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 ) 1 ( املادة
 أسس حتديد القيمة لألغراض اجلمركية

 اجلمركي املوحد " القانون " يف النظام
 لدول جملس التعاون

 : أحكام عامة / أوًال

 في اإلفراج عن بضاعته ٬ بعد تقديم ضمانات كافية ف ي ش كل ت أمين بنك ي أو نق دي٬ للمستورد الحق ) 1 (

 " الرس وم " أو ضمان بنكي٬ أو في شكل تأمين أو ممتلكات مرهون ة بقيم ة معادل ة٬ لتغطي ة الض رائب

 . تأخر التحديد النهائي للقيمة الجمركية أتضح الجمركية المقدرة٬ إذا

 الجمركية ٬ االعت راض واالس تئناف " الرسوم " غطية الضرائب للمستورد أو أي شخص آخر يتحمل ت ) 2 (

  : وفقًا لما يلي . ضد تقدير القيمة الجمركية دون جزاء

 / مستوى اإلدارة  أ

 . مدير الدائرة الجمركية . 1

 . لجنة الفصل في القيمة . 2

 . هيئة قضائية مستقلة  ب

 راض التثم  ين الجمرك  ي بإعتباره  ا تعام ل المعلوم  ات الس  رية أو الت  ي ق  دمت عل  ى أس اس س  ري ألغ ) 3 (

 سرية تمامًا وال يجوز إفشاؤها إال بقدر ما يتطل ب إفش اؤه ف ي س ياق إج راءات قض ائية٬ وفق ًا ألحك ام

 . الجمركي الموحد لدول المجلس " القانون " النظام

 عندما تكون القيمة المصرح عنها محررة بنقٍد أجنب ي٬ ينبغ ي تحويله ا إل ى النق د المحل ي عل ى أس اس ) 4 (

 ت  اريخ ويع  د . المختص  ة س  عر الص  رف ال  ذي ي  تم إعالن  ه ف  ي النش  رات الت  ي تص  در ع  ن الجه  ات

 . تسجيل البيان الجمركي هو التاريخ المعتمد لسعر الصرف

 ال ينظر عند تحديد القيمة الجمركية إلى أي تخفيض يتم بعد تاريخ اإلستيراد في الثمن الم دفوع فع ًال ) 5 (

 كم ا ال ينظ ر إل ى األرص دة الدائن ة الت ي تخ ص إرس اليات . لتثم ين أو المس تحق دفع ه للبض اعة قي د ا

. سابقة عند تاريخ تسجيل البيان الجمركي للبضاعة قيد التثمين في الدوائر الجمركية
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 لالقتن اع النظام أي نص يعني تقييدًا أو تشكيكًا في حق الجمارك في أن تتخذ ما يلزم ا ال يوجد في هذ ) 6 (

 . ثيقة أو تصريح أو إقرار يقدم للجمارك إلغراض التقييم بصدق أو دقة أي بيان أو و

 اس  تخدام م  ن ه  ذه الم  ادة٬ إل  ى ) رابع  ًا حت  ى ثامن  ًا ( إذا دع ت الحاج  ة عن  د تطبي  ق أحك  ام الفق  رات  أ ) 7 (

 ه ذه المعلوم ات بش كل ينس جم م ع استخدام معلومات محاسبية لتحديد القيمة الجمركية٬ فيجب

 . مادة  المعينة في دول المجلس عند تطبيق ال مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا

 ال يج  وز أن ت  رفض الجم  ارك المعلوم  ات المقدم  ة م  ن قب  ل المس  تورد٬ أو المش  تري أو المن  تج٬  ب

 ٬ بحج ة " مبادئ المحاسبة المقبولة عموم ًا " المتعلقة بتثمين البضاعة٬ والتي تم إعدادها وفقًا لـ

 . الطريقة الحسابية المستخدمة في ذلك

 م  ن ه  ذه الم  ادة٬ وعن  د تحدي  د القيم  ة الجمركي  ة لوس  ائط نق  ل ) ب / رابع  ًا ( راع  اة أحك  ام الفق  رة م  ع م ) 8 (

 المعلوم  ات٬ كاألش  رطة الممغنط  ة وم  ا ماثله  ا٬ المس  جل عليه  ا بيان  ات أو ب  رامج للحاس  ب اآلل   ي٬

 . دون احتساب قيمة المعلومات المسجلة عليها تحتسب القيمة على أساس قيمة هذه الوسائط فقط

 الجم ارك إدارة المس تورد بن اء عل ى طل ب مكت وب أن يحص ل عل ى تفس ير مكت وب م ن من حق ) 9 (
 . عن كيفية تحديد الطريقة التي حددت بها القيمة الجمركية للبضائع المستوردة

 : تعاريف / ثانيًا

 ألغ  راض تطبي  ق ه  ذه الم  ادة ف  ي احتس  اب القيم  ة لألغ  راض الجمركي  ة يقص  د بالكلم  ات

 : لمعاني المبينة لها بجانب كل منها والعبارات التالية ا

 هو أجمالي ما دفعه أو م ا س يدفع بمعرف ة المش تري٬ للب ائع أو : الثمن المدفوع فعًال أو المستحق دفعه ) 1 (

 لمصلحته٬ مقابل البضائع المستوردة٬ وال يشترط بالضرورة أن يتخ ذ ال دفع ش كل تحوي ل نق دي٬ فق د

٬ ويج وز أن يك ون ال دفع مباش رًا أو ت قابل ة للتحوي ل يكون الدفع بواسطة خطابات إعتماد أو مستندا

 . غير مباشر٬ كتسوية المشتري دينًا مستحق على البائع كليًا أو جزئيًا

. تعني تلك البضائع التي يجري تحديد قيمتها لألغراض الجمركية : البضائع المستوردة قيد التثمين ) 2 (
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 واألغطي  ة مهم  ا كان  ت نوعيته  ا ) اوي  ات م  ا ع  دا الح ( تعن  ي تكلف  ة جمي  ع األوعي  ة : تك  اليف التعبئ  ة ) 3 (

 والعب  وات٬ س  واء كان  ت ع  ن العمال  ة أو الم  واد المس  تخدمة لوض  ع البض  اعة ف  ي العب  وات الص  الحة

 . لشحنها إلى دول المجلس

 ) الم  واد الخ  ام ( يش  مل المزروع  ة٬ والمص  نوعة٬ والمس  تخرجة م  ن األرض ": المنتج  ة " مص  طلح ) 4 (

 . والخدمات ٬ والمنتجات الفكرية

 : يقصد بهم ما يلي " اص المرتبطون بعالقة األشخ " ) 5 (

 . الشركاء بصفة قانونية في العمل  أ

 . موظفون أو مديرون أحدهم لدى اآلخر  ب

 . صاحب العمل وموظفوه  ج

 أو أكث ر كل شخص يملك أو يتحكم أو يحتفظ ـ بشكل مباشر أو غي ر مباشر ـ  ب ـخمسة ف ي المائ ة  د

 . ها حق التصويت أو كليهما من الحصص أو األسهم التي ل

 . إذا كان أحدهما يشرف أو يهيمن على اآلخر  هـ

 . أو كان كالهما خاضعًا بشكل مباشر أو غير مباشر إلشراف شخص ثالث  و

 . أو كانوا معا يشرفون بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث  ز

 . أو كانوا من أفراد نفس العائلة  ح

 مع البضاعة قي د التثم ين ف ي ك ل الن واحي بم ا ف ي ذل ك طابق هي البضائع التي تت : ة البضائع المطابق ) 6 (

 ٬ وت م إنتاجه ا ف ي نف س البل د وم ن قب ل نف س التجاري ة الخصائص المادية والج ودة النوعي ة والش هرة

 الشخص ٬  وال تؤدي االختالفات الطفيفة في المظهر التي ال تؤثر على الثمن٬ إلى اس تبعاد البض ائع

 وإذا ل م يمك ن العث ور عل ى بض اعة . تي ينطبق عليها ه ذا التعري ف م ن أن تعتب ر بض ائع مطابق ة ال

 ف  ي ك  ل الن  واحي م  ع البض  اعة قي  د ط  ابق مطابق  ة منتج  ة م  ن نف  س الش  خص٬ ف  إن البض  ائع الت  ي تت

 وال ". بض اعة مطابق  ة " التثم ين٬ وت م إنتاجه ا ب  نفس البل د م ن قب  ل ش خص آخ ر٬ يج وز أن تعام  ل ك ـ

 ي البض  ائع المطابق ة البض  ائع الت  ي تجس د أو تعك  س أعم  ال الهندس ية٬ والتطويري  ة٬ والفني  ة٬ ت دخل ف

 وأعمال التصاميم٬ والمخططات٬ والرسومات ٬ المنفذة في دول المجلس٬ التي ال ت دخل ف ي تس ويات

. بهذه المادة ) د / 4 / 1 / ب / رابعًا ( قيمة الصفقة بموجب الفقرة
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 تجة بنفس بلد إنتاج البضاعة قيد التثمين ومن قب ل نف س الش خص٬ هي البضائع المن : البضائع المماثلة ) 7 (

 وتكون لها خصائص ومكونات مادية مماثلة للبض اعة قي د التثم ين وتمكنه ا م ن أداء الوظ ائف نفس ها

 والقيام مقامها تجاريًا على الرغم من أنه ا ليس ت مماثل ة م ن جمي ع الن واحي٬ م ع األخ ذ ف ي اإلعتب ار

 . ووج ود عالم ة تجاري ة عن د تحدي د م ا إذا كان ت البض اعة مماثل ة التجاري ة رة الجودة النوعية والشه

 وفي حالة عدم العثور على بضاعة مماثلة منتجة من نفس الشخص٬ فإن البضاعة المنتجة ب نفس بل د

 إنتاج البض اعة قي د التثم ين٬ والمنتج ة م ن قب ل ش خص آخ ر٬ لكنه ا تش بهها ف ي الخص ائص والم واد

 وال ت  دخل ف  ي البض  ائع ". بض  اعة مماثل  ة " تب  ادل بينهم  ا تجاري  ًا٬ فإنه  ا تعام  ل ك  ـ المكون  ة ويمك  ن ال

 المماثلة تلك البضائع التي تجسد أو تعكس أعمال الهندسية٬ والتطويرية٬ والفنية٬ وأعم ال التص اميم٬

 لمنفذة في دول المجلس٬ التي ال تدخل في تسويات قيمة الص فقة بموج ب ا والمخططات٬ والرسومات

 . بهذه المادة ) د / 4 / 1 / ب / رابعًا ( ة الفقر

 ٬ تك ون ه و الس عر ال ذي بي ع ب ه أكب ر ع دد ممك ن م ن الوح دات : سعر الوحدة بأكبر كمي ة إجمالي ة ) 8 (

 كافي  ه لتحدي  د س  عر الوح  دة٬ ف  ي عملي  ات بي  ع ألش  خاص غي  ر م  رتبطين باألش  خاص ال  ذين اش  تروا

 . ) سادسًا ( ة ق الفقر ٬ عند تطبي البضائع منهم٬ على أول مستوى تجاري بعد االستيراد

 هي البض ائع الت ي تق ع ض من مجموع ة م ن البض ائع الت ي تنتجه ا : البضائع من نفس الفئة أو النوع ) 9 (

 ص  ناعة معين  ة أو قط  اع ص  ناعي مع  ين٬ وتش  مل البض  ائع المطابق  ة والبض  ائع المماثل  ة٬ وال تقتص  ر

 . عليهما

 ا أس تقر علي ه ال رأي ف ي وق ت مع ين٬ اإلتفاق المعترف به أو م : مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا ) 10 (

 : بخصوص ما يلي

 . الموارد وااللتزامات التي ينبغي أن تسجل كأصول وخصوم . 1

 . التغيرات التي يجب تسجيلها في األصول والخصوم . 2

 . كيفية قياس األصول والخصوم٬ والتغيرات فيهما . 3

 . المعلومات التي ينبغي الكشف عنها وكيف ذلك . 4

 . انات المالية التي ينبغي إعدادها البي . 5

 : هي تلك المعلومات التي تساعد على التأكد من صحة مايلي : البيانات الموضوعية ) 11 (

م   ن ه   ذه الم   ادة٬ إل   ى ال   ثمن الم   دفوع فع   ًال أو ) ب / رابع   ًا ( مبل  غ مض   اف بموج   ب الفق   رة  1
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 . المستحق دفعه

 . من هذه المادة ) خامسًا ( أي تعديل بموجب الفقرة  2

 م ن ه ذه الم ادة٬ باعتب اره م ن األرب اح والمص روفات ) سادسًا ( موجب الفقرة مبلغ مستقطع ب  3

 . العامة٬ أو قيمة ناشئة من تصنيع إضافي

 م  ن ه ذه الم  ادة٬ باعتب  اره ربح  ًا أو م  ن المص  روفات ) س  ابعًا ( مبل غ مض  اف بموج  ب الفق  رة  4

 . العامة

 : أسس التثمين الجمركي / ثالثًا

 : ة حسب األسس التالية بالترتيب يتم تثمين البضائع الوارد ) أ (

 ). رابعًا ( قيمة الصفقة للبضاعة قيد التثمين المنصوص عليها في الفقرة ) 1 (

 ٬ إذا تع ذر تحدي د قيم ة ) أ / خامس ًا ( قيمة الصفقة لبض اعة مطابق ة٬ المنص وص عليه ا ف ي الفق رة ) 2 (

 ). رابعًا ( الصفقة بموجب الفقرة

 ٬ إذا تع ذر تحدي د قيم ة ) ب / خامس ًا ( وص عليه ا ف ي الفق رة قيمة الصفقة لبضاعة مماثلة٬ المنص ) 3 (

 . الصفقة لبضاعة مطابقة

 ٬ إذا تع ذر تحدي د القيم ة بموج ب  قيم ة ) سادس ًا ( القيمة االستداللية المنصوص عليها في الفق رة ) 4 (

 . الصفقة لبضاعة مماثلة

 القيم ة بموج ب القيم ة ٬ إذا تع ذر تحدي د ) س ابعًا ( القيمة المحس وبة المنص وص عليه ا ف ي الفق رة ) 5 (

