قيمدهلحين اسمتيفاء مسمتندات  للمتعامل

  الضريبية وشهادة التسجيل بمصلحة الضرائب على المبيعات .
 
 ( 60ادة )ـم

كمل  رط للقيد فى سجل المتعاملين مع الجمارك تقديم المستندات المبينة قمرين يشت
 حالة من الحاالت اآلتية : 

  :االتجاراالستيراد بقصد  - أ
  . البطاقة الضريبية  -1
  . قيد بسجل المستوردينالبطاقة   -2 

  . بمصلحة الضرائب على المبيعات تسجيلالشهادة  - 3
   :إلنتاجاالستيراد بقصد ا - ب 

  . البطاقة الضريبية  -1
مستند صادر من جهة رسمية ي بت النشاط االنتماجى أو الصمناعي أو   -2 

الخدمي أو بطاقة االحتياجات الصادرة من الهيئة العاممة للرقابمة علمى 
 الصادرات والواردات .

  شهادة التسجيل بمصلحة الضرائب على المبيعات .  -3
 :التصدير – ج

   . بنص خاصيست نى إال ما القيد بسجل المصدرينث  ما يفيد   -1
  . المبيعات علىبمصلحة الضرائب شهادة التسجيل  - 2 

  .البطاقة الضريبية  - 3
   :التوكيالت المالحية - د

 . البطاقة الضريبية  -1
   . جه تهاأو أ ترخيص و ارة النقل   -2 

 .الميناء شهادة التسجيل بهيئة الميناء للعاملين داخل    -3
مسممتند سممداد التممامين النقممدي ) عشممرة  الا جنيممه ( لممدى المنافسممتو   -4

 المرك ي.
   :الوكالء والوسطاء التجاريون - هـ
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  . بطاقة القيد بسجل الوكالء والوسطاء التجاريين -1

 البطاقة الضريبية  .   -2
   :مكاتب الخدمات العلمية  - و

  . العلمية بطاقة القيد بسجل المكاتب والخدمات -1

 البطاقة الضريبية . -2 
  . المتعاملون داخل نطاق الميناء -  
 

لسممفن وبيرهمما مممن االتموينممات والخممدمات واصممالح  ويجممب علممى متعهممدي
وبيممرهم تجممار مخلفممات السممفن والبحريمة  تالتوريممدا ىمتعهممدوالمنشمآت البحريممة 

 : اآلتيةالمتعاملين داخل نطاق الميناء  تقديم المستندات من 

  . مستند القيد بالهيئة القومية للتقمينات االجتماعية  -1 

  . مستخرج من السجل التجاري -2 

 البطاقة الضريبية . -3 

  . صورة ترخيص م اولة المهنة أو النشاط من الجهة المختصة  -4 

  . شهادة التسجيل بهيئة الميناء للعاملين بداخل الميناء -0 

 

 ( 61ادة )ـم

راءات ولمو ـعن أية بضاعة قبل البمدء فمى إتممام اإلجمجمركى تقديم بيانيجب 
على أن يكمون موضمحا  بمه كافمة  كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية

البيانات والعناصر التى تمكن من تطبيق االنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب فى 
  حالة استحقاقها.

 

 ( 62ادة )ـم

أو انقضماء ممدة المهممل أشهر  ستة لإلفراجبيانات الجمركية مدة صالحية ال
ث إال إذا كانممت هممذه تبممدأ مممن تمماريخ تسممجيلها بالسممجالت الجمركيممةأيهممما أقممربث 

أو كانت       المحاكملجان التحكيم أو  محل منا عة جمركية منظورة أمام البيانات
 انتهمماءشممهر مممن تمماريخ  محممل دراسممة ففممي هممذه الحالممة تنتهممي صممالحيتها بمضممي

 أو الدراسة أو الفصل فى الن اع. التحكيم
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 ( 63ادة )ـم
يجممب أن يرفممق بالبيممان الجمركممى المقممدم عممن البضممائع الممواردة المسممتندات 

 :اآلتية 
 بطاقة التعامل مع الجمارك. -أ 
 ث ويست نى من ذلك اإلفراج المسبق .المالحيإذن التسليم  -ب
 ق .أو صورة منها بالنسبة لإلفراج المسب بوليصة الشحن   -ج
 موافقة الجهة الرقابية أو األمنية المختصة حسب األحوال . -د  
 . الفاتورة التجارية -هـ
 . بيان العبوة أو بيان الو ن -و  
شهادة المنشق فى حالمة المطالبمة بإعفماء أو تفضميل جمركمى وأيمة حماالت   -   

 .أخرى وفقا  لالئحة القواعد المنفذة ألحكام قانون االستيراد والتصدير 
 

 ( 62ادة )ـم
يجب أن يرفمق بالبيمان الجمركمى المقمدم عمن البضمائع المصمدرة المسمتندات 

 :اآلتية
 بطاقة التعامل مع الجمارك  . -أ  
 . فى حالة توافره أذن الشحن  -ب 
  . الفواتير –ج 
 بيان العبوة .  -د  
 المختصة حسب األحوال .الرقابية أو األمنية جهة ال ةموافق -هـ

 
 ( 65ادة )ـم

مسلسل بعد التحقق ممن أنمه  يتم تسجيل البيان الجمركى لدى الجمارك برقم
مقممدم مممن صمماحب الشممقن أو مممن ينمموب عنممه ث ومممن اسممتيفائه للبيانممات المقممررةث 

 -: ويتبع اآلتي
أو   لكل نظام ممن المنظم الجمركيمة سمواء وارد ك.م  44يتم تخصيص دفتر   -أ  

 صادر .
تمدرج  ثلىرئ يستخدم في حاله تعطل الحاسب اآلدفتر طوامجمع يمسك بكل   -ب 

وتتم اإلجمراءات يمدويا  بكل مجمع ثبه البيانات برقم مسلسل طوارئ خاص 
 بذلك.مجمع وصدور تعليمات مدير المجمع بدفتر حوادا ال بعد القيد

بيانممات دفتممر الطمموارئ  إدراج االلمميبعممد عممودة العمممل بالحاسممب يجممب و
 ك.م االصلى . 44طوارئ برقم مسلسل ويقفل دفتر ال ثلىبالحاسب اآل
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 ( 66ادة )ـم

المخممم ن بدائرتمممه  ركك.م بمممالجم 44دفتر الجمركمممى بممم البيمممانيتعمممين قيمممد 
يست نى ممن ذلمك نظمام اإلفمراج المسمبق ث و هالرسالة وفقا لقوائم الشحن الواردة ل

 والمراك  الجمركية المتقدمة.
 -ى وفقا  لما يقتى :وتتم اإلجراءات اآللية بمعرفة مقدم البيان الجمرك

 إدراج البيانات بالحاسب اآللي:   -أ 
الجمركمممي  البيمممانيقممموم صممماحب الشمممقن ) أو ممممن ينيبمممه ( بمممإدراج بيانمممات 

 -: وبصفة خاصةطرق الربط اإللكتروني  من خالل إحدىبالحاسب اآللي 
النهايمة الطرفيمة بمكتمب المسممتورد ث أو ممن ينيبمه ث أو شمركات التخلمميص  •

 رتبطة بالنظام اآللي للجمارك.  الجمركي الم
 مرك  خدمة العمالء بالقطاعات الجمركية التنفيذية.  •
لمى لمصملحة الشركات اللوجسمتية المطمورة والمتصملة بشمبكة الحاسمب اآل •

 الجمارك.
إدراج البيانمممات و ث ةويراعمممى إدراج بيانمممات اإلقمممرار الجمركمممي كاملممم

ية لكل صنا من واقمع الفمواتير طبقا التفاقية منظمة التجارة العالم ةالسعري
 تفصيال  بالعملة األجنبية  .

 ثوفممى جميممع األحمموال يكممون إدراج البيانممات مسممئولية صمماحب الشممقن
صماحب الشمقن يجمب أن يكمون عمن وفى حالة تقديم اإلقرار بمعرفمة منمدوب 

 من الجمارك. ينمعتمدال ينمستخلصمن ال
حالمة وجموب العمرض علمي همذه الرقابية واألمنيمة فمي  رأي الجهاتاستيفاء   - ب

 . الجهات
بمعرفممة صمماحب الشممقنث بعممد طباعممة اإلقممرار  ملمما اإلقممرار الجمركمميتجهيمم    - ج

وصممورتين  ثاإلقمرار مممع المسمتندات المطلوبمةهمذا بإرفمماق  الممميكن ث وذلمك
   .من كل مستندضوئيتين 

ى شممباك المسممتندات المطلوبممة ( إلمم -المممميكن  اإلقممرارتقممديم ملمما اإلقممرار )    - د
 . ث مقابل إيصال استالماالستقبال في جمرك اإلفراج 
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 ( 46ادة )ـم

 44للقيـد بدفترى ـالجمرك البيـانعند تقديم ملا على الموظا المختص 

التقكد من توقيع الشخص الذى سيقوم بإنهاء اإلجراءات عن الرسالة بعد  ك.م

على البيان بصورة  توقيعه على القيمة المقر عنها بمعرفتهوالتحقق من رخصته 

 والتقكد من استيفاء البيانات ومراجعة كافة المستندات. ثمنفردة

 
والتماريخ فمى مكانمه بغمالا  ركك.م والجمم 44يتم إ بات رقم القيد بمدفتر و

لفممواتير وقمموائم التعبئممة االملما وعلممى جميممع مسممتندات الرسممالة المقدممة وخاصممة 
 التى تسلم لصاحب الشقن .

 لبيان .ميع المستندات المرفقة باختم جرك الجم وعلى

 

 ( 62ادة )ـم

التمى تمكمن ممن تطبيمق يجو  تعديل اإليضاحات الواردة فى البيان الجمركمى 
وقيمده للجممارك األنظمة الجمركية واستيفاء الضمرائب عنمد االقتضماء بعمد تقديممه 

قبممممل تحديمممد الطممممرود  مقبمممول ك.م( إذا تقمممدم صمممماحب الشمممقن بعممممذر44بمممدفتر )
فمى أى مرحلمة المواردة فمى همذا البيمان خطماء الماديمة يجو  تعديل األ اللمعاينةثكم
 .اإلفراجمن مراحل 

تعمديل فمى البيمان الجمركمى إال  بنماء  أىال يجو  إجراء وفى جميع األحوال 
 .لجمرك من مدير ا كتابيعلى قرار 

 

 ( 69ادة )ـم

عممن بضممائع مممن المممدوائر  لإلفممراججمركيمممة ال البيانمماتعنممد تقممديم يراعممى 
 -: ىما يقتالجمركية 

في حالة تقديم بطاقة المتعاملين مع الجمارك ال تطلمب المسمتندات المقيمدة  -أ
   .بها

 المقدمة للجمارك أصلية عدا اإلفراج المسبق  .المستندات أن تكون  -ب
تقممديم بيممان العبمموة عممدا حالممة اإلفممراج المسممبق واإلفممراج مممن  طأال يشممتر  -ج

إذا كممان مشمممول الرسممالة بضممائع منفرطممة المراكمم  الجمركيممة المتقدمممة 
)صممب( أو إذا كانممت الفمماتورة تشممتمل علممى بيانممات العبمموة أو تشممتمل علممى 

 أصناا متما لة داخل عبوات متما لة ..
 ال يجو  و ن األصناا الوارد سعرها بالفواتير بالوحدة وليس بالو ن . -د
 المخصص لذلك.عدم الكتابة يدويا  إال في حالة الضرورة وفي المكان  -هـ
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 عدم تكرار ما تم إنجا ه إليكترونيا بالطريقة اليدوية . -و
 أن يكتب االسم  ال يا  بجانب التوقيع . - 
 .مركي واحد بيان جنظامين جمركيين مختلفين في وفقا  لعدم اإلفراج   -ح
صمممماحب الشممممقن صممممرا مشممممول البوليصممممة الواحممممدة بنظممممامين  إذا طلمممب  -ط

قبممل إدراج البيانممات بالحاسممب اآللممي وترقيمممه يجممب فجمممركيين مختلفممين 

ويمتم  ثك.م التقدم للمنافستو المركم ي بطلمب تج ئمة البوليصمة 44 دفترب
عممن مشمممول كممل نظممام ببيممان جمركممى منفصممل ويجممو  التمتممع اإلفممراج 

 بالتخفيضات المقررة لصناعات التجميع عند االفراج بنظام الدروباك .

ضم أك ر ممن بوليصمة  ك.م44القيد بدفتر  لصاحب الشقن أو من ينيبه قبل  -ى
 ثولصاحب شقن واحد ثعلي نفس وسيلة النقل ةشحن على أن تكون وارد

على أن يتم توضيح أرقام تلك البموالص  ثومخ نه في نطاق جمركي واحد
 ببيان الوارد المقدم.
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 الفصل ال الا 

 التخليص الجمركى والمستخلصين

 

 (70مـادة )

لتخليص علي البضائع الخاصة بالغير إال بعد الحصول ال يجو  م اولة مهنة ا
 الا سنوات  علي ترخيص من مصلحة الجمارك ويكون هذا الترخيص لمدة 

 .وفقا  للقواعد الموضحة بهذه الالئحة قابلة للتجديد 
يجو  بناء قبل نهاية مدتهث وينتهي العمل بالترخيص إذا لم يتم تجديده  و

 شروط الترخيص بم اولة المهنةبشرط توافر  إعادة قيده علي طلب المستخلص
 .الالئحة  هالمنصوص عليها فى هذ

 

 (71مــادة )

للمستخلصين الجمركيين الذين سبق مع عدم اإلخالل بالمراك  القانونية 

 .ه الالئحةقبل العمل بهذالترخيص لهم بم اولة المهنة 

لحكم المـادة وفقا  البضائع يشترط فيمن ي اول مهنة التخليص الجمركي علي 

 السابقة ما يقتي :

 أن يكون متمتعا  بجنسية جمهورية مصر العربية .   -أ  
 أن يتخذ له مكتبا  مستقال  .   -ب 
 أن يكون حاصال  علي مؤهل عال .   -ج 

 سنة . 21أال يقل سنه عن     -د 
أو فمى     أال يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرا   -هـ 

إحدى جرائم التهريب الجمركمي مما لمم يكمن قمد رد إليمه اعتبمارهث وي بمت 
 ذلك بتقديم صحيفة الحالة الجنائية. 

أال يكون قد سبق فصمله ممن الخدممة فمى الحكوممة أو الهيئمـات العاممة أو     -و 
سممبق شممطب اسمممه مممن جممدول المستخلصممين الجمممركيين لسممبب مخممـل 

 ضي علي ذلك خمس سنوات.بالشــرا أو األمانـة ما لم يكن قد م
 أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها .    -  
أن يحضر الدراسات التدريبية التى تعمدها المصملحة وأن يجتما    بنجماح     -ح 

فمممى نهايتهممما امتحمممان الصمممالحية لم اولمممة المهنمممة ث ويعفمممى العممماملون 
حضمور  السابقون بمصلحة الجمارك الحاصلون علمى ممؤهالت عليما ممن

 الدراسات التدريبية بشرط اجتيا  امتحان الصالحية المشار اليه .
 تقديم بطاقة ضريبية .   -ط 
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 (72مــادة )

مرفقا   المعد لذلكعلي النموذج التخليص الجمركي يقدم طلب م اولة مهنة 

المادة به الشهادات والمستندات الم بتة لتوافر الشروط المنصوص عليها ب

 السابقة.

 شخاص االعتباريين لأل لنسبةبا

 يجو  الترخيص لألشخاص المعنوية بالشروط التالية :

 تقديم السجل التجارى . -أ 

 أن يكون للشركة مقرا  مستقال  . -ب 

 اال يمارس عمليات التخليص إال من ينطبق عليهم شروط المادة السابقة. -ج 

 

 (73مــادة )

 مقدارهيودع كل مكتب تخليص جمركي تقمينا  نقديا  بمصلحة الجمارك 
من على المكتب  يجو  للمصلحة الخصم منه وفاء لما يستحق ثخمسة  الا جنيه

المخالفات التى تقع منه أو من المستخلصين التابعين له  برامات وتعويضات عن
ولتعويض المصلحة عما قد يقع منهم أو بسببهم من األضرار أ ناء القيام بقعمال 

مة ما يتم خصمه من برامات أو ث على أن يستكمل هذا المبلغ بقيالتخليص
 .تعويضات 

 

 (72مــادة )

 علي المستخلص الجمركي مراعاة ما يقتي :

يختم بخاتم مصلحة الجمارك تقيد به الرسائل إمساك سجل خاص مسلسل  -أ 
البيان مع إ بات رقم  ةالتى يتولى التخليص عليها بقرقام مسلسل

ويلت م بتقديمها ث الجمركي ورقم وتاريخ القسيمة الجمركية الخاصة
 . للجمارك عند طلب مراجعتها

أن يسلم عميله بيانا  تفصيليا  موقعا  عليه ومختوما  بخاتم المكتب   -ب
 بالمصاريا وأجر التخليص والضرائب والرسوم المسددة .

 السجل وبالمستندات لمدة خمس سنوات . أن يحتفظ بهذا -ج 
 

 (75مــادة )

امة ووحداتها ـات العـوالهيئ ةـحكوميالح الـوالمص و  للو اراتـيج
والشركات والسفارات االقتصادية وشركات قطاع األعمال العام وما فى حكمها 

التجارية واإلنتاجية التخليص الجمركى علي بضائعها بواسطة العاملين فيها 
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وذلك بناء علي تفويض كتابي  ثبشرط حصولهم على دورة التخليص الجمركى
أي منهم وإخطار الجهة  ىرك الحق فى االعتراض علولمصلحة الجما ثمنها

 التابع لها بقسباب االعتراض.

 

 (76مــادة )

ن تشكل بكل إدارة مرك ية هيئة تقديبية تتولى مساءلة المستخلصين ع
مدير عام يختاره رئيس اإلدارة  التي تحال اليهاث برئاسةالمخالفات التى تقع منهم 

  ث وعضوية كل من:المرك ية المختص
 (عضوا  ) ................................. مدير الشئون القانونية   -أ 
 يختاره رئيس االدارة المرك ية  مندوب عن المستخلصين  -ب 

 (عضوا  )................................................المختص       
 

 .على أن تكون مسببة بقبلبية اآلراء  اقراراتههيئة صدر التو

 

 (77ادة )مـ

 :تقديبية توقيع أى من الج اءات اآلتية اليجو  للهيئة 
 اإلنــذار .    -أ 
تضاعا األولي وللمرة ستة أشهر عن المخالفة  علىاإليقاا لمدة ال ت يد   -ب

 .خالل  الا سنوات مخالفة فى حالة تكرار ارتكاب الالعقوبة 
 الترخيص. إلغاء   -ج 

 ثال بعد تصديق رئيس مصلحة الجماركإ ةنافذهيئة التوصية كون توال 
 .ونهائية وتكون قراراته واجبة التنفيذ  ج اءوله خفض ال

 

 (72مادة )

توقيع أى من الج اءات التقديبية المنصوص عليها فى المادة   ال يجو 

السابقة على المستخلص الجمركى إال بعد التحقيق معه وسماع دفاعه بمعرفة 

 0الجمارك

حالة ارتكاب المستخلص الجمركى مخالفة جسيمة  ولو ير المالية فى 

وقا الترخيص الممنوح له إلى حين انتهاء الهيئة من اصدار توصياتها 

 والتصديق عليها .
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 (79مـادة )

يتولى مدير الجمرك الذى وقعت فى دائرته المخالفة تبليغ الج اءات 
والتعريفات الموقعة على المستخلصين لإلدارة المرك ية للبحوا االقتصادية 

 لقيدها فى السجالت وإعالم كافة القطاعات الجمركية بها .
 

 (20مـادة )

فى  ضده صدور حكم نهائييلغى الترخيص الممنوح للمستخلص فى حالة      
أحد شــروط الترخيص بم اولة  أو فقدهجناية أو جنحة مخلة بالشرا أو األمانة 

 .المهنة 

 

 (21مـادة )

 لفئات التالية طبقا  لألحكام المبينة قرين كل منها:يجو  استخراج تراخيص ل
 مساعد مستخلص :   -أ 

ويصدر الترخيص لمكاتب التخليص العمومية بالعدد المناسب لحجم    
عملها. ويتم استخراجها دون التقيد بالشروط المقررةث ويقتصر عمل 
المساعدين على األعمال المساعدة للمكتب وال يحق لهم التواجد فى 

 احل الكشا والت مين .مر
 المستخلص التابع لمكتب :  -ب 

وتسري عليه شروط استخراج رخصة المستخلص العمومي عدا شرط  
تقسيس مكتب وشرط سداد التقمين . ويعمل المستخلص التابع لمكتب 
المستخلص العمومي من خالل المكتب ويقتصر عمله على عمالء 

 المكتب التابع له فقط .

 المندوب :  -ج 

تقدم طلبات استخراج بطاقات المندوبين إلدارة أو أقسام شئون    
أو        المستخلصين مرفقا  بها المؤهل الدراسي وتفويض من الجهة 

 الشركة التابع لها بالموافقة على استخراج البطاقة .

 

 (22مـادة )

يكون إصدار مصلحة الجمارك لتراخيـص التخليص على البضائع وفقا 
 صة بذلك .الخاللنماذج 
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 رابعالفصل ال

 وسحبها ةمعاينة البضاع

 

 ( 23مادة )

معاينممة وفحممص الرسممائل الممواردة للممبالد بمعرفممة أى مممن الجهممات   ال يجممو
العاملممة بممالموانئ المختلفممة قبممل بممدء اإلجممراءات الجمركيممة وفممى وجممود منممدوبي 

 اإلدارة الجمركية .
 

منيمة يمتم التقمدم بهما وفى حالة وجود إخباريات أو معلومات لمدى أى جهمة أ
للجمممارك علممى أن يممتم التحقممق منهمما أ نمماء إتمممام إجممراءات الفحممص والمعاينممة 

 بالجمرك المختص.

 

 ( 22مادة )

نتقمماء لمخمماطر بمصمملحة الجمممارك تحديممد معممايير االاإلدارة العامممة لتتممولي 
 والمعاينة وتخ ينها بالحواسب اآللية وتحدي ها .

 

 ( 25مادة )

) ارات اإلفممراج ـتندات وتحديممد مسممـخممتص فحممص المسممرك المـالجممم يتممولى
 ثوفقمما  لمعممايير قواعممد المعلومممات بالحواسممب اآلليممةأحمممر (  –أصممفر  –أخضممر 

فممى حالممة توقمما الحاسممب  ا  وعلممى مممدير التعريفممة المخممتص تحديممد المسممارات يممدوي
 .لى اآل

 

 ( 26مادة )

وسرعة  تنشق بمصلحة الجمارك ادارة لخدمة كبار العمالء تتولى تيسير

االفراج عن الرسائل الواردة لهم وفقا للشروط والقواعد التى يصدر بها قرار من 

 رئيس مصلحة الجمارك .

 

 ( 27مادة )

 بشقن أساليب المعاينة لألبراض الجمركية : ما يلييراعى إتباع 
رسممالة بممما فممى ذلممك قطممع بيممار السمميارات  أليالحممد األدنممى لنسممبة الكشمما    -أ 

د الرسممالة بشممرط أن تقممدم الفممواتير وقمموائم التعبئممة % مممن عممدد طممرو15
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المعتمممدة وأن تشممتمل علممى الماركممات أو العالمممة التجاريممة ورقممم الصممنا 
 وبيرها من المراقيم والعالمات والحروا التى تحدد الصنا .

