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 قانون الجمارك



 أحكام عامـة: البـاب األول

 أحكـام تمهٌـدٌة: الفصل األول
 
 1 مادة

 لسعٌادة الخاضعةة اإلقلٌمٌة والمٌاه األراضى الجمركى باإلقلٌم ٌقصد    
 األحكعام علٌهعا تسعر  ال حعرة منعاق  فٌع  تنشع  أن وٌجعو  الدولعة

 .ج ئٌا أو كلٌا الجمركٌة

 
 2 مادة

 مصر جمهورٌة بٌن الفاصلة السٌاسٌة الحدود هو الجمركى الخق      
 المحٌقععة البحععار شععواق  وكععكل  المتاخمععة والععدول الةربٌععة

 السعوٌ  قنعاة ضعفتا جمركٌعا خقعا   تةتبعر كلع  ومع  بالجمهورٌعة
 .القناة هكه بها تمر التى البحٌرات وشواق 



 3مادة   

ٌمتد نقا  الرقابة الجمركٌة البحعر  معن الخعق الجمركعى ملعى مسعافة     

 .ثمانٌة عشر مٌال بحرٌا فى البحار المحٌقة ب  

وفقععا لمقتضععٌات  مالٌععةأمععا النقععا  البععر  فٌحععدد بقععرار مععن و ٌععر ال   

الرقابععة وٌجععو  أن تتخععك داخععل النقععا  تععدابٌر خاصععة لمراقبععة بةعع  

 . البضائ  التى تحدد بقرار من 

 

 



 4مادة  

فعى كعل مٌنعا  مالٌة الدائرة الجمركٌة هً النقا  الكي ٌحدده و ٌر ال    

بحععر  أو جععو  ٌوجععد فٌعع  مكتععب للجمععار  ٌععرخل فٌعع  ب تمععام كععل 

اإلجععرا ات الجمركٌععة أو بةضععها وكععكل  أ  مكععان وخععر ٌحععدده و ٌععر 

 .إلتمام هكه اإلجرا ات فٌ   مالٌةال

 



 الضرائب الجمـركٌة: الفصــل الثانً 

 
 

  5 مادة
 الجمركٌعة التةرٌفعة فعى المقعررة العواردات لضعرائب الجمهورٌعة أراضى تدخل التى البضائ  تخض  

 . خال بنل ٌستثنى ما مال وكل  المقررة األخر  الضرائب على عالوة
 بشع ن  ورد معا مال الجمركٌعة للضعرائب تخضع  فعال الجمهورٌة أراضى  من تخرج التى البضائ  أما 

 . خال نل
 ورود بمناسعبة تسعتح  التعى والرسعوم الضعرائب معن وغٌرهعا الجمركٌعة الضعرائب وتحصعل    

 قبل بضاعة أٌة عن اإلفراج ٌجو  وال , لها المنظمة والقرارات للقوانٌن وفقا تصدٌرها أو البضاعة
 فعى كلع  خعال  علعى ٌعنل لعم معا المسعتحقة والرسعوم الضعرائب وأدا  الجمركٌعة اإلجعرا ات متمعام

 القانون
 الةامعة للخ انعة تسعتح  التى المبالغ من وغٌرها ملٌها المشار والرسوم الضرائب لمبالغ وٌكون    
 معن وتسعتوفى ب دائهعا الملتع مٌن أو بهعا المعدٌنٌن أمعوال جمٌ  على امتٌا  القانون هكا ألحكام قبقا
 بح  مضمونا   أو ممتا ا كان ولو وخر ح  أي قبل كانت ٌد أ  فى االمتٌا  بهكا المثقلة األموال ثمن
 . القضائٌة المصارٌ  عدا , تبةً عٌنً

 



 6مادة  

 .ٌكون تحدٌد التةرٌفة الجمركٌة وتةدٌلها بقرار من رئٌ  الجمهورٌة   

  7مادة 

ٌجو  بقرار من رئٌ  الجمهورٌة مخضاع البضائ  التى ٌكون منشؤها     

أو مصدرها بالدا لم تبرم م  الجمهورٌة اتفاقات تجارٌة تتضمن شرق 

الدولة األكثر رعاٌة لضرٌبة مضافٌة تةادل الضرٌبة المقررة فى جدول 

 .من قٌمة البضاعة %  25الضرٌبة الجمركٌة على أن ال تقل عن 

 



 

  8مادة 

 

 

 