 . االستداللية

 ٬ إذا تع  ذر تحدي  د القيم  ة بموج  ب القيم  ة ) ثامن  ًا ( الطريق  ة المرن  ة المنص  وص عليه  ا ف  ي الفق  رة ) 6 (

 . المحسوبة

 . يجوز للمستورد أن يطلب تطبي ق طريق ة القيم ة المحس وبة قب ل اللج وء إل ى طريق ة القيم ة االس تداللية ) ب (

 وإذا ق دم المس  تورد طلب  ه لك  ن . تق  ديم بي  ان اإلس تيراد إل  ى الجم  رك ويج ب أن يق  دم ه  ذا الطل ب عن  د

 تعذر تثمين بض اعته المس توردة وف ق طريق ة القيم ة المحس وبة٬ فإن ه ي تم تثمينه ا وف ق طريق ة القيم ة

 ). ثامنًا ( االستداللية٬ وإذا تعذر ذلك٬ يتم التثمين وفقًا للفقرة

: قيمة الصفقة للبضاعة قيد التثمين / رابعًا
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 تكون القيمة الجمركية للبض ائع المس توردة إل ى دول المجل س ه ي قيم ة الص فقة٬ أي ال ثمن الم دفوع ) أ (

 مع مراع اة أحك ام الفق رة . فعًال أو المستحق الدفع عند بيع تلك البضائع للتصدير إلى دول المجلس

 : من هذا األساس٬ ووفقًا للشروط التالية ) ب (

 التص  رف ف  ي البض  اعة المس  توردة أو اس  تعمالها م  ن قب  ل أن ال يك  ون هن  اك أي قي  ود عل  ى  1

 الجمركي الموحد ل دول المجل س " القانون " المشتري٬ غير القيود المنصوص عليها في النظام

 ٬ أو التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن أن يعاد بيع البضاعة فيه ا٬ أو القي ود الت ي ل يس

 . لها تأثير كبير على قيمة البضاعة

 يك  ون البي  ع أو ال  ثمن مرتبط  ًا بش  رط مع  ين أو خاض  ع إلعتب  ار ال يمك  ن تحدي  د قيمت  ه أن ال  2

 . بالنسبة للبضائع التي يجري تثمينها

 أال يستحق البائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع البضاعة أو التص رف فيه ا أو اس تعمالها ف ي  3

 ك ن م ن الممك ن إج راء مرحلة الحقة من قبل المشتري٬ بشكل مباشر أو غير مباشر٬ م ا ل م ي

 . من هذا األساس ) ب ( على القيمة وفقًا الحكام الفقرة ة المناسب سوية الت

 ف إذا كان ا م رتبطين . م ن ه ذه الم ادة ) 5 / ثاني ًا ( أال يكون البائع والمشتري مرتبطين وفق ًا للفق رة  4

 س اس٬ إذا م ن ه ذا األ ) أ ( تكون قيمة الصفقة مقبولة لألغراض الجمركي ة وفق ًا ألحك ام الفق رة

 : تحقق أحد الشرطين التاليين

 إذا أثبتت دراسة ظروف البيع أن العالقة ب ين  المش تري والب ائع ل م ت ؤثر عل ى ال ثمن الم دفوع  أ

 . فعًال أو المتفق على دفعه

 أو إذا كان  ت قيم  ة الص  فقة للبض  اعة المس  توردة قريب  ة ج  دا إل  ى إح  دى األقي  ام المعياري  ة  ب

 : الفقرات التالية الموضحة في ) اإلختبارية (

 إل   ى مش   ترين غي   ر بيع   ت للتص   دير قيم   ة الص   فقة لبض   اعة مطابق   ة أو مماثل   ة . 1

 . مرتبطين بدول المجلس

 القيم ة ) " سادس ًا ( قيمة جمركية ُحِددت لبض اعة مطابق ة أو مماثل ة بموج ب الفق رة . 2

". اإلستداللية
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 القيم ة ) " ًا س ابع ( قيمة جمركي ة حُ ِددت لبض اعة مطابق ة أو مماثل ة بموج ب الفق رة . 3

 ". المحسوبة

 ٬ إذا وج د ب ين القيم ة المص رح االخ تالف يراعى تس وية ) ب / 4 / أ / رابعًا ( عند تطبيق الفقرة 

 ٬ عل  ى أس  اس بيان  ات موض  وعية مقدم  ة م  ن قب  ل المش  تري أو عنه  ا والقيم  ة المعياري  ة

 تب ار م ن ه ذه الم ادة٬ وم ع األخ ذ ف ي اإلع ) 11 / ثاني ًا ( متوفرة ل دى الجم ارك٬ وفق ًا للفق رة

 . ٬ وال يجوز استخدام هذه القيم كقيم بديلة من هذه المادة ) ب / رابعًا ( الفقرة

 ): التسويات ( اإلضافات إلى الثمن المدفوع فعًال أو المستحق دفعه ) ب (

 ٬ تض  اف التك  اليف التالي  ة بق  در م  ا ) رابع  ًا ( عن  د تحدي  د القيم  ة الجمركي  ة وفق  ًا له  ذه الفق  رة ) 1 (

 دما ال تك ون تل ك التك اليف مش مولة ب الثمن الم دفوع فع ًال أو المس تحق يتحمله المشتري٬ عن

 : الدفع عن البضائع المستوردة

 . العموالت والسمسرة بإستثناء عموالت الشراء . 1

 . تكلفة العبوات التي تعتبر لألغراض الجمركية جزءًا من البضاعة . 2

 . تكلفة التعبئة من جهد ومواد . 3

 الت ي يق دمها المش تري بش كل مباش ر ) س اعدة األص ناف الم ( قيمة البضائع والخدمات . 4

 أو غير مباشر٬ مجانًا أو بقيمة مخفض ة٬ إلس تخدامها ف ي إنت اج البض ائع المس توردة

 ٬ وه ي ة مالئم نس ب وبيعها للتصدير إلى دول المجلس٬ عل ى أن ت وزع ه ذه القيم ة ب

 : كالتالي

 اج البض   ائع الم   واد والمكون   ات واألج   زاء واألص   ناف المماثل   ة الداخل   ة ف   ي إنت  أ

 . المستوردة

 األدوات والع   دد والقوال   ب واألص   ناف المماثل   ة المس   تخدمة ف   ي إنت   اج البض   ائع  ب

 . المستوردة

. المواد التي استهلكت في إنتاج البضائع المستوردة  ج
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 األعم    ال الهندس    ية٬ والتطويري    ة٬ والفني    ة٬ وأعم    ال التص    اميم٬ والمخطط    ات٬  د

 رج دول المجل  س والالزم  ة إلنت  اج البض  اعة والرس  ومات٬ الت  ي ت  م تنفي  ذها خ  ا

 . المستوردة

 الرسوم التي يجب على المشتري دفعها٬ سواء بش كل مباش ر أو غي ر مباش ر٬ مقاب ل . 5

 إس  تغالله لح  ق م  ن حق  وق الملكي  ة الفكري  ة أو ت  راخيص االس  تعمال٬ كش  رطًا للبي  ع

 بالبض اعة الذي بموجب ه إنتقل ت ملكي ة البض اعة قي د التثم ين إل ى حوزت ه٬ والمتعلق ة

 المستوردة قيد التثمين٬ عندما ال تكون مدرجة في ال ثمن الم دفوع فع ًال أو المس تحق

 . دفعه

 قيمة أي جزء يس تحق للب ائع٬ بش كل مباش ر أو غي ر مباش ر٬ م ن حص يلة أي عملي ة . 6

 . إعادة بيع تالية أو تصرف أو إستخدام  الحق للبضائع المستوردة

 . يناء أو مكان االستيراد أجور شحن البضائع المستوردة إلى م . 7

 تكاليف التحميل والتفريغ والمناولة٬ والتأمين المرتبطة بنقل البضائع المس توردة إل ى . 8

 . ميناء أو مكان االستيراد

 ال يجوز القيام بأي إضافة إلى الثمن المدفوع فعًال أو المستحق الدفع إال وفقًا ألحك ام الفق رة ) 2 (

 ط في أية إضافة أن تكون عل ى أس اس بيان ات موض وعية من هذه المادة٬ ويشتر ) ب / رابعًا (

 وكمي ة٬ أي عل ى أس اس حق ائق بأرق ام فعلي ة دون تفس ير شخص ي٬ م ع األخ ذ ف ي اإلعتب ار

 وإال أعتب ر الوص ول لقيم ة الص فقة غي ر ممك ن بموج ب . من ه ذه الم ادة ) 11 / ثانياًً ( الفقرة

 . هذا األساس

 : إستثناءات من قيمة الصفقة ) ج (

 التك  اليف والمب  الغ التالي  ة ف  ي القيم  ة لألغ  راض الجمركي  ة٬ بش  رط أن تك  ون مفص  ولة ع  ن ال ت  دخل

 : الثمن المدفوع فعًال أو المستحق الدفع

: نفقات ما بعد اإلستيراد٬ مثل . 1
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 تكاليف اإلنشاء والبناء والتجميع والصيانة أو المساعدة الفنية الت ي ت م التعه د بالقي ام به ا  أ

 . دول المجلس بعد إستيراد البضائع إلى

 . أجور النقل والتحميل والتنزيل والمناولة والتأمين للبضائع المستوردة٬ بعد اإلستيراد  ب

 الرس   وم الجمركي    ة وأي ض    رائب أخ    رى مفروض    ة بع    د اإلس    تيراد عل    ى البض    ائع  ج

 . المستوردة لدول المجلس

 ئع األرب  اح والم  دفوعات األخ   رى م  ن المش   تري للب  ائع والت   ي ل  يس له   ا عالق  ة بالبض   ا  د

 . المستوردة

 الفوائ  د الت  ي تك  ون ق  د ترتب  ت بن  اءًا عل  ى إتف  اق م  الي أبرم  ه المش  تري لش  راء البض  اعة  ه  ـ

 . المستوردة

 . األنشطة التي يقوم بها المشتري على حسابه  و

 . األرصدة المالية التي لدى البائع لصالح المستورد . 2

 . لدول لتصدير بعض البضائع مبالغ إعانة التصدير التي قد يتم تقديمها من قبل بعض ا . 3

 ٬ إذ ) بس عر أق  ل م  ن التكلف  ة ( أي مب الغ مقاب  ل اإلغ  راق٬ عن  دما تب اع البض  ائع بأس  عار إغراقي  ه . 4

 . يجب التعامل مع اإلغراق بموجب إتفاقية مكافحة اإلغراق

 إذا تبين أن هناك أسبابًا معقولة ت ؤدي إل ى الش ك بص حة الوث ائق المقدم ة أو المعلوم ات ) د (
 فيها رغم إنطباق أحكام هذه المادة٬ فينبغي تبليغ المس تورد خطي ًا بتل ك األس باب الواردة

 ومنح  ه مهل  ه كافي  ة لل  رد٬ تح  ددها ال  دائرة الجمركي  ة٬ ف  إذا ل  م يق  دم  بن  اًء عل  ى طلب  ه –
 اإلثباتات التي تقب ل به ا ال دائرة خ الل ه ذه المهل ة٬ وتع ذر تحدي د القيم ة الجمركي ة وف ق

 م ن ه ذه الم ادة٬ فيج ب تحدي دها وف ق األس اليب ال واردة ب الفقرات ) رابع ًا ( أحكام الفق رة
 ٬ على التوالي لحين الوصول إلى القيمة الجمركي ة وف ق أول أس لوب ) خامسًا حتى ثامنًا (

 . ممكن

: مطابقة ومماثلة صفقة لبضاعة قيمة ال / خامسًا
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 م ن ه ذه ) رابع ًا ( قبوله ا كقيم ة ص فقة بموج ب الفق رة ت م مطابقة الصفقة لبضائع مة قي ) أ (
 إلى دول المجلس في نفس تاريخ تصدير البض اعة قي د التثم ين بيعت للتصدير المادة٬

 أو قريب  ًا من  ه٬ وب  نفس المس  توى التج  اري وب  نفس كمي  ات البض  اعة المس  توردة قي  د
 وإذا ل م تت وفر مث ل ه ذه القيم ة٬ تس تخدم قيم ة الص فقة لبض ائع مطابق ة بيع ت . التثمين

 ف ي االخ تالف أو بكميات مختلفة٬ مع تعديلها لمراع اة / على مستوى تجاري مختلف و
 أو الكمي   ات٬ عل    ى أس   اس بيان    ات موض   وعية وفق    ًا للفق    رة / المس   توى التج    اري و

 أدى التعديل إلى ؤكدة تثبت معقولية التعديل٬ سواًء من هذه المادة٬ وأدلة م ) 11 / ثانيًا (
 ش  ار إليه  ا ف  ي الفق  رة زي  ادة القيم  ة أو نقص  انها٬ م  ع مراع  اة الف  رق ف  ي التك  اليف الم

 وإذا وجد أكثر من قيمة ص فقة لبض ائع مطابق ة٬ تعتم د . من هذه المادة ) 1 / ب / رابعًا (
 ب الملحق ) أ / خامس ًا ( أقل تلك األقيام كقيمة جمركي ة للبض اعة قي د التثم ين٬ وفق ًا للفق رة

 . التفسيري

 م ن ه ذه ) رابع ًا ( قبوله ا كقيم ة ص فقة بموج ب الفق رة ت م مماثلة عة لبضا الصفقة قيمة ) ب (
 إلى دول المجلس في نفس تاريخ تصدير البض اعة قي د التثم ين بيعت للتصدير المادة٬

 أو قريب  ًا من  ه٬ وب  نفس المس  توى التج  اري وب  نفس كمي  ات البض  اعة المس  توردة قي  د
 وإذا لم تت وفر مث ل ه ذه القيم ة٬ تس تخدم قيم ة الص فقة لبض ائع مماثل ة بيع ت . التثمين

 ف ي االخ تالف أو بكميات مختلفة٬ مع تعديلها لمراع اة / على مستوى تجاري مختلف و
 أو الكمي   ات٬ عل    ى أس   اس بيان    ات موض   وعية وفق    ًا للفق    رة / المس   توى التج    اري و

 وأدلة مؤكدة تثبت معقولية التعديل٬ سواءًا أدى التعديل إلى زيادة القيمة أو ) 11 / ثانيًا (
 من هذه ) 1 / ب / رابعًا ( لفقرة نقصانها٬ مع مراعاة الفرق في التكاليف المشار إليها في ا