تخفمميض هممذه النسممبة فممى حالممة الرسممائل لمممدير التعريفممة المخممتص يجممو  و
حالمة عمدم وفمى  ثكانت عبواتهما متجانسمة إذا القابلة للكسر أوالكبيرة العدد 

تقممديم قمموائم التعبئممة المسممتوفاة للشممروط المشممار إليهمما يممتم جممرد الرسممالة 
بالكاممل وإ بممات العالمممات والماركممات والمممراقيم التممى تحممدد األصممناا ث كممما 
يممتم هممذا اإلجممراء فممى حالممة اخممتالا محتويممات الطممرود عممن كشمموا التعبئممة 

 لك بناء على عرض من اللجنة الجمركية.وذ ثالمستوفاة للشروط

 (%1ممما فممى حكمهمما )نسممبة الكشمما للبضممائع الممواردة لألجهمم ة الحكوميممة و  -ب 
 من المشمول بشرط تقديم قوائم تعبئة .

بالكاممممل )الجمممرد الرسمممائل المسمممتعملة و األسمممتوكات و المرتجمممع يمممتم كشممما  -ج 
 التفصيلي(.

 فى األحوال اآلتية:يكون إل اميا  فتح كافة طرود الرسالة وجردها تفصيال  -د 

 .توافر معلومات جدية بوجود مخالفة فى الرسالة   -1

طممرود خاليممة الماركممات والعالمممات التجاريممة المطبوعممة عليهمما الورود   -2
 ضمن الرسالة أو كانت هذه العالمات باليد .

إذا خالا مشمول أحد الطرود التى يتقرر انتخابهما للفمتح ممن الرسمالة   -3
 البيانات الواردة فى المستندات المقدمة .

 الطرود بير السليمة تفصيال عند االستالم .إذا لم يسبق جرد   -4
بمعاينة البضمائع العاريمة )المنفرطمة وتلمك التمى تتحمدد قيمتهما بمالو ن(  يكتفي -هـ

 إذا كان المشمول ظاهرا للعين المجردة.
 

 م السحب المباشر .انظال تخل هذه القواعد باألحوال يجب أ وفي جميع

 

 ( 22مادة )

فى حالة اإلفراج عن البضائع واألشياء الواردة برسم إعمادة التصمدير تحمت 
معاينمة همذه المواردات التمدقيق فمى كشا وأى من النظم الجمركية فإنه يتعين عند 
 التوصيا بحيا يكون نافيا للجهالة.

 

 ( 29مادة )

 :باألشعةمحطات الكشا ل التاليةإخضاع الرسائل  يجب
 .رسائل التران يت الواردة برسم المناطق الحرة العامة    -أ 
 .ةالرسائل التى تحوى صنفا واحدا وطرودها متما ل  -ب 
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على أن توضح  ثأهمية فحصها باألشعةرك المختص رى الجميالرسائل التى   -ج 
 .أو من ينوب عنهرك فة مدير الجماألسباب على البيان الجمركى بمعر

 

 ( 90مادة )

 على الوارد النهائي التالية اإلجراءات الجمركيةتتبع 
 -إدراج البيانات بالحاسب اآللي:   -أوال :
يتم إدراج البيانات بمعرفة صاحب الشقن أو من يم له قانونما  بقحمد طمرق    -أ 

 بالنظام اآللي بمصلحة الجمارك. االلكترونيةالربط 
يحتموي ث تقبال بالجمرك المخمتص المميكن بشباك االس البيانيقدم ملا   -ب 

علممي البيممان الجمركممي المممميكن والمسممتندات المطلوبممة حسممب الغممرض 
 من االستيراد .

المممميكن البيممان علممي  هإيصممال بعممد اسممتيفاء توقيعمملبيممان يسمملم لمقممدم ا  -ج 
 ومراجعة المستندات المرفقة .   

مسمتندات  ميمتم تحديمد مسمار اإلفمراج ) اخضمر ـ اصمفر ـ احممر ( وتمرقي   -د 
 الجمركي البيان برقم  ةالملا بالخرامة اآللي

 ختم بالا الملا بتاريخ وساعة تقديمه.  -هـ
 
 :   يتبع ما يقتي في حالة اإلفراج عن الرسالة بالمسار األخضر   - انيا :
يحال الملا إلي اللجنمة المختصمة لمراجعمة البيانمات الموضمحة بمعرفمة      -أ

للتقكد من إدراج مفمردات الفماتورة بالكاممل صاحب الشقن علي اإلقرار 
 .اإلستيراديةواستيفاء النواحي العبوة مع الفاتورة  بيانومراجعة 

بيمان الفي حالة وجوب عرض الوارد علي جهات رقابية أو أمنية  يخمتم   -ب 
بخاتم اسمتيفاء النمواحي الرقابيمة قبمل الصمرا ويسملم لصماحب الشمقن 

ور طبق األصل من الفاتورة وبيمان نسخة جهات العرض مرفقا  بها ص
جهمات تقمدم نسمخة جهمات العمرض همذه الالعبوة وبعد استيفاء موافقة 

 .بها الموافقات المطلوبة  موضحا  
 :التخاذ ما يقتيإحالة الملا إلي الحسابات    -ج 

 إضافة أي رسوم لم تدرج بالحاسب اآللي  -1

بقحممد طممرق أداء صمماحب الشممقن أو مممن ينيبممه للضممرائب والرسمموم  -2
 السداد المقبولة جمركيا  .

سممداد الضممرائب والرسمموم تقممديم صمماحب الشممقن أو مممن ينيبممه قسممائم     -د 
 لى للتقكد من سداد الضرائب والرسوم.لموظا الحاسب اآل

يسمملم لصمماحب الشممقن أصممل إذن اإلفممراج مرفقمما  بممه صممورة طبممق األصممل  -هممـ 
"ال مممممانع مممممن التسممممليم وبيممممان العبمممموة موضمممحا بممممه  وإذنللفممماتورة 
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الصرا" مقابل إعادة اإليصال السمابق اسمتالمه وترسمل صمورة أذون 
ويرسممل إخطممار للشممركة بعممد ختمهمما بخمماتم شممعار الجمهوريممة اإلفممراج 

 .الخا نة )في حالة الربط االليكتروني ( و تصرا الرسالة 
في جميع األحوال لمدير الجممرك ألسمباب مبمررة إن يحمول مسمار اإلفمراج و

 .ي أحمر من أخضر إل
 

لمسمتندات السمتيفاء افى حالة المسار األصفر يعاد الملا لصاحب الشمقن    - ال ا :
 .المطلوبة 

 

 -األحمر يتم اآلتي : اإلفراج بالمسارفي حالة    -رابعا :
 صاحب الشقن بموعد ومكان المعاينة. يخطر   -أ 
 -تي:باآل للقياملجان الت مين  ىالجمركية عل البياناتيو ع ملا   -ب 

لقواعمممد التقيممميم الموضمممحة بهمممذه الالئحمممة مراجعمممة القيممممة طبقممما   -1
 والتقكد من إدراج كافة بيانات الفاتورة بالبيان المميكن .

ومطابقتممممه  جمركيممممةمراجعممممة البنممممد الجمركممممي طبقمممما  للتعريفممممة ال -2
 لتوصيا صاحب الشقن للصنا.

سممواء التقكممد مممن إدراج كافممة مفممردات الفمماتورة بالحاسممب اآللممي  -3
 بالنسبة للكميات أو األصناا أو  سعر الوحدة .

 استيفائها .والتقكد من  اإلستيراديةمراجعة المستندات  -4

بمممـ "اسمممتيفاء الجهمممات الرقابيمممة واألمنيمممة والمعاينمممة البيمممان خمممتم  -0
وذلممك فممي حالممة وجمموب العممرض علممى والمطابقممة قبممل الصممرا" 

البيمان يخمتم  هذه الجهاتث وفي حالة عدم وجموب العمرض عليهما
 .بـ  "تتم المعاينة والمطابقة قبل الصرا "

    أسممماء لجنممة المعاينممة يحممدد يعتمممد رئمميس قسممم التعريفممة قممرار اللجنممة و  -ج 
 . ليا  أو يدويا   ) مقمور التعريفة ـ مقمور الحركة (

 المقممررةالضممرائب و الرسمموم  أو مممن ينيبممه بممقداء يقمموم صمماحب الشممقن  -د 
ويسملم لصماحب الشمقن أصمل ستقبال بمما يفيمد السمداد يتقدم لشباك االو

إذن اإلفراج مرفقا  به صمورة طبمق األصمل ممن الفماتورة وإذن التسمليم 
مقابممل اسممترداد اإليصممال المسمملم لممه عنممد تقممديم الملمما وصممورة إذن 

       يتوجمممه بعمممد ذلمممك لمكمممان التخممم ين للمعاينمممة  مممم ث اإلفمممراج للجممممرك 
 .الرقابية واألمنيةجهات لاوالمطابقة واستيفاء موافقة 

تتواجد لجنة المعاينة والمطابقة الجمركية ) مقمور التعريفمة ـ  ممقمور  -هـ 
الحركة ( في  مكان التخم ين فمي الموعمد المحمدد وفمي وجمود صماحب 

ث وذلممك لمطابقممة النسممبة المطلمموب مطابقتهمما علممى الشممقن أو مممن ينيبممه
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    ات الجمركيمممممة تمممممتم اإلجمممممراء أنعلمممممى الفممممماتورة أو بيمممممان العبممممموةث 
بالتنسممميق ممممع الجهمممة الرقابيمممة أو األمنيمممة  والرقابيمممة فمممى  ن واحمممد

 المختصة.
فمممي حالمممة وجمممود مالحظمممات أو طلمممب  م يمممد ممممن يبلمممغ صممماحب الشمممقن   -و 

 .  الستيفائهاالمستندات 
 
فى حالة االختالا يمتم الجمرد التفصميلي للجميمع وتحمرر اسمتمارة جمردث   -  

عمداد مختص بمراجعة الكميمات وحصمر االلهو اويكون مقمور الحركة 
ممممقمور التعريفمممة بالمعاينمممة والتوصممميا خمممتص وتوضممميح الممممراقيم وي

 الفني للصنا.
مقمور التعريفمة قوم في حالة المطابقة واستيفاء موافقة جهات العرض ي -ح 

و يوقمممع بمممال ممممانع ممممن الصمممرا ذن اإلفمممراج وصمممورة إأصمممل بخمممتم 
 ىذلك علممـممـخصص لـممـالمكممان المبالمطابقممة مممن اللجنممة الجمركيممة فممي 

 ثالمميكن دون الحاجة لكتابة المعاينة أو تحرير استمارة جمردلبيـــان ا
ويقوم الجمرك بإرسال الصورة لباب الصرا وتسمليم األصمل لصماحب 

 .الشقن
عدم المطابقة  يلغى أصل إذن اإلفراج بوضع اكالشمية "عمدم  ةوفي حال  -ط 

قن وتحممرر مممذكرة بمماالختالا المطابقممة" ويممتم سممحبه مممن صمماحب الشمم
إلعممادة اإلجممراءات حسممب المموارد الفعلممي واتخمماذ اإلجممراءات القانونيممة 

 . ركالجم إدارةبواسطة مدير 
 

 ( 91مادة )
علمى حمدة ممع بوليصمة كمل صمرا  ةتج ئمأو ممن ينيبمه طلمب لصاحب الشمقن 
علمممى التج ئمممة إعفممماء أو تخفممميض ممممن الضمممرائب والرسممموم مراعممماة أال يترتمممب 

 .أو تج ئة الطرد الواحد وبيرها من الضرائب والرسوم  الجمركية
 

 ( 92مادة )
على النحمو  اإلجراءات الجمركية على الواردات فى حالة تج ئة البوليصةتتم 
 اآلتي:
بيانمات البوليصمة بالكاممل  بكامل المشمول تدرج بهمركي ـجبيــان رر ـيح  -أ 

موضمممح اسممممه ك.م ث  باسمممم المسمممتورد ال 44دفتر بالحاسمممب اآللمممي بممم
اسمممتيفاء تقشممميرات االتفاقيمممات والمعاينمممة والمطابقمممة وتمممتم بالمنافسمممتو 

 .أن وجدت  وموافقة الجهات الرقابية واألمنية 
للسمممحب الج ئمممي لمشممممول بطلمممب أو ممممن ينيبمممه يتقمممدم صممماحب الشمممقن  -ب 

وأرقامها من أصمل المطلوب سحبها دد الطرود البوليصة يتضمن بيان ع
موافقمة يحمرر بيمان جمركمي بالمشممول الج ئمي وفى حالة ال ثوصورتين
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علممى أال ت يممد التج ئممة علممى  ممالا مممراتث ولممرئيس اإلدارة المرك يممة 
 .المختص االست ناء من ذلك ألسباب مبررة 

تحديد الضرائب والرسوم المستحقة علي الكميمات تقوم اللجنة الجمركية ب -ج 
 اريخ القيممدالمعلممن فممي تممالصممرا ث وذلممك طبقمما  لسممعر المطلمموب سممحبها 

والبنممد الجمركممي المطبممق عنممد علممى البيممان الجمركممىث ك.م  44بممدفتر 
 .اإلفراج

حركمممة لمراجعمممة الطمممرود وأرقامهممما الترسمممل صمممورة الطلمممب إلمممي إدارة   -د 
 والصورة ال انية إلي قسم األرصدة لخصمها من رصيد البوليصة  .

صممم مممن بالكميممات المممراد صممرفها وتخ اإلفممراجيحممرر أصممل وصممورة إذن  -هممـ
 44بقرقممام جانبيمة مممن رقممم  اإلفمراجتممرقيم إذن ث ويمتم الجمركممي البيمان
 ك.م 

مشمممول الضممرائب والرسمموم وخصممم الكميممات المنصممرفة مممن  أداءبعممد   -و 
الج ئمممي  اإلفمممراجلصممماحب الشمممقن إذن البيمممان الجمركمممى األصممملي يسممملم 

صورة طبق األصل من طلب السحب موضحا  به عدد الطرود وبمرفقاته 
مممع إ بممات رقمممم بقسمممم اإلجممراءات لمسممتندات تحفممظ هممذه اث وامهمماوأرق

 االصلى وصورة من إذن اإلفراج . قسيمة السداد وتاريخها على البيان
علممى ان يراعممى صممرا الجمم ء األخيممر علممى البيممان االصمملىث وترفممق بممه 

 كافة المستندات األصلية .
 

 ( 93مادة )

بضمائع المسمتوردة ذات يجو  بناء على طلب صاحب الشقن إجراء معاينة ال
 الطبيعة الخاصة وألسباب مبررة خارج الدائرة الجمركية وفقا  لإلجراءات اآلتية :

موافقة رئيس مصلحة الجمارك أو رؤسماء القطاعمات الجمركيمة علمى همذا  -أ 
 اإلجراء .

 تشكيل لجنة جمركية بعد سداد عوائد االنتقال المقررة . -ب 
عة وتقمدير الضمرائب والرسموم المسمتحقة تحرير بيان جمركي عن البضما -ج 

 من واقع المستندات وتسدد بصفة أمانة .
تنقمل الطمرود الممراد معاينتهما بعمد وضمع السميول الجمركيمة عليهما بجانممب  -د 

السيل المالحى إن وجد تحمت رقابمة وإشمراا الجممرك إلمى مقمار الجهمة 
 أو المصنع لحين اجراء المعاينة .

السممميول الجمركيمممة ومعاينمممة وة بفمممض األختمممام تقممموم اللجنمممة الجمركيممم -همممـ 
ومطابقة الرسالة على المستندات وتسموية األمانمة إلمى قطعمي وتحصميل 

 وجدت . الفروق إن

 

 ( 92مادة )
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 اإلفراج المسبقحالة فى على الوارد النهائي التالية اإلجراءات الجمركية تتبع 
 :: قبل وصول البضاعة  أوال 

تممام اإلجمراءات بنظمام اإلفمراج طلمب إلب ن ينيبهأو م صاحب الشقنتقدم ي  -أ 
 ما ي بت شحن البضاعة من الخارج. مرفقا   المسبق

فى حالة وجود مخالفة استيرادية تتم االجراءات بجممرك الوصمول وتلغمى  -ب
 االجراءات المتخذة بمرك  االفراج المسبق .

ات يحممرر بيممان جمركممي بمركمم  اإلفممراج المسممبق بعممد اسممتيفاء المسممتند -ج 
تم المراجعممة المسممتندية المطلوبممة ويممتم تحديممد مسممار اإلفممراج حيمما تمم

الضممرائب  أداءبعممد أو مممن ينيبممه واإلجممراءات ويسمملم لصمماحب الشممقن 
صممورة طبممق مرفقمما  بهمما العممرض  والرسمموم إذن اإلفممراج ونسممخة جهممات

 األصل من الفواتير وبيان العبوه .
 

 : انيا : بعد وصول البضاعة
قن أو من ينيبه إلى الجمرك المختص بمستندات اإلفمراج يتقدم صاحب الش -أ 

باإلضمممافة إلمممى إذن التسممممليم المالحمممي وصمممورة ضمممموئية منمممه واصممممل 
 المستندات في حاله عدم تقديمها عند إتمام اإلجراءات األولية .

رك ث ويممربط يممتم اسممتدعاء البيممان الجمركممي علممى النهايممة الطرفيممة بممالجم -ب 

 ك.م( . 44دفتر ) تسديد رقم البوليصة ب المنافستو بالبيان المميكن
 اإلفراج بالمسار  األخضر : ةفي حال -ج 
بعد اسمتيفاء جهمات العمرض أصمل إذن يسلم لصاحب الشقن أو من ينيبه       

 وإذن ةاإلفراج مرفقما بمه صمور طبمق األصمل ممن الفمواتير و بيمان العبمو
اج وترسمممل صمممورة ممممن إذن اإلفمممر ثالتسمممليم ليتوجمممه لصمممرا الرسمممالة

ومرفقاته لباب الصرا  ويختم أصل وصورة أذن اإلفراج " ال مانع من 
 . ويصبح السداد نهائي الصرا" 

 في حالة اإلفراج بالمسار األحمر :  -د 
 إلتممام ثمستندات اإلفراج للجنة المعاينة أو من ينيبه يسلم صاحب الشقن     

ى حالمممة وفممم ثاإلجمممراءات الجمركيمممة والرقابيمممة واألمنيمممة فمممي  ن واحمممد
أصمل  أو ممن ينيبمه جهات يسلم لصماحب الشمقنهذه الالمطابقة وموافقة 

إذن اإلفراج بمرفقاته ليتوجه لصرا الرسالة بعد ختمه بـ "ال ممانع ممن 
 .ويصبح السداد نهائيا   الصرا"

حيما يخطر الجمرك المختص باإلفراج بالمطابقة والموافقة على الصرا  -هـ
 ـج بمرفقاتمه لبماب الصمرا بعمد ختمهما بمصورة إذن اإلفرايقوم بإرسال 

 .لمضاهاتها على األصل عند الصرا "ال مانع من الصرا" 
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صمممل إذن أا يسمممحب اصمممنوجمممود اخمممتالا فمممي الكميمممات أو اال ةفمممي حالممم -و 
الضمرائب والرسموم  عماد احتسمابيوبالكامملث ويتم جرد الرسالة  اإلفراج

 حسب الوارد الفعلي مع اتخاذ اإلجراءات القانونية .
و األمنيمة اإلفمراج عمن الرسمالة يسمحب أرفض الجهات الرقابيمة  ةفي حال -  

أصل إذن اإلفراج ويرفق به نسخة جهات العمرض موضمحا بهما المرفض 
وترسمل إلمى وتتخذ اإلجراءات المتبعة سواء بإعادة التصدير أو اإلعمدام 

 اإلفراج المسبق التخاذ إجراءات رد الضرائب والرسوم .مرك  

 

  (95مادة )

 على النحو اآلتي : اإلجراءات الجمركية لإلفراج عن البترولتتم 
طلبمات  إلعمدادبالتقمدم لجممرك البتمرول ينيبمه من  أوالشقن  صاحبيقوم   -أ 

 مشتقاته.  أومنتجاته  أو ا  خام ا  تخ ين سواء كان الوارد  يت
كشموا بهمذه المواردات طبقما  لمحاضمر  بإعمدادحركة البترول  إدارةتقوم  -ب 

بمعرفمممة لجمممان القيممماس والمم مممل فيهممما جممممرك  المعمممدةلقيممماس الفعليمممة ا
 .جمرك هذا ال ىبصفة دورية ال وإرسالهاالبترول 

بجمممرك البتممرول بتسممجيل بيانممات الممواردات فممي  األرصممدة إدارةتقمموم   -ج 
تشمممل البيانممات النمموع علممى أن  ثمعممده لممذلكالدفاتر المم أوالحاسممب اآللممي 

 الوارد لها  جهةأو ال والكمية واسم الشركة
عمن واردات  اإلفمراجعنمد الرببمة فمي  صاحب الشمقن أو ممن ينيبمهيقوم  -د 

الجمركي بالحاسب اآللي وتقمديم البيان بيانات  بإدراجالبترول ومنتجاته 
الجمركيمممة المقمممررة  اإلجمممراءاتلجممممرك البتمممرول التخممماذ بيمممان ملممما ال

بنظممام  راجالمحممددة بهممذه الالئحممة وذلممك قبممل السممحبث سممواء كممان اإلفمم
 بقحد النظم الجمركية الخاصة . أوالوارد النهائي 

وكشممموا الحركمممة  األرصمممدة بمممإدارة األرصمممدةتمممتم مطابقمممة شمممهرية بمممين -همممـ
وفمممى حالمممة وجمممود مخالفمممة تتخمممذ اإلجمممراءات الشمممركات  المرسممملة ممممن

 .القانونية 
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 ( 96ادة )ـم

 على النحو اآلتي : اإلجراءات الجمركية لإلفراج عن الدخانتتم 
أو          بمالموانئ يتم التخ ين سمواء بمخما ن داخمل المدوائر الجمركيمة  -أ 

باإليممداعات الخارجيممة وفقمما لإلجممراءات الجمركيممة المعتممادة للتخمم ين مممع 
 ضرورة ترقيم الطرود بقرقام سنوية مسلسلة.

علممى الطممرود المممراد اإلفممراج  المبممدئيعنممد التقممدم لإلفممراج يممتم التخصمميم  -ب 
 .األرصدةقسم  عنها بمعرفة

لإلفممراج  النهممائيتبمماع اإلجممراءات الجمركيممة المعتممادة فممى المموارد ايممتم  -ج 
 عن الطرود المراد اإلفراج عنها. النهائي

تقدر الضرائب الجمركية وبيرها ممن الضمرائب والرسموم المقمررة علمى   -د 
المسممتورد طبقمما لممألو ان الفعليممة التممى تجريهمما الجمممارك عنممد دخان المم

أرقامهمما مطابقممة لممما كانممت وردت الحاويممات بقختممام سممليمة و ذاإ اإلفممراج
همو موضمح ببوليصمة الشمحن أو وردت الطمرود بحالمة ظاهريمة سمليمةث 
وفى حالة عدم بقائها على هذه الحالة لحين اإلفمراج عنهما يمتم احتسماب 

و نها عند التخ ين. وفى حالة ورود الحاويمات أو  أساسالضريبة على 
فتحتسمب الضمرائب  ليمة ووجمود نقمص فمى المو نالطرود بحالة بير س

المقررة عليها وفقا لما هو مدرج بقائمة الشحن ما لم يتم تبرير المنقص 
بمستندات جدية تقبلها مصلحة الجمارك وفقا لألحكام المنصوص عليهما 

 .المشار إليه  من قانون الجمارك 33بالمادة 
يرسمل رائب و الرسموم والجمركيمة المسمدد عنهما الضم بالبيانماتبيمان  يعد -هـ

مممع توضمميح رقممم القسمميمة أمممام  النهممائي التخصمميمقسممم األرصممدة  إلممى
 . الطرود

 

ويجو  تج ئة اإلفراج عن الدخان وفقا  لإلجراءات الموضحة بهمذه الالئحمة 

يممتم تسمموية وتحصمميل  أنعلممى بيممان الكلممىث % مممن مشمممول ال60ال يجمماو  بممما 
 من رصيد البيان دفعة واحدة . بقيالمتالضرائب الجمركية وبيرها عن الج ء 

 

 ( 97ادة )ـم

 تتبع اإلجراءات التالية بالنسبة لكنسة الدخان :
 وقيمدها بالمدفتر المعمد لمذلكأوال بمقول واإلشمراا علمى تعبئتهما هما يتم و ن -أ 

علمى ممدير الجممرك فمى الوقمت المناسمب  ويعرض األممربإدارة الحركة  
 حتى ال تتكدس المخا ن بها.