_____________________________________ 
بشعع ن حماٌععة االقتصععاد القععومى مععن ا ثععار  98لسععنة  161مععن القععانون  9ألغٌععت بمقتضععى المععادة 

 . الناجمة عن الممارسات الضارة فى التجارة الدولٌة

 



 9مادة 

تكون  8,  7, 6قرارات رئٌ  الجمهورٌة المشار ملٌها فى المواد     

فى قوة القانون وٌجب عرضها على الهٌئة التشرٌةٌة فى دورتها 

ف كا لم تقررها هكه , القائمة فور نفاكها ومال ففى أول دورة النةقادها 

 .الهٌئة  ال ما كان لها من قوة القانون وبقٌت نافكة للمدة الماضٌة 

 



 10 مادة

 معن الجمركٌة التةرٌفة بتةدٌل الصادرة الجمهورٌة القرارات تسر     
 الضعرائب عنهعا أدٌعت قعد تكعن لعم التعى البضعائ  علعى نفاكهعا وقعت

 قبعل عنهعا أدٌعت والتعى للتصعدٌر المةعدة البضعائ  أمعا , الجمركٌعة
 التعى الضعرٌبة لحسعاب مبعالغ الجمركٌعة العدائرة ملعى كاملعة دخولهعا
 للتةرٌفعة منهعا ٌعدخل لعم العكي الجع   فٌخضع  عنهعا تسعتح  كانعت
 العو ارات برسعم العواردة البضائ  على وتقب  . دخول  وقت النافكة

 ٌصعدر التعى الةامعة والهٌئعات الةامعة المؤسسعات وكعكل  والمصعال 
 فعى التعرخٌل وقت النافكة التةرٌفة المالٌة و ٌر من قرار بتحدٌدها
 . عنها اإلفراج



 11مادة 

تؤد  الضرائب الجمركٌة على البضائ  الخاضةة لضرٌبة    
قٌمٌة حسب الحالة التى تكون علٌها وقت تقبٌ  التةرٌفة 

 .الجمركٌة وقبقا لجداولها 

أما البضائ  الخاضةة لضرٌبة نوعٌة فتستوفى عنها تل       
الضرٌبة كاملة بصر  النظر عن حالة البضائ  ما لم تتح  
الجمار  من تل  أصابها نتٌجة قوة قاهرة أو حادث جبر  
فٌجو  منقال الضرٌبة النوعٌة بنسبة ما لح  البضاعة من 

 .تل  

 



 12مادة 

القواعععد التععى ٌععتم بموجبهععا  المالٌععةٌحععدد بقععرار مععن و ٌععر     

حسعععاب الضعععرٌبة علعععى البضعععائ  الخاضعععةة للضعععرٌبة علعععى 

أسععا  الععو ن وحسععابها علععى الغالفععات والةبععوات التععى تععرد 

 .فٌها 

 

 



 الفصل الثالث

 المنــ  والتقٌٌــد
 

 13 مادة
 بٌان عنها ٌقدم أن ٌجب منا تخرج أو الجمهورٌة تدخل بضاعة كل   

 تحدده لما وفقا جمركى فرع أقرب فى السلقات على تةر  وأن
 . الجمار  مصلحة

 14 مادة
 البضائ  وأنواع اختصاصاتها وتحدد الجمار  مصلحة فروع تنش    

 على بنا  الخ انة و ٌر من بقرار علٌها اإلجرا ات ب تمام المسموح
 . للجمار  الةام المدٌر اقتراح

 الةام المدٌر من بقرار اختصاصاتها وتحدد الجمركٌة المخافر وتنش  
 . للجمار 



 15مادة 

ومكا كان استٌراد . تةتبر ممنوعة كل بضاعة ال ٌسم  باستٌرادها أو تصدٌرها      
البضائ  أو تصدٌرها خاضةا لقٌود من أٌة جهة كانت فال ٌسم  ب دخالها أو 

 مخراجها ما لم تكن مستوفٌة للشروق المقلوبة 

 16مادة   

ال ٌجو  للسفن التى تقل حمولتها عن مائتى قن بحر  أن تنقل ملى الجمهورٌة     
 .أو منها بضائ  ممنوعة أو خاضةة لضرائب باهظة 

 .وٌحدد المدٌر الةام للجمار  أنواع البضائ  الخاضةة لضرائب باهظة     

ٌحظر ككل  على السفن التى تقل حمولتها عن مائتى قن بحر  المشحونة     
ببضائ  من األنواع المشار ملٌها فى المادة السابقة أن تتجول أو تخال  وجهة 
سٌرها داخل نقا  الرقابة البحر  مال فى الظرو  الناشئة عن قوة قاهرة أو 