 وإذا وجد أكثر من قيم ة ص فقة لبض ائع مماثل ة٬ تعتم د أق ل تل ك األقي ام كقيم ة . المادة
 . بالملحق التفسيري ) ب / خامسًا ( جمركية للبضاعة قيد التثمين٬ وفقًا للفقرة

: القيمة االستداللية / سادسًا
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 اع بموجب ه البض اعة المس توردة نفس ها أو البض اعة تستند القيمة الجمركية إلى س عر الوح دة ال ذي تب ) 1 (

 المطابقة أو البضاعة المماثلة٬ على أول مستوى تجاري٬ في السوق المحل ي ب دول المجل س٬ بحالته ا

 م  ن ه  ذه الم  ادة٬ ف  ي نف  س وق  ت إس  تيراد ) 8 / ثاني  ًا ( عن  د اإلس  تيراد٬ ب  أكبر كمي  ة إجمالي  ة وفق  ًا للفق  رة

 م ن ه ذه ) 5 / ثاني ًا ( ن ه٬ ألش خاص غي ر م رتبطين بعالق ة وفق ًا للفق رة البضاعة قي د التثم ين أو قريب ًا م

 الم ادة٬ م ع إس تبعاد بي ع البض  اعة الت ي دخ ل ف ي إنتاجه ا أي  ًا م ن األص ناف المس اعدة الموض حة ف  ي

 : من هذه المادة٬ على أن يتم إجراء االستقطاعات التالية ) 4 / 1 / ب / رابعًا ( الفقرة

 ٬ أو المب الغ الت ي تض اف ع ادة مقاب ل ) ع ادة أو المتف ق عليه ا الت ي ت دفع ( إما مق دار العم والت  أ

 . األرباح والمصروفات العامة في دول المجلس للبضائع من نفس الفئة أو النوع معدل

 . األجور المعتادة للنقل والتأمين بعد اإلستيراد وم ا ي رتبط به ا م ن تك اليف ف ي دول المجل س  ب

 . أعاله ) أ ( ات عامة بموجب الفقرة على أال تكون تلك التكاليف مضافة كمصروف

 الجمركية وغيرها م ن الض رائب أو الزك اة المس تحقة ف ي دول المجل س " الرسوم " الضرائب  ج

 ويج ب مراع اة ع دم إس تقطاع تل ك الض  رائب أو . البض ائع أو بيعه ا محلي ًا اس تيراد بس بب

 ات العام ة ف ي الزكاة بموجب هذه الفقرة في حالة قيام المستورد بتس جيلها ض من المص روف

 . أعاله بهذه األساس ) أ ( الفقرة

 إذا لم تكن البضاعة قيد التثمين أو البضاعة المطابقة أو البضاعة المماثلة المستوردة قد بيعت بحالته ا ) 2 (

 عند اإلستيراد في نف س وق ت إس تيراد البض اعة قي د التثم ين أو قريب ًا م ن ذل ك الوق ت٬ فتس تند القيم ة

 من هذا األس اس٬ إل ى س عر الوح دة ال ذي تب اع ب ه البض اعة ) 1 ( ة أحكام الفقرة الجمركية٬ مع مراعا

 المستوردة أو البضاعة المطابقة أو البضاعة المماثلة المس توردة ف ي الس وق المحل ي ب دول المجل س٬

 بحالتها عند اإلستيراد في أقرب وقت بعد إستيراد البضائع التي يجري تثمينه ا عل ى أن ي تم ذل ك قب ل

 . سعين يومًا من تاريخ إستيراد البضاعة قيد التثمين٬ بكميات تكفي لتحديد سعر الوحدة مرور ت

 إذا ل م تك ن البض اعة المس  توردة أو البض اعة المطابق ة أو البض اعة المماثل  ة المس توردة ق د بيع ت ف  ي ) 3 (

 ل  ى طل  ب الس  وق المحل  ي ب  دول المجل  س٬ بحالته  ا عن  د اإلس  تيراد٬ فتس  تند القيم  ة الجمركي  ة٬ بن  اءًا ع

 المس  تورد٬ إل  ى الس  عر ال  ذي تب  اع ب  ه الوح  دة م  ن البض  اعة المس  توردة ف  ي الس  وق المحل  ي ب  دول

 المجل س٬ بع د إج راء تص نيع أو تجهي ز إض افي عليه ا م ا ل م تفق د هويته ا٬ ب أكبر كمي ة إجمالي ة٬ ب ين

إس تقطاع من ه ذه الم ادة٬ م ع مراع اة ) 5 / ثانيًا ( أشخاص غير مرتبطين بعالقة حسب تعريف بالفقرة
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 ٬ واإلس   تقطاعات ف   ي دول المجل   س القيم   ة الت   ي أض   يفت نتيج   ة التص   نيع أو التجهي   ز اإلض   افي

 . من هذا األساس ) 1 ( المنصوص عليها في الفقرة

 : القيمة المحسوبة / سابعًا

 من هذه الم ادة٬ أو ف ي حال ة طل ب المس تورد ) سادسًا ( إذا لم يمكن تحديد القيمة الجمركية وفق الفقرة ) 1 (

 م  ن ه  ذه الم  ادة٬ ف  إن القيم  ة ) ب / ثالث  ًا ( تطبي  ق القيم  ة المحس  وبة قب  ل القيم  ة اإلس  تداللية وف  ق الفق  رة

 : الجمركية تستند وفقًا ألحكام هذه الفقرة إلى القيمة المحسوبة٬ والتي تتألف من مجموع ما يلي

 خل ت ف ي إنت اج تكلفة أو قيمة المواد والتص نيع أو غيره ا م ن أعم ال التجهي ز والمعالج ة الت ي د  أ

 . البضائع المستوردة

 مق  دار ال  ربح والمص  روفات العام  ة للُمن  تج٬ المع  ادل للمق  دار ال  ذي ي  نعكس ع  ادة ف  ي  مبيع  ات  ب

 البضائع من نفس فئة أو نوع البضائع التي يجري تحديد قيمتها والتي يصنعها منتج ون آخ رون

 . في نفس البلد الُمصِدر٬ لتصديرها إلى دول المجلس

 . بهذه المادة ) 1 / ب / رابعًا ( من ) 8 ( و ) 7 ( جور والتكاليف المبينة في الفقرتين األ  ج

 ال يج وز الطل ب م ن أي ش خص مق يم خ ارج دول المجل س أن يق دم للفح ص أي حس ابات أو س جالت ) 2 (

 غي  ر أن  ه يمك  ن إلدارة . ألغ  راض تحدي  د القيم  ة المحس  وبة٬ أو يطل  ب من  ه الس  ماح ب  اإلطالع عليه  ا

 قق في بلٍد آخر من المعلومات التي يقدمها من تج البض ائع المس توردة٬ ألغ راض تحدي د الجمارك التح

 القيمة الجمركية وفق أحك ام ه ذه الم ادة٬ بموافق ة المن تج٬ وبش رط تق ديم إخط ار مس بق وبفت رة كافي ة

 . إلى حكومة البلد الذي يجري فيه التحقيق٬ وعدم اعتراضها على ذلك

 : الطريقة المرنة / ثامنًا
 إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضائع المس توردة بمقتض ى األس س الس ابقة المش ار ) أ (

 م ن ه ذه الم ادة٬ ي تم م رًة أخ رى تطبي ق أحك ام ) ثامن ًا ( حتى ) رابعًا ( إليها في الفقرات
 نف س األس س عل  ى الت والي٬ م ع ت  وفر ق در معق  ول م ن المرون ة٬ لح  ين الوص ول إل  ى

. أساس ممكن القيمة الجمركية وفق أول
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 في حالة عدم التوصل للقيمة الجمركية بإستخدام تلك األسس حتى ف ي ش كلها الم رن٬ يج وز إس تخدام ) ب (
 أساليب معقول ة ال تتع ارض م ع المب ادئ واألحك ام العام ة إلتفاقي ة القيم ة٬ وم ع الم ادة الس ابعة م ن

 وال يج وز تحدي د . م٬ وعلى أس اس البيان ات المت وفرة ل دى أي جه ة ف ي دول المجل س 1994 جات
  : القيمة الجمركية بناءًا على ما يلي

 . سعر البيع في دول المجلس لبضائع تم إنتاجها في دول المجلس . 1
 . القيمة األعلى من قيٍم بديلة . 2
 . سعر بيع البضاعة في السوق المحلي ببلد التصدير . 3
 ) بعًا سا ( تكلفة إنتاج أخرى غير القيمة المحسوبة التي حددت وفقًا ألحكام الفقرة . 4

 . بهذه المادة
 . سعر البضاعة المباعة للتصدير إلى بلد آخر غير دول المجلس . 5
 . قيم عشوائية أو جزافية . 6
 . الحدود الدنيا للقيمة الجمركية . 7

 من حق المستورد بناء على طلب خطي أن يحص ل عل ى تفس ير مكت وب باألس س الت ي ُأعُتم دت ) ج (
 وال يش مل اإليض اح إال البض اعة المس توردة . لفقرة في تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام هذه ا

 قي  د التثم  ين٬ وال يخ  دم كمرج  ع فيم  ا يتعل  ق بتثم  ين ال  واردات م  ن أي س  لعة أخ  رى ب  نفس جم  رك
 ول  يس ه  ذا اإلج  راء إال ألغ  راض المعلوم  ات٬ وال ي  ؤثر عل  ى أو يح  ل مح  ل . ال  دخول أو غي  ره

 . ة إجراءات االعتراض واالستئناف الواردة في هذه  الفقر

. الملحق التفسيري التالي يعتبر جزءًا ال يتجزأ من هذه المادة / تاسعًا
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 امللحق التفسريي

 المالحظات رقم المادة
 الدائن ة الت ي تخ ص إرس اليات س ابقة عن د تحدي د القيم ة الجمركي ة ألرص دة ال ينظر إلى ا 5 / أوًال

 . للبضاعة قيد التثمين

 وتض  منت الف  اتورة ري  ال 10000 بقيم  ة جه  زة تليفزي  ون أ إرس  الية تس  لم مس  تورد : مث  ال

 ح ض و وأ . ري   ال 1000 كقيم   ة لألجه   زة٬ ورص   يد بمبل   غ ري   ال 9000 مبل   غ

 أجه زة ) 10 ( ع دد كتعويض عن تل ف ه منح ل ريال 1000 المستورد أن الرصيد

 . تلفزيون من الشحنة السابقة
 ن٬ وبالت الي تح دد ليس له عالقة باإلرسالية قيد التثمي الرصيد في هذه الحالة٬

 . ريال 10000 مة الجمركية لإلرسالية بمبلغ ي الق
 : الثمن المدفوع فعًال أو المستحق دفعه أ / رابعًا

 عند تحديد قيمة الص فقة٬ ينظ ر ف ي ال ثمن الم دفوع فع ًال أو المس تحق دفع ه المع رف  1
 م  ن ه  ذه الم  ادة٬ بغ  ض النظ  ر ع  ن طريق  ة اس  تنباطه فق  د يك  ون ) 1 / ثاني  ًا ( ف  ي الفق  رة

 تيجة الحسومات أو اإلضافات أو المفاوضات٬ وقد يتم التوص ل إلي ه بتطبي ق معادل ة ن
 . معينة

 ثم  ن البض  اعة ل  م ي  تم دفع  ه عن  د قي  ام الجم  ارك أن تعن  ي : " المس  تحق دفع  ه " عب  ارة  2
 بتحديد القيمة الجمركية للبضاعة المس توردة٬ وس يكون ه ذا ال ثمن المتف ق عل ى دفع ه

 يتم ال دفع بش كل تحوي ل المبل غ٬ أن يلزم وال . الجمركية في تحديد القيمة األساس هو
 ٬ بش  كل مباش  ر أو غي  ر فق  د ي  تم ال  دفع بش  كل٬ خطاب  ات االعتم  اد أو الس  ندات المالي  ة

 . مباشر
 يتضمن تسوية دين من قب ل المش ترى للب ائع كلي ا أو : الدفع غير المباشر  3

 د جزئي  ا٬ أو ق  د يحص  ل المش  ترى عل  ى تخف  يض ف  ي س  عر البض  اعة قي
 وال ت  دخل ف  ي ال  دفع غي  ر . التثم  ين٬ كوس  يلة لتس  ديد دين  ًا ل  ه عل  ى الب  ائع

 المباشر األنشطة التي يقوم بها المشترى على حسابه مثال الدعاية٬ ما عدا
 عل  ى رغ  م أنه  ا تنف  ع الب  ائع ) ب / رابع  ًا ( األنش  طة المنص  وص عليه  ا ف  ي

 أو وال تض   اف تك   اليف تل   ك األنش   طة إل   ى ال   ثمن الم   دفوع فع   ًال . أيض   ًا
. المستحق دفعه٬ عند تحديد القيمة الجمركية للبضاعة المستوردة



 - 16 - ) الئحة تنفيذية لقانون اجلمارك لدول جملس التعاون (

 المالحظات رقم المادة
 يمكن أن يمثل الثمن الم دفوع فع ًال أو المس تحق دفع ه : البضاعة المجمعة  4

 فيحتس   ب ال   ثمن الم   دفوع أو . مبلغ   ًا ع   ن تجمي   ع البض   اعة المس   توردة
 . المستحق دفعه بإضافة قيمة المكونات والتجميع

 مستورد لمصنع تجميع أجنبي مكونات جاهزة للتجميع٬ سبق أن زود : مثال
 وي دفع المس تورد . ري ال للوح دة ) 1 ( وتبلغ قيمتها أو تكلفتها بمصنع التجميع

 إذن تك  ون قيم  ة . لمص  نع التجمي  ع نص  ف ري  ال ع  ن الوح  دة مقاب  ل التجمي  ع
 . ريال ) 1.50 ( الصفقة للوحدة الواحدة المجمعة هي

 س لها تأثير كبير على قيمة البض اعة٬ ال تمن ع م ن تحدي د القيم ة الجمركي ة القيود التي لي 1 / أ / رابعًا
 : بإستخدام طريقة قيمة الصفقة٬ على سبيل المثال