مدير الجمرك لجنة من التعريفة والحركة لمعاينة الكنسة والتحقق  يشكل -ب 
 من الصنا.
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دممى اآل سمتخداملالتخطر الجهات الرقابية للفحص و تحديد الصالح منها  -ج 
 من عدمه .

يممتم ام االدمممى دصممالحة لإلسممتخإذا قممررت الجهممة الرقابيممة المختصممة أنهمما  -د 
ءات المقممررة بهممذه الالئحممة و نهمماث وتتخممذ إجممراءات بيعهمما وفقمما  لإلجممرا

لحساب مصلحة الجمماركث فمإذا مما تقمرر أنهما بيمر صمالحة ث يمتم إعمدام 
الكنسة بمعرفة لجنة تشكل لهمذا الغمرض بمعرفمة ممدير الجممرك ث وذلمك 

 .وفقا  للقواعد المقررةث على أن تتحمل الجهة الخا نة نفقات اإلعدام

 

 ( 92ادة )ـم

 على النحو اآلتي : النهائيدر اإلجراءات الجمركية على الصاتتم 
 

بالحاسممب اآللممي  ينيبممهيممتم إدراج البيانممات بمعرفممة صمماحب الشممقن أو مممن    -أ
بالنظممام اآللممي بمصمملحة الجمممارك و يممتم  االليكترونيممةبقحممد طممرق الممربط 

طباعة اإلقرار المميكن ويرفق به المستندات المطلوبة  ويقدم من خمالل 
 تي:وذلك التخاذ اآلشباك االستقبال 

 المميكن .البيان على  لبياناستيفاء توقيع مقدم ا  -1

مراجعممة مسممتندات الملمما والتقكممد مممن إرفمماق المسممتندات وتممدوينها   -2
في المكان المخصص  بغالا ملا البيان الجمركي وكذلك موافقمة 

 الجهات الرقابية إن وجدت. 

ويا   ليما  أو يمداحممر (  –اصمفر  –تحديد مسمار التصمدير ) اخضمر    -3
 . وفقا  لما تقرره إدارة المخاطر 

يتولى موظا اإلجراءات بشباك االسمتقبال تخمريم كافمة المسمتندات   -4

صممادر بالخرامممة  وترقيمهمما بممرقم القيممدم  .ك 44 دفترالمرفقممة بمم
 اآللية وختم الملا بتاريخ ووقت تقديمه.  

راج يقوم مدير التعريفة بالمراجعة والتوقيمع علمى نسمختي إذن اإلفم  -0
الصادر وإشعارات الرسومث  إن وجدت ث ويحال الملا لإلجمراءات 

. 
 
 يقوم قسم اإلجراءات باآلتي :ـ  -ب 

مراجعة تسجيل بيانات إذن الشحن علمي أصمل وصمورة إذن إفمراج   -1
 الصادر. 

إرسال أصل إذن إفراج الصمادر مرفقما بمه صمورة طبمق األصمل ممن   -2
وإشممعارات الممدفع إن وجممدتث الفممواتير وبيممان العبمموة وإذن الشممحن 

 . إلى شباك االستقبال
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 ن وجدت. إيتم سداد العوائد والرسوم   -3
إرسال صورة إذن إفراج الصادر مرفقا  به صورة طبق األصمل ممن   -4

 الفواتير وبيان العبوة إلي إدارة حركة الصادر . 
سلم لصاحب الشقن أو من ينيبه أصل إذن إفراج الصمادر بمرفقاتمه ي -0

 إذن الشحن . ور طبق األصل من الفواتير وبيان العبوة( )صو
بماب البضائع المصمدرة إلمي صول يتقدم صاحب الشقن أو من ينيبه عند و  -ج

فمممراج الصمممادر اإل المممدائرة الجمركيمممة إلدارة حركمممة الصمممادر بقصمممل إذن
 ذن الشحن. إو بمرفقاته

  
 ذ باآلتي :عند وصول الرسالة إلى جمرك الصادر يقوم مقمور المنف   -د

أو        فى حالة ما إذا كان التصدير ممن أحمد المسمتودعات البريمة  -1
مواقع اإلنتاج يتم مراجعة أرقمام السميول والسميارات وإذن الشمحن 
وا بممات كافممة البيانممات بممدفتر الحمموادا وسمماعة الممدخول ويصممرح 

 بالدخول إلى ساحة الشحن .
مممقمور المنفممذ أرقممام  فممى حالممة التصممدير النهممائي مممن المينمماء ي بممت -2

السممميارات وأعمممداد الطمممرود وإذن الشمممحن وسممماعة المممدخول بمممدفتر 
 بالدخول إلى ساحة الكشا. الحوادا وتعاين ويصرح

التصمممدير   ةحالممم ففمممي ثتم اإلجمممراءات حسمممب تعليممممات إدارة المخممماطرتممم -همممـ
إلتممام تنقل الحاويمات أو الطمرود إلمى سماحة الشمحن بالمسار األخضر 
فممى حالممه التصممدير بالمسممار األحمممر تممتم المعاينممة و ثعمليممة الشممحن

والمطابقممة بلجنممة مممن مممقمور حركممة و مممقمور تعريفممة تحممت إشممراا 
وفممي حالممه وجممود بيممان عبمموة تفصمميلي مطممابق  ثرئمميس قسممم الحركممة

ث تقمموم اللجنممة بممالتوقيع علممى أصممل  للبضمماعة المصممدرة  صممنفا وكممما  
الرسممالة إلممى سمماحة وتنقممل  وصممورة إذن اإلفممراج بالمعاينممة والمطابقممة

 . الشحن 
  

بالعممدول عممن التصممدير بعممد ذلممك أو سممحب الرسممالة مممن  حوال يسممم 
الساحة إال بعد موافقة مدير جمرك الصادر واسمتدعاء البيمان الجمركمى ممن 
حفظ البيانمات إللغائمه وتسمديده سمايرة ويرفمق بمه أصمل إذن إفمراج الصمادر 

لمصمدر عليهما والتقكمد السابق تحريمره والصمور الضموئية السمابق حصمول ا
 من عدم استرداد أية ضرائب أو رسوم .

 ( 99ادة )ـم

 : إجراء ما يقتي بعد تمام عملية التصدير وشحن البضاعةيجب 

ذن الشمحن إيقوم التوكيل المالحمي بتقمديم منافسمتو الصمادر مرفقما بمه   -أ 

بخمماتم وسمميلة النقممل بتمممام الشممحن والتصممدير وتسممليم أذون  ا  مختوممم
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لصممادر إلدارة حركممة الجمممارك المختصممة والتممي تقمموم بممدورها إفممراج ا

 بإرسالها لحركة جمرك الصادر.  

تقوم إدارة الحركة بإرفاق صورة إذن اإلفراج وكرتات المدخول المواردة   -ب 

من منفذ الدخول مع أصل إذن اإلفراج وإرسالهم إلمي قسمم اإلجمراءات 

 بجمرك الصادر.  

حصممر النهممائي للكميممات المصممدرة بالمطابقممة تقمموم إجممراءات الصممادر بال  -ج 

بين الكميات التي تم دخولها من المنفمذ ممن واقمع صمورة إذن اإلفمراج 

والكميات المشحونة ممن واقمع منافسمتو الصمادر والكميمات واألصمناا 

وتحمرر ممذكرة لممدير عمام جممرك الصمادر فمي ث الصمادربيان المدونة ب

 حالة وجود اختالا التخاذ الال م . 

 على النحو اآلتي:الصادر  بياناتتسدد    -د 

أو         ك م  برقم إذن الشمحن  44بدفتر د قيودات الجمرك اسد -1

 فراج بتمام التصدير.ذن اإلإتقشيرة جمرك التصدير النهائى على 

 .الصادر بيانبرقم منافيستو يسدد ال  - 2

 إدارة ممم  اإلحصمماء إدارة إلممىالمسممددة يوميمما بيانممات الجمركيممة الترسممل  -هممـ 

 الجمركية. البياناتحفظ 

 

 ( 100ادة )ـم

الصادر خمارج المموانئ يمتم إتبماع  تإجراءاطلب صاحب الشقن إتمام  ةحال ىف

 :           اآلتي

بالنطماق بطلب لممدير جممرك الصمادر  من ينيبهيتقدم صاحب الشقن أو   -أ 

قمت قبمل ميعماد التصمدير بوللمعاينة بمالموقع الجغرافي لمكان البضاعة 

كممااث وفممى حالممة الموافقممة يقمموم بتحريممر بيممان جمركممي صممادر وقيممده 

 ك.م . 44بدفتر 

يقموم ممدير جممرك الصمادر بتشمكيل لجنمة ممن )ممقمور تعريفمة ـ ممقمور   -ب 

حركة( تحت إشراا رئيس قسم الحركة لالنتقمال للموقمع بعمد تحصميل 

 عوائد االنتقال المستحقة.  

د والتقكممد مممن الكميممات ومطابقتهمما دلعممتقمموم اللجنممة الجمركيممة بحصممر ا  -ج 

بيمان العبموة والتقكمد ممن المو ن فمي الفواتير وعلى بمراجعة األصناا 

التوقيممع بالمطابقممة علممى أصممل وحالممه األصممناا التممي تصممدر بممالو ن 

وضع السيل الجمركى علمى البضماعة المصمدرة ووصورة إذن اإلفراج 

فمراج ث ويسملم وتدوين رقم السيل الجمركى على أصل وصورة إذن اإل
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وتعاد صمورة إذن  أو من ينيبه أصل إذن إفراج الصادر لصاحب الشقن

 إفراج الصادر إلدارة الحركة.

 الرسالة صحبة مندوب الجممرك أو صماحب الشمقن أو ممن ينيبمهترسل   -د 

إلممى جمممرك الصممادر النهممائي وبصممحبته أصممل بوصمملة التوصمميل واذن 

م ممقمور المنفمذ بمراجعمة االفراج )صادر( ث وعند وصول الرسالة يقو

السيول ويصرح بدخولها إلى ساحة الشمحنث ويجمو  فمتح عينمة  أرقام

عشمموائية فممى أقممل الحممدود للتقكممد مممن سممالمة البضمماعة وتتبممع بمماقي 

اإلجممراءات السممابقة للصممادرث ويقممموم مممقمور الحركممة بممالتوقيع علمممى 

 البوصلة بتمام الوصول وسالمة البضاعة .

فمراج الصمادر بمما يفيمد تممام الشمحن ويرسمل إذن إتم بعد تمام الشحن يخ -هـ 

رسمممال لتسمممديد قيوداتمممه واتخممماذ إجمممراءات رد الضمممرائب لجممممرك اإل

 حالة طلب ذلك . والرسوم فى

 

وفى جميع األحوال يتقكمد ممدير جممرك الصمادر المخمتص قبمل السمماح 

حصممائى لفممرع الهيئممة العامممة للرقابممة بإتمممام الشممحن مممن تسممليم النممموذج اإل

 الصادرات والواردات .على 

 

 ( 101ادة )ـم

تصممدير البضممائع السممابق مممع مراعمماة أحكممام المممادة السممابقة يسمممح بإعممادة 

فمى يمتم مطابقتهما علمي مسمتندات المورود والتقكمد ممن عينيتهما علمى أن استيرادها 

 .حالة طلب استرداد ضرائب أو رسوم أو ضمانات مقدمة بقيمتها

 

 (102ادة )ـم

التحقمق ممن مكمن ممن توصيفا  يالبضائع المصدرة بصفة مؤقتة يتم توصيا 

مع حج  عينات قانونيمة أو كتالوجمات أو أي بيانمات  استيرادهاعينيتها عند إعادة 

عند االقتضاء سواء أكان أو وضع عالمات ممي ة تفصيلية عن البضائع المصدرة 

 من أي ميناء  خر . أماالستيراد من ميناء التصدير 

 

 (103ادة )ـم

أو           جراء تحليمل بعمض الممواد للتحقمق ممن نوعهما يراعى فى حالة إ

 ما يقتي:مواصفاتها 

أن يكون إجراء التحليل للبضائع بالمعاممل المتخصصمة المعتممدة بقمرار     -أ 

 من و ير المالية وذلك على نفقة ذوى الشقن .
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بالشمممع  أن تؤخممذ عينممة  ال يممة مممن األصممناا المممراد تحليلهمما وتحممر    -ب 

 األحمر وتختم بخاتم شعار الدولة المخصص للجمرك .
أن ترسل العينمة األولمى إلمى المعممل بالقطماع التمابع لمه جممرك اإلفمراج    -ج 

بقرقمممام مسلسممملة وبصمممحبة منمممدوب جممممرك ث وتسممملم العينمممة ال انيمممة 

لصماحب الشممقن ث ويحممتفظ الجمممرك بالعينممة ال ال ممة للرجمموع اليهمما عنممد 

 الل وم .
تحصمل الضممرائب والرسمموم الجمركيمة بصممفة قطعيممة علمى الفئممة المتفممق    -د 

عليهمما والفممرق علممى الفئممة المختلمما عليهمما أمانممة نقديممة أو بخطمماب 

 ضمان مصرفي بير مشروط وبير قابل لإللغاء .
 يتعين تحديد نوعية التحليل المطلوب اجرائه . -هـ 
ليممل إذا جمماءت علممى الجمممرك المخممتص إخطممار ذوى الشممقن بنتيجممة التح   -و 

مغمممايرة لمممما ورد فمممى البيمممان الجمركمممى بمجمممرد ورود النتيجمممة وذلمممك 

 بخطاب موصى عليه أو بالطرق االلكترونية المعتمدة .
فى حالة اعتراض ذوى الشقن على نتيجة التحليمل يتعمين علميهم التقمدم    -  

للجمممرك المخممتص بطلممب موضممح بممه أسممباب االعتممراض وذلممك خممالل 

 مهمم بنتيجمة التحليمل ويعماد التحليمل علمى نفقمتهمأسبوع ممن تماريخ عل

 ليها وتعتبر نتيجة التحليل ال انية نهائية.إفى المعامل المشار 

ن يكون ألمدة عام بشرط وفي جميع األحوال يعمل بنتيجة التحليل 

المنتج ومن نفس بلد المنشق للرسالة السابق  ذاتالصنا وارد من 

 ذات( و  ARTICLE)  الرقم الكودي ذاتتحليلها ويحمل 

وذلك دون اإلخالل بحق الجمرك فى طلب التحليل عند  ثالمواصفات

أو     الشك فى اختالا المشمول عما هو مرقوم وموضح على العبوة

 المستندات.

يجممب عممدم التصممرا فممى العينممات القانونيممة المحجممو ة إال بعممد االنتهمماء    -ح 

 هن الستالم همذمن الغرض المحجو ة من أجله . ويخطر أصحاب الشق

العيناتث وفى حالمة عمدم حضمورهم السمتالمها خمالل شمهر ممن تماريخ 

علمهمممم يحمممرر بهممما محضمممر متروكمممات و ترسمممل إلمممى إدارة المهممممل 

  المقررة لذلك.لتصرا فيها وفقا  للقواعد ل
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 الباب ال الا
 النظم الجمركية الخاصة

 
 . الفصل االول : أحكام عامة

 
 

 . ابرة ) التران يت(الفصل ال انى : البضائع الع
 
 

 الفصل ال الا : المستودعات واألسواق الحرة والمناطق الحرة 
 . والمناطق االقتصادية        
 . أوال  : المستودعات 
 .  انيا  : األسواق الحرة 
  ال ا  : المناطق الحرة والمناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة . 
 
 

 الفصل الرابع : السماح المؤقت
 
 

 لفصل الخامس : اإلفراج المؤقتا
 أوال   : أحكام عامة

  انيا  : اإلفراج المؤقت عن السيارات
 
 

الفصل السادس: رد الضريبة الجمركية وضريبة المبيعمات علمى تصمدير 
السمممابق اسمممتيرادها بنظمممام الممموارد  األجنبيمممة البضمممائع
 النهائى .
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 الفصل األول

 أحكام عامة
 

 ( 102مادة )
مع ائع أو نقلها من مكان إلى  خر فى أراضى الجمهورية يجو  إدخال البض

تعليق أداء الضرائب الجمركية وبيرها من الضرائب والرسوم المقررة عليها فمى 
حالممة اإلفممراج عنهمما تحممت أى مممن الممنظم الجمركيممة الخاصممة ) البضممائع العممابرة 

ق المنمماط –اإلفممراج المؤقممت  -المسممتودعات  –السممماح المؤقممت  -"التران يممت" 
 الحرة والمناطق االقتصادية الخاصة ( وذلك مقابل أى من الضمانات اآلتية:

  تقمين نقدي .  -أ  
 لغاء .ضمان مصرفي بير مشروط وبير قابل لإل  -ب 
تعهد مقبول من إحدى الو ارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العاممة أو   -ج 

المخممتص أو رئمميس الشممركات القابضممة علممى أن يكممون موقعمما  مممن الممو ير 
و رئممميس الشمممركة القابضمممة أو ممممن أالهيئمممة العاممممة أو رئممميس المصممملحة 

يفوضونه ث ويفوض رئميس مصملحة الجممارك ورؤسماء اإلدارات المرك يمة 
 ومديرو العموم بالجمارك كل فى حدود أختصاصة فى قبول التعهد .

عمدا السمماح بالنسبة لجميع األنظمة الجمركيمة  و يقة تقمين )بوليصة تقمين(   -د
فقمما للنممموذج المعتمممد مممن مصمملحتى الجمممارك والضممرائب علممى المؤقممت و

المبيعات وتحت طلبهما بقيممة الضمرائب المسمتحقة ث وتسمتحق للمصملحتين 
بمجرد طلبهما دون النظمر لمعارضمة صماحب الشمقن علمى أن يمذكر ذلمك فمى 

 . الو يقة
  

 (105مـادة )
تصمممدير( مممن مينممماء إلمممي  خمممر يشممترط  لنقمممل البضمممائع الوطنيممة )المعمممدة لل

بالجمهورية دون أن تمر علي موانئ أجنبيمة تقمديم بيمان إلمى جممرك اإلرسمال ممع 
 البضاعة بعد تحقيق الطرود ووضع األختام عليها عند االقتضاء.

وعنممد وصممول البضممائع إلممي وجهتهمما النهائيممة يسمملم صمماحب الشممقن أو مممن 
 عينيتها .ينيبه ما يدل علي وصول البضائع بعد التحقق من 

 
 (106مـادة )

ال تطبق على البضائع األجنبية الخاضمعة ألي ممن المنظم الجمركيمة الخاصمة 
سممممتيرادية أو التصممممديرية بشممممرط أال تكممممون مممممن األصممممناا القواعممممد والقيممممود اال

الممنوعة أو المرفوضة طبقا  ألحكام القوانين المصرية أو االتفاقيات الدولية التمى 
 تكون مصر طرفا  فيها .
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 الفصل ال انى
 البضائع العابرة )التران يت(

 
 

 (107مــادة )
يجممو  عبممور البضممائع األجنبيممة خممالل أراضممي الجمهوريممة لخروجهمما إلممي 
خارج البالد بشرط أن تسلك الطرق المؤدية مباشرة إلي منفذ الخروج وبعد تقديم 

ائب أحد الضمانات المقبولة جمركيا  بقيممة الضمريبة الجمركيمة وبيرهما ممن الضمر
والرسوم األخرى وذلك مع عدم اإلخالل بقحكام االتفاقيات التمى تكمون مصمر طرفما  

 فيها  .
 

 (102مــادة )
يجممممو  نقممممل البضممممائع األجنبيممممة بيممممر خالصممممة الضممممريبة الجمركيممممة إلممممي 
المسممممتودعات المقامممممة خممممارج المممممواني أو إلممممي المنمممماطق الحممممرة أو المنمممماطق 

وانئ الجافممة أو أي مممواني أخممرى وفقمما  االقتصممادية ذات الطبيعممة الخاصممة أو الممم
لنظمام التران يممت بعممد تقممديم أحممد الضمممانات المقبولممة جمركيمما ث وتعممد القيمممة المقممر 

 عنها ألبراض التران يت فقطث ويتم التقييم النهائي بجمرك اإلفراج.
 

 (109مـادة )
يجب أن يقدم عن البضمائع المنصموص عليهما فمي الممادتين السمابقتين بيانما  

يا  فى ميناء اإلرسال يوضح فيه كافة المعلومات واإليضماحات المتعلقمة بهماث جمرك
وتسري علمى همذه البضمائع األحكمام المتعلقمة بالمعاينمة ووضمع األختمام الجمركيمة 

 عليها .
 

 (110مـادة )
يكون مالك البضاعة ومسئول النقل مسمئولين مسمئولية تضمامنية عمن سمالمة 

 النهائية . البضائع لحين وصولها إلي وجهتها
 

 (111مـادة )
يجب عند نقمل البضمائع الممنوعمة أو المحظمورة أو التمى تقمرر رفضمها ممن 
أحممد الجهمممات الرقابيمممة  ألي سمممبب ممممن األسمممـباب تقمممديم ضممممان بقيممممة الضمممريبة 
الجمركية وبيرها من الضرائب والرسوم على أن يتم النقل تحت حراسة الشمرطة 

. 
 ( 112مـادة )
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أو       نهائية للبضاعة دولة أجنبية يتوقا إبراء التعهمدإذا كانت الوجهة ال
الضمممان علممى تقممديم شممهادة مممن جمممارك بلممد المقصممد ت بممت تسممليم البضمماعة ث 
ولمصلحة الجمارك أن تقبل وصول كعب طلب اإلرسال موقعا  من جمرك الوصمول 

 بما يفيد وصول البضاعة سليمة كبديل عن تلك الشهادة .
 

 ( 113مـادة )
لبضائع المفرج عنها تحت نظمام التران يمت ألحكمام قمانون الجممارك تخضع ا

وأحكام هذه الالئحة ث ويجب على صاحب الشقن أو وكيلمه المقبمول لمدى الجممارك 
تقممديم بيممان جمركممي خمماص برسممائل نظممام التران يممت ث و للجمممارك كشمما كامممل 

سممليمة الرسممالة أو االكتفمماء بالمعاينممة الظاهريممة لهمما فممى حالممة وصممول الطممرود 
 وعليها أقفالها وأختامها.

 
 (112مادة )

يقوم الجمرك المختص بوضع األختمام الجمركيمة والسميل الجمركمى الممؤمن 
وذلك تحت إشراا لجنة الكشا والمعاينمة والتقكمد ممن عمدم وجمود وسميلة للعبما 
بالبضائع وسالمة األبواب والجوانمب والمفصمالتث وعمدم وجمود فتحمات يمكمن أن 

 بالبضائعث وذلك مع مراعاة ما يقتي : تؤدى إلى العبا
أن يقمموم الجمممرك بتوضمميح أرقممام األختممام التممى تممم وضممعها علممى كممل مممن طلممب   -أ 

 اإلرسال والبوليصة والبيان الجمركى  .

في حالة عدم إمكانيمة خمتم وسميلة النقمل فإنمه يجمب كشما جميمع الرسمالة ممع  -ب 
 التوصيا الدقيق للبضاعة.