وعلى الربابنة فى هكه األحوال أن ٌخقروا أقرب مكتب للجمار  .قوارْ  بحرٌة 
 دون مبقا 



 17مادة 

ٌحظر على السفن من أٌة حمولة كانت أن ترسو فى غٌر الموانً      
المةدة لكل  أو فى قناة السوٌ  وبحٌراتها أو فى مصبى النٌل دون 
أكن ساب  من الجمار  مال فى الظرو  الناشئة عن قوارئ بحرٌة 
أو قوة قاهرة , وعلى ربابنة السفن فى هكه الحالة أخقار أقرب 

 .مكتب للجمار  

 18مادة 

ٌحظر علً القائرات أو تجتا  الحدود فى غٌر األماكن المحددة لكل      
أو أن تقل  أو تهبق فى غٌر المقارات الم ودة بمكاتب الجمار  مال 

فى حاالت القوة القاهرة وعلى قادة القائرات فى هكه الحالة أن 
 .ٌقدموا بكل  تقرٌرا للجمار  

 



 الفصل الراب 

 الةناصر الممٌ ة للبضائ 

 

 19 مادة

 المحصوالت من كانت سوا  منتاجها بلد هو البضاعة منش      
 من بقرار وتحدد الصناعٌة المنتجات من أو القبٌةٌة أو ال راعٌة
 ٌد تناولتها مكا البضاعة منش  تةٌن التى القواعد المختل الو ٌر

 . األولى اإلنتاج بلد غٌر فى الصناعة

 الدالة المستندات تقدٌم فٌها ٌجب التى الحاالت الخ انة و ٌر وٌحدد    
 . المنش  على

 20 مادة 

 . مباشرة من  استوردت الكي البلد هو البضاعة مصدر    



 21مادة 

ٌحدد نوع البضاعة بالتسمٌة المبٌنة بجدول التةرٌفة    

الجمركٌة ومكا لم ٌوجد ب  تسمٌة خاصة للبضاعة الواردة 

فٌصدر و ٌر الخ انة قرارات تشبٌ  بمةاملة البضاعة 

مةاملة األصنا  األقرب شبها بها وتنشر هكه القرارات فى 

 .الجرٌدة الرسمٌة 

 



 22مادة 

م  عدم اإلخالل باالتفاقٌات الدولٌة التى تكون جمهورٌة مصر الةربٌة قرفا    

فٌها , تكون القٌمة الواجب اإلقرار عنها لألغرا  الجمركٌة فى حالة البضائ  

الواردة , هى قٌمتها الفةلٌة مضافا ملٌها جمٌ  التكالٌ  والمصروفات الفةلٌة 

 .المتةلقة بالبضائ  حتى مٌنا  الوصول فى أراضى الجمهورٌة 

على أسا  سةر الصر  المةلن من  ومكا كانت القٌمة محددة بنقد أجنبى فتقدر    

البن  المرك   فى تارٌخ تسجٌل البٌان الجمركى , وفقا للشروق واألوضاع التى 

 ٌقررها و ٌر المالٌة

 



 23مادة 

على صاحب الش ن تقدٌم عقود الشرا  أو الفواتٌر األصلٌة موضحا بها شروق     
التةاقد وككل  المستندات المتةلقة بالبضاعة مةتمدة من جهة تحددها أو تقبلها 

مصلحة الجمار  , ومكا تبٌن للمصلحة نقل المستندات أو عدم صحتها كلها أو 
بةضها أو أحد بٌاناتها جا  لها عدم االعتداد بها , وٌجب مخقار صاحب الش ن 

 كتابة , عند قلب  , باألسباب التى استندت علٌها المصلحة فى كل 

 24مادة   

تكون القٌمة التى ٌجب اإلقرار عنها بالنسبة ملى البضائ  المةدة للتصدٌر      
مساوٌة للسةر الةاد  للتصدٌر وقت تسجٌل البٌان الجمركى المقدم عنها مضافا 
ملٌ  جمٌ  المصارٌ  حتى مكان التصدٌر وال تشمل هكه القٌمة ضرٌبة الصادر 

 .وككل  ضرائب اإلنتاج وغٌرها مما ٌرد على البضائ  عند تصدٌرها 

 



 الباب الثانً

 موظفو الجمار 

 