 . القيود التي تحدد تاريخ محدد لبيع البضاعة المستوردة . 1
 إشترى مستورد بضاعة عبارة عن مالبس٬ وإتضح من عق د الش راء أن الب ائع ): 1 ( مثال

 أن ال يق  وم ببيعه  ا إال ف  ي ت  اريخ مع  ين٬ ) المس  تورد ( ل  ى المش  تري إش  ترط ع
 . كبداية فصل الشتاء مثًال

 . القيود التي تحدد مكان معين في بلد اإلستيراد إلعادة بيع البضاعة المستوردة . 2
 ٬ ل و ك ان الب  ائع ق د إش ترط عل ى المش  تري ) 1 ( م ع األخ ذ ف ي اإلعتب  ار المث ال ): 2 ( مث ال

 . بيع البضاعة إال في مدينة الرياض مثًال عدم ) المستورد (
 . القيود التي تحدد طريقة معينة إلعادة البيع في بلد اإلستيراد . 3

 بي ع البض اعة ) المس تورد ( ٬ إشترط على المشتري ) 1 ( لو كان البائع في المثال ): 3 ( مثال
 ع  ن طري   ق من   دوبي المبيع   ات فق   ط٬ أو م  ن خ   الل اإلعالن   ات ف   ي وس   ائل

 . اإلعالم
 : الشروط أو اإلعتبارات التي ال يمكن تحديد قيمه لها 2 / أ / رابعًا

 ك  أن يح  دد الب  ائع س  عر البض  اعة المس  توردة بش  رط أن يش  تري المس  تورد
 أو أن يتوقف سعر البضاعة المستوردة . بضاعًة أخرى أيضًا بكميات محدده

 ائع على السعر أو األسعار التي يبيع بموجبها المستورد٬ بضاعة أخرى إلى ب
 أو أن ُيح  دد الب  ائع س  عر البض  اعة المس  توردة عل  ى . البض  اعة المس  توردة

 أساس شكل الدفع الذي ال يرتبط جوهريا بالبضاعة٬ مثال إذا كانت البض اعة
 مم  ا ستخض  ع لمزي  د م  ن التص  نيع م  ن قب  ل المش  تري٬ وأش  ترط الب  ائع عل  ى

. المشتري حصوله على كمية معينة من البضاعة بعد التصنيع
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 إذا ك  ان ل  دى الجم  ارك معلوم  ات تفص  يلية كافي  ة ع  ن المش  ترى والب  ائع بم  ا يقنعه  ا أن 4 / أ / عًا راب

 العالق ة بينهم  ا ل  م ت  ؤثر عل  ى ال  ثمن الم دفوع فع  ال أو المس  تحق دفع  ة٬ يقب  ل ال  ثمن ب  دون
 أم ا إذا ك ان ل دى الجم ارك ش كوك ب أن اإلرتب اط . طلب معلومات إضافية من المس تورد

 ليه  ا أن تبل  غ المس  تورد ب  ذلك٬ ويعط  ى مهل  ة كافي  ة لل  رد٬ ويك  ون ق  د أث  ر عل  ى ال  ثمن فع
 . التبليغ خطيًا٬ إذا طلب المستورد ذلك

 : تقبل قيمة الصفقة٬ بعد دراسة ظروف البيع٬ إذا تبين للجمارك اآلتي أ / 4 / أ / رابعًا
 أن المش  تري والب  ائع٬ عل  ى رغ  م إرتباطهم  ا٬ يش  تريان ويبيع  ان لبعض  هما ال  بعض . 1

 . تبطين كشخصين غير مر
 إذا ت م تحدي  د القيم  ة بطريق ة تتواف  ق م  ع الممارس ات العادي  ة ف  ي تحدي د األس  عار ف  ي . 2

 . مجال صناعة معينة٬ فإن تلك مؤشرات إلى أن الثمن لم يتأثر بالعالقة
 إجم الي ويماث ل ٬ ال ربح إذا ثبت أن الثمن كاف لتغطي ة كاف ة التك اليف باإلض افة إل ى . 3

 مبيع ات م ن نف س الفئ ة أو إجمالي منية معينة٬ من الشركة المتحقق في فترة ز أرباح
 . النوع

 ): اإلختبارية ( األقيام المعيارية ب / 4 / أ / رابعًا
 هي أقيام سبق قبولها كقيم جمركية لبضائع تم تصديرها إل ى دول المجل س ف ي وق ت . 1

 ة وتستعمل األقيام المعيارية للمقارن . استيراد البضاعة المستوردة أو فترة قريبة منه
 . فقط بقيمة الصفقة للبضاعة المستوردة

 ٬ ينظ ر ف ي ) اإلختباري ة ( لتحديد ما إذا كانت قيمة الصفقة قريبة من القيم ة المعياري ة . 2
 : العوامل التالية

 . طبيعة البضاعة المستوردة  ومجال  الصناعة ) أ (
 . فترة استيراد البضاعة ) ب (
 . هل اإلختالف في القيمة ملحوظ تجاريًا ) ج (
 خ  تالف ف  ي القيم  ة إل  ى تك  اليف الش  حن الداخلي  ة ببل  د ه  ل يع  زى اإل ) د (

 . التصدير
 وحيث أن تلك العوامل أع اله ق د تختل ف٬ ف ال يمك ن تطبي ق معي ار موح د

 فق  د يك  ون إختالف  ًا طفيف  ًا ف  ي قيم  ة . كنس  بة مئوي  ة مح  ددة ف  ي ك  ل حال  ة
نوعية معينة من البضائع غير معقول٬ في حين أن إختالفًا كبيرًا في قيم ة
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 . آخر من البضائع قد يكون مقبوًال نوع

 عن   د تطبي   ق األقي   ام المعياري   ة٬ يؤخ   ذ ف   ي االعتب   ار وج   وه االخ   تالف ب   ين القيم   ة . 3
 المصرح عنها والقيمة المعيارية٬ ويتم تسوية اإلختالف إذا كانت مبني ة عل ى بيان ات

 وق د يك ون اإلخ تالف . موضوعية مقدمة من قبل المشتري أو متوفرة لدى الجمارك
 : علق بما يلي يت

 . المستوى التجاري للمستورد ) أ (
 . الكمية المستوردة أو المتعاقد عليها ) ب (
 . بهذه المادة ) 1 / ب / رابعًا ( من ) 8 ( و ) 7 ( التكاليف الواردة في الفقرتين ) ج (
 التكاليف التي تحملها البائع في عملي ات بي ع ال يك ون فيه ا الب ائع ) د (

 ه ا ف ي عملي ات بي ع يك ون وال يتحمل . والمشتري غير م رتبطين
 . البائع والمشتري فيها مرتبطين

 إذا إتضح من نتيجة المقارنة أو اإلختبار أن إحدى القيم المعيارية المنص وص عليه ا . 4
 من هذه المادة٬ قريبة من القيمة المصرح عنه ا٬ ف ال يل زم اللج وء ) ب / 4 / أ / رابعًا ( في

 ب اط ب ين المش ترى والب ائع ف ي ال ثمن إلى دراسة ظروف البيع لتحديد ما إذا أث ر اإلرت
 وإذا ك  ان يت  وفر ل  دى الجم  ارك معلوم  ات كافي  ة مس  بقة تقتن  ع به  ا دون إج  راء . أم ال

 قريب ة م ن ال ثمن المص رح ) اإلختباري ة ( مزيد من التحقيق بأن إحدى الق يم المعياري ة
 . عنه٬ فإنها ال تلزم المستورد بإثبات صحة القيمة المعيارية

 خ دمات تمثيل ه مقاب ل المس تورد ال ى وكيل ه ه ي المص اريف الت ي ي دفعها : ولة الشراء عم 1 / 1 / ب / رابعًا
 وال ت دخل . الت ي يج ري تحدي د قيمته ا ش راء البض اعة ل في الخارج

 . ضمن القيمة الجمركية
 هي المصاريف المدفوعة إلى وكيل البائع الذي يرتبط بالمص نِّع أو الب ائع٬ : عمولة البيع

 لص الحه٬ أو بالنياب ة عن ه٬ مقاب ل خ دمات بي ع أو يخضع له٬ أو يعم ل
 . البضاعة

 : متطلبات إضافة قيمة األصناف المساعدة  أ 4 / 1 / ب / رابعًا
 . أو المستحق دفعه الثمن المدفوع فعًال راجها ضمن إذا لم يسبق إد . 1
 ) الش  ركة الص  انعة ( إل  ى المن  تج ) المش  تري ( إذا ق  دمت مجان  ا م  ن قب  ل المس  تورد . 2

. باشر بشكل مباشر أو غير م
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 . إال بمقدار المبلغ المخفض اإلضافة مقدمة بتكلفة مخفضة٬ فال تتم إذا كانت . 3
 . قيد التثمين ة البضاع إذا أستخدمت في إنتاج . 4

 : تحديد قيمة األصناف المساعدة  ب
 إلضافة قيمة األصناف المساعدة إلى قيمة الصفقة للبضاعة قي د التثم ين٬ أو إدراجه ا

 محس  وبة٬ فيتع  ين تحدي د قيم  ة األص  ناف المس  اعدة وتك  اليف ض من مكون  ات القيم  ة ال
 شحنها إلى مكان إنتاج البضاعة قيد التثمين بما ف ي ذل ك الرس وم والض رائب الت ي ال
 ي  تم إس  تردادها٬ وتوزيعه  ا بش  كل نس  بي عل  ى قيم  ة البض  اعة المس  توردة عل  ى النح  و

 : التالي
 قط ع أو أج زاء مماثل ة إذا كان الصنف المساعد يتكون م ن م واد أو مكون ات أو . 1

 داخل   ه ف   ي إنت   اج البض   اعة المس   توردة٬ أو مس   تهلكة خ   الل إنت   اج البض   اعة
 المس  توردة٬ وحص  ل علي  ه المش  ترى م  ن ب  ائع غي  ر م  رتبط٬ ف  ان قيم  ة الص  نف

 وإذا ك ان الص نف المس اعد مم ا أنتج ه المش تري أو . المساعد هي تكلف ة ش رائه
 . شخص مرتبط به٬ فإن قيمته هي تكلفه إنتاجه

 إذا كانت األصناف المساعدة تتكون م ن أدوات أو مس ابك أو قوال ب أو أص ناف . 2
 مماثل  ة أس  تخدمت ف  ي إنت  اج البض  اعة المس  توردة٬ وق  د اش  تراها المس  تورد م  ن

 وإذا كانت األص ناف المس اعدة . بائع غير مرتبط٬ فان قيمتها هي تكلفة إنتاجها
 ائها أو إنتاجه  ا ينبغ  ي تع  ديلها ق  د اس  تخدمت س  ابقًا٬ ف  ان التكلف  ة األساس  ية لش  ر

 أما إذا كان المس تورد ق د . لتعكس القيمة الحالية بعد االستخدام قبل تحديد قيمته
 استأجر الصنف المساعد من ش خص غي ر م رتبط٬ ف إن قيم ة الص نف المس اعد

 وف   ى ك   ل الح   التين ي   تم إض   افة تكلف   ة أي تع   ديالت أو . ه   ي تكلف   ه إيج   اره
 . إصالحات أجريت عليه

 قام مستورد خليجي بتزويد منتج أجنبي بتص اميم تفص يلية الزم ة لتص نيع ): 1 ( مثال
 وكان المس تورد الخليج ي ق د اش ترى تل ك التص اميم م ن ش ركة . البضاعة

 . هندسية في دول المجلس بغية تزويدها للمنتج  األجنبي
 هل تتضمن القيمة الجمركية للبضاعة٬ قيمة ذلك الصنف المساعد؟ : س

 ال٬ ألن أعمال التصاميم المنجزة ف ي دول المجل س ال يج وز إض افتها  إل ى : اإلجابة
. الثمن المدفوع فعًال أو المستحق دفعه
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 . بقوال  ب مجان  ًا ) المص  در ( ق  ام مس  تورد خليج  ي بتزوي  د الُمن  تج األجنب  ي ): 2 ( مث  ال
 ل دى وك ان . وهذه القوالب مما يلزم لتصنيع بض اعة للمس تورد الخليج ي

 المس  تورد الخليج  ي قوال  ب مص  نعة  ف  ي إح  دى دول المجل  س  وقوال  ب
 . أخرى مصنعة خارج دول المجلس

 هل تتضمن القيمة الجمركية للبضاعة٬ قيمة القوالب؟ : س
 نعم٬ يلزم إدخال قيمة القوالب في قيمة الصفقة سواء أنتجت في : اإلجابة

 . دول المجلس أو خارج دول المجلس

 : توزيع قيمة األصناف المساعدة  ج
 ي   تم توزي   ع قيم   ة األص   ناف المس   اعدة عل   ى البض   اعة المس   توردة بطريق   ة معقول   ة

 م  ن واق  ع المس  تندات . ومناس بة للظ  روف وحس  ب مب  ادئ المحاس  بة المقبول ة عموم  ًا
 . المقدمة من قبل المستورد

 عها بإس تخدام الص نف إذا ك ان إجم الي ع دد القط ع المتوق ع تص ني : على س بيل المث ال
 المس  اعد س  يتم تص  ديره إل  ى بل  د اإلس  تيراد٬ فيج  وز توزي  ع إجم  الي قيم  ة األص  ناف

 : المساعدة بإستخدام أحد الطرق التالية

 على اإلرسالية األولى إذا كان المستورد يرغ ب ف ي دف ع الرس وم عل ى إجم الي . 1
 . قيمة الصنف المساعد مرة واحدة

 . صول اإلرسالية األولى على عدد الوحدات المنتجة عند و . 2
 عل  ى كام  ل اإلنت  اج المتوق  ع للص  نف المس  اعد٬ عن  دما توج  د عق  ود أو تعه  دات . 3

 . قاطعة بشأن هذا اإلنتاج
 . أي طريقة يطلبها المستورد للتوزيع تتفق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عموما . 4
 إذا كانت البضاعة المستوردة عبارة عن جزء من اإلنت اج٬ أو إذا ك ان الص نف . 5

 المساعد يستخدم بعدة دول٬ فتعتمد طريقة التوزيع على المستندات المقدم ة م ن
 . قبل المستورد