لتقكمد ممن سمالمة األختمام وصمحة أرقامهما وإذا أكتشما على جممرك الوصمول ا -ج 
 وجود عبا بالرسالة يتم جردها بالكامل .

عنممد تحريممر محضممر فممض األختممام يجممب توضمميح نمموع الخممتم الموضمموع علممى  -د  
 الحاويات وبيان ما إذا كان :

 ختم المورد بالخارج . -1
 فته.ختم صاحب الشقن فيما لو كان الشحن من الخارج قد تم بمعر -2
 ختم التقمين . -3
 ختم الشركة أو التوكيل المالحى . -2
 

 
 

 ( 115مـادة )
 تتم إجراءات التران يت بير المباشر وفقا  لما يقتي: 
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يتقمممدم صممماحب الشمممقن أو ممممن ينيبمممه ببيمممان جمركمممى إلمممى المكتمممب أو الفمممرع    -أ
هما الجمركي الذي وصلت إليه البضائع األجنبية للبدء فى تنفيذ إجمراءات نقل

 لوجهتها النهائية ث على أن يرفق بالبيان ما يقتي:
 الفواتير.   - 1
 بيان العبوة. - 2

 بوليصة الشحن. - 3

 إذن التسليم المالحي. - 2

 طلب اإلرسال من أصل وصورتين أو النموذج المميكن. - 5

ضممممان مقبمممول جمركيممما  بالضمممرائب والرسممموم الجمركيمممة وبيرهممما ممممن - 6
 رى.الضرائب والرسوم األخ

يقوم جمرك االرسمال بمإدراج البيانمات الجمركيمة بالحاسمب اآللميث كمما يقموم  -ب 
 بفحص المستندات وتحديد مسار الملفات واتخاذ اإلجراءات اآلتية :

في حالة اإلفراج بالمسمار األخضمر تمتم مراجعمة المسمتندات والتقكمد ممن  -1
باإلضمافة  تقديم الضمانات واستيفاء موافقة الجهمات الرقابيمة إن وجمدت

إلى المعاينمة والمطابقمة للتقكمد ممن الصمنا والكميمات فمى حالمة اإلفمراج 
 بالمسار األحمر .

تمرير الرسائل الواردة برسم التران يمت المنقولمة إلمي اإليمداعات العاممة  -2
أو الخاصممة أو إلممى المنمماطق الحممرة والمنمماطق االقتصممادية ذات الطبيعممة 

ان يمت عبمر المبالد والتمي يفمرج عنهما الخاصة أو الموانئ الجافمة أو التر
بالمسممار األخضممر يشممترط سممالمة أختممام الحاويممات وان تكممون الطممرود 

( وفقمما  لممما تقممرره إدارة  X-RAYبحالممة ظاهريممة سممليمة علممي جهممـا  ) 
 المخاطر .

ترسممل الضمممانات إلممى حسممابات الجمممرك يوميمما  لقيممدها فممي سممجل خمماص  -3
 رة حفظ البيانات .مميكن وترسل ملفات البيانات إلى إدا

 التقكد من سالمة أختام الحاويات وان الطرود بحالة ظاهريه سليمة. -2

يقوم رئيس قسم التعريفة بالتوقيع على أصل وصورة طلب االرسال بعد  -5
اتخمممماذ اإلجممممراءات الجمركيممممة ويممممتم تحديممممد االخممممتالا فممممى المشمممممول 

ك فى قيممة والمستندات المقدمة أن وجد على طلب االرسالث ويراعى ذل
 الضمانات المقدمة مع تحصيل الغرامة إن وجدت .

تقمموم إدارة الحركممة بوضممع أختممام جمركيممة وتسممجيل أرقامهمما علممي طلممب  -6
 اإلرسال.

يحممال الملمما إلممي الحسممابات لتحديممد قيمممة السمميول الجمركيممة وبيرهمما     -7
وختم طلب اإلرسال وصورته بخاتم الجمرك والفاتورة وبيمان العبموة  

. 
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 يخطر صاحب الشقن بسداد العوائد والضمانات المقررة .   - 2

تعيين مندوب توصيل جمركمي فمي حالمة رببمة صماحب الشمقن أو فمي     -9
 . حالة وجود ضرورة لذلك

يسمملم لصمماحب الشممقن أو مممن ينيبممه أصممل طلممب اإلرسممال أو النممموذج   -10
   . المميكن ومرفقاته

المممميكن مرفقمما  بهمما صممورة ترسممل صممورة طلممب اإلرسممال أو النممموذج   -11
طبمممق األصمممل ممممن الفممماتورة وبيمممان العبممموة لبممماب الصمممرا ويحمممتفظ 

   . بالصورة ال انية بملا اإلقرار

تسممجيل بيانممات الرسممالة إليكترونيمما ) أو فممي سممجل ( شمماملة  بيانممات   -12
 . وتاريخ الصرا –إن وجد  –الرسالة ومندوب التوصيل 

ا بنظممام التران يممت وإخطممار األممممن متابعممة الرسممالة التممي يفممرج عنهممم -13
الجمركي في حالة تقخر وصولها فمي الميعماد المناسمب للتحمري عمن 
أسممباب تممقخر وصممولها واتخمماذ اإلجممراءات القانونيممة لضمممان حقمموق 

 المصلحة .

 -إجراءات باب الصرا : -ج 

يتقممدم صمماحب الشممقن أو مممن ينيبممه بقصممل طلممب اإلرسممال لمممقمور بمماب  -1
اسمتدعاء البيمان الجمركمي بالحاسمب اآللمي والتقكمد الصرا المذي يقموم ب

من صحة بيانات طلب اإلرسال وسالمة األختام والطرود ومطابقمة أصمل 
 وصورة طلب اإلرسال  .

يقيممد بممدفتر حمموادا البمماب المممميكن أو اليممدوى طلبممات اإلرسممال ووقممت  -2
الصممرا وأسممماء المصمماحبين للرسممالة مممن منممدوبي جمممرك وشممرطة إن 

 وسيلة النقل وأرقام الحاويات ورخصة السائق . وجدوا ورقم 

يسمح بالصرا بعد التقكد من سمالمة األختمام والطمرود ومراجعمة أرقمام  -3
الحاويممات والسمميل الجمركممي وماركممة الطممرود دون التعممرض لمحتويممات 

 الحاويات أو الطرود  

تعاد صور طلبات اإلرسال وكروت الصرا إلي الجممرك المخمتص المذى  -2
وره بإرسممالها إلممي إدارة حفممظ البيانممات حيمما تسممكن فممي ملفممات يقمموم بممد

  . البيانات الجمركية الخاصة بها
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 -وتتبع اإلجراءات التالية بجمرك الوصول  :

يتقدم صماحب الشمقن أو ممن ينيبمه بقصمل طلمب اإلرسمال لممقمور بماب المدخول    -أ
 حيا يتم اآلتي :

 التقكد من سالمة األختام والطرود -1
 الطرود ةعة أرقام السيل الجمركي أو ماركمراج -2

تسممجيل وقممت وتمماريخ الممورود بممدفتر حمموادا البمماب المممميكن أو اليممدوى   -3
 وأرقام الحاويات .

يؤشمر مممقمور بمماب المدخول علممي أصممل طلمب اإلرسممال بالممدخول وسممالمة  -2
 األختام

في حالة سالمة األختمام والطمرود يؤشمر ممقمور الحركمة المخمتص علمي  -5
لممب اإلرسممال بممذلك ويرسممل اليكترونيمما لجمممرك اإلرسممال ويرسممل كعممب ط

 أصل طلب اإلرسال إلي منافستو جمرك الوصول  للقيد .

يرسل منافستو جمرك الوصول أصل طلب اإلرسال إلمي جممرك اإلرسمال  -6
ويجو  إرساله بالفاكس أو بقي طريقة إليكترونيمة أو عمن طريمق البريمد 

 قن وعلى نفقته .السريع بناء  على رببة صاحب الش

في حالمة عمدم سمالمة األختمام للحاويمات والشماحنات أو وصمول الطمرود  -7
بحاله ظاهريه بير سليمة ث يتم الجرد التفصيلي للرسالة باستمارة جرد 
وترفق بقصل طلب اإلرسال وترسل إلي منافسمتو جممرك الوصمول المذي 

 يقوم بقيد الوارد الفعلي وإرسالها إلي جمرك اإلرسال

راعممي إتمممام اإلجممراءات الجمركيممة علممي البضممائع فممور وصممولها حسممب ي -2
 اإلجراءات المتبعة.

 
 ويكون حفظ ضمانات التران يت بير المباشر وقيدها وردها وفقا  لما يقتي:

تحجمم  الضمممانات بحسممابات جمممرك اإلرسممال وتسمملم  خممر اليمموم إلممي حسممابات   -أ 
 الجمرك.   

أو       همذه الضممانات فمي سمجل خماص  تقوم حسابات جمرك اإلرسمال بقيمد -ب 

 بالحاسب اآللي وتتولى مراجعة ومتابعة الضمانات.  

ث ةبعد وصول كعب طلب اإلرسال من جمرك الوصول إلمي المجممع بمقي طريقم -ج 

يقوم المجمع في حالة وصول الرسالة بدون أي مالحظات بإخطار حسمابات 

 الجمرك برد الضمان.  

ظات يقوم جمرك اإلرسال بطلب ملا البيان الجمركي في حالة وجود أي مالح -د 

ومطابقمممة األصمممناا والكميمممات المقمممر عنهممما بالبيمممان باألصمممناا والكميمممات 
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الموضحة باستمارة الجرد المعدة بمعرفة جمرك الوصولث فإذا تبمين وجمود 

عجمم  أو  يممادة أو أي مالحظممات أخممرىث يممتم عممرض األمممر علممي الشممئون 

 وتحصيل مستحقات الجمارك  قبل رد الضمان.القانونية لتكييا الواقعة 

 
 ( 116مـادة )

 تتم إجراءات التران يت المباشر )االقطرمة( وفقا  لما يقتي:

تقدم شركة المالحة أو التوكيل المالحى صورتين من مستخرج البضائع إلمى    -أ 

المنافسممتو المركمم ي لمراجعتهمما ومطابقتهمما علممى النسممخة األصمملية لقائمممة 

 قكد من أنها واردة برسم التران يت المباشر .الشحن والت

ترسممل إدارة المنافسممتوالمرك ي صممورة مممن المسممتخرج إلممى إدارة الحركممة   -ب 

التابع لها وسيلة النقل والتى تقوم بدورها بتسجيلها إلى حين تقمدم التوكيمل 

 المالحى بقذن الشحن إلعادة شحن الرسالة 

مركيممة بعممد تحصمميل العوائممد والرسمموم يممتم إعممادة الشممحن تحممت المالحظممة الج -ج 

 المستحقة فى بير أوقات العمل الرسمية .

تخمممتم صمممورة المسمممتخرج بعمممد تممممام الشمممحن وتسمممدد قيمممودات إدارة الحركمممة   -د 

 وترسل صورة إلى المنافستوالمرك ى لتسديد قيوداته .
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 الفصل ال الا
 المستودعات واألسواق الحرة والمناطق الحرة

 ية ذات الطبيعة الخاصةوالمناطق االقتصاد
 

 أوال : المستودعات
 

 (117مــادة )
يشترط للتمرخيص فمى م اولمة نشماط تخم ين البضمائع بالمسمتودعات تقمديم  

ضمممانات تغطممي جميممع الت امممات صمماحب المسممتودع الناشممئة عممن قممانون الجمممارك 
 -وأحكام هذه الالئحة وتحدد هذه الضمانات علي الوجه اآلتي :

 لمقامة داخل الموانيء :المستودعات ا  -أ 
% ممن الضمرائب 5تقديم أمانة نقدية أو خطاب ضممان مصمرفي يغطمي   -1

الجمركية وبيرها ممن الضمرائب التقديريمة لمتوسمط الطاقمة التخ ينيمة 
المتوقعة للمستودع التمى يحمددها صماحب المسمتودع أو ممن المتوسمط 
الشممهرى للضممرائب الجمركيممة وبيرهمما مممن الضممرائب المحصمملة عممن 

 لسنة السابقة عند التجديد .ا
 تقديم و يقة تقمين تغطي باقي الت امات صاحب المستودع .  - 2

 
 -بالنسبة للمستودعات المقامة خارج الموانيء : -ب 

% ممن الضمرائب 10تقديم أمانة نقدية أو خطاب ضمان مصرفي يغطي  - 1
الجمركية وبيرها ممن الضمرائب التقديريمة لمتوسمط الطاقمة التخ ينيمة 
المتوقعة للمستودع التمى يحمددها صماحب المسمتودع أو ممن المتوسمط 
الشممهرى للضممرائب الجمركيممة وبيرهمما مممن الضممرائب المحصمملة عممن 

 السنة السابقة عند التجديد .
 تقديم و يقة تقمين تغطي باقي الت امات صاحب المستودع . - 2

 
ويجممو  لممرئيس مصمملحة الجمممارك ورؤسمماء القطاعممات الجمركيممة ورؤسمماء  

اإلدارات المرك يممة المختصممين بالنسممبة للمسممتودعات  التممى يممرخص بهمما إلحممدى 
الجهممات الحكوميممة أو الهيئممات العامممة أو شممركاتهم أو قطمماع األعمممال العممامث قبممول 
تعهد صريح موقع من الو ير المختص أو رئيس الهيئة العامة أو رئميس الشمركة 

( ممن البنمدين )أ( و )ب( 2القابضة بدال من الضمان المنصوص عليه فى الفقمرة )
 من الفقرة السابقة.

 
 ( 112مـادة )
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 تتم إجراءات إنشاء المستودع على النحو اآلتي :
يتقممدم صمماحب المسممتودع بطلممب لممرئيس اإلدارة المرك يممة المخممتص إلصممدار   -أ 

التممرخيص الخمماص بإقامممة المسممتودع حيممما يممتم اجممراء المعاينممة وتحديمممد 
 الشقن بها الستيفائها  .الشروط الال مة وإخطار صاحب 

يصدر الترخيص من رئيس اإلدارة المرك ية المختص بإقامة المسمتودع بعمد  -ب 
 -استيفاء كافة االشتراطات المقررة  ويحدد فمي التمرخيص نموع المسمتودع 

عمدد الورديمات التمي يعممل  -المقابل الواجب أداؤه سنويا   -مكان المستودع 
ونظام العمل بمه ويوقمع ممن  -مراد تخ ينها نوع البضائع ال -بها المستودع 

صاحب المستودع لاللتم ام بمما ورد بمه ويحمرر ممن اصمل وصمورتين يحفمظ 
األصل باإلدارة القانونية المختصة وتحفظ صورة باإلدارة الماليمة المختصمة 

 وتسلم صورة إلى صاحب الشقن .

 مركية.يصدر قرار من رئيس مصلحة الجمارك باعتبار المستودع دائرة ج -ج 

 
 (119مـادة )

على صاحب المستودع عند إنشائه ربطه  ليا مع مصملحة الجمماركث وعلمي 
المستودعات القائمة توفيق أوضاعها فى ميعاد بايته سنة من تاريخ العممل بهمذه 

 الالئحة وإال جا  للجمارك سـحب الترخيص .
 

 (120مـادة )
ن بمقداء الجعالمة يلت م صاحب المستودع المرخص له بم اولة نشاط التخم ي

 لمصلحة الجمارك على النحو اآلتي :
 المستودع العام :   -أ

% ممن إجمممالي إيممرادات المسممتودع خممالل العممام علممي أال تقممل عممن عشممرة 15      
  الا جنيه والتجاو  مائة وخمسين ألا جنيه فى السنة .

 المستودع الخاص : -ب 
المخ نمممة خمممالل العمممام ث % ممممن قيممممة الضمممرائب المقمممررة علمممي البضمممائع 1      

% ممممن 1وبالنسمممبة لالدخنمممة والتبمممغ ومصمممنوعاته والمشمممروبات الكحوليمممة 
قيمتها . على أال تقل عن خمسمة  الا جنيمه والتجماو  مائمة ألما جنيمه فمى 

  0السنة 
  

 (121مــادة )
الال مة للمحافظة علي سمالمة  تعلي صاحب المستودع أن يتخذ االحتياطيا

دعممة لديممه وتقمينممه تقمينمما  كممامال ث وبصممفة خاصممة ت ويممد المسممتودع والبضممائع المو
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المستودع بالمواد واألدوات واألجه ة الال مة إلطفاء الحريق وكذا أجه ة اإلنمذار 
 المبكر عن الحريق والسرقة.

وعليه أيضا  إعداد الحجرات الال ممة لمكاتمب المموظفينث وت ويمدها باأل ماا 
لة االنتقال والساحات والمعدات الال مة المناسب ووسائل االتصاالتث وتوفير وسي

 لمعاينة البضائع .
  

 (122مــادة )
يجو  بترخيص من الجمارك وموافقة المستودع نقل البضائع المستوردة ممن 
  الخممارج تحممت نظممام اإليممداع إذا طلممب صمماحب البضمماعة أو مممن ينيبممهث وال يجممو

 من الجمارك.إدخال أية بضائع فى المستودع أو إخراجها منه إال بترخيص 
  

 (123مــادة )
تحممدد مممدة بقمماء البضممائع بالمسممـتودعات المقامممـة خممارج الممموانيء لمممـدة ال 
ت يممد علممى سممتة أشممهرث يجممو  إطالتهمما لمممدة  ال ممة أشممهر أخممري بموافقممة رئمميس 
مصمممملحة الجمممممارك أو رئمممميس القطمممماع المخممممتص ث وذلممممك باسممممت ناء السمممميارات 

ة والمخمما ن أو علممى األرصممفة فتكممون المسممتوردة والمخ نممة بالمسممتودعات العاممم
مممدة تخ ينهمما شممهرا  واحممدا  علممى أن يخطممر صمماحب الشممقن أو الهيئممة المسممتغلة 
للمستودع بخطاب مصحوب بعلم الوصول للتقدم لإلفراج عن سيارته بعد استيفاء 
الشمروط اإلسممتيرادية وسممداد مسممتحقات المصمملحة فممى ميعمماد أقصمماه خمسممة عشممر 

احب الشممقن أو مممن ينيبممه التخمماذ إجممراءات إعممادة تصممدير يوممما ث وإذا لممم يتقممدم صمم
السيارة أو اإلفراج عنها خالل همذه الممدة تحمال إلمى السماحة المخصصمة لعرضمها 
كمهمل لإلعالن عن بيعها بالتنسميق ممع الهيئمة العاممة للخمدمات الحكوميمة لبيعهما 
ال  وفقمما  للقواعممد المقممررة. ويجممو  تخمم ين الممدخان بالمخمما ن المتخصصممة لمممدة

 تجاو  سنة اعتبارا  من تاريخ التخ ين عند الورود .
  

 (122مــادة )
تحصل الضمرائب الجمركيمة وبيرهما ممن الضمرائب والرسموم المقمررة علمي 
البضائع المودعة بالمستودع عند اإلفراج عنهاث ويجو  تج ئة اإلفراج عنها بحمد 

وليصمة ممع مراعماة أقصى  الا مرات وفقا  لإلجراءات المتبعة فى حالة تج ئمة الب
عمممدم جممموا  اإلفمممراج ببيمممان جمركمممي واحمممد عمممن البضمممائع المودعمممة بمسمممتودعين 

  . مختلفين
  

 
 (125مــادة )
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يجو  معاينة البضائع المطلوب إيداعها بالمستودع أو التحقق منها  م تنقمل 
 إليه وفقــا  لإلجراءات الجمركية المعمول بها فى شقن البضائع العابرة . 

ك المخممتص أن يممرخص بتفريممغ البضممائع مباشممرة بالمسممتودع متممى ولمممدير الجمممر
كممان ذلممك ال ممما  ث والتممرخيص بنقممل الحاويممات ذات األختممام السممليمة بحالتهمما إلممي 

 . المستودع
  

 (126مــادة )
علممى صمماحب المسممتودع إمسمماك دفمماتر خاصممة بممدخول وخممروج البضممائع 

لقمة بالبضمائع المودعمة المودعة لديهث وعليه أن يضع السجالت والمستندات المتع
عند أول طلمب تحمت تصمرا الجممرك وأن يقمدم كمل المعلوممات التمى تطلمب منمه ث 
وللجمرك الحق فى مباشرة جرد البضائع الموجودة بالمستودع فى كمل وقمت كلمما 

  . اقتضت الظروا ذلك
  

 (127مــادة )
يجممب الحصممول علممي تممرخيص مممن الجمممارك قبممل إجممراء العمليممات التاليممة 

 دع العام :بالمستو
مم ج المنتجمات األجنبيمة بمقخرى أجنبيمة أو محليمة بقصمد إعمادة التصمدير فقممط  -أ 

ويشممترط فممى هممذه الحالممة وضممع عالمممات خاصممة علممى الغالفممات وتخصمميص 

 مكان مستقل لها .

ن ع األبلفة والنقمل ممن وعماء إلمى  خمر وجممع الطمرود أو تج ئتهما وإجمراء  -ب 

أو      نة المنتجمات أو تحسمين مظهرهما جميع األعمال التى يراد منهما صميا

 تسهيل تصريفها.
 

وفي جميع األحوال يجب أال يترتب على أي من ذلك تغيير فى فئمة التعريفمة 
 الجمركية .

 

وتخضع الممواد المحليمة الال ممة لتلمك العمليمات لإلجمراءات المقمررة بالنسمبة 
ممممن الخمممارج للبضمممائع المعمممدة للتصمممديرث وتخضمممع اآلالت األجنبيمممة المسمممتوردة 

 والال مة للعمليات المذكورة لإلجراءات المقررة فى شقن البضائع الواردة .
  

 
 (122مــادة )



 6001يناير سنة  61تابع )أ( فى  9العدد  –الوقائع المصرية 

 
19 

للجمرك المختص أن يرخص كتابة فى الحاالت العاجلة فى إجمراء العمليمات 
المنصمموص عليهمما فممى المممادة السممابقة فممى بيممر مواعيممد العمممل الرسمممية مقابممل 

 ستودع .مصاريا إضافية يتحملها صاحب الم
  

  

 (129مــادة )
يحظمممر دخمممول المسمممتودع علمممي بيمممر موظفيمممه وعمالمممه ومممموظفي وعممممال 
الجمارك وموظفي وعمال السلطات األخرى الذين تتطلب أعمالهم فحمص البضمائع 
بالمسمممتودعث وممممع ذلمممك فلصممماحب المسمممتودع أن يسممممح بموجمممب تمممرخيص ممممن 

عينمات منهما بعمد دفمع الجمرك لغير هؤالء فى معاينة البضائع المودعةث ولمه أخمذ 
 الضريبة الجمركية وبيرها من الضرائب والرسوم المقررة علي هذه العينات .

  

 (130مــادة )
يجو  تخ ين السلع الال مة لتموين السفن وما تحتاج إليه من مواد بذائيمة 
ومشروبات وسجائر بمخما ن تمموين السمفن والتران يمت المقاممة داخمل المموانيء 

لالسمتعمال أو االسمتهالكث وفمى حالمة انتهماء الصمالحية يمتم طوال ممدة صمالحيتها 
إعممادة تصممديرها أو إعممدامها تحممت إشممراا الجمممارك علممى نفقممة صمماحب المخمم نث 

 علي أن يتم سحبها وفقا  لإلجراءات الجمركية المعمول بها.

  
 (131مـادة )

تكون الهيئة المستغلة للمسمتودع مسمئولة عمن المنقص أو التلما أو الهمالك 
ئع المخ نة ما لم يكن هذا التلا أو الهمالك ناتجما  عمن حمادا جبمرى أو قموة للبضا

 قاهرة أو كان النقص ألسباب طبيعية كالتبخر والتسرب والجفاا .
 