 25 مادة

 و ٌعر معن قعرار وظٌفعتهم بتحدٌعد ٌصعدر العكٌن الجمعار  موظفو ٌةتبر 
 . اختصاصهم حدود فى وكل  القضائً الضبق م موري من الخ انة

 26 مادة

 والبضعائ  واألشعخال األمعاكن تفتعٌ  فعى الحع  الجمار  لموظفى    
 والمسعتودعات األمعاكن وفعى الجمركٌعة العدائرة داخعل النقعل ووسائل
 التعى التعدابٌر كافعة تتخك أن وللجمار  , الجمار  إلشرا  الخاضةة

 . الجمركٌة الدائرة داخل التهرٌب بمن  كفٌلة تراها



 27مادة 

لموظفى الجمار  ح  الصةود ملى السفن داخل نقا  الرقابة       

(  المانٌفست)الجمركٌة لتفتٌشها أو المقالبة بتقدٌم قوائم الشحن 

وغٌرها من المستندات التى تقتضٌها القواعد المقررة ولهم أن 

 .  ٌستةٌنوا فى هكا الصدد بموظفى السلقات األخر  

وفى حالة االمتناع عن تقدٌم المستندات أو عدم وجودها أو االشتباه    

فى وجود بضائ  مهربة أو ممنوعة تتخك التدابٌر الال مة بما فى 

كل  استةمال القوة لضبق البضائ  واقتٌاد السفٌنة ملى أقرب فرع 

 .للجمار  عند االقتضا  

 



 28مادة 

لموظفى الجمار  الح  فى ضبق البضائ  الممنوعة أو المحتكرة متى كان وجودها مخالفا      
 .للقواعد المقررة وفى جمٌ  جهات الجمهورٌة 

ولهم أٌضا فى حالة وجود شبهة قوٌة على التهرٌب الح  فى تفتٌ  األماكن والمحالت داخل     
 .نقا  الرقابة للبحث عن البضائ  المهربة 

 29مادة   

لموظفى الجمار  ومن ٌةاونهم من رجال السلقات األخر  ح  مقاردة البضائ  المهربة ولهم      
 أن ٌتابةوا كل  عند خروجها من نقا  الرقابة الجمركٌة

ولهم أٌضا ح  المةاٌنة والتفتٌ  على القوافل المارة فى الصحرا  عند االشتباه فى مخالفتها     
 .ألحكام القانون 

ولهم فى هكه األحوال ح  ضبق  األشخال والبضائ  ووسائل النقل واقتٌادهم ملى أقرب فرع     
 .للجمار  

 



 30 مادة
 صعلة لهعم ممعن االعتبارٌعة واألشعخال القبٌةٌعٌن واألشعخال والنقل المالحة مؤسسات على      

 بهعكه المتةلقعة والمسعتندات والوثعائ  والسعجالت األورا  بجمٌع  االحتفعاظ الجمركٌعة بالةملٌعات
 . الةملٌات

      
 بعاألورا  االحتفعاظ االتجعار بقصعد معنهم مباشرة والمشترٌن األجنبٌة البضائ  مستورد  وعلى     

 . الضرٌبة أدا  على الدالة والمستندات

       
 . مصدرها على دال مستند ب   االحتفاظ االتجار بقصد أجنبٌة لبضائ  وخر حائ  كل وعلى   
 باألورا  لالحتفاظ مراعاتها ٌل م التى والمدد واإلجرا ات القواعد من  بقرار المالٌة و ٌر وٌحدد   

 . السابقة الفقرات فى ملٌها المشار والمستندات والوثائ  والسجالت

 
 والوثعائ  والسعجالت األورا  معن أ  علعى االقعالع فعى الحع  المختصعٌن الجمعار  ولمعوظفى    

 . مخالفة أٌة وجود عند وضبقها المادة هكه فى علٌها المنصول والمستندات



  مكرر 30مادة 

فى غٌر حاالت التلب  بالجرٌمة , ال ٌجو  اتخاك أ  مجرا  من      

مجرا ات التحقٌ  فٌها عن الجرائم التى تق  من موظفى مصلحة 

الجمار  ممن لهم صفة الضبقٌة القضائٌة أثنا  ت دٌة عملهم 

 .وبسبب  مال بنا ا   على قلب كتابى من و ٌر المالٌة أو من ٌفوض  

وفى جمٌ  األحوال ال ٌجو  رف  الدعو  الجنائٌة علٌهم مال بةد    

 .الحصول على هكا القلب

 

 