 أرس ل المس تورد للُمن تج قالب ًا إلس  تخدامه ف ي إنت اج البض اعة المس توردة٬ وك  ان : مث ال
 وح   ين وص   ول . قطع   ة 10000 المس   تورد ق   د إتف   ق م   ع الُمن   تج عل   ى ش   راء

قطع  ة٬ ك  ان الُمن  تج ق  د إنته  ى م  ن إنت  اج 1000 اإلرس  الية األول  ى المحتوي  ة عل  ى
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 . قطعة 4000

 1000 في هذه الحالة٬ يجوز للمستورد أن يطلب من الجم ارك توزي ع قيم ة القال ب عل ى
 . قطعة٬ أو أي عدد يتوافق مع مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا 10000 أو 4000 أو

 ي  دفعها المش  تري مقاب  ل إس  تغالله لح  ق م  ن الت  ي ) المب  الغ ( يج  وز أن تش  مل الرس  وم . 5 1 / 1 / ب / رابعًا

 م  ن ب  ين م  ا تش  مله٬ التك  اليف الت  ي خيص االس  تعمال ا ت  ر و أ الفكري  ة لكي  ة حق  وق الم

 حي  ث ي  تم . تغط  ي ب  راءات االخت  راع٬ والعالم  ات التجاري  ة المس  جلة وحق  وق النش  ر

 . إضافتها إلى القيمة الجمركية

 فع   ه للبض  اعة المس  توردة  قي   د ال يض  اف إل  ى ال  ثمن الم   دفوع فع  ال أو المس  تحق د . 2

 أصول أو نس خ األعم ال : التثمين٬ رسوم حق إعادة اإلنتاج٬ الذي يشمل البضائع مثل

 الفني ة أو العلمي  ة٬ وأص  ول أو نس  خ الم  وديالت أو الرس  ومات الص  ناعية٬ وم  وديالت

 . األجهزة وعينات منها٬ و فصائل نباتية أو حيوانية

 تري مقابل الحق في توزيع أو إع ادة بي ع البض اعة ال تضاف المبالغ التي يدفعها المش . 3

 المس  توردة٬ إل  ى ال  ثمن الم  دفوع فع  ًال أو المس  تحق دفع  ه٬ إذا ل  م تك  ن تل  ك المب  الغ

 . مدفوعة كشرٍط لبيع البضاعة لتصديرها إلى دول المجلس

 إذا ك ان ح ق الملكي  ة الفكري ة مبني  ًا جزئي ًا عل  ى أس اس البض  اعة المس توردة وجزئي  ا . 4

 ل أخ  رى غي  ر متعلق  ة بالبض  اعة المس  توردة٬ ك  أن ال يمك  ن تميي  ز ح  ق عل  ى عوام

 فإن ه يتع ذر تحدي د . الملكية الفكرية عن ترتيب ات مالي ة خاص ة ب ين المش ترى والب ائع

 . من هذه المادة ) رابعًا ( القيمة الجمركية وفقًا لطريقة قيمة الصفقة بالفقرة

 ض اعة المس توردة فق ط ويمك ن تحدي د أما إذا كان حق الملكي ة الفكري ة٬ مبني ًا عل ى الب . 5

 . ففي هذه الحالة٬ يضاف إلى الثمن المدفوع فعًال أو المستحق دفعه . مقداره بسهولة
 : طريقة إستبعاد الرسوم الجمركية القيمية وأي ضرائب أخرى ج / 1 / ج / رابعًا

 قيمة : ريال ويشمل ) 56000 ( إذا كان الثمن المدفوع فعًال أو المستحق الدفع يبلغ : مثال
 الواردة٬  القيمية والرسوم ٬ ) سيف ( والشحن والتأمين٬ البضاعة  التي الجمركية

 المجلس  في دول  مثًال  نسبتها  أستحقت بعد ٬ % 20 تبلغ  إلى ضريبة  باإلضافة
. ريال 500 اإلستيراد مقدارها
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 : يتم إستقطاع الرسوم الجمركية والضرائب كالتالي

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

 األرباح والمدفوعات األخرى من المشتري إلى البائع٬ د / 1 / ج / رابعًا  الجمركية٬  ال تدخل في القيمة
 التي التي تدفع للمساهمين كأرباح األسهم . والتي ليس لها عالقة بالبضائع المستوردة٬

 وبين العوائد٬ األسهم أرباح التفريق بين ويجب . دة المستور ال تتعلق مباشرة بالبضاعة
 جزء مستحق للبائع بشكل مباشر أو غير مباشر نتيجة عملية العوائد عبارة عن أن حيث

 المستوردة  للبضاعة  إستخدام  أو  تصرف٬  أو  بيع٬  قيمة إلى ضافتها إ ويجب إعادة
 . البضاعة

 من مقدم من البائع أو من البنك أو ال المستوردة٬ شراء البضاعة المالي٬ ل تمويل فوائد ال هـ / 1 / ج / رابعًا
  : ٬ ال تدخل في القيمة الجمركية بشرط أي شخص آخر

 نظير ستحق  الدفع مفصولة عن الثمن المدفوع فعًال أو الم فوائد ال هذه أن تكون . 1
 . المستوردة البضاعة

 . أن يكون اإلتفاق المالي محرر خطيًا . 2
 بالسعر المصرح عن أن يستطيع المشتري إثبات أن البضاعة . 3  فعًال  وهو ه مباعة

 . دفع ستحق ال الثمن المدفوع فعًال أو الم
 فائدة أال . 4  نسبة  في البلد التمويل تزيد  التمويل عن المستوى السائد  فيه  الذي ُقدِّم

 . بخصوص تلك الصفقة
 تكاليف و / 1 / ج / رابعًا  لألغراض الجمركية  القيمة  تتضمن  ال أل ا ال  بها  يقوم  التي  مشتري على نشطة

 لو ٬ حتى و ) ب / رابعًا ( الفقرة التي يجوز تسوية تكلفتها بموجب األنشطة ما عدا ه٬ حساب
 للبائع  فائدة  ذات  هذه . كانت  المثال األنشطة ومن  سبيل  والبحوث : على  الدراسات

 الدعاية  المعارض واإلعالن التسويقية٬  في  المشاركة  العرض٬  غرف  تحضير ٬ 
 . التجارية

 مستورد٬ والمدرجة ضمن الثمن المدفوع فعًال المالية التي لدى البائع لصالح ال ة األرصد 2 / ج / رابعًا
 أو معاملة تجارية سابقة  . أو المستحق الدفع للبضاعة قيد التثمين كتعويض عن إرسالية

 لشحنات سابقة  أرصدة  حيث أنها  التثمين  قيد  اإلرسالية  عن  بعيدًا  تسويتها  يرجع . يتم
. من هذا الملحق ) 5 / أوًال ( للمثال في فقرة
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 القيمة الجمركية هي قيمة الصفقة لبضائع مطابقة٬ سبق قبولها كقيمة جمركية تعتبر . 1 أ / خامسًا

 الفقرة  ألحكام  المطابقة ) رابعًا ( وفقًا  على أساس أن تلك البضاعة  المادة٬  من هذه
 التاريخ الذي صدرت فيه البضاعة في نفس بيعت للتصدير إلحدى دول المجلس٬

 التثمين  منه٬ قيد  قريبا  نفس الشركة أو  التجاري الصانعة٬ ومن  وبنفس المستوى
 . للبضائع المستوردة قيد التثمين ونفس الكميات للمستورد٬

 إذا لم تتوفر مثل هذه القيمة تستخدم قيمة الصفقة للبضائع المطابقة حسب األولوية . 2
 : وفقًا لآلتي

 . أو مستوى تجاري مختلف / من نفس الشركة الصانعة٬ وبكميات و  أ
 . أو بنفس المستوى التجاري / ختلفة٬ وبنفس الكميات و من شركة صانعة م  ب
 . أو بمستوى تجاري مختلف / من شركة صانعة مختلفة٬ وبكميات مختلفة و  ج

 للمستورد " . 3  التجاري  على " المستوى  المستورد٬  يمارسه  الذي  النشاط  شكل  يعني
 . البيع بالجملة٬ أو بالتجزئة٬ أو إستهالك شخصي : سبيل المثال

 إ . 4  هناك  كان  ناحية إذا  من  المطابقة  والبضاعة  التثمين  قيد  البضاعة  بين  ختالف
 من هذه ) 1 / ب / رابعًا ( الكميات والمستوى التجاري والتكاليف المشار إليها في الفقرة

 أدى  تلك اإلختالفات٬ سواءًا  المادة٬ يتم التعديل في قيمة الصفقة المطابقة لمراعاة
 أدلة  أساس  وعلى  النقصان٬  أو  الزيادة  إلى  معقولية ذلك  بوضوح  تثبت  قاطعة

 التعديالت ودقتها٬ كقائمة أسعار معتمدة تتضمن أقيامًا تشير إلى مستويات مختلفة أو
 . كميات مختلفة

 من : مثال  تتكون  التثمين  قيد  المستوردة  البضاعة  كانت  والبضاعة 10 إذا  قطع٬
 على  تشتمل  الصفقة  قيمة  لها  تتوفر  التي  الوحيدة  و 500 المطابقة  هناك قطعة٬

 ففي . قائمة أسعار من البائع في الخارج تتضمن أسعار مختلفة حسب الكميات
 هذه الحالة يمكن التعديل باللجوء إلى قائمة األسعار تلك٬ وتطبيق السعر المناسب

 وال يلزم ان تكون الصفقة للبضاعة . حسب كمية البضاعة المستوردة قيد التثمين
 لما وجدت قائمة لألسعار صالحة من واقع قطع٬ طا 10 المطابقة قد تمت بكميات
 اإلجراء الموضوعي . المبيعات بكميات أخرى  ولكن في حالة غياب مثل هذا

 فمن غير المناسب تحديد القيمة الجمركية بموجب األحكام الخاصة بقيمة الصفقة
 . لبضاعة مطابقة

 مبا . 5  مطابقة  لبضائع  أكثر من قيمة صفقة  الفقرة  تطبيق هذه  عند  وجد  على وإذا عة
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 : من ناحية كيفية الدفع ( نفس المستوى التجاري وبنفس الكميات وبنفس ظروف البيع

 أو بأجل  البضاعة عند البيع ( ٬ .) نقدًا  بضاعة خط إنتاج أول٬ أو : ومن ناحية حالة
 نهاية " إستوكات " بضاعة  مبيعات  أو  مصنع  تصفية  أو  اإلنتاج  خطوط  كبقايا
 . ى هذه األقيام عندها يتم األخذ بأدن ). الخ .. الموسم

 تعتبر القيمة الجمركية هي قيمة الصفقة لبضائع مماثلة٬ سبق قبولها كقيمة جمركية وفقًا ب / خامسًا
 الفقرة  بيعت ) رابعًا ( ألحكام  المماثلة  البضاعة  تلك  على أساس أن  المادة٬  هذه  من

 المجلس٬  دول  إلحدى  نفس للتصدير  قيد في  البضاعة  فيه  صدرت  الذي  التاريخ
 منه٬ ثمين الت  قريبا  الصانعة٬ أو  الشركة  نفس  التجاري ومن  المستوى  وبنفس

 . للبضائع المستوردة قيد التثمين ونفس الكميات للمستورد٬
 للبضائع المماثلة حسب األولوية وفقًا  الصفقة  قيمة  القيمة تستخدم  تتوفر مثل هذه  لم  إذا

 : لآلتي
 . ى تجاري مختلف أو مستو / من نفس الشركة الصانعة٬ وبكميات و  أ
 . أو بنفس المستوى التجاري / من شركة صانعة مختلفة٬ وبنفس الكميات و  ب
 . أو بمستوى تجاري مختلف / من شركة صانعة مختلفة٬وبكميات مختلفة و  ج

 بـ  للمستورد " يقصد  التجاري  اإلستيراد " المستوى  بلد  في  المستورد  نشاط  البيع : أي
 . بالجملة٬ أو بالتجزئة٬ أو مستهلك

 الكميات إ  ناحية  من  المماثلة  والبضاعة  التثمين  قيد  البضاعة  إختالف بين  هناك  كان  ذا
 من هذه المادة٬ ) 1 / ب / رابعًا ( والمستوى التجاري والتكاليف المشار إليها في الفقرة

 يتم التعديل في قيمة الصفقة المماثلة لمراعاة تلك االختالفات٬ سواء أدى ذلك إلى
 وعل  النقصان٬  أو  التعديالت الزيادة  معقولية  بوضوح  تثبت  قاطعة  أدلة  أساس  ى

 تشير إلى مستويات مختلفة أو كميات  ودقتها٬ كقائمة أسعار معتمدة تتضمن أقيامًا
 . مختلفة

 من : مثال  تتكون  التثمين  قيد  المستوردة  البضاعة  كانت  والبضاعة 10 إذا  قطع٬
 قطعة٬ وهناك قائمة 500 المماثلة الوحيدة التي تتوفر لها قيمة الصفقة تشتمل على

 الكميات  حسب  مختلفة  أسعار  تتضمن  الخارج  في  البائع  من  هذه . أسعار  ففي
 المناسب  السعر  وتطبيق  تلك٬  األسعار  قائمة  إلى  باللجوء  التعديل  يمكن  الحالة

 وال يلزم أن تكون الصفقة للبضاعة . حسب كمية البضاعة المستوردة قيد التثمين
قطع٬ طالما وجدت قائمة لألسعار صالحة من واقع 10 المماثلة قد تمت بكميات
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 ولكن في حالة غياب مثل هذا اإلجراء الموضوعي فمن . المبيعات بكميات أخرى

 الصفقة  بقيمة  الخاصة  األحكام  بموجب  الجمركية  القيمة  تحديد  المناسب  غير
 . لبضاعة مماثلة

 ضائع مماثلة مباعة على نفس إذا وجد عند تطبيق هذه الفقرة أكثر من قيمة صفقة لب . 5
 نقدًا أو : من ناحية كيفية الدفع ( المستوى التجاري وبنفس الكميات وبنفس ظروف البيع