ويجممو  لمصمملحة الجمممارك فممى حالممة ارتكمماب صمماحب المسممتودع أو الهيئممة 
المسممتغلة لممه جريمممة تهممرب جمركممى أو االشممتراك فيهمما الغمماء التممرخيص الصممادر 

 لمستودع بعد إخطار صاحب المستودع بذلك .ل
  

 (132مـادة )
أحمدهما فمى الجممرك ث  ىتقفل جميع منافذ المستودع بمفتاحين مختلفين يبقم

ويفتح المستودع ويقفل بمعرفة مندوب الجمرك وصاحب المسمتودع أو ممن ينيبمه 
 طبقا لمواعيد العمل الرسمية بالجمرك .

 (133مـادة )
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ستودعات لتخ ين السميارات المفمرج عنهما مؤقتما  يجو  الترخيص بإنشاء م
بنظام دفاتر المرور الدولية وفقا  إلشترطات إقامة المستودعات والت امات صاحب 

 المستودع ووفقا  لآلتى :
بمما     يلت م صاحب المستودع بتقديم خطاب ضمان مصمرفي بيمر مشمروط     -أ

والرسمموم  ال يقممل عممن خمسمممائة ألمما جنيممه كضمممان لجمم ء مممن الضممرائب
الجمركيمممة وبيرهممما ممممن الضمممرائب والرسممموم علمممى السممميارات المخ نمممة ث 

% مممن الضممريبة الجمركيممة 20باإلضممافة إلممى  تقممديم و يقممة تممقمين تضمممن 
وبيرهممما ممممن الضمممرائب والرسممموم األخمممرى علمممى تلمممك السممميارات لصمممالح 
الجمارك فى حالة تحقق مخاطر الفقمد أو التلما الكلمـي أو الج ئمي المذي قمد 

 بالسيارات المخ نة وبما ال يقل عن خمسمائة ألا جنيه  .يلحق 
يلت م صاحب المستودع بمآداء أيمة مسمتحقات ماليمة ناتجمة عمن مخالفمة نظمام  -ب 

 اإلفراج خالل فترة التخ ين .
ال يجممو  تخمم ين السمميارات بالمسممتودع إال بعممد تطهيرهمما مممن كافممة مخالفممات  -ج 

 اد الضرائب عن النواقص .نظام اإلفراج المؤقت ومقابل الخدمة وسد

االلتمم ام بمممدد تخمم ين السمميارات وفقمما  لقواعممد اإلفممراج المؤقممت المنصمموص   -د 
 عليها في هذه الالئحة .

على صاحب المستودع إخطار جمرك اإلفراج واإلدارة العامة لإلفراج المؤقمت  -هـ
 فور تخ ين السيارات .

  

 ( 132مـادة )
أن تبيع البضائع المودعمة فمى المسمتودع للجمارك عند انتهاء مهلة اإليداع 

العام إذا لم يقم أصحابها بإعادة تصمديرها أو سمداد الضمرائب والرسموم الجمركيمة 
وبيرها من الضرائب والرسوم المستحقة عليهاث ويتم البيع بعمد شمهر ممن تماريخ 
إنممذار صمماحب المسممتودع وعليممه إخطممار صمماحب البضمماعة أو مممن يم لممه ث وتممودع 

بعد خصم كافة الرسموم والضمرائب والنفقمات فمى حسماب أمانمة لمدى حصيلة البيع 
الجمارك لتسليمه ألصحاب الشقنث ويسقط الحق فى المطالبة به بعد  الا سمنوات 

 من تاريخ البيع . 
 

الطمرود التمى انتهمت  نالمستودعات إرسال بيمان تفصميلى عموعلى أصحاب 
 -رقمم الطريمق  -البوليصمة  رقمم المدة القانونية لبقائها بالمسمتودع يشمتمل علمى )

اسم صاحب الشقن( مرفق به صورة إخطارات أصمحاب  -المشمول -العدد -الو ن 
 الشقن وصور البوالص األصلية.
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وعلى الجمرك المخمتص متابعمة ممدد المهممل القانونيمة وصمالحية البضماعة 
يقوم الجمرك المختص )جمرك الموارد( بكشما الطمرود فمى من تاريخ التخ ين . و

 مندوب المستودع وتح م بالسلك والرصاص الجمركى.وجود 
يتم إخطار إدارة البيوع الجمركية الستقبال واستالم الطرود وفى حالمة عمدم 
وجود فرابات تسلم تلك الطرود ألمين مستودع الشركة بعد تجنيبها فمى المخما ن 

مسمئولية أممين المسمتودع لحمين التصمرا فيهما تحمت الخاصة بالمستودع وتكمون 
 وفقا  للقواعد المعمول بها فى هذا الشقن . عبالبي

  

 ( 135مـادة )
تممتم اإلجممراءات الجمركيممة للنقممل والتخمم ين بالمسممتودعات العامممة والخاصممة 

 على النحو اآلتي :
يتقدم صاحب الشقن بطلب تخ ين من أصل و ال ة صمور بمرقم مسلسمل خماص  -أ 

والرسموم  بلضمرائبكل مستودع موضحا  به بيانات الرسالة بالكامل وقيممة ا
المسممتحقة ومؤشممر عليممه موافقممة المسممتودع علممي نقممل الرسممالة وضمممان 
الضرائب والرسوم المستحقة عليها أ ناء النقمل وموافقمة مراقبمة اإليمداعات 
أو الجهة المشرفة علي المستودع بالقطاع الجمركمي التمابع لمه ممع مراعماة 

مسممتودع واحممد  عممدم جمموا  تج ئممة البوليصممة الواحممدة وتنقممل بالكامممل إلممي
 ويرفق بطلب التخ ين صورة من الفواتير وبيان العبوة . 

يمممتم التقشمممير بتممممام االسمممتالم ممممن أممممين المخممم ن وأممممين السممماحة أو مكتمممب  -ب 
 التقشير.

 يعرض طلب التخ ين علي المنافستو المرك ي الستيفاء اآلتي : -ج 

سمل خماص علمي المنافسمتو األصملي ووضمع رقمم مسل ةالمراجعة والمطابق -1
 لطلب التخ ين .

اآللممي بقرقممام  بإ بممات بيانممات طلممب التخمم ين فممي سممجل خمماص أو بالحاسمم -2
 مسلسله لكل مستودع علي حده

التقشير بما يفيد المراجعة والقيد وأنه لم يقدم عن مشمول طلمب التخم ين  -3
 بيان جمركى من قبل .

لمسلسممل حجمم  أصممل طلممب التخمم ين والتقشممير علممي المم الا صممور بممالرقم ا -2
وختمهمما بخمماتم اإلدارة والموافقممة علممي النقممل وتو يممع الصممور المم الا 

 كاآلتي :

  صورة إلي باب الصرا الذي سيتم صمرا الرسمالة ممن خاللمه علمي
أن تحج  بالباب بعمد الصمرا وترسمل إلمي قسمم الحركمة المذي نقلمت 

 منه الرسالة مرفقا  به كارتات الصرا .
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  ول طلمب التخم ين إليمه مشممصورة إلى المستودع الذي سموا ينقمل
 أو أى وسيلة إليكترونية للمستودعات البعيدة.ويرسل بالفاكس 

  صممورة إلممى صمماحب الشممقن ترفممق بالمسممتندات التممي تقممدم إلممي مممدير
 التعريفة المختص .

يتقدم صاحب الشقن بطلب التخ ين مرفقما  بمه صمور الفمواتير وبيمان العبموة    -د 
م اإلجمراءات الجمركيمة المتبعمة بنظمام إلى مدير التعريفة المختص حيا تت

 التران يت.
جممرد ج ئمي للبضممائع المخ نممة بالمسمتودع كممل  ممالا شمهور بمعرفممة اللجنممة  -همـ 

الجمركيممة ويطممابق علممى األرصممدة الدفتريممة بممالجمرك والمسممتودع ث ويممتم 
جممرد كلممى سممنوي وتخطممر إدارة مراقبممة اإليممداعات التممابع لهمما المسممتودع 

 لمقدمة واتخاذ الال م قانونا  نحو العج  وال يادة .للنظر في الضمانات ا
تشكل لجان جرد مفاجئ كل مدة بمعرفة رئيس القطماع التمابع لمه المسمتودع    -و

تضممم بممين أعضممائها منممدوبين مممن الشممئون القانونيممة ومكافحممة التهريممب 
الجمركممي وتراجممع هممذه اللجنممة دفمماتر المسممتودع ودفمماتر اإليممداعات وتعممد 

 وال يادة أن وجدت تعرض على المدير العام المختص.مذكرة بالعج  
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  انياُ : األســواق الحـرة 
  

 (136مــادة )
لمصلحة الجمارك الترخيص بالعممل بنظمام األسـمـواق الحمرة داخمل الممواني 

بيمر خالصمة الضمرائب والرسموم الجمركيمة  ةلتخ ين البضمائع المحليمة أو األجنبيم
ضها للبيمع وذلمك بعمد تقمديم الضممانات وبيرها من الضرائب والرسوم بغرض عر

الخاصممممة بالمسممممتودعات ث وفممممي هممممذه الحالممممة تطبممممق جميممممع األحكممممام الخاصممممة 
 بالمستودعات .

  
 (137مـادة )

يجب أال ت يد مدة بقــاء البضائع األجنبية المودعة بمخا ن األسواق الحمرة 
يتم إعمادة عن مدة صالحيتها لالستعمال أو االستهالك وفى حالة انتهاء الصالحية 

تصديرها أو إعمدامها تحمت إشمراا الجممارك علمى نفقمة الهيئمة المسمتغلة للسموق 
 الحرة .

و يجو  داخل مخا ن األسواق الحمرة تعمديل وضمع العالممات الدالمة علمي اإلعفماء 
 من الضرائب الجمركية ) البندرول ( تحت إشراا الجمارك .

  

 (132مـادة )
المودعممة باألسممواق الحممرة علممي تقممدر الضممريبة الجمركيممة علممي البضممائع 

أساس قيمتها وسمعر الصمرا فمى تماريخ تسمجيل البيمان الجمركمي وفئمة الضمريبة 
الجمركيمممة السمممارية فمممى تممماريخ التصمممرا فيهممما بمممالبيع واإلفمممراج عنهممما وتحصمممل 

 الضرائب على هذا األساس .
 

يحظمممر اإلفمممراج عمممن أصمممناا السمممجائر والسممميجار والمممدخان والمشمممروبات  
بمماع لجهممات أو أشممخاص معفمماة مممن الضممرائب الجمركيممة بمقتضممى الروحيمة التممى ت

القانون ما لم يكن ملصقا عليها طمابع )البنمدرول( أو العالممة المميم ة الدالمة علمى 
 إعفائها من هذه الضرائب.
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  ال ا : المناطق الحرة 

 والمناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة 

  

 (139مادة )

إلجراءات التي تتبع بالنسبة إلى البضمائع تسري على المناطق الحرة وعلى ا 
 2الخاصممة بهمما أحكممام قممانون ضمممانات وحممواف  االسممت مار الصممادر بالقممانون رقممم 

 1227ث والئحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الو راء رقم 1997لسنة 
 .2002لسنة
 

وتسممري علممى المنمماطق االقتصممادية ذات الطبيعممة الخاصممة وعلممى البضممائع 
عممة الخاصممةث الصممادر يبهمما أحكممام قممانون المنمماطق االقتصممادية ذات الطب الخاصممة

ث والئحتمه التنفيذيمة الصمادرة بقمرار رئميس مجلمس 2002لسمنة  23بالقانون رقم 
 ث والقرارات المنفذة له.2002لسنة  1625الو راء رقم 
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 الفصل الرابع 

 السماح المؤقت 

 (120ادة )ـم

تصرا في السلع المواردة طبقما  لهمذا تسري على السماح المؤقت وقواعد ال

النظممام فممي بيممر األبممراض التممي اسممتوردت مممن أجلهمما أحكممام قممرار رئمميس مجلممس 

 . مرفقالليه إوتعديالته المشار  2002لسنة  1635الو راء رقم 
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 الفصل الخامس       

 اإلفراج المؤقت 

  

 أوال  : أحكام عامة 

      
 (121مـادة )
لبضممائع ممممع تعليممق أداء الضمممرائب والرسممموم يجممو  اإلفمممراج مؤقتمما  عمممن ا 

الجمركيممة وبيرهمما مممن الضممرائب والرسمموم األخممرى المقممررة مقابممل تقممديم أحممد 

الضمانات المقبولة جمركيا  لحين إعادة تصديرها أو تسوية وضعها جمركيا  وذلمك 

 بالشروط وفى االحوال اآلتية :

ممممن الخمممارج برسمممم اآلالت والمعمممدات واألجهممم ة ومسمممتل ماتها المممواردة    -أ 

الو ارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة وما فمى حكمهما للعممل فمى 

مشمممروعات إنشمممائية أو اقتصمممادية  مممم إعمممادة تصمممديرهاث ويجمممو  إعمممادة 

 تشغيلها فى مشروعات أخرى مما لة مع تطبيق ذات القواعد والشروط.

ل المبالد  مم اآلالت والمعدات واألجهم ة المواردة للعممل فمى مشمروعات داخم -ب 

( ممن قمانون تنظميم اإلعفماءات 2إعادة تصديرها مع مراعماة حكمم الممادة )

 الجمركية المشار إليه .

أو   البضائع المستوردة من الخارج برسمم أحمد المعمارض أو المهرجانمات  -ج 

األسمواق الدوليممة أو المسممارح أو المناسممبات الرياضممية أو ممما يما لهمما بعممد 

 ختصة .تقديم موافقة الجهة الم

أو          اآلالت والمعدات واألجهم ة والمهممات الال ممة إلجمراء التجمارب  -د 

االختبممارات العلميممة أو الصممناعية أو ال راعيممة التممى توافممق عليهمما الجهممة 

 المختصة .

األوعيممة الفاربممة والغالفممات الممواردة لملئهمما ث وكممذلك األوعيممة والعبمموات  -هممـ 
ادة تصممديرها إممما فاربممة أو مملمموءة ث الممواردة مملمموءة بالسمملع برسممم إعمم

 الحاويات التى تدخل البالد لتفريغ محتوياتها  م إعادة تصديرها .

المواد واألصناا الخاصة بالحاصالت ال راعيمة كاألوعيمة الفاربمة وممـواد  -و 
التعبئة والتغليا وأج ائها والمواد المطهرة والشمموع والممواد الكيماويمة 

 راعية والبيتموس وموقفات االنبات .للمعالجة والمبيدات ال 
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 الت ومعدات التصوير واألفالم والشرائط الخاصة بالصحفيين والمصورين  -  
والمراسممـلين األجانممب ووكمماالت األنبمماء واإلذاعممة بغممرض تسممجيل أو بمما 

 المواد اإلخبارية أو التصوير السينمائى.
 

ي الجمهوريممة والتممى األصممناا المهنيممة التممى تممرد مممع األجانممب الوافممدين إلمم -ح 

 تتفق مع مهنتهم بعد تقديم موافقة الجهة المختصة .

 األمتعة الشخصية الغير استهالكية لكل من : -ط 

 ذوى المكانــة .  - 1

 الالجئين السياسيين .  - 2

 أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي . - 3

جا تهم أو المصريين المنتدبين أو المعارين للخارج القادمين لقضاء أ - 2

 ألداء عمل مؤقت بالبالد .

 الدارسين األجانب القادمين للدراسة.  -5

أمتعمممة الحجممماج األجانمممب المممذين يعبمممرون أراضمممي الجمهوريمممة إلمممي   -6

 األراضي المقدسة. 

 الخبراء المرخص لهم بالعمل فى البالد . -7

 .األصناا التى ترد مع السائحين والعابرين  يادة عن حدود اإلعفاء  -ى 

البضمممائع المممواردة برسمممم األشمممخاص الطبيعيمممة أو المعنويمممة التمممى تتمتمممع  -ك 

بإعفمماءات جمركيممة ولممم تممرد المسممتندات الخاصممة الال مممة لإلعفمماء وذلممك 

 لحين صدور قرار بإعفائها .

 األصناا األخرى التي يصدر بها قرار من و ير المالية .  -ل 

  

 (122مــادة )

 وص عليها في المادة السابقة ما يقتي:يشترط لإلفراج عن األصناا المنص

تقديم إحدى الضمانات المنصوص عليها فمى همذه الالئحمة بقيممة الضمرائب   -أ 

الجمركية وبيرها من الضمرائب والرسموم المقمررة لحمين تسموية أوضماع 

 هذه البضائع أو انتهاء الغرض المفرج عنها من أجله .

ة من تاريخ اإلفمراج عنهما أمما أن يتم إعادة تصدير تلك األصناا خالل سن -ب 

المممواد واألصممناا الخاصممة بالحاصممالت ال راعيممة فيعمماد تصممديرها خممالل 
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سنتين من تاريخ اإلفراج عنها ث ويجو  مد هذه المدد لمدة أخرى مما لمة 

 ألسباب مبررة بموافقة رئيس مصلحة الجمارك .

  

 (123مــادة )
لمممو ارات والمصمممالح يممتم اإلفمممراج المؤقممت عمممن البضممائع المممواردة برسممم ا 

الحكومية والهيئات العامة وشركات القطاع العام بشمرط اسمتيفاء المسمتندات وفقما  

 لآلتى :

تقممديم خطممماب ممممن بنمممك االسمممت مار القمممومي يفيمممد قيمممام البنمممك بتجنيمممب مبلمممغ   -أ 

الضممرائب والرسمموم الجمركيممة وبيرهمما مممن الضممرائب والرسمموم المسممتحقة 

 لحساب مصلحة الجمارك.

الممة عممدم كفايممة اإلعتمممادات المخصصممة للجهممة يممتم تقممديم خطمماب مممن فممى ح -ب 

و ارة التخطيط يفيد باتخاذ اإلجراءات الال مة لتعليمة اإلعتممادات المطلوبمة 

مع موافقة بنك االست مار القمومي علمى إضمافتها لحسماب مصملحة الجممارك 

 فور تعليتها.

  

 (122مــادة )

ب والرسموم الجمركيمة وبيرهما فى حالة عدم إعادة التصدير تكمون الضمرائ 

فممور مسممتحقة مممن الضممرائب والرسمموم األخممرى المحممددة عنممد االفممراج المؤقممت 

 انقضاء المدد المنصوص عليها في هذا الفصل  .
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 وتحديد مقابل  انيـا  : اإلفراج المؤقت عن السيارات واليخوت
 تعليق أداء الضرائب والرسوم الجمركية

 
 (125مــادة )
لشممروط واألوضمماع المنظمممة لإلفممراج المؤقممت يجممو  اإلفممراج مممع مراعمماة ا 

المؤقت عن السيارات واليخوت المنصوص عليها في المواد التالية وفقا  للشمروط 
واألوضاع وبالضمانات الموضحة في هذه الموادث وذلمك دون اإلخمالل باالتفاقيمات 

 الدولية التى تكون جمهورية مصر العربية طرفا  فيها .
  

 (126مــادة )
يممتم اإلفممراج مؤقتمما  عممن سمميارات الركمموب الخاصممة بالمصممريين المقيمممين  

بالخارج واألجانب والسياح والعابرين القمادمين لقضماء فتمرة مؤقتمة بمالبالد وذلمك 
فترة اإلقامة الم بتمة علمى جموا    بحد أقصي ستة أشهر خالل السنة وبما ال يجاو
أداء الضمريبة عمن سمتة أشمهر أو  السفر بالنسبة لألجانب بعمد سمداد مقابمل تعليمق

 ج ء منها على النحو اآلتي :
 جنيه  عن السيارة عن ال الا اشهر األولى أو ج ء منها.       500    -أ  
 جنيه  عن السيارة عن ال الا اشهر التالية أو ج ء منها.  1000    -ب 

جنيمممه عمممن كمممل سممميارة ممممن السممميارات  المممواردة صمممحبة األفمممواج    100    -ج 
السياحية ويجب أال تجاو  مدة اإلفراج عن هذه السميارات شمهرا  

 واحدا .
 

 (127مــادة )
يممتم اإلفممراج مؤقتمما  عممن سمميارات الركمموب الخاصممة بالفئممات التاليممة وفقمما   

لألحكام المبينة قرين كل منهماث وذلمك بعمد سمداد مقابمل تعليمق أداء الضمريبة طبقما  
 للجدول التالي: 

جانممبث فممى حممدود فتممرة اإلقامممة المؤقتممة الم بتممة علممي جمموا  المسممت مرون األ   -أ 
 السفر وبحد أقصي  الا سنوات .

الخبممراء واألسمماتذة األجانممب الممذين تسممتقدمهم الجهممات الحكوميممة وممما فمممى   -ب 
حكمهممما ) بمممما فيهممما الجامعمممات والممممدارس ( وخبمممراء الشمممركات األجنبيمممة 

 ل البالد .المتعاقدة مع هذه الجهات للقيام بعمل مؤقت داخ

 ذوى المكانة من األجانب بناء على توصية من و ارة الخارجية المصرية. -ج 
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شركات ومؤسسات الطيمران األجنبيمة التمى تسمير خطموط جويمة منتظممة ممن    -د
وإلى وعبر االراضى المصرية وفقا  لمبدأ المعاملة بالم ل ث بناء علمى كتماب 

 من و ارة الطيران المدني . 

ة اإلفممراج بالنسممبة إلممى الفئممات المحممددة بممالبنود ) ب( و )ج( و )د( تكممون مممد  -هممـ
 متناسبة مع الغرض الذى تقرر اإلفراج المؤقت من أجله.

  

 البيـــــان

الستة 
أشهر 

األولى أو 
 ج ء منها

الستة 
أشهر 

ال انية أو 
 ج ء منها

الستة 
أشهر 

ال ال ة أو 
 ج ء منها

الستة 
أشهر 

الرابعة أو 
 ج ء منها

الستة 
شهر أ

الخامسة أو 
 ج ء منها

الستة 
أشهر 

السادسة أو 
 ج ء منها

السممممـيارة ذات السممممـعة 
 1600اللتريممممممة حتممممممى 

 3سم

500 
 جنيه

1000 
 جنيه

1500 
 جنيه

2000 
 جنيه

2500 
 جنيه

3000 
 جنيه

السممممـيارة ذات السممممـعة 
اللتريمممممممة أك مممممممر ممممممممن 

وحتمممممممى  3سمممممممم1600
 3سم 2000

1000 2000 3000 2000 5000 6000 

ات السممممـعة السممممـيارة ذ
 2000اللترية أك ر ممن 

 3سم

3000 6000 9000 12000 15000 12000 

  
ويكون خضوع شركات ومؤسسات الطيران األجنبية المنصوص عليها فمي 

أو       البنممد )د( مممن هممذه المممادة للمقابممل المنصمموص عليممه فممي الجممدول السممابق 
 طبقا  لمبدأ المعاملة بالم ل ايهما أقل .

  

مممدة اإلفممراج المؤقممت عممن  ممالا سممنوات بالنسممبة للفئممات وفممى حالممة  يممادة 
المنصمموص عليهمما فممى البنممود ) ب ث ج ث د ( يسممتمر تحصمميل الفئممة األخيممرة مممن 

 الجدول المشار إليه عن كل ستة أشهر أو ج ء منها .
  

 (122مــادة )
 يتم اإلفراج مؤقتا  عن السيارات الخاصة بكل من: 

ين والمراسممملين ومنمممدوبي وكممماالت األنبممماء الالجئمممين السياسممميين والصمممحفي  -أ  
 األجانب .
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لدراسممة والتممدريب . بشممرط أال ت يممد الطلبممة والمتممدربين األجانممب القممادمين ل -ب 
. وإذا  ادت السممعة اللتريممة عممن  3سممم 1600السممعة اللتريممة للسمميارة علممى 

 ذلك يضاعا مقابل تعليق أداء الضريبة .

 والمعادن وخبرائها األجانب . شركات البحا والتنقيب عن البترول  -ج 
وتكون المدة متناسبة مع الغرض الذي تقرر اإلفراج ممن أجلمه . ويجمو  ممد       

مدة اإلفراج المؤقت للطلبة عن سمياراتهم خمالل فتمرة األجما ة الصميفية ممع 
 مضاعفة مقابل تعليق أداء الضريبة المقررة حسب السعة اللترية.

 

الضريبة عن كمل سمتة أشمهر أو جم ء منهما ويكون سداد مقابل تعليق أداء 
 وفقا  لآلتى:

 500 3سم 1600ة حتى ـة اللتريـجنيه عن السيارة ذات السع . 

 1500 3سم1600جنيه عن السيارة ذات السعة اللترية أك ر من      

 . 3سم2000وحتى                   

 3000 ر من         ــة أك ــة اللتريـارة ذات السعـجنيه عن السي            

 . 3سم 2000                   
   

وبالنسممبة لسمميارات شممركات البحمما والتنقيممب عممن البتممرول والمعممادن 
وسميارات الخبممراء األجانممب العماملين بتلممك الشممركات يكمون مقابممل تعليممق أداء 

 جنيه عن كل ستة أشهر أو ج ء منها . 200الضريبة 
  

 (129مــادة )
ات الركمموب الممواردة لالسممتعمال الرسمممي يممتم اإلفممراج مؤقتمما  عممن سمميار

 للسفارات والقنصليات األجنبية والمنظمات الدولية على النحو اآلتي : 
أو    السيارات الواردة لالسمتعمال الرسممي للسمفارات والقنصمليات األجنبيمة    -أ 

ألعضمماء السمملكين الدبلوماسممي والقنصمملي األجنبممي  يممادة علممي حممد اإلعفمماء 
ظممميم اإلعفممماءات الجمركيمممة وكمممذلك السممميارات المممواردة المقمممرر بقمممانون تن

 للموظفين اإلداريين األجانب بالسفارات والقنصليات األجنبية .
السيارات الواردة لالستعمال الرسمي للمنظمات الدوليمة والمنظممات العربيمة  -ب 

أو بطاقمة     اإلقليمية وأعضائها الحمائ ين علمي جموا ات سمفر دبلوماسمية 
صادرة من إدارة المراسمم بمو ارة الخارجيمة ألعضماء همذه تحقيق شخصية 

 المنظمات .

وتكون مدة اإلفراج المؤقت وفقما  لمما تقمرره و ارة الخارجيمة باالتفماق ممع  
 مصلحة الجمارك .
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ويتم سداد مقابل تعليمق أداء الضمريبة وفقما  لمبمدأ المعاملمة بالم مل بالنسمبة  
 ء منهما بالنسمبة للبنمد )ب( وكمذا جنيه عن كل سمتة أشمهر أو جم 200للبند )أ(ث و

 بالنسبة للبند )أ( فى حالة عدم االعفاء وفقا  لمبدأ المعاملة بالم ل .
 

 (150مــادة )
أو        يتم اإلفراج مؤقتا  عن سيارات الركوب المواردة للعمرض التجمارى  

 التجارب على النحو اآلتي :
أربمع   تجماري بمما ال يجماوسيارات الركوب الخاصة الواردة برسم العرض ال   -أ  

 سيارات مختلفة الطرا  لكل من وكالء مصانع السيارات األجنبية .
سيارات الركوب الخاصة المواردة ألبمراض التجمارب بمما ال يجماو  سميارتين  -ب 

مختلفتممي الطممرا  واردتممين برسممم مصممانع إنتمماج السمميارات ث وذلممك بشممرط 
 عة .موافقة الجهة المختصة بو ارة التجارة والصنا

 

وتكون مدة اإلفمراج عمن همذه السميارات سمتة أشمهر يجمو  ممدها لممدة      
اخمممرى مما لمممة بموافقمممة رئممميس مصممملحة الجممممارك ث وال يجمممو  ترخيصمممها 

 بالمرور.
ويكون سداد مقابل تعليق أداء الضريبة على تلك السيارات على النحو       

 اآلتي :
   جنيه عن الستة أشهر األولى أو ج ء منها. 2500 
عممن السممتة اشممهر التاليممة أو جمم ء منهمما ث مممع تقممديم خطمماب ضمممان  5000  

علممى  قمصممرفي بيممر مشممروط ومعمم   وبيممر قابممل لإللغمماء يغطممي ممما يسممتح
السيارات المفرج عنها من الضرائب والرسموم الجمركيمة والضمريبة العاممة 

 علي المبيعات وبير ذلك من الضرائب والرسوم األخرى.
  

 (151مــادة ) 
فراج المؤقت عن سيارات النقل التمريالت والبمرادات لممدة أسمبوعين يتم اإل 

ويجممو  مممدها عنممد الحاجممة لمممدة أسممبوعين  خممرين بقممرار مممن رئمميس مصمملحة 
 الجمارك أو من يفوضه فى ذلك .

 

 ويكون سداد مقابل تعليق أداء الضريبة على النحو اآلتي : 
 وال اني. من األسبوعين األول أو ج ء منه جنيه عن كل أسبوع 100 
 جنيه عن كل اسبوع أو ج ء منه من االسبوعين ال الا والرابع . 500 

 

وفمممى حالمممة الرببمممة فمممى إبقمممـاء أي ممممـن همممـذه السمممـيارات أو التريمممـالت أو  
البرادات داخل البالد للعمل بصمفة مؤقتمة أو بغمرض التمقجير تسمري أحكمام الممادة 

لسممنة  126لقممانون رقممم ( مممن قممانون تنظمميم اإلعفمماءات الجمركيممة الصممادر با2)
1926 . 
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 (152مــادة )
يممتم اإلفممراج المؤقممت عممن السمميارات النصمما نقممل ) بيممك أب ( ذات الكابينممة  

الم دوجة والميكروباص التي ي يد عدد مقاعدها علي تسعة بخالا مقعد السمائق 
و مممن أ   خممر بموافقممة رئمميس مصمملحة الجمممارك  ا  لمممدة شممهر ويجممو  مممدها شممهر

 يفوضه .
 

جنيه عن الشهر األول  500داد مقابل تعليق أداء الضريبة بواقع ويكون س 
 جنيه عن الشهر ال اني أو ج ء منه . 1000أو ج ء منه ث و 

  

 (153مــادة ) 
يتم اإلفراج المؤقمت عمن اليخـمـوت الخاصمة بالمصمريين المقيممين بالخمارج 

ى حمدود فتمرة والسياح والعابرين وذوي المكانة القادمين للبالد لإلقامة المؤقتمة فم
 اإلقامة وبحد أقصى ا ني عشر شهرا  .

 

ويكون سداد مقابل تعليق أداء الضريبة بالنسبة للموانئ السياحية المحددة  
 539وفقا  لقرار و يمر النقمل رقمم  2003لسنة  121بقرار رئيس الجمهورية رقم 

وتحصممل مصمملحة الجمممارك ممما يعممادل ذات المبممالغ فممى بمماقي ممموانئ  2003لسممنة 
 هورية وتو ع بذات النسب الموضحة بالقرار سالا الذكر .الجم

 
 

 (152مــادة )
الت والمعدات بما فيها معدات النقمل واالجهم ة وسميارات يتم االفراج عن اآل

الركمموب الخاصممة باالجانممب القممادمين للممبالد الال مممة للسممباقات الدوليممة والسممباقات 
ط السمياحى لممدة شمهر يجمو  المحلية المنظمة تحت اشراا الهيئمة العاممة للتنشمي

 مدها مدة اخرى مما لة بموافقة رئيس مصلحة الجمارك السباب مبررة .
عمن كمل وحمدة فمى الشمهر او جم ء  هويكون مقابل تعليمق اداء الضمريبة مائمة جنيم

  . منه
 

 (155مــادة )
فى جميمع األحموال يجمب فمي اليموم التمالي علمى األك مر النتهماء ممدة اإلفمراج 

السمميارة أو اليخممت داخممل دائممرة جمركيممة مخصصممة لممذلك أو مارينمما المؤقممت إيممداع 
بالنسبة لليخوت وال يجو  إعادة اإلفراج المؤقت عنها إال بعد انقضاء مدة مما لمة 
لتلك التى قضتها بالبالد وبحمد أقصمى أربعمة اشمهر بالنسمبة لليخموت وتعتبمر فتمرة 

 التخ ين داخل الدائرة أو المارينا بم ابة إعادة تصدير.
 (156مــادة )
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يمممتم اإلفمممراج المؤقمممت عمممن السممميارات واليخممموت الخاصمممة ممممع تعليمممق أداء  
الضرائب الجمركية وبيرها من الضمرائب والرسموم األخمرى مقابمل تقمديم أي ممن 
الضممممانات المقبولمممة جمركيممما  أو دفتمممر ممممرور )تربتيمممك( صمممادر ممممن أحمممد أنديمممة 

دة دوليمممة ) بالنسمممبة السممميارات المعتممممدة لمممدى الجممممارك أو رخصمممة تسممميير وقيممما
  لألجانب القادمين فى أفواج سياحية(.

بالنسممبة لليخمموت التممى تممرد بممالمواني البحريممة للسممياحة اإلقليميممة فيكتفممي  
بتقديم تعهد شخصي من صاحب اليخت أو المسمئول عنمه علمي أن تخطمر مصملحة 

 أمن المواني عند اإلفراج عن اليخت .
النيليمة ( يشمترط لإلفمراج عمن اليخمت بالنسبة لراببمي السمياحة الداخليمة )  

 تقديم خطاب ضمان أو تعهد من هيئة تنشيط السياحة.
 

 (157مــادة )
يكون اإلفراج المؤقت عن السيارات واليخوت المنصوص عليها فى الممواد  

 السابقة طبقا  للشروط اآلتية :
يفرج مؤقتا  عن سيارة ركوب واحمدة أو يخمت لكمل شمخص طبيعمي ث ويجمو     -أ  

إلفممراج عممن أك ممر مممن سمميارة أو يخممت لألشممخاص ذوي المكانممة والجهممات ا
االعتباريممةث وذلممك بشممرط أن تكممون السمميارة أو اليخممت مرخصمما ث وفممى حالممة 
عدم الترخيص يقدم خطاب ضمان مصرفي بير مشروط ومع   وبير قابمل 
لإللغاء أو دفتر مرور صادر من احد األندية التى أودعت ضممانات نقديمة أو 

 لدى مصلحة الجمارك بقيمة الضرائب والرسوم المقررة . مصرفية
يفممرج عممن سمميارات ركمموب المسممت مرين األجانممب بعممد تقممديم صممحيفة هيئممة  -ب  

 االست مار ث وجوا  السفر الموضح به تقشيرة اإلقامة المؤقتة .

يجمممب أن يقتصمممر اسمممتعمال السممميارة أو اليخمممت المفمممرج عنمممه مؤقتممما  علمممي    -ج 
اإلفممراج مممن أجلهمما وأن يقودهمما المفممرج عنهمما باسمممه األبممراض التممى تممم 

باست ناء الحاالت الخاصة بذوي المكانمة ممن األجانمب وذوى العاهمات المذين 
تسممتدعى حممالتهم االسممتعانة بسممائق وإذا وجممدت ظممروا خاصممة تسممتدعى 

 القيادة بسائق ث بموافقة رئيس مصلحة الجمارك أو من يفوضه 

اليخت بالبيع أو التنا ل أو الهبمة أو بيمر ذلمك  يحظر التصرا فى السيارة أو   -د
الحصمممول علمممى موافقمممة مصممملحة  دممممن التصمممرفات أو تمممقجير أيهمممما إال بعممم

الجمممارك واسممتيفاء القواعممد اإلسممتيرادية وسممداد جميممع الضممرائب والرسمموم 
 المستحقة.

 

ويجممو  بموافقممة و يممر الماليممة مممد المممدة المقممررة لإلفممراج المؤقممت عممن  
 وت المشار اليها وذلك ألسباب مبررة يقبلها .السيارات واليخ
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ويضمماعا مقابمممل تعليمممق  داء الضمممريبة فممى حالمممة انتهممماء صمممالحية السمممير 
 وسريان صالحية الضمان.

وعلممى حامممل تصممريح االسممتيراد المؤقممت ) دفتممر المممرور الممدولى ( إعممادة  
تسميير يومما  ممن تماريخ انتهماء صمالحية ال 22تصدير المركبة خالل مدة ال تجماو  

( مممن االتفاقيممة الدوليممة للسمميارات بشممرط صممالحية 20بممالبالد وفقمما  لممنص المممادة )
 الضمان.
وفممى حالممة مخالفممة شممروط وأحكممام اإلفممراج المنصمموص عليهمما فممى هممذه  

 الالئحة تطبق العقوبات المنصوص عليها فى قانون الجمارك .
 

 ( 152مـادة )
 مؤقتا  اآلتى : يشترط لقبول التنا ل عن السيارات المفرج عنها

 أال تكون السيارة محل جريمة تهرب جمركى . -أ  

داء الضريبة أتطهير السيارة من الغرامات او التعويضات ومقابل تعليق  -ب 
 وسداد الضرائب والرسوم على األج اء الناقصة والمستبدلة .

ويفوض رؤساء القطاعات الجمركية التنفيذية كل فى دائرة اختصاصه فى  
 نا ل عن السيارات.قبول الت

 

 ( 159مـادة )

تتم اإلجراءات الجمركية عن الواردات تحت نظام اإلفراج المؤقت طبقا  لما  

 يقتي:

يقوم صاحب الشقن أو من ينيبه بإدراج بيانات البيان الجمركى بالحاسب   -أ 

 اآللي بقحد طرق الربط االليكتروني مع مصلحة الجمارك .

 التالية بإدارة المعلقات:  تتخذ اإلجراءات األولية  -ب 

تقديم طلب من  صاحب الشقن أو من ينيبه إلى مدير إدارة المعلقات  -1 

المؤقت وسنده القانوني والمدة المطلوب بقاء  جيبين به سبب اإلفرا

 السيارة أو اليخت خاللها داخل البالد.

تقوم إدارة المعلقات بدراسة الطلب وإعداد مشروع اإلفراج المؤقت  -2 

 قا للضوابط المذاعة على طلب صاحب الشقن ويختم بختم اإلدارة.طب

 تكون المستندات المطلوبة لإلفراج هي: -ج 

 البيان المميكن بنظام األفراج المؤقت . - 1 

 بيان األصناا الواردة .  - 2 
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 إذن التسليم المالحى . - 3 

 فاتورة األصناا الواردة . - 2 
 
 : اإلجراءات بالمجمعات الجمركية -د 

تتم اإلجراءات الجمركية ممع مراعماة أن األصمناا المفمرج عنهما بنظمام   -1
اإلفممراج المؤقممت ال يفممرج عنهمما بالمسممار األخضممر لضممرورة المعاينممة 
والمطابقة وذلك للتقكد من العينية قبل اإلفراج وحساب قيمة الضمرائب 

 والرسوم المستحقة.
اج مرفقمما بممه صممور تحصمميل الضمممانات الال مممة ويسمملم أصممل أذن اإلفممر  -2

طبق األصل من الفاتورة وبيان العبوة لصماحب الشمقن وترسمل صمورة 
أذن اإلفراج مرفقا بهما صمور طبمق األصمل ممن الفماتورة وبيمان العبموة 

 لباب الصرا .
يقممموم قسمممم اإلجمممراءات بمممالجمرك المخمممتص بإرسمممال بيانمممات البيمممان    -3

علقمات مرفقما بممه الجمركمى المفمرج عنمه إفراجما مؤقتمما يوميما إلدارة الم
 البيانات الجمركية بنظام اإلفراج المؤقت .

 المتابعـة بإدارة اإلفراج المؤقت ) المعلقات ( -هـ
المؤقت إلى إدارة  جبعد وصول البيانات الجمركية المفرج عنها بنظام اإلفرا

 المعلقات يتم اجراء ما يقتي :
رقم اإلقرار وسبب قيد هذه البيانات إليكترونيا أو يدويا فى سجل يوضح  -1

اإلفممراج المؤقمممت وقيممممة الضمممرائب والرسمموم ونممموع الضممممان المقمممدم 
 ومهلة اإلفراج المؤقت .

استخراج تقارير بشكل دوري توضح موقما البيانمات التمى تنتهمي مهلمة  -2
 اإلفراج المؤقت عنها ومتابعتها إلنهاء موقفها.

 
 (   160مـادة )

 -إلجراءات اآلتية :يتم اإلفراج المؤقت عن اليخوت طبقا  ل
يتقممدم صمماحب اليخممت أو مممن ينيبممه أو منممدوب السممياحة إلممى جمممرك الوصممول    -أ

)    بالنمـوذج المعد لذلك من أصل وصمورة موضمحا  بمه البيانمات األساسمية 
مرفقا  بمه كشموا بيانمات الطماقم والركماب وقسميمة سمداد مقابمل تعليمق أداء 

 سجائر . . ( . –خمور  ثالضريبة وقائمة بقي بضائع داخل اليخت 
فممى حالممة السممياحة اإلقليميممة يقممدم تعهممد شخصممي مممن مسممئول اليخممت أو مممن       

ينيبه بسداد الضمرائب الجمركيمة وبيرهما ممن الضمرائب والرسموم فمى حالمة 
عدم مغادرة اليخت المياه اإلقليمية بعد انتهاء مدة اإلفراج المؤقت وفى هذه 

ة امن الموانئ عند اإلفراج المؤقت عمن الحالة تقوم الجمارك بإخطار مصلح
 اليخت .



 6001يناير سنة  61تابع )أ( فى  9العدد  –الوقائع المصرية 

 
87 

وبالنسبة لراببي السياحة )النيلية( يشترط تقديم خطاب ضمان أو تعهد ممن  
هيئة تنشيط السياحة بالضمرائب والرسموم الجمركيمة المسمتحقة عمن اليخمت 
فممى حالممة عممدم مغادرتممه الميمماه اإلقليميممة خممالل المممدة الممنوحممة لإلفممراج 

 المؤقت .
م اللجنمممة الجمركيمممة بالمعاينمممة وتقمممدير الضمممرائب والرسممموم المسمممتحقة تقمممو  -ب

 وإ باتها على النموذج الجمركى المعد لذلك وتحديد مدة اإلفراج المؤقت .
يسلم أصل النموذج والمرفقات موضحا  عليه الموافقمة علمى اإلفمراج المؤقمت   -ج

 ويحمممتفظ بالصمممورة وصمممور المرفقمممات فمممى جممممرك اإلفمممراج ويعمممد النمممموذج
الجمركى بم ابة إفراجا جمركيا مؤقتا صالح للعمل به فى الموانئ المصمرية 

 األخرى التى يتردد عليها اليخت خالل فترة اإلفراج المؤقت .
فممى حالممة رببممة مسممئول اليخممت تجديممد فتممرة اإلفممراج المؤقممت يتقممدم بطلممب   -د

موضممحا  بممه الفتممرة المطلوبممة وخممط السممير ومرفقمما  بممه قسمميمة سممداد مقابممل 
تعليق  داء الضريبة وتقموم اللجنمة الجمركيمة بالتقشمير بالتجديمد فمى المكمان 
المخصص لذلك فى النموذج الجمركى ولمسئول اليخت تجديد فتمرة اإلفمراج 
المؤقت من أى ميناء به لجنة جمركية على أن تقوم اللجنمة الجمركيمة التمى 

راءات اإلفمراج قامت بالتجديد بقخطار اللجنة الجمركية التى قامت بإتممام إجم
 المؤقت أول مرة .

لمسممئول اليخممت إنهمماء اإلفممراج المؤقممت مممن جمممارك أى مينمماء مصممري بيممر  -هممـ
الميناء الذى قام بإتمام إجراءاته شمريطة أن يكمون بمه لجنمة جمركيمة وذلمك 
بسحب النموذج الجمركى لإلفراج المؤقمت علمى أن تخطمر اللجنمة الجمركيمة 

 راج المؤقت أول مرة لتسديد قيوداته .التى قامت بإتمام إجراءات اإلف
يكون النموذج الجمركى هو الرخصة الوحيدة للتردد على المموانئ المصمرية    -و

 الموضحة بخط السير خالل صالحية مدة اإلفراج المؤقت .
تتم متابعة اليخوت المفرج عنها مؤقتا  بمعرفمة اللجنمة الجمركيمة التمى قاممت    - 

 ودات مغادرة اليخوت خالل مدة اإلفراج المؤقت .باإلفراج على أن تسدد قي
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 ( 161مـادة )
تتم اإلجراءات الجمركية على الصمادرات تحمت نظمام اإلفمراج المؤقمت طبقما   

 لما يقتي :
تقوم جمارك التصدير باستدعاء بيان الوارد السمابق االفمراج عنمه تحمت همذا    -أ 

صممدير الرسممائل السممابق النظممام الجممراء عمليممة المطابقممة بعممد تمممام أعممادة ت
اإلفممراج عنهمما برسممم األفممراج المؤقممت بإرسممال أصممل بيممان الصممادر إذا تممم 
التصممدير مممن جمممرك اإلفممراج أو صممورة طبممق األصممل مممن بيممان الصممادر فممى 
حالممة التصممدير مممن جمممرك بيممر جمممرك اإلفممراج إلممى وحممدة متابعممة اإلفممراج 

 المؤقت )المعلقات( بالقطاع المختص.
لمعلقات بمقارنة ما تم اإلفراج عنه بما تمم تصمديره وبعمد التاكمد تقوم إدارة ا  -ب 

مممن عمليممات المطابقممة وعممدم وجممود أى مالحظممات تحممرر مممذكرة بالتسمموية 
ويؤشر على أقرار الوارد والصمادر بتممام المراجعمة والمطابقمة ويمتم السمير 

 فى إجراءات رد الضمان. 
حفمظ البيانمات وتسمدد قيوداتهما ترسل البيانات الجمركيمة للمراجعمة  مم إدارة   -ج 

 فى سجل البيانات الجمركية .
تحمتفظ إدارة المعلقمات بممذكرة التسموية لحممين تقمدم صماحب الشمقن بطلممب رد   -د 

الضمانات ـ حيا تتم إجمراءات رد الضممان ث ويمكمن فمى حالمة مما اذا كانمت 
الضمممانات تعهممدات مممن جهممات معينممة وتممقخر أصممحاب الشممقن فممى التقممدم 

خالل شهر من التصدير والتوجد أية مالحظات يتم تسموية البيانمات للتسوية 
 بقسيمة سايرة ويخطر أصحاب الشقن بذلك .

وفممى حالممة وجممود مالحظممات أو فممروق بممين المموارد والصممادر تحممرر مممذكرة  -هممـ
بالفروق والضرائب والرسوم المسمتحقة ويخطمر صماحب الشمقن وال يمتم رد 

أو  اوم المستحقة نتيجمة همذا االخمتالالضمان إال بعد سداد الضرائب والرس
 تقديم المبررات المقبولة جمركيا  .