 البيع . بأجل  عند  البضاعة  حالة  ناحية  بضاعة : ومن  أو  أول٬  إنتاج  خط  بضاعة
 الموسم " إستوكات "  مبيعات نهاية  أو  مصنع  تصفية  أو  اإلنتاج  خطوط  ). الخ .. كبقايا

 . م األخذ بأدنى هذه األقيام عندها يت

 إذا بيع عدد من الوحدات م ن البض اعة المس توردة نفس ها أو م ن البض اعة . 1 1 / سادسًا
 المطابق  ة أو البض  اعة المماثل  ة٬  بكمي  ات مختلف  ة فيك  ون س  عر الوح  دة ه  و

 . السعر الذي بموجبه تم بيع أكبر عدد من الوحدات

 أس عار تتض من أس عارًا مخفض ة بيعت بضاعة بناءًا على قائمة ) : 1 ( مثال
 : وقد نتج ما يلي . للوحدة عند شراء كميات كبيرة

 كمية الوحدات        سعر                  عدد               إجمالي الكمية
 عملي  ات البي  ع       المباع  ة بس  عر ) رس ( المباع  ة         الوح  دة

 واحد
 وح       دات 5 عملي       ات بي      ع م       ن 100 10 وح      دات 10  1
65 

 وحدات 3 عمليات بيع من 5
 وح        دات 11 عملي       ات بي        ع م       ن 95 5 وح       دة 25  11
55 

 80 وحدة 30 عملية بيع واحدة من 90 وحدة 25 أكثر من
 وحدة 50 عملية بيع واحدة من

 قطع ة٬ ه ي أكب ر كمي ة إجمالي ة بيع ت بس عٍر ) 80 ( في هذه الحال ة ف إن كمي ة
 ه و " س عر الوح دة ألكب ر كمي ة إجمالي ة " ٬ وبالتالي ف إن ) رس 90 ( واحد وهو

. رس ) 90 (
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 جرت عمليتا بيع إل ى شخص ين غي ر م رتبطين٬ أولهم ا عب ارة ) : 2 ( مثال
 ري اًال للوح دة٬ بينم ا عملي ة ) 95 ( وحدة مباعة بس عر ) 500 ( عن

 ري  اًال ) 90 ( وح  دة مباع  ة بس  عر ) 400 ( البي  ع الثاني  ة عب  ارة ع  ن
 . للوحدة

 في هذه الحالة فإن أكبر عدد من الوحدات المباعة بسعر معين في هذا المثال
 . ًال ريا ) 95 ( ٬ لذا فأن سعر الوحدة ألكبر كمية إجمالية مباعة هو ) 500 ( هو

 بيع  ت الكمي  ات التالي  ة إل  ى أش  خاص غي  ر م  رتبطين بأس  عار ) : 3 ( مث  ال
  : مختلفة٬ على النحو المبين أدناه

 س  عر الوح  دة ) وح  دة ( الكمي  ات المباع  ة : المبيع  ات *
 ) رس (

40 100 
30 90 
15 100 
50 95 
25 105 
35 90 
5 100 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــ
 س عر الوح دة إجمالي الكمي ات المباع ة بس عر واح د : المجاميع

 ) رس (
65 90 
50 95 
60 100 
25 105
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 في هذه الحالة٬ فأن أكبر كمية إجمالي ة مباع ة بس عر مع ين به ذا المث ال ه و

 ري  اًال ) 90 ( إجمالي  ة ه  و وح  دة٬ ل  ذا ف  إن س  عر الوح  دة ألكب  ر كمي  ة ) 65 (
 0 خليجيًا

 دول . 1 أ / 1 / سادسًا  خارج  الُمصدِّر  أو  البائع  إلى  تعود  التثمين  قيد  البضاعة  ملكية  كون  حال  في

 تلك  إستقطاع  يتم  وكالة٬  توكيل أو  على أساس عمولة  ومباعة  ": العمولة " المجلس٬

 ظير التكاليف التي وهي تلك٬ المستحقة أو التي تستحق عادًة٬ من البائع للمستورد ن

 . يتحملها مقابل بيعه البضاعة محليًا

 لحسابه . 2  يعمل  الذي  المستورد٬  لصالح  مباعة  التثمين  قيد  البضاعة  كانت  إذا  أما

 إستقطاع  يتم  فعندئٍذ  العامة " الخاص٬  والمصروفات  األرباح ": األرباح  وهي

 سوق المحلي٬ ما لم والمصروفات العامة التي يضيفها المستورد إلى ثمن البيع في ال

 تكن غير متقاربة ومنسجمة مع مقدار األرباح والمصروفات العامة المعتاد إضافتها

 صفقات  المجلس البيع خالل  دول  نفس فئ ع ئ للبضا في  نوع من  أو  قيد لبضا ا ة  عة

 حيث يتم إستقطاع ذلك المقدار . التثمين٬ المستوردة من نفس البلد أو من بلدان أخرى

 . آخر غير المستورد ٍر صَد المعلومات المناسبة من َم على أساس المعتاد

 األرباح . 3  بمبلغ  ك مبلغ و ينبغي األخذ  إجمالية المصروفات العامة  بصورة  واحد  . مبلٍغ

 مثيل  مع  منسجم  غير  المقدارين  أحد  يكون  طالما معينة٬ في صناعة ه فقد  ن أ ولكن

 منسجم  لهما٬  الكلي  مجموع المجموع  والمصروفا " مع  المعتادة٬ " ت العامة األرباح

 إستخدامه  استقطاع . فينبغي  المراد  المقدار  يجب ه وهذا  أساس أن ٬  على  يحدد

 تتضمن المصروفات العامة٬ و . المعلومات المقدمة من قبل المستورد أو بالنيابة عنة

 . ة ي التكاليف المباشرة وغير المباشرة لتسويق البضائع المعن

 البضائع التي تقع ضمن مجموعة أو دائرة من هي : البضائع من نفس الفئة أو النوع . 4

 في ذلك البضائع المطابقة  أو قطاع صناعي معين بما  صناعة  البضائع التي تنتجها

 المستوردة  المماثلة  عليهما٬ والبضائع  االقتصار  أو دون  إنتاج  بلد  نفس  من  سواء

 ت بضائع معينة ويعتمد تحديد ما إذا كان . تصدير البضاعة قيد التثمين أو من بلد آخر

النوع٬ على اساس كل حالة على حدة وذلك بالرجوع إلى الظروف و فئة أ من نفس ال
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 . المحيطة بالبضاعة
 فيها٬ . 3 1 / سادسًا  يمكن  حاالت  توجد  المستوردة٬ قد  البضائع  هوية  ضياع  القيمة رغم تحديد

 أن على . المضافة نتيجة التجهيز أو التصنيع بدقة دون وجود صعوبات غير معقولة
 العمل  هذا  بتكلفة  المرتبطة  والكمية٬  الموضوعية  المعلومات  على  بناءًا  ذلك  . يتم
 في ذلك على معادالت التصنيع المقبولة ووصفاته وأساليب اإلنشاء وغير  ويستند

 . ذلك من ممارسات الصناعة

 فقد توجد كذلك حاالت تحتفظ فيها البضائع المستوردة بهويتها٬ ٬ ومن ناحية أخرى . 2
 تكون عنصرا ثانويا في البضائع التي بيعت في البلد المستورد٬ بحيث ال يكون لكنها

 لذلك٬ فينبغي بحث كل حالة ونظرًا . للتقييم لوب األس هذا هناك ما يبرر إستخدام
 . على حدة

 1 / سابعًا
 على أساس المعلومات المتوفرة المادة كقاعدة عامة٬ تحدد القيمة الجمركية بمقتضى هذه

 المجلس في بسهولة  عند . دول  الضروري  من  يكون  المحسوبة وقد  القيمة  إستخدام

 من ) سابعًا ( باألساس  وغيرها  قيمتها  تحديد  يجري  التي  البضائع  إنتاج  تكاليف  بحث ٬ 

 يقتصر استخدام عمومًا٬ و . دول المجلس المعلومات التي يجب الحصول عليها من خارج

 ون فيها المشتري والبائع مرتبطين٬ ويكون طريقة القيمة المحسوبة على الحاالت التي يك

 وفر ي المعلومات الضرورية المتعلقة بالتكلفة٬ و الجمارك المنتج على استعداد ألن يقدم إلى

 . التسهيالت ألجراء أي تحقق قد يلزم فيما بعد

 أ / 1 / سابعًا
 أو القيمة " تحدد . 1  على أساس المعلومات المتعل " التكلفة  الفقرة  في هذه  قة المشار إليها

 و  عنه٬  بالنيابة  أو  نفس الُمنتج  من  المقدمة  التثمين٬  قيد  البضاعة  مع بإنتاج  تنسجم
 وفي حالة توفر تلك المعلومات من . في البلد المصدر مبادئ المحاسبة المقبولة عمومًا

 َمصدَّر آخر على الجمارك أن تقوم بإخطار المستورد٬ بناءًا على طلبه٬ بالمعلومات
 إستخدامها  سيتم  للفقرة التي  وفقًا  السرية  مراعاة  مع  هذه ) 3 / أوًال ( ومصدرها٬  من

 . المادة

: تشمل التكلفة أو القيمة المشار لها بهذه الفقرة . 2
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 . من هذه المادة )) 3 ( و ) 2 /( 1 / ب / رابعًا ( تكاليف العناصر الواردة بالفقرات ) أ (
 وزيعًا نسبيًا موزعة ت . من هذه المادة ) 4 / 1 / ب / رابعًا ( تكاليف العناصر المحددة في ) ب (

 مع مراعــاة أن . من هذا الملحق التفسيري ) 4 / 1 / ب / رابعًا ( بمقتضى أحكام الفقرة
 ٬ التي يتم تنفيذها في دول ) د / 4 / 1 / ب / رابعًا ( تكاليف العناصر الــواردة في الفقرة

 إال بالقدر الذي يتحمله ضمن تكلفة المواد٬ في القيمة الجمركية تدخل المجلس٬ ال
 وال يجوز بأي حال تكرار إحتساب قيمة . صول على هذه العناصر في الح نتج الُم

 . العناصر المشار إليها في هذه الفقرة

 أرباح ت ٬ فإذا كان بصورة إجمالية يؤخذ أن مقدار الربح والمصروفات العامة ينبغي . 1 ب / 1 / سابعًا
 ون يك أن العامة مرتفعة٬ فإن أخذهما معا ككل يمكن ه ٬ ومصروفات ة منتج ما منخفض

 في  التي تنعكس عادة  الربح والمصروفات العامة  مع  من منسجما  مبيعات البضائع
 . نفس الفئة أو النوع

 عندما ال تتوافق األرقام التي قدمها المنتج عن الربح والمصروفات العامة مع األرقام . 2
 يجري  التي  البضائع  نوع  أو  فئة  نفس  من  بضائع  مبيعات  في  عادة  تنعكس  التي

 بإنتاجها منتجون في البلد المصدر لتصديرها إلى دول المجلس٬ في هذه تقييمها٬ يقوم
 بيانات  على  العامة  والمصروفات  الربح  مقدار  تحديد  يستند  أن  يجوز  الحالة٬

 للفقرة  منتج البضائع أو ) 11 / ثانيًا ( موضوعية٬ وفقًا  المادة٬ غير التي قدمها  من هذه
 . التي قدمت بإسمه

 بالفقرة تغطي المصروفات العامة ال . 3  المادة٬ جميع ) ب / 1 / سابعًا ( مشار إليها  من هذه
 التكاليف المباشرة والغير مباشرة إلنتاج وبيع البضائع للتصدير التي لم تدخل ضمن

 . من هذه المادة ) أ / 1 / سابعًا ( الفقرة

 من ) ب / 1 / سابعًا ( عند تحديد األرباح والمصروفات العامة المعتادة وفقًا ألحكام الفقرة . 4
 المادة٬  من البضائع هذه  دائرة  أو  البحث في أضيق مجموعة  أو يتم  من نفس الفئة

 المماثلة تشمل بحيث النوع  أو  المطابقة  في نفس مبيعات البضائع  إنتاج المنتجة  بلد
 قيمتها  تحديد  يجري  التي  والمباعة البضاعة  إلى ٬  المجلس للتصدير  فيها دول  بما
 ذا كانت بضائع معينة من نفس فئة أو ويتحدد ما إ . البضائع التي يجري تحديد قيمتها

. نوع بضائع أخرى٬ في كل حالة على حدة مع الرجوع إلى الظروف المحيطة
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 وفقًا بان يتم تحديد القيمة الجمركية ي ال تعطي طريقة محددة للتثمين بل تقض هذه الفقرة أ / ثامنًا

 : لآلتي
 باستخدام وسائل أو أساليب معقولة  1
 تتفق مع  2  أو  التفاقية تنسجم  العامة  المادة المبادئ واألحكام  ومع  الجمركية٬  القيمة

 . م 1994 السابعة من جات

 . وعلى أساس البيانات المتاحة في البلد المستورد  3

 تحديد القيمة باستخدام وسائل معقولة  1
 بموجب أحكام هذه أن يجب  الجمركية  حد ممكن أل الفقرة٬ تبنى القيمة  ألسس بعد  وفقًا
 قدرًا توفر مع ) سابعًا ( حتى ) رابعًا ( من الفقرات في السابق ذكرها الجمركية القيمة تحديد
 تعذر إذا و إتفاقية القيمة٬ حكام أ تطبيق٬ بما يتماشى مع أهداف و ال من المرونة في معقوًال

 تلك  باستعمال  الجمركية  القيمة  باستخدام األسس٬ تحديد  الجمركية  القيمة  تحديد  يجوز
 : بشرط طرق منطقية أخرى

 ) . ب / ثامنًا ( وفقًا للفقرة تكون تلك الطرق غير ممنوعة أن . 1
 . القيمة تكون تلك الطرق منسجمة ومتفقة مع المبادئ واألحكام العامة التفاقية أن . 2
 : مثال

 وردت إرسالية عبارة عن جهاز مستأجر لفترة محددة٬ على سبيل المثال لمدة ثالث
 ولم . ريال ) 2000 ( شهري وقدره بإيجار ) ي فتراض تمثل عمر الجهاز اإل ( سنوات

 لذلك الجهاز 0 يسبق إستيراد جهاز مطابق أو مماثل  القيمة الجمركية  وتعذر تحديد
 ) . رابعًا حتى سابعًا ( وفق األسس الواردة في الفقرات