فى حالة التصدير الج ئي تخطر إدارة المعلقات الحسمابات أو الكفماالت حسمب  -و 
والرسوم عن الج ء الذى تم تصمديره التخماذ  بنوع الضمان بمقدار الضرائ

 إجراءات خصم ما تم تصديره من الضمان .
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 الفصل السادس
 

 تصديرعلى  رد الضرائب الجمركية وضريبة المبيعات
 السابق استيرادها بنظام الوارد النهائى البضائع األجنبية

 
 (162ادة )ـم

ترد الضرائب الجمركية وضرائب المبيعات عند إعادة تصدير البضائع 
والتى ليس لها م يل من المفرج عنها برسم الوارد النهائى األجنبية المسـتوردة 

جات المحليـة أو التى يمكن تميي ها عما يما لها من هذه المنتجاتث وذلك المنت
 بالشروط اآلتية :

ان يتقدم صاحب الشقن الى مدير جمرك الصادر بطلب موضحا  به رقم بيان  -1
الوارد ورقم قسيمة السداد متضمنا  رببته فى اعادة التصدير ورد الضريبة 

 السابق سدادها .

تها نة البضاعة المعاينة النافية للجهالة ومطابقمعايبجمرك الصادر يقوم  -2
  على ان يكون المصدر هو المستورد. إل بات العينية على ما سبق استيراده 

 أن يتم التصدير خالل سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها . -3

ويست نى من ذلك اآلالت أال تكون البضاعة قد إستعملت داخل البالد  -2
مل أ ناء التجربة بشهادة من الجهة عتواالجه ة والمعدات التى تس

 الصناعة .التجارة والمختصة بو ارة 

بالنسبة لالجه ة واآلالت والمعدات يشترط أن يكون موضحا  على البيان  -5
الجمركى عند الورود الرقم المسلسل والكود على أن يتم مطابقتها عند 

 التصدير.

 

 (163مـادة )
يبة علي األشرطة السينمائية يشترط لرد الضرالسابقة فضال  عن الشروط 

 الواردة للتحميض وإعادة تصديرها تقديم المستندات التالية :
 إيصال البريد عن الرسالة أو ما يقوم مقامه .  -أ 
 نسخة حافظة مراقبة األفالم بو ارة ال قافة .  -ب
 

 (162مـادة )
الجمركية والضريبة العامة علي المبيعات عن يبة يشترط لرد الضر 
ائع السابق استيرادها ورفض قبولها ألى سبب من االسباب تقديم مستند البض

التقكد من عينيتها وأن يتم تصديرها خالل سنة رفض الجهة الرقابية المختصة و
 من تاريخ دفع الضريبة عنها .
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 الباب الــرابــع
 

 التحكـــيم
 
 

 (165مــادة ) 
االت المنصموص إذا نشق ن اع بين ذوي الشمقن ومصملحة الجممارك فمى الحم 

عليها بقانون الجمارك جا  لهم تقمديم طلمب لممدير الجممرك المخمتص إلحالتمه إلمي 
التحكمميم فممإن قبلممه يممتم عممرض النمم اع علممي إحممدى لجممان التحكمميم بعممد سممداد أمانممة 

 جنيها . 350نفقات التحكيم بواقع 
  

 (166مـادة ) 
الجممارك ث  ال يجو  التحكيم إال بالنسمبة للبضمائع التمي ال تم ال تحمت رقابمة 

ومع ذلك يجو  لصماحب البضماعة أو ممن يم لمه قانونما  أن يطلمب سمحب البضماعة 
مممن الممدائرة الجمركيممة بعممد أخممذ العينممات القانونيممة الال مممة منهمما وأداء الضممرائب 
الجمركية وبيرها من الضرائب والرسوم الملحقة بها ونفقات التحكيم المنصوص 

 إلي جميع المبالغ األخرى المستحقة قانونا.عليها في المـادة السابقة باإلضافـة 
 

ويكممون أداء الضممرائب والرسمموم والمبممالغ المنصمموص عليهمما فممي الفقممرة  
السابقة بصفة قطعية بالنسبة للمبالغ الغير متنا ع عليها أما الفروق محمل النم اع 

 فيتم سدادها علي سبيل األمانة لحين الفصل في التحكيم .
  

 (167مـادة ) 
جمع الجمركي المختص إ بمات طلمب صماحب البضمائع أو ممن علي مدير الم 

يم له قانونا  بإحالة الن اع إلي التحكيم في محضــر من صــورتين علمي النمـمـوذج 
 المعد لذلك ويوقع عليهما من الطالب مع تسليمه صورة من المحضر .

 

وترفممق المسممتندات الال مممة لنظممر التحكمميم ومممذكرة وافيممة يعممدها الجمممرك 
عممن الواقعممة وبيرهمما مممن المسممتندات األخممرى علممي أن ت بممت كممل هممذه المخممتص 

 المستندات بالمحضر.
وعلي مدير الجمرك بمجرد إ بمات طلمب التحكميم فمي المحضمر المشمار إليمه  

وبحضممور صمماحب البضممماعة أو مممن يم لمممه قانونمما  أن يقخممذ عينمممة م دوجممة ممممن 
بضمائع وتوضمع همذه البضائع محل التحكيم للرجوع إليها عند التحليل أو فحمص ال

حممرا  تخممتم بخمماتم الجمممرك ويوقممع عليهمما كممل مممن موظمما الجمممرك أالعينممات فممي 
 وصاحب البضائع أو من يم له قانونا  وي بت كل ذلك في المحضر المشار إليه.
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أما البضائع التي يتعذر أخذ عينات منهما وال يقتضمي األممر عرضمها بمذاتها  
كتمالوج أصملى وممذكرة وصمفية وافيمة  علي لجنة التحكميم فيكتفمى بمقن يقمدم عنهما

 يرفقان بالمحضر .

 
ويتم إحالة كافة هذه المستندات والعينات إلي األمانة الفنية للتحكيم لتحديمد  

 جلسة في مدة أقصاها أسبوعين عمل من تاريخ تقديم طلب التحكيم .
  

 (162مــادة ) 
كل فمي تنظر المنا عات المشار إليها على وجه االستعجال لجمان تحكميم تشم 

 اإلدارات المرك ية الجمركية علي النحو اآلتي :
 

 أوال  : لجان التحكيم االبتدائية :
تشكل لجنة أو أك ر في كل إدارة مرك يمة لنظمر طلبمات التحكميم برئاسمة    -أ

أو مممما        أحمممد أعضممماء الهيئمممات القضمممائية بدرجمممة رئممميس محكممممة 
ية محكممم عممن يعادلهمما ويصممدر بتعيينممه قممرار مممن و يممر العممدل وعضممو

مصلحة الجمارك يختاره رئميس مصملحة الجممارك أو ممن يفوضمه ممن 
قائمممة المحكمممين الصممادر بهمما قممرار مممن و يممر الماليممة ومحكممم يختمماره 
صمماحب الشممقن أو مممن يم لممه ث وتتممولي األمانممة الفنيممة للتحكمميم إخطممار 
اللجنة بتاريخ انعقادها في ميعاد ال يجماو  أسمبوعين ممن تماريخ تقمديم 

إلحالة للتحكيم إليها فإن امتنمع صماحب الشمقن عمن تعيمين محكمم طلب ا
عنه أو لم يحضر محكمه في ميعاد انعقاد اللجنمة يعمـد ذلمك عمدوال  عمن 
طلب التحكميم وال تمرد إليمه أمانتمه ث وذلمك مما لمم يتقمدم صماحب الشمقن 
لتجديممد طلبممه فممى ميعمماد بايتممه أسممبوع مممن ذلممك التمماريخ إلعممادة طممرح 

نممة وعلممي األمانممة الفنيممة للتحكمميم تحديممد أقممرب جلسممة النمم اع أمممام اللج
علي أن يوقع طالب التحكيم عليها بالعلـم فـإذا تغيب عمن الحضمور فمى 
المرة ال انية أعتبر ذلك عدوال  نهائيا  عن التحكيم ث وفى هذه الحالمة ال 

 له المطالبة باسترداد نفقات التحكيم.   يجو
سمتماع إلمي المدفاع عمن المحتكممين تصدر لجنة التحكميم قرارهما بعمد اال -ب 

علي أن يكون القرار مسببا  فإن كان القرار باإلجماع أصبح نهائيما  أمما 
إذا صدر بقبلبية اآلراء يجو  الطعن عليمه أممام لجنمة التحكميم العليما ث 
ويكون ميعاد هذا الطعمن خمسمة عشمر يومما  ممن تماريخ صمدور القمرار 

حب الشممقن تعممين عليممه أداء المطعممون فيممه ث فممإذا كممان الطعممن مممن صمما
 جنيها . 350أمانة لنفقات الطعن بواقع 
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  انيا : لجان التحكيم العليا : 
تشكل بكل ادارة مرك ية لجنة عليا أو أك ر برئاسمة أحمد أعضماء الهيئمات     

القضائية بدرجة مستشار أو ما يعادلها علي األقل ث ويصدر بتعيينمه قمرار 
الجمممارك يختمماره رئمميس مصمملحة مممن و يممر العممدل وعضمموية محكممم عممن 

الجمارك أو من يفوضه من قائمة المحكممين الصمادر بهما قمرار ممن و يمر 
المالية على أال يكونوا ممن بمين األعضماء المذين نظمروا التحكميم المطعمون 
على قراره ث ومحكم يختاره صاحب الشقن أو من يم لمه ث وتصمدر اللجنمة 

اع إلممي دفمماع الطممرفين وبحمما قرارهمما مسممببا  بقبلبيممة اآلراء بعممد االسممتم
 المستندات بقرار مسبب ويكون نهائيا  

 

 (169مـادة ) 
يحممدد عممدد اللجممان المشممار إليهمما فممي المممادة السممابقة ومراك همما ودوائممر 
اختصاصها بقرار من و ير المالية كما يصدر قمرار ممن رئميس مصملحة الجممارك 

البتدائي أو العالي من بمين بتشكيل أمانة فنية لكل لجنة أو أك ر من لجان التحكيم ا
العاملين بالمصلحة لتولي شئون التحكيم اإلدارية وإمسماك السمجالت الخاصمة بهما 

 وإعداد الدراسات والبحوا التي تطلب منها .
 

وعلي األمانة الفنية للجمان التحكميم بعمد تحصميل مقابمل نفقمات التحكميم أن 
والمسمممتندات  تعمممرض علمممي رئممميس االدارة المرك يمممة المخمممتص صمممورة المحضمممر

المرفقة ليتولى تحديد اللجنة التي تنظر التحكميم وميعماد اجتماعهما علمي أن يكمون 
 ذلك في الجمرك المختص .

  

 (170مــادة ) 
 تنظر لجان التحكيم االبتدائي المنا عات التي تحال إليها وفقا  لإلجراءات اآلتية: 
اد ومكممان اجتماعهمما تتممولي األمانممة الفنيممة للجنممة إخطممار أعضمماء اللجنممة بميعمم   -أ

وبقية تعديالت تطرأ بعد ذلك قبمل الميعماد المحمدد بقسمبوع علمى األقمل مما لمم 
يطلب صاحب الشقن بير ذلمك وذلمك بكتماب موصمي عليمه أو بإخطمار كتمابي 

 عن طريق الفاكس مع التوقيع من كل محكم بما يفيد العلم أو تليفونيا  .
ين وتتمولي فحمص موضموع النم اع تجتمع اللجنة في الميعاد والمكان المحمدد -ب

وتوضع تحت تصرفها األوراق والمستندات المقدمة وكذلك احمدي العينيتمين 
 أو الكتالوجات مع بقاء العينة ال انية بالجمرك للرجوع إليها عند الحاجة .
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أو      تضم أي مستندات أو وجهات نظر جديمدة لمم تكمن مبمداه فمي المحضمر  -ج
طممرفين ضمممها إلممي التحكمميم بعممد تقممديمها إلممي مرفقممة بممه يممري مم ممل أحممد ال

 األمانة الفنية المختصة قبل اجتماع اللجنة بوقت كاا .
تصدر اللجنة قرارها إما باإلجماع فيكون نهائيما  وإمما بقبلبيمة اآلراء فيجمو    -د 

الطعن عليه أمام اللجنة العليا للتحكيم علمي أن يمتم خمتم العينمة محمل النم اع 
لتحكيم العليما وفمى جميمع األحموال يجمب أن يكمون قمرار لعرضها علي لجنة ا

 اللجنة مسببا  .
 

 (171مــادة )
تنظممر لجممان التحكمميم العليمما الطعممون التممي تحممال إليهمما مممن قممرارات اللجممان 

 االبتدائية وفقا  لإلجراءات اآلتية :
ا تتولي األمانة الفنية للجنمة التحكميم العليما بمجمرد إحالمة أوراق التحكميم إليهم   -أ

مممن أمانممة اللجنممة االبتدائيممة عممرض األوراق علممي رئمميس االدارة المرك يممة 
المختص ليتولى تحديد اللجنة التمي تنظمر التحكميم وميعماد ومكمان اجتماعهما 

 علي أن يكون ذلك في دائرة اإلدارة المرك ية .
تتولي األمانة الفنية إخطار أعضاء اللجنة بمكمان االجتمماع والميعماد المحمدد   -ب

أو بإخطمار      قبل انعقاده بقسبوع علي األقل وذلك بكتاب موصى عليمه له 
 كتابي عن طريق الفاكس مع التوقيع عليه من كل محكم بما يفيد العلم .

تجتمع اللجنة في المكان والميعاد المحددين وتوضمع تحمت تصمرفها األوراق   -ج
صموات وت بمت والمستندات الواردة إليهما ث ويصمدر قمرار اللجنمة بقبلبيمة األ
 اللجنة قرارها في محضر الجلسة ويوقع عليه من أعضائها.

يكون القرار الصادر من اللجنة العليا نهائيا  مل مما  لطرفمي النم اع بيمر قابمل    -د
الطعن فيه إال في األحوال المنصموص عليهما فمي قمانون التحكميم فمي الممواد 

ث ويجمب أن يكمون  1992لسنه  27المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 
 القرار مسببا  ويتضمن القرار تحديد من يتحمل نفقات التحكيم .

 

وتتممولي األمانممة الفنيممة إخطممار كممل مممن رئمميس اإلدارة المرك يممة وصمماحب  
 البضاعة أو من يم له قانونا  بقرار التحكيم كتابة.

 علممي رئمميس اإلدارة المرك يممة إخطممار مممدير الجمممرك الموجممودة بممه البضمماعة -هممـ
 محل الن اع بقرار اللجنة التخاذ الال م فورا  في ضوء القرار .

 (172مــادة ) 
لمصلحة الجمارك وصاحب الشقن أو من يم لهما ابمداء دفاعهمما أمما لجمان  

 التحكيم .
  
 (173مــادة ) 
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 تحدد مكافآت أعضاء لجان التحكيم على النحو اآلتي :  
 التحيكم االبتدائي :  -أ  
 جنيه 100  جنةمكافآت رئيس الل -1  
 جنيها   60  مكافآت محكم الجمارك -2  
 التحكيم العالي :  -ب 
 جنيها 150  مكافآت رئيس اللجنة -1  
 جنيه 100  مكافآت محكم الجمارك -2  

تمممو ع بممماقي حصممميلة نفقمممات التحكممميم بقمممرار يصمممدر ممممن رئممميس مصممملحة       -ج
 الجمارك.

  

 (172مــادة ) 
 عنممدلتممي ليسممت تحممت رقابممة الجمممارك يممتم إجممراء التحكمميم علممى البضممائع ا 

مطالبتها لصاحب الشقن بفروق ضرائب ورسوم جمركيمة فمي الحماالت وبالشمروط 
 اآلتية :

 إذا كانت البضائع بحالتها عند الورود ولم يجرى عليها أي تغيير .   -أ 

إذا كانت الفاتورة وبيان العبوة موضح بهما توصيا كامل للبضماعة وتممت    -ب
 ركية عليهما .المطابقة الجم

إذا كانت لمدى صماحب الشمقن كتالوجمات تتفمق بقرقامهما ممع مما ورد بالبيمان    -ج
 الجمركي ومرفقاته .
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 الباب الخامس

 موظفو الجمارك

 

 

 موظفو الجمارك  

 المخالفات الجمركية والتهرب الجمركى  

 األجور ورسوم العمل فى بير األوقات  

 عبيع البضائ  
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 الفصل األول
 موظفو الجمارك

  

 ( 175مــادة ) 
 –يخول العاملون بمصلحة الجمارك الذين يشغلون وظائا رئيس قطاع  

 -رئيس قسم -مدير إدارة  -باح يـن  رـكبي –ام ـمدير ع -ة ـس إدارة مرك يـرئي
 -مفتشي اإلدارات العامة لمكافحة التهريب  -مقمور تعريفة  -مقمور حركة 
ة باحا قانوني ث كل في حدود اختصاصه صفة مقموري الضبط شابلي وظيف

القضائي وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لألحكام الواردة بقانون 
الجمارك وتعديالته وكذا القوانين الخاصة المتعلقة بالضرائب والرسوم الجمركية 

 والقرارات الصادرة تنفيذا  لهذه القوانين .
  

 (176مـادة ) 
في الجمارك كمل فمى حمدود اختصاصمه دون بيمرهم الحمق فمى تفتمي  لموظ 

األماكن واألشخاص والبضائع ووسائل النقل داخل الدوائر الجمركية وفى األمماكن 
والمستودعات الخاضعة إلشراا الجمارك وكذا لهم الحق فى الصعود إلمي السمفن 

الشحن ولهم عنمد  داخل نطاق الرقابة الجمركية لتفتيشها أو المطالبة بتقديم قوائم
 االقتضاء االستعانة برجال الضبط من السلطات األخرى .

  

 (177مـادة ) 
لموظفي الجمارك ومن يعماونهم ممن رجمال السملطات األخمرى حمق مطماردة  

البضممائع المهربممة ولهممم أن يتابعوهمما عنممد خروجهمما مممن نطمماق الرقابممة الجمركيممة 
 فرع للجمارك . وضبطها ووسائل النقل واألشخاص واقتيادهم إلى أقرب

  

 (172مــادة ) 
علممممي مؤسسممممات المالحممممة والنقممممل واألشممممخاص الطبيعيممممين واألشممممخاص  

االعتبارية ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية االحتفاظ بجميع األوراق والسمجالت 
والو ائق والمستندات المتعلقة بهذه العمليات علي أن يكمون موضمحا  بهما تفصميال  

 لعمليات .ما يتصل بكل منهم من تلك ا
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 (179مــادة ) 
يلت م مستوردو البضائع األجنبية بقصد االتجار والمشمترون مباشمرة ممنهم  

باالحتفمماظ بممما يممدل علممي أداء الضممريبة الجمركيممة ث أممما حممائ ي البضممائع األجنبيممة 
 بقصد االتجار فيلت مون باالحتفاظ بما يدل علي مصدر تلك البضائع .

  

 (120مــادة ) 
األشممخاص المنصمموص علمميهم فممي المممادتين  السممابقتين علممي المؤسسممات و 

تقديم األوراق و المستندات والسجالت والو ائق والمحررات المشار إليها في هذا 
الباب لموظفي مصلحة الجمارك المختصين وتمكينهم من اإلطالع عليها ث ويجمو  
ع لهؤالء الموظفين ضبط المستندات والو مائق والسمجالت عنمد وجمود المخالفمة مم
 تقديم تقرير بذلك للرئيس األعلى في ميعاد بايته أسبوعا  من تاريخ الضبط .

 

أو         توتجرى المراجعة الالحقة بمكاتب أو مصمانع أو مقمار المؤسسما 
األشــخاص المشـار إليهـاث ولرئيس المصلحة أن يعهد إلي لجنمة يصمدر بتشمكيلها 

أو عمدم وجمود المخالفـمـة ث  قرار منه لمراجعة حاالت الضبط والتحقمق ممن وجمود
ولممه طلممب رأي الغرفممة التجاريممة أو الصممناعية أو المعنيممة التممي يقممع فممي دائرتهمما 

 موضوع الضبط .
  

 (121مــادة ) 
يقصممد بمماألوراق والمسممتندات والو ممائق والسممجالت المشممار إليهمما بالمممادة  

ليممات السممابقة تلممك التممي تتطلبهمما طبيعممة النشمماط وخاصممة القيممودات المتعلقممة بالعم
 الجمركية وأهمها :

 السجالت التي تستل مها طبيعة النشاط .  -أ   
المراسممممالت والمحممممررات المتعلقممممة بالصممممفقات ذات الصمممملة بالعمليمممممات  -ب  

 الجمركية.
  

 (122مــادة ) 
( ممن همذه الالئحمة االحتفماظ 179ث  172علي جميع المخاطبين بالممادتين ) 

تبمدأ ممن تماريخ التقشمير عليهما بالسجالت المنصموص عليهما لممدة خممس سمنوات 
بانتهائها من موظفي الجمارك ث أما الو ائق والمراسـمـالت والمحمررات فتبمدأ ممدة 
االحتفاظ بها من تاريخ إرسالها أو تسلمها وذلك كله وفقــا  لمما همو مقمرر بقمانون 

 التجارة .

 

 (123مــادة ) 
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متابعمة على مقموري الضبط القضائي من رجمال الجممارك فمي بيمر حماالت  
علمى إذن  -بعد موافقة و ير الماليمة  -البضائع المهربة ومطاردتها ث أن يحصلوا 

سممابق مممن النيابممة العامممة عنممد إجممراء أيممة أعمممال تفتممي  وضممبط البضممائع خممارج 
 تالممدوائر الجمركيممة وأذن مممن رئمميس مصمملحة الجمممارك فممى حالممة طلممب المسممتندا

 وان ي بتوا هذا في صدر المحضر.الدالة على سداد الضرائب والرسوم المقررة ث 
 

البممدء فممي تنفيممذ أيممة مهمممة إال خممالل سمماعات العمممل الرسمممية   وال يجممو 
للمنشقة مع مراعاة أال يترتب على تنفيذ المهمة تعطيل سير العممل بالمنشمقة وفمى 

 كل الحاالت تسلم صورة من إذن الضبط أو التفتي  إلى صاحب الشقن .

  

 (122مــادة ) 
 إجمراءاتالتلمبس بالجريممة ال يجمو  اتخماذ أي إجمراء ممن في بيمر حماالت  

التحقيممق فممي الجممرائم التممي تقممع مممن ممموظفي مصمملحة الجمممارك ممممن لهممم صممفة 
الضبطية القضائية أ ناء تقدية عملهم وبسببه إال بناء  على طلمب كتمابي ممن و يمر 
الماليمممة ث وفمممى جميمممع األحممموال ال يجمممو  رفمممع المممدعوى الجنائيمممة علممميهم إال بعمممد 
الحصممول علممى هممذا الطلممب . وتشممكل لجنممة بقممرار مممن و يممر الماليممة يم ممل فيهمما 
المستشمممار القمممانوني لمممو ير الماليمممة ورئممميس مصممملحة الجممممارك ورئممميس اإلدارة 
المرك ية للشئون القانونية والتحقيقات ورئميس اإلدارة المرك يمة للشمئون الماليمة 

رائم المشمممار إليهممماث  واإلداريمممة بالمصممملحة لدراسمممة الموضممموعات المتعلقمممة بمممالج
وللجنة االستعانة بمن تراه . وعلى اللجنمة إعمداد تقريمر بتوصمياتها للعمرض علمى 

 و ير المالية إلتخاذ الال م نحو إصدار الطلب الكتابى من عدمه .  
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 الفصل ال اني 
 المخالفات الجمركية والتهرب الجمركي 

  

 (125) مــادة 
( مممن قممانون 112المممادة ) ( مممن الفقممرة األولممى مممن3يسممرى حكممم البنممد ) 

الجمارك على البضائع األجنبية خارج نطاق الدائرة الجمركيمة والرقابمة الجمركيمة 
إذا لم يقدم حائ ها بقصد االتجار المستندات الدالة على سمداد الضمرائب الجمركيمة 
وبيرها من الضرائب والرسوم المقررة أو لمم يقمدم المسمتند المدال علمى مصمدرها 

كانت هذه البضائع من األصناا الممنوعة أو المحظور اسمتيرادها الشرعي ث فإذا 
أو قممدم المسممتورد والمشممترى مباشممرة منممه بقصممد االتجممار مسممتندات ممم ورة أو 
مصطنعة أو كانت من األصناا التي اشترط القانون لإلفراج عنها وضـع عالممات 

ات الروحيمة ممي ة عليهـا ) طابع البندرول ( م ل السمـجائر والسمـيجار والمشمروب
 من قانون الجمارك.  121تطبق أحكام المادة 

  

 (126مـادة ) 
في بير حاالت التهريب بقصد االتجار يفوض رئيس مصلحة الجمارك في 
طلممب تحريممك الممدعوى العموميممة عممن هممذه الجممرائم وقبممول التصممالح عنهمماث وفممى 
حاالت تهريمب البضمائع بقصمد االتجمار يفموض رئميس المصملحة فمي طلمب تحريمك 

 لدعوى العمومية إذا كان التعويض الجمركي ال ي يد على خمسين ألا جنيه .ا
 

ويفمموض رئمميس اإلدارة المرك يممة لجمممارك بورسممعيد والمنطقممة الحممرة فممي        
طلب تحريك الدعوى العمومية عن جرائم التهريب بقصمد االتجمار التمي تقمع داخمل 

سممعيد إذا كانممت قيمممة نطمماق الممدائرة الجمركيممة والرقابممة الجمركيممة لجمممارك بور
 التعويض الجمركي ال ت يد على خمسين ألا جنيه.