 اإلعتبار لجهاز ل ة الجمركي ة القيم ولتحديد  في  بيع يؤخذ  وجود  قيمة عدم  لتطبيق
 ولم يتم إعادة بيع هذا الجهاز . مماثل له ال مطابق و جهاز إستيراد لم يسبق و الصفقة٬

 فال يمكن وعليه٬ . ة إنتاج ذلك الجهاز وال يوجد معلومات عن تكلف دول المجلس٬ في
 ولكن . حتى في شكلها المرن ) رابعًا حتى سابعًا ( الجمركية وفقًا للفقرات حديد القيمة ت

 ب ة معقول وسيلة هناك  إستخدامها  رسوم ٬ ) ثامنًا ( الفقرة موجب ممكن  إستخدام  وهي
 الذي  الكامل  ا ال يمثل قد التأجير  = 2000 × شهر 36 ( لجهاز ل إلفتراضي عمر

. ٬ كقيمة جمركية ) ريال 72000
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 : تفاقية القيمة الجمركية ال المبادئ العامة  2

 . االعتماد ألقصى حد ممكن على قيمة الصفقة للبضائع المستوردة  أ
 . وحد للقيمة نظام م  ب
 . معايير بسيطة وعادلة  ج
 . واضحة ومحايدة  د
 . تنسجم وتتفق مع الممارسات التجارية  هـ

 : البيانات المتاحة في البلد المستورد  3

 من استخدام تلك ذاته بيانات من مصدر أجنبي٬ فان ذلك لن يمنع في حد في حالة توفر
 المادة من ) ثامنًا ( الفقرة البيانات ألغراض تحديد القيمة بموجب  ان لكن و . هذه  ه طالما

 . إستخدامها فينبغي صحيحة ودقيقة٬ معلومات دول المجلس في يتوفر

 الباب الثاين
 اإلدخـال املــؤقـت : ثانياً

 مـن نظام ) 94 ( إلى ) 89 ( ما ورد في أحكام المـواد مــن بناء على
 يخضـع لعربيـة ، التعاون لدول الخليج ا لدول مجلس قانون الجمارك الموحد

 : جراءات التالية إل للشروط وا اإلدخــال المــؤقـت
 . ) 2 ( الـمــادة

ـإدخـال البضائـع الـواردة في المادتين يسمح - أ  نظام من ) 90 ، 89 ( ب
 ه لما هو مبين في هـذ الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون وفقاً " قانون "

قابلة للتمديد ، الالئحة تحت وضــع اإلدخال المؤقت لمدة ستة أشهر
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 الجـمـركيـة " الـرسـوم " مــع تعــليق استيـفاء الضرائب
 . عـنـها

 " الرسوم " الجمركية وغيرها من الضرائب " الرسوم " يتم ضمان الضرائب - ب
 مصرفي  أو نقدي حسب مقتضى ضمان بموجب - إن وجدت - األخرى

 . لما يقرره المدير العام الحال ووفقاً
ـنتهي وضع اإلدخال المـؤقت بإعادة تصديــر البضائــع – ج  ي

 المــدخلة إلى خارج الدولة أو إيداعـها في المناطق الحرة أو المخازن
 ودفــع ي ، الجمركية أو المستودعات أو وضعها في االستهالك المـحل

 الجمـركيـة المستحقة عـليها ، وفـقاً للشروط " الرسـوم " الضرائب
 . تي يقررها المدير العام ال واإلجراءات

 اإلدخال املؤقت لآلليات واملعدات الثقيلة

 ) 3 ( الــمــادة
 يسمـح بإدخال اآلليات والمعدات الثقيلة غير المتوافرة باألسواق إلنجـاز – أ

 لمـدة المشاريع أو إجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك المشاريع
 إال إذا ، ثلة وبحد أقصى ثـالث سـنوات ستة أشهر قابلة للتمديد لمدد مما

 . كانت المدة الالزمة لتنفيذ المشروع تتطلب أكثر من هذه المدة

 يـشتــرط في المـشــروع الذي يستفيد مـن اإلدخال المـــؤقت – ب
شاريـــع التـي الئحة بمقتضى هــذه ال  أن يـكــون  مــن الـم

ـمارية التـي المـشاريـــع االستثـ دولة  أو من تـنفـذ لحـساب ال
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 يـتطلب تـنفيــذها إدخـال اآلليـات والمعـدات الالزمــة لهــذه
ـايــة  . الــغـ

 . ) 4 ( الــمــادة

 ال يـسمـح باإلدخال المؤقت لقطع الغيار واإلطـارات والبطاريـات – أ
 . وغيرها من المواد القابلة لالستهالك في المشاريع

 إال معدات التي تم إدخالها ، ال يـجـوز تغيير نوع وصفة اآلليات وال – ب
 . بعد الحصول عـلى موافقة إدارة الجمارك

 المشروع التـي أدخلـت إال في استعمال اآلليات والمعدات ز ال يجو – ج
 . لتنفيذه

 ) 5 ( الــمــادة

 تلتزم الجهة التي تطلب السماح باإلدخال المؤقـت لآلليـات والمعـدات
 : ي الالزمة لتنفيذ مشاريعها ـ بما يل

 الحكومية التي ينفذ االتفاقية المبرمة مع الجهه و أ تقديم نسخة من العقد – 1
 . المشروع لحسابها

 لإلدخـال تنظيــم بيـان جمركي وفــق النمـــوذج المعــتمد – 2
اق ـــ ومات ، وإرف ـلــ ن جميع المع ــ المــؤقت ، والتصريح ع
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 البيـان ا يخضع ، كم " القانون " ـب النظام ة بمـوج ـ ق المطلوب ــ الوثائ
 . لجميع اإلجـراءات الجمــركيــة

 أو تأمـيـن نقـدي بقيـمة الضـرائب مصرفية تقـديـم كفــالة – 3
 البيان الجمركي الخـاص سجيل الجمركية المستحقة بتاريخ ت " الرسوم "

 . بإدخالها وفق وضع اإلدخال المؤقت

 صدير اإلدخال املؤقت للبضائع بقصد إكمال الصنع وإعادة الت

 ) 6 ( المـــادة
 يسمح بإدخال البضائع األجنبية إلى الدولة مـع تعليـق استيــفاء

 الجمركية عليها بقصد إكمــال الصنـع ألجل التصدير " الرسوم " الضرائب
 . خالل فترة زمنية ال تتجاوز السنة الواحدة

 ) 7 ( المــادة
 رها لمنح يصدر المدير العام تعليمات يحدد فيها الشروط الواجب تواف

 من  نظام ) 90 ( ة الماد اإلدخال المؤقـت لبقية أنواع البضائع الواردة في
 . الجمارك الموحد ، على االّ تتجاوز مدة اإلدخال ستة أشهر " قانون "

 اإلدخال املؤقت للسيارات األجنبية

) 8 ( المادة
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 و في من غير السيارات المسجلة لدى دولة عض ( األجنبية سياحية سيارات ال ال تمنح ُ
 : على النحو التالي إدخال مؤقت رخصة ) دول المجلس

 . مدة ستة أشهر للسيارات المضمونة بدفتر مرور دولي - 1
 مماثلة إذا قـدم لفترة تمدد ، ثالثة أشهر للسيارات غير المضمونة بدفتر مرور دولي - 2

 الجمركيـة " الرسوم " بقيمة الضرائب اً نقدي اً أو تأمين ضمانات مصرفية صاحب العالقة
 . على السيارة المستحقة

 ) 9 ( المادة
 : السيارة ما يلي في فر ا أن تتو اإلدخال المؤقت االستفادة من أحكام ألجل يشترط - أ

 رسمياً في البلد المرخصة به وبموجب وثيقـة تثبـت سجلة أن تكون السيارة م - 1
 . ذلك

 . صدير لوحات ت السيارة تحمل أالّ أن يكون ترخيص السيارة ساري المفعول و - 2
 إبراز تأمين من إحدى الشركات المعتمدة في الدولة يغطي أراضيها طوال مـدة - 3

 . اإلدخال المؤقت
 . الجمركية " الرسوم " إبراز دفتر مرور دولي معترف به لضمان الضرائب - 4

 الشخص الذي يرغـب في توافر ي االستفادة من أحكام  هذه الالئحة أن ألجل يشترط - ب
 : لسيارته ما يلي على إدخال مؤقت الحصول في
 للسيارة أو موكالً بقيادتها بموجب وكالة خاصة صادرة من البلد اً أن يكون مالك - 1

 . السيارة و مصدقة حسب األصول الذي سجلت فيه
 ن لم يكـن مـن إ السيارة الذي سجلت فيه أن تكون لديه إقامة صالحة في البلد - 2

 . مواطني تلك الدولة
. رية المفعول سا قيادة أن يكون حاصالً على رخصة - 3
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 ) 10 ( المادة
 تعترف به االستفادة من أحكام هذه الالئحة أن ألجل يشترط في دفتر المرور الدولي - أ

 . للسيارة اإلدخال المؤقت وأن تغطي مدة سريان الدفتر مدة ، إدارة الجمارك
 : الدولي مرور ال تتبع اإلجراءات التالية عند دخول السيارة بموجب دفتر - ب

 رخصة اإلدخال المؤقت وتاريخها والمهلة الممنوحة لها على دفتـر رقم تسجيل - 1
 . المرور

 . اقتطاع القسيمة الخاصة من دفتر المرور في حالتي الدخول والخروج - 2

 ) 1 1 ( المادة
 الذين يدرسـون ) مجلس التعاون مواطني دول من غير ( والمبتعثين يسمح للطلبة
 تهم خالل ا سيار ل مدة اإلدخال المؤقت تجديد ب ـ والمعاهد في الدولة ا في إحدى الجامعات

 . ساري المفعول أن تكون مضمونه بدفتر مرور دولي ، بشرط فترة الدراسة أو البعثة

 ) 2 1 ( المادة
 . وفق أحكام هذه الالئحة تمنح رخص اإلدخال المؤقت للسيارات الدائرة الجمركية

 ) 3 1 ( المادة
 المعلومات المتعلقة بالسيارة والشخص جميع يجب أن تتضمن رخصة اإلدخال المؤقت - أ

 صاحب العالقة من حيث رقم السيارة والهيكل والمحرك وصـنف السـيارة واللـون
. سم صاحب العالقة وجنسيته ورقم جواز سفره ا وكذلك



 - 37 - ) الئحة تنفيذية لقانون اجلمارك لدول جملس التعاون (

 ينتهي وضع اإلدخال المؤقت للسيارة األجنبية بخروجها من الدولة عن طريق إحدى - ب
 المنطقة الحرة أو بالتخليص عليها محلياً وتأدية مـا الدوائر الجمركية أو بوضعها في

 . جمركية بموافقة الجمارك " رسوم " ها من ضرائب ي تحق عل س ي

 الباب الثالث
 إعــــادة تصـــديــــر البضــائـــع

 من نظام قانون الجمارك الموحـد لـدول ) 95 ( المادة بناء على ما ورد في أحكام
 والضمانات عند إعادة تصدير البضـائع األجنبيـة المجلس ، تكون اإلجراءات والشروط

 : الداخلة إلى الدولة على النحو التالي

 ) 14 ( المادة
 يجوز إعادة تصدير البضائع األجنبية الداخلة إلى الدولة ، التي لم تستوف عنها

 : ويشمل ذلك ما يلي . الجمركية " الرسوم " الضرائب
 . خازن الجمركية البضائع المستوردة التي لم تسحب من الم - 1
 البضائع المستوردة بقصد إعادة التصدير ، التي أفرج عنها مؤقتاً لقاء ضمانات نقدية - 2

 الجمركية وخالل مدة ال تتجاوز ستة أشـهر " الرسوم " أو مصرفية تتضمن الضرائب
 . من تاريخ اإلفراج

 إعـادة البضائع المدخلة إلى الدولة تحت وضع اإلدخال المؤقت ويرغب أصحابها في - 3
 . تصديرها

 " الرسـوم " البضائع المودعة في المستودعات كأحد األوضـاع المعلقـة للضـرائب - 4
 . الجمركية

) 15 ( المادة
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 يعاد تصدير البضائع بموجب بيانات إعادة تصدير تتضمن جميع العناصـر المميـزة - أ
 . للبضاعة ، وتنظم وفقاً لما يقرره المدير العام

 ي يعيد تصدير البضاعة غير مستوردها ، بشرط موافقة يجوز أن يكون الشخص الذ - ب
 . الدائرة الجمركية على ذلك

 يجب تثبيت رقم البيان الجمركي الذي استوردت بموجبه البضاعة على بيـان إعـادة - ج
 . التصدير

 تخضع البضاعة للمعاينة الجمركية واإلجراءات الجمركية المقررة بموجب النظام - د
 . رك الموحد للجما " القانون "

 ) 16 ( المادة

 من نظام قانون الجمارك الموحد لدول ) 97 ( بناء على ما ورد في أحكام المادة
 الجمركية على السلع األجنبية المعاد " الرسوم " المجلس، يتم إعادة الضرائب

 الجمركية " الرسوم " تصديرها لخارج دول مجلس التعاون واسترداد الضرائب
 : بط التالية المستوفاة عليها وفقاً للضوا

 هو المستورد الذي وردت باسمه السلعة ) معيد التصدير ( أن يكون المصدر – 1
 األجنبية  ، أو أي شخص آخر متى أثبت إلدارة الجمارك بما ال يدع مجاالً للشك

 . شراءه للبضاعة

 أن ال تقل قيمة السلعة األجنبية المراد إعادة تصديرها واسترداد الضرائب – 2
 أو ما ( الجمركية المستوفاة عليها عن خمسة آالف دوالر أمريكي " الرسوم "

) . يعادلها من العملة المحلية
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 أن تتم إعادة تصدير السلعة االجنبية خالل سنة ميالدية من تاريخ سداد - أ – 3
 الجمركية عليها عند استيرادها ألول مرة من خارج دول " الرسوم " الضرائب
 . المجلس

 الجمركية المستوفاة عليها خالل ستة " الرسوم " البة بإعادة الضرائب أن تتم المط – ب
 . أشهر ميالدية من تاريخ إعادة التصدير