  

 (127مـادة ) 
يفوض مديرو عموم اإلدارات العامة لكل من اإلدارة العامة لجممارك نويبمع  

واإلدارة العامممة لجمممارك السمملوم واإلدارة العامممة لجمممارك أسمموان واإلدارة العامممة 
اختصاصه في طلب تحريمك المدعوى  لجمارك سفاجا والبحر األحمرث كل في حدود

العمومية عن الجرائــم التي تقـع داخل نطاق الدائرة الجمركية والرقابة الجمركيمة 
وفقممـا  ألحكممام قممانون الجمممارك إذا كممان التعممـويض الجمركممـى ال ي يممد علممى عشممرة 

  الا جنيه.
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 الفصل ال الا 
 في بير أوقات العمل الرسميةالعمل رسـوم وأجـور  

 دوائر الجمركيةوخارج ال 
  

 (122) مـادة 
يقموم لقماء العممل المذى  إضمافيةتحصيل أية رسوم أو أجور للعممل ال يجو   

ة أو ـالجمركيم المدوائرل ـبه العماملون بمصملحة الجممارك لحسماب ذوي الشمقن داخم
الرسمممية  العممملأوقممات  فمميالمنمماطق الحممرة  فمميبالنسممبة للجممان الجمركيممة العاملممة 

 فميسماعة بالنسمبة للمواردات  16بالنسمبة للصمادرات و  ساعة 22والمحددة بمدة 
تعممل بنظمام المورديتين) صمباحية  التميالمواني أو المسمتودعات والمنماطق الحمرة 

 .( ومسائية
  

الجممارك لحسماب  موظفموأجور العممل المذي يقموم بمه  تكونما عدا ذلك يوف 
علي النحمو  الجمركيةبير أوقـات العمل الرسمي أو خارج الدائرة  فيذوي الشقن 

 : اآلتي

  
وتفريمممغ ونقمممل البضمممائع وفممممتح  الشمممحن عمليممماتالمالحظمممة الجمركيمممة ل  : أوال  

 :المخا ن

 10 اجنيهم20ا وبحمد أدنميـ ء منهمـاعة أو جـن كل سـع هـجني         (
 لكل سفينة تجارية أو بيرها . ون جنيها (عشر

 5 رة ) عش اتجنيه 10 ىد أدنـا بحـ ء منهـاعة أو جـن كل سـجنيه ع
 جنيهات ( لكل عربة سكة حديد .

 10 أو        عمن كمل عمليمة مالحظمة جم ء منهما عن الساعة أو  جنيه
عليهما أو أي عمليمة أخمري  حراسمةتوصيل أو تفتمي  للماعـونــمـة أو 

يقممل  أاليممرخص بإجرائهمما تحممت المالحظممة أو الرقابممة الجمركيممة علممي 
 جنيها( لكل عملية . عشرون)  اجنيه 20المحصل عن 

 50 عممن قيممام لجنممة تفتممي  السممفن بمراجعممة مسممتندات البممواخر  اجنيهمم
بير مواعيد العمل الرسمية وذلك عن  وفىوتفتيشها فى أيام العطالت 

 كل باخرة.

 20 مراقبممة نقممل بضممائع تسممليم عممن كممل سمماعة أو جمم ء منهمما  اجنيهمم
 . عيدااإليت من األرصفة إلي مخا ن شركة  صاحبه أو التران
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 20  أو  سمحب  مراقبمة تفريمغ أوعة أو ج ء منها عن عن كل ساجنيه
المسممتخرجة مممن خممام  أو المسممتوردةومشممتقاتها البتروليممة نقمل المممواد 

 أجنبي .

 10 مراقبممة تعبئممة البضممائع عممن  عممن كممل سمماعة أو جمم ء منهمما جنيممه
 تتم بناء علي طلب ذوي الشقن . التيالواردة صبـا  

 100 20و تجاريمةفينة فر لكمل سمـراءات تمراخيص السمـن إجـه عـجني 
 .بما فيها شهادة التمكينجنيها لكل سفينة شراعية 

 20 ال مينة . األشـياء واستالمعن تسليم  اجنيه 
 

 

 الركاب بالمواني البحرية : جمرك فتح:   انيا  
 أو خروجهم .  الركابجنيه عن كل سفينة لدخول  100 -

 

 بمصلحة الجمارك : العاملين انتقال:  ال ا  
 : ينةالمد داخل  -أ

 . فوقهاالعاملين من الدرجة األولي فما  انتقالعن  اجنيه 20 -
 الم من أو مقمور الحركة . انتقالعن  هاجني 30 -
 أي من العاملين اآلخرين . انتقالعن  هاجني 20 -
 المدينة : ارجخ -ب 

 . المنصوص عليها فى البند)أ(الفئات  تضاعا      
 

 (129) مــادة 
للسيل الجمركمى بحمد أدنمى خمسمة جنيهمات ث وتكمون  تحصل القيمة الفعلية 

عممن الممواردات بواقممع واألوراق الرسمممية مصمماريا اسممتخراج صممور المسممتندات 
كل شهادة رسمية تصدرها مصلحة الجمارك أو صورة مستند  عنخمسة جنيهات 

 أو بيان جمركي عـالوة علي ضريبة الدمغة المستحقة .
عمن  جنيهبواقع مائتى  ن الحاسب اآلليم بياناتوتحصل مصاريا استخراج      

ًَ ـمـكل ساعة يتطلبها إعداد البيانات  لي أال يقمل     ىيطلبهما ذوي الشمقن علم التمي ا 
 المرة الواحدة . فيجنيها ين عن خمس المحصل
ويحصممل رسممم الممربط اآللممي بقاعممدة بيانممات مصمملحة الجمممارك علممى النحممو  
 اآلتي:

دء التعاقمد لخدممة ربمط الجهمات الخارجيمة تحصل قيممة التكلفمة الفعليمة عنمد بم  -أ 
بالنظام اآللي لمصلحة الجمارك والتي تقدر بمعرفة الشركة المنفذة واإلدارة 
المرك ية لتكنولوجيا المعلوممات وتيسمير اإلجمراءات بمصملحة الجممارك وال 
يمتم التممرخيص أليممة مسممتودعات جديممدة أو التجديممد للمسممتودعات القائمممة اال 

  . خال هذه الخدمةبعد االلت ام بإد
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تحصل مقدما  قيمة التكلفة الفعلية لصيانة المعلوممات واألجهم ة والتمي تقمدر   -ب
بمعرفممة الشممركة المنفممذة واإلدارة المرك يممة لتكنولوجيمما المعلومممات وتيسممير 
اإلجراءات بمصلحة الجمارك وتحصل هذه القيممة فمي حماالت تجديمد التعاقمد 

 مع الجهات المتعاقدة فعال  .
يلت م المتعاقد مع مصملحة الجممارك بمما جماء بنصموص العقمد المبمرم بينهمما   -ج

 دون اإلخالل باألحكام السابقة .
 
  
 ( 190مـادة ) 

تحصممل نفقممات تخمم ين عممن البضممائع المخ نممة فممي المخمما ن والمسممتودعات  
 والساحات التى تديرها الجمارك على النحو اآلتي :

 البضائع :   - أ 
 سوره عن كل يوم من أيام األسبوع األول .جنيه لكل طن أو ك 2  -
جنيممه لكممل طممن أو كسمموره عممن كممل يمموم مممن أيممام األسممبوع ال مماني  2  -

 واألسابيع التالية .
 سيارات الركوب :   - ب 

 لكل سيارة عن كل يوم من أيام األسبوع األول . اتجنيه 10  -
سمابيع جنيها لكل سيارة عن كل يوم من أيام األسمبوع ال ماني واأل 20  -

 التالية.
 سيارات النقل والنصا نقل واألتوبيسات :   - ج 

 جنيها لكل سيارة عن كل يوم من أيام األسبوع األول . 15    -
جنيهممما لكمممل سممميارة عمممن كمممل يممموم ممممن أيمممام األسمممبوع ال ممماني   30   -

 واألسابيع التالية .
  

 ( 191مـادة ) 
 يعفى من مصاريا الخ ن البضائع اآلتية : 

 ر حج  أو حراسة قضائية مقررين لصالح الجمارك طيلمة إئع الباقية البضا  - أ
 بقاء الحراسة أو الحج  .

انتظمار نتمائج تحليلهما أو  فيص عليها يالتخل إجراءاتأوقفت  التيالبضائع  - ب   
عنمدما تكمون  مأو التحكميالتحليمل اسمتغرقها  التميالتحكيم فيها طيلمة الممدة 

 النتيجة لصالح مقدم البيان.
ترد للو ارات والمصالح الحكومية ممن حكوممات أو  التيالهبات والمعونات  -ج

 هيئات أجنبية أو دولية.
 
 ( 192مـادة ) 

 جميع األحوال أن يجاو  رسم الخ ن نصا قيمة البضاعة. في  ال يجو 
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 الفصل الرابع  

 بيع البضائع 

 (193مــادة ) 
أو علي األرصمفة يتم بيع البضائع التي مضي عليها أربعة أشهر بالمخا ن  

داخل المواني وتقاعس أصمحابها عمن سمحبها بعمد إخطمارهم بكتماب موصمى عليمه 
بعلم الوصول أو عن طريق اإلعالن بجهة اإلدارة . أمما البضمائع القابلمة للتلما أو 
النقصان فال يجو  إبقاؤهما فمى الجممرك إال للممدة التمي تسممح بهما حالتهما فمإذا لمم 

جممرك محضمرا  بإ بمات حالتهما وبيعهما ممن تلقماء تسحب خمالل همذه الممدة يحمرر ال
نفسممه دون حاجممة إلخطممار ذوي الشممقن ويسممري هممذا الحكممم علممي األشممـياء التممي 

 يتركها المسافرون في المكاتب الجمركية .
ويفممموض رئممميس مصممملحة الجممممارك فمممي خفمممض همممذه الممممدة فمممي حممماالت 

 الضرورة بما يمنع تكدس البضائع بالموانئ .

 (192مــادة ) 
الهيئمة العاممة للخمدمات الحكوميمة بيمع مما يسمند إليهما ممن البضمائع  تتولى

والسمميارات المهملممة والمصممادرة والمتروكممة والمتنمما ل عنهمما لمصمملحة الجمممارك 
( لسمنة 29وذلك طبقا  لقانون تنظيم المناقصات والم ايدات الصادر بالقانون رقم )

أو   قابلمممة للتلممما ث والئحتمممه التنفيذيمممة ث ويسمممت ني ممممن ذلمممك األصمممناا ال 1992
 فتتولى مصلحة الجمارك بيعها مباشـرة . نالنقصا

والمباعمة علممى ذمممة  نويمتم إيممداع قيممة البضممائع القابلممة للتلما أو النقصمما
قضية أو ن اع في حساب األمانات لحين صدور حكم أو قرار نهائي في شقن همذه 

 البضائع.

 (195مــادة ) 
للخممدمات الحكوميممة ببيممان  علممي مصمملحة الجمممارك إخطممار الهيئممة العامممة 

البضائع والسيارات التي قيدت مهمل خمالل خمسمة عشمر يومما  ممن تماريخ القيمد ث 
وفقمما  لقيمتهمما وفئممة التعريفممة الجمركيممة المقممررة عليهمما مضممافا  إليهمما الضممرائب 
والرسوم الجمركية فمي تماريخ البيمع ممع مراعماة حالمة البضماعة ومما  لمت إليهما ث 

جممراءات البيممع بممما يمنممع حممدوا تكممدس بممالمواني وذلممك فممي وعلممي الهيئممة اتخمماذ إ
 خالل شهر من تاريخ استالم الهيئة لهذا البيان . 

 (196مــادة ) 
تتمممولي الهيئمممة العاممممة للخمممدمات الحكوميمممة تحديمممد سمممعر السممموق المحلمممي  

للبضمماعة واألسممس التممي بنممي عليممه هممذا التحديممد وفقمما  للممنظم والقواعممد السممارية 
سعر السوق ي يد علي القيمة الواردة من مصلحة الجممارك أتخمذ بالهيئة فإذا كان 

هذا السعر  منا  أساسـيا  للبيـع أما إذا كان سعر السوق يقل عن القيمة الواردة من 
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مصلحة الجمارك تتولي لجنة مشتركة من المصملحة والهيئمة بحما أوجمه الخمالا 
للجنمة إلمي اتفماق فعلمى لالتفاق علي تحديد ال من األساسي للبيعث فإذا لم تتوصمل ا

 تتولى الهيئة تحديد ال من األساسي للبيع وفقا  للقيمة السوقية .

  

 (197مــادة ) 
الجمممارك أن تفممرج نهائيمما  عممن البضممائع والسمميارات التممي تممم  ةعلممى مصمملح 

بيعها بمجرد تقمديم صمورة معتممدة ممن عقمد البيمع  ابمت بمه قيمام المشمتري بسمداد 
إجمـراء التسمليم لجنمة مشمتركة ممن الجممارك والهيئمة  قيمة المبيع بالكامل ويتمولى

العامة للخمدمات الحكوميمة ويجمب أن يمتم التسمليم فمي ممدة أقصماها أسمبوعان ممن 
تاريخ اعتماد عقمد البيمع ث فمإذا تقماعس المشمتري عمن سمحب البضمائع فمي موعمد 

يوممما  وجممب علممي الهيئممة إعممادة بيممع البضممائع بممالم اد مممرة أخممري وفقمما   30بايتممه 
 حكام قانون تنظيم المناقصات والم ايدات والئحته التنفيذية .أل

  

 (192مــادة ) 
يسمممتحق للهيئمممة العاممممة للخمممدمات الحكوميمممة مقابمممل قيامهممما بعمليمممة البيمممع  

 المنصوص عليها في المواد السابقة مقابال  نقديا  على النحو اآلتي:
 لم اد ونفـاذه.% من قيمة  من صفقة البيع بعد رسو العطاء في ا7)أ (   نسبة 
% مممن قيمممة المبلممغ المممدفوع فممي حالممة عممدم سممداد الراسممي عليممه 7)ب(   نسممبة 

 0الم اد لباقي ال من 

% من قيمة البضاعة لألبراض الجمركية يتحملها صاحب الرسمالة 2)ج(   نسبة 
 0في حالة التلطيط وقبل اإلعالن عنه إذا طلب ذلك 

الجمركيمة عنمد العمدول يتحملهما % ممن قيممة البضماعة لألبمراض 7نسبة  )د (  
صاحب الرسالة فى حالمة اإلعمالن عنهما وقبمل رسمو المم اد واعتمماده ممن 

 0السلطة المختصـة بالهيئة 

% إذا كممان البيممع بممالطريق المباشممر للجهممات الحكوميممة أو بطريممق 2)هممـ(  نسممبة 
 الممارسة وكان العدول عن البيع قد تم بعد التعاقد .

 
 (199مــادة )

مين دخممول الممم اد بخ ينممة الجمممارك علممى أن يسممتكمل بمماقي  مممن يممودع تممق
البضمائع المباعممة بممذات الخ ينممة فممي ميعمماد بايتمه خمسممة عشممـر يومممـا  مممن تمماريخ 
رسممـو المـممـ اد فممإذا لممم يسممتكمل بمماقي المم من خممالل هممذه المممدة تتبممع اإلجممراءات 

 يدات.المنصوص عليها بالالئحة التنفيذية لقانون تنظيم المناقصات والم ا
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 (200مــادة )
على الهيئة العاممة للخمدمات الحكوميمة تقمديم بيمان كاممل لمصملحة الجممارك 
بقعمال الم اد وموقا البضاعة التمي تمم بيعهما وقيممة كمل منهما فمي موعمد بايتمه 
خمسة عشر يوما  من تاريخ انتهاء جلسة البيمع وتمؤدى مصملحة الجممارك للهيئمة 

 يدها .مستحقاتها خالل شهر من تاريخ تور
 (201مــادة )

تجري مصلحة الجمارك تو يع حصميلة البيمع وفقما  لترتيمب األسمبقية الموارد 
من قانون الجمارك ابتمداء بنفقمات البيمع  مم الضمريبة الجمركيمة  130بنص المادة 

وما تالها من ضرائب ورسوم ونفقات في ميعاد بايته شهر من تاريخ سداد كامل 
 ال من .
 (202مــادة )
بعد رسـو الم اد العلني واعتماد عقد البيمع ممن السملطة المختصمة  ال يجو  

 أو التعاقد بالنسبة للبيع المباشر طلب سحب المبيع لتسليمه لمالكه األصلي .
 (203مــادة )

إذا طلمممب صممماحب الشمممقن اسمممتالم بضممماعته قبمممل رسمممو المممم اد وقمممام بسمممداد 
يئة بمذلك السمتبعادها المصاريا اإلدارية لمصلحة الجمارك وجب عليها إخطار اله

 من البيع وتكون المصاريا اإلدارية وفقا  لما هو مبين بهذه الالئحة.
 (202مــادة )

يجممو  لمصمملحة الجمممارك أن تتصممرا فممي بضممائع المهمممل بمقابممل أو بممدون 
مكررا من قانون الجمارك إذا توافرت فيهما الشمروط  130مقابل وفقا  لنص المادة 

 اآلتية :
 نتان علي األقل من تاريخ  خر عرض للبيع .أن تمضى س     -أ
أن يكمون قممد سممبق إخطمار ذوي الشممقن أو مممن يمم لهم بكتمماب موصممي عليممه     -ب

بعلم الوصول بما يتضمن ضمرورة سمحب بضمائعهم ممن المدائرة الجمركيمة 
 قبل عرضها للبيع .

أن يكممون قممد سممبق عممرض هممذه البضممائع للبيممع بممالم اد العلنممي مممرتين علممي    -ج
 ولم يتم بيعها . األقل

 (205مــادة )
يتولى رئيس اإلدارة المرك ية المختص أو مدير عام اإلدارة العامة للمهمل 

ادة ـوالبيوع المختص بمصلحة الجمارك عرض البضائع المشار إليها في الم
أو الجمعيات ة ارية العامـة أو األشخاص االعتبـات الحكوميـابقة علي الجهـالس

أي منهم فى    فاق علي مقابل التصرا عند إبداء رببة تذات النفع العام لإل
 شرائها.

 (206مــادة )
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يجمو  لمرئيس مصمملحة الجممارك التنمما ل بمدون مقابمل عممن االصمناا التاليممة 
للجهات المبينة قرين كل منها ث وذلك فيما عمدا السميارات بجميمع أنواعهما فيكمون 

 ذلك بناء على موافقة و ير المالية: 
 والذخائر     و ارة الدفاع أو و ارة الداخلية األسلحة  -أ 
 أو المستشفيات الجامعية أو و ارة  –األدويــــة        و ارة الصحة  -ب 

 البحا العلمي.     
 األقمشة ومصنوعاتها والمصنوعات الجلدية   -ج 

 و ارة الشئون االجتماعية أو جمعية الهالل األحمر                           
   كتب والمجالت والحوامل المسجلة   ال -د 

 و ارة ال قافة أو و ارتي التربية والتعليم العالي                           
   األ ـــاا والســـيارات             -هـ 

و ارة الماليممممممة ومصممممممالحها أو و ارتممممممي الممممممدفاع 
 والداخلية 

 الكيماويــات          للجهات الحكومية المتخصصة. -و 

 

 (207ــادة )م

إذا تم االتفاق مع إحدى الجهات المنصوص عليهما فمي الممادتين السمابقتين  
بمدون مقابمل يمتم إحالمة المسمتندات إلمي هيئمة  وعلي التصرا سواء أكان بمقابل أ

قضممايا الدولممة التممي تتممولى استصممدار أمممر علممى عريضممة مممن القاضممي المخممتص 
 الستئذانه في التصرا للجهة المشار إليها .

 
 (202ـادة )مـ

يراعممي اسممتيفاء القواعممد الرقابيممة قبممل التصممرا فممى البضممائع علممى النحممو  
 الوارد بهذا الفصل .

 
 (209مــادة )
أو       يترتب علي التصرا في البضائع وفقا ألحكام همذا الفصمل  بمقابمل  

بدون مقابل اإلعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية وممن الضمريبة العاممة علمي 
 المبيعات .

 
 (210مــادة )

وفممى جميممع األحمموال تتحمممل الجهممات المتصممرا لهمما بالنفقممات الفعليممة التممي 
 تكبدتها مصلحة الجمارك لنقل ملكية األصناا المتصرا فيها إلي تلك الجهات. 
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 الفهـــرس
 باب تمهيدى : تعريفات

 الباب االول : الرقابة الجمركية والعناصر الممي ة للبضائع

 نطاق الرقابة الجمركية:  الفصل االول 

 : الضرائب الجمركية الفصل ال انى 

 : المنع والتقييد الفصل ال الا 

 : العناصر الممي ة للبضائع  الفصل الرابع 

 : المنشق أوال 

 :التقييم  انيا   

 الباب ال انى : االجراءات الجمركية

 :قوائم الشحن " المانيفست " الفصل االول 

 البيانات الجمركية: الفصل ال انى 

 :التخليص الجمركى والمستخلصين الفصل ال الا 

 :معاينة البضاعة وسحبها الفصل الرابع 

 الباب ال الا : النظم الجمركية الخاصة

 :أحكام عــامة الفصل االول 

 :البضائع العابرة ) التران يت( الفصل ال انى 

 مناطق الحرة والمناطق االقتصادية:المستودعات واالسواق الحرة وال الفصل ال الا 

 : المستودعات أوال 

 : االسواق الحرة  انيا   

 :المناطق الحرة والمناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة  ال ا   

 :السماح المؤقت الفصل الرابع 

 :اإلفراج المؤقت الفصل الخامس 

 : أحكام عــامة أوال 

 ارات واليخوت: االفراج المؤقت عن السي  انيا   
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رد الضرائب والرسوم الجمركية وضريبة المبيعات عند إعادة تصدير البضائع :  الفصل السادس 

 األجنبية
 الباب الرابع : التـحـكـيـم

 الباب الخامس: موظـفـو الجمــارك

 : موظفو الجمارك الفصل االول 

 : المخالفات الجمركية والتهرب الجمركي الفصل ال انى 

في بير أوقات العمل الرسمية وخارج الدوائر العمل : رسـوم وأجـور  ل ال الاالفص 

 الجمركية

 : بيع البضائع الفصل الرابع 

 