 أن تكون السلع األجنبية المطلوب إعادة تصديرها من إرسالية واحدة ، بهدف – 4
 التعرف عليها ومطابقتها مع مستندات االستيراد ، ويجوز إعادة تصدير اإلرسالية

 زاء متى أثبت إلدارة الجمارك بما ال يدع مجاالً للشك بأنها جزء من نفس على أج
 . اإلرسالية

 الجمركية على سلع أجنبية لم " الرسوم " أن تكون المطالبة بإعادة الضرائب – 5
 تستعمل محلياً بعد استيرادها من خارج دول المجلس ، وبنفس حالتها عند

 . االستيراد

 الجمركية على تلك المدفوعة فعالً على السلع " الرسوم " تقتصر إعادة الضرائب - 6
 . األجنبية عند استيرادها

 الجمركية بعد إعادة تصدير السلعة األجنبية المراد " الرسوم " يتم إعادة الضرائب – 7
 الجمركية المستوفاة عليها والتأكد من كافة المستندات " الضرائب " إعادة الرسوم

. الالزمة إلعادة التصدير



 - 40 - ) الئحة تنفيذية لقانون اجلمارك لدول جملس التعاون (

 يتم استخدام البيان الجمركي الموحد المتفق عليه عند إعادة تصدير السلع – 8
 الجمركية " الرسوم " االجنبية الى خارج دول المجلس المراد استرجاع الضرائب

 . المستوفاة عليها

 يعمل بهذه الضوابط مباشرة مع بدء تطبيق نقطة الدخول الواحدة والتحصيل - 9
 . الجمركية المفروضة على السلع األجنبية " الضرائب " المشترك وتوزيع الرسوم

 تتم مراجعة هذه الضوابط بعد مرور ثالث سنوات من تاريخ تطبيقها ، أو كلما – 10
 كان ذلك ضرورياً ، بناء على طلب من إحدى الدول األعضاء ، وللجنة التعاون

 . المالي واالقتصادي حق تفسير وتعديل هذه الضوابط

 ولوية في التطبيق لهذه الضوابط عند تعارضها مع األنظمة والقوانين تكون األ - 11
 . واإلجراءات المطبقة في أية دولة عضو

 ) 17 ( المادة
 تخضع وسائط النقل البرية التي تنقل البضاعة المعاد تصـديرها لألحكـام المتعلقـة - أ

 لـك مـن والحبال ، وغير ذ ) الشوادر ( بالترصيص ووضع األختام وسالمة األغطية
 ). الترانزيت ( األحكام التي تنطبق على وضع العبور

 . يجب أن يعاد تصدير البضائع خالل المدة المقررة لها - ب
 الجمركية المستحقة على البضاعة المراد إعادة تصديرها " الرسوم " تُضمن الضرائب - ج

 . بموجب ضمانات نقدية أو مصرفية

) 18 ( المادة
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 وتسدد قيودها وترد الضمانات المقدمة بعد تقـديم يتم إبراء بيانات إعادة التصدير
 : أحد اإلثباتات التالية

 نسخه من بيان إعادة التصدير مختومة وموقعة من الموظف الجمركي المختص فـي - 1
 . مركز الخروج الجمركي بما يفيد خروج البضاعة من البالد

 ص بمـا نسخه من بيان إعادة التصدير مختومة وموقعة من الموظف الجمركي المخت - 2
 . يفيد دخول البضاعة للمنطقة الحرة

 شهادة إبراء مصدقة من السلطات المختصة في بلد المقصد بما يفيد دخول البضاعة - 3
 . المعاد تصديرها إليها

 الباب الرابع
 إعـفاء األمتعة الشخصية واهلدايا الواردة مع املسافرين

 من نظام قانون الجمارك ) 103 ( من المادة ) ب ( بناء على ما ورد في أحكام الفقرة
 إعـفاء األمتعة الشخصـية ب الموحد لدول المجلس ، تكون الضوابط والشروط الخاصة

 : على النحو التالي والهدايا الواردة مع المسافرين
 ) 19 ( المادة

 الجمركية األمتعة الشخصـية والهـدايا الـواردة " الرسوم " تعفى من الضرائب
 ثالثة آالف ريال سـعودي أو ) 3000 ( متها عن بصحبة المسافرين التي ال تزيد قي

 . ما يعادلها من عمالت دول المجلس األخرى

 ) 20 ( المادة

: يشترط ألجل اإلستفادة من اإلعفاء ما يلي
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 . أن تكون األمتعة والهدايا ذات طابع شخصي وبكميات غير تجارية – 1
 أو من ممتهني التجارة للمواد أالّ يكون المسافر من المترددين على الدائرة الجمركية – 2

 . التي بحوزته
 . أربعمائة سيجارة ) 400 ( أالّ تزيد عدد السجائر التي يطبق عليها اإلعفاء على – 3

 ) 21 ( المادة

 تخضع األمتعة والهدايا التي يطبق عليها اإلعفاء المشار إليه فــي المـــادتين
 د الواردة في نظام قـانون الجمـارك من هذه الالئحة ـ ألحكام المنع والتقيي ) 19 و 18 (

 . الموحد لدول المجلس والتشريعات الوطنية لكل دولة عضو

 الباب اخلامس
 إعفاء مستلزمات اجلمعيات اخلريية ً

 اجلمركية " الرسوم " من الضرائب

 مـن نظام قـانون الجمـارك ) 104 ( بـنــاء عـلى ما ورد في أحكام  المادة
 تكون الشـروط والضــوابط عنــد إعــفاء مستــلزمات الموحد لدول المجلس ،

 : الجمـركيـة على النحو التالي " الرسوم " الجمعيات الخيرية مـن الضرائب

) : 22 ( الـمــادة
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 يجب أن تكون الجمعية الخيرية المستفيدة من اإلعفاء  مسجلة لدى الجهة الحكومية - أ
 ديم خدمات في المجاالت المختصة في الدولة ، وأن يكون غرض إنشاؤها تق

 اإلنسانية أو االجتماعية أو الثـقافية أو العلمية أو الدينية أو أي هدف خيري آخر،
 . دون أن يكون الهدف منه تحقيق ربح مادي

 الجمعيات التي يكون هدفها نشاط سياسي من اإلعفـاء مـن الضـرائب د ال تستفي - ب
 . الجمركية " الرسوم "

 ) : 23 ( الــمـادة

 شترط في المواد والمستلزمات المستوردة من الجمعية الخيرية لكي تعفى مـن ي
 : الجمركية ما يلي " الرسوم " الضرائب

 أن تكون ذات طبيعة تتناسب وأغراض الجمعية والنشاط الذي   تمارسـه طبقـاً – 1
 . لنظامها األساسي

 االحتياجـات ها مع ؤ ـ أن يتناسب حجم وكمية المواد والمستلزمات المطلوب إعفا 2
 . الفعلية التي تمكن الجمعية الخيرية من ممارسة نشاطها الخيري

 . أن تستورد هذه المواد والمستلزمات باسم الجمعية الخيرية مباشرة – 3

) : 24 ( المادة
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 " الرسوم " للجمعية التصرف في المواد والمستلزمات المعفاة من الضرائب ز ال يجو - أ
 التي أعفيت من أجلها ، وتكون إدارة الجمعية مسـؤولة الجمركية في غير الغاية
 . عن ذلك تجاه الجمارك

 في حال رغبة الجمعية في بيع المواد والمستلزمات المستهلكة أو المستعملة ، التي - ب
 الجمركية فعليها أن تتقدم بطلب خطَي إلدارة " الرسوم " سبق إعفاؤها من الضرائب

 . يع بعد إجراء المعاينة الالزمة لها الجمارك للحصول على الموافقة بالب

 ) : 25 ( الـمــادة

 الجهة الحكومية المختصة بمخاطبة إدارة الجمـارك إلعفـاء المـواد م تقو
 الجمركية لكـل " الرسوم " والمستلزمات الواردة إلى الجمعية الخيرية من الضرائب

 . حالة على حدة

 الباب السادس
 ي وشروط النقل داخله البضائع اخلاضعة ألحكام النطاق اجلمرك

 نظام قانون الجمارك الموحد لدول من ) 121 ( المادة في أحكام بناء على ما ورد
 : وفقاً لما يلي ألحكام النطاق الجمركي تعامل البضائع الخاضعة المجلس ،

 ) : 26 ( الـمــادة
 يشترط في نقل البضائع الخاضعة ألحكام النطاق الجمركي أن تكون مرفقة

 : ل صادر عن الدائرة الجمركية مبيناً فيه ما يلي بتصريح نق
 . اسم صاحب العالقة - 1
. العناصر المميزة للبضاعة مثل النوع والعدد والوزن والمنشأ والقيمة - 2



 - 45 - ) الئحة تنفيذية لقانون اجلمارك لدول جملس التعاون (

 . اسم ونوع ورقم واسطة النقل ونوعها ورقمها ، واسم قائدها - 3
 . المكان المراد نقل البضاعة منه ومقصدها - 4

 ) : 27 ( الـمــادة
 في األماكن التي تحددها إدارة إال ر حيازة البضائع داخل النطاق الجمركي حظ ي - أ

 . الجمارك
 تحدد االحتياجات العادية للبضاعة التي يمكن اقتناؤها داخل النطاق الجمركي - ب

 . من إدارة الجمارك بقرار لغرض االستهالك

 ) : 28 ( الـمــادة
 النطاق الجمركي أو حيازتها أو التجول بها يعد نقل البضاعة الخاضعة ألحكام

 داخل النطاق بشكل مخالف ألحكام نظام قانون الجمارك الموحد والئحته التنفيذية ـ في
 . حكم  التهريب

 الباب السابع
 الغرامات املالية املفروضة على املخالفات اجلمركية

 ما ورد فـي على بناء ، و ) 144 و 143 و 142 ( مع عدم اإلخالل بأحكام المواد
 تكون قواعد فرض الغرامات المالية الجمارك الموحد " قانون " نظام من ) 141 ( نص المادة

 : ات الجمركية على النحو اآلتي مخالف عن ال

) : 29 ( الـمــادة
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 عن الجمركية وال تقل عن مثلها " الرسوم " غرامة ال تزيد على مثلي الضرائب
 : المخالفات التالية

 الذي من شأنه أن يودي إلى االستفادة من ) الصادر ، إعادة التصدير ( ركي الجم البيان - 1
 جمركية أو تسديد قيود بضائع مدخلة تحت وضع اإلدخـال " رسوم " استرداد ضرائب

 . المؤقت دون وجه حق
 أو ما يقوم " المانيفست " أدرج في بيان الحمولة على ما غير المبرر أو النقص الزيادة - 2

 . مقامه
 ل المواد المشمولة باإلعفاء أو بتعريفة جمركية مخفضة في غيـر الغايـة أو استعما - 3

 ا دون موافقـة فيه أو تبديلها أو بيعها أو التصرف ، الهدف الذي استوردت من أجله
 99 ( وفقاً للمواد جمركية " رسوم " إدارة الجمارك وتأدية ما يتحقق عليها من ضرائب

 . حكام الواردة في هذه الالئحة واأل " القانون " من النظام ) 104 و 100 و
 الجمركيـة فـي " الرسوم " في وضع معلق للضرائب التي هي البضائع في التصرف - 4

 أو إبدالها دون موافقة إدارة الجمارك وتأديـة ، التي أدخلت من أجلها األغراض غير
 . جمركية " رسوم " تحق عليها من ضرائب س ما ي

 . الشروع في استردادها الجمركية أو " الرسوم " استرداد الضرائب – 5

 ) : 30 ( الـمــادة

 خمسمائة ريـال سـعودي وال تـزيد علـى ) 500 ( تـقل عــن رامة ال ــ غ
 خمسة آالف ريال سعودي  أو ما يعادلها من عمالت دول المجلس األخرى عن ) 5000 (

: التالية الجمركية المخالفات
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 ي إلى التخلص من أي شرط أو قيد البيانات الجمركية  المخالفة التي من شأنها أن تؤد - 1
 . يتعلقان باالستيراد أو التصدير

 المخالف في القيمة أو النوع أو العدد أو الوزن أو القياس أو المنشـأ الجمركي البيان - 2
 الجمركية للضياع ، وذلـك " الرسوم " الذي من شأنه أن يؤدي إلى تعريض الضرائب

 التي تكـون مطابقـة ، ق المرفقة به تصريح في البيان الجمركي بما يخالف الوثائ بال
 . " القانون " من النظام ) 47 ( وفقاً ألحكام المادة لواقع البضاعة

 وفقاً دارة اإل ون موافقة د " الترانزيت " العبور في بيان ة لك المحدد ا المس الطرق و تغيير - 3
 . " القانون " من النظام ) 71 ( ألحكام المادة

 و وجود أكثـر مـن بيـان حمولـة بالبضاعة ، ا " مانيفست " عدم وجود بيان حمولة - 4
 مـن النظـام ) 38 , أ / 36 , أ / 30 ( للبضاعة الواحدة وفقاً ألحكام المـواد " مانيفست "
 " . القانون "
 أو اإلدخال المؤقت " الترانزيت " العبور لالزمة إلبراء وتسديد بيانات ا تقديم الشهادات - 5

 ) 68 ( ألحكام المـادة خالفاً للشروط التي يحددها المدير العام وفقاً أو إعادة التصدير
 . " القانون " من النظام

 التي يصدرها الخاصة بتنظيم إيداع البضائع في المستودعات القواعد والشروط مخالفة - 6
 ". القانون " من النظام ) 75 و 74 ( المدير العام وفقاً ألحكام المادتين

 ن في غيـر األمـاك ، رسو السفن أو هبوط الطائرات أو وقوف وسائط النقل األخرى - 7
 من ) 37 و 22 و 21 و 20 ( وفقاً ألحكام المواد دارة اإل المحددة لها والتي ترخص بها

 . " القانون " النظام
 الجمركـي دون النطاق أو للموانيء مغادرة السفن والطائرات ووسائط النقل األخرى - 8

 ". القانون " من النظام ) 41 ( من إدارة الجمارك وفقاً ألحكام المادة ترخيص
 وفقاً على أحكام المـادتين اإلدارة سطة نقل إلى أخرى دون موافقة نقل بضاعة من وا - 9

". القانون " من النظام ) 45 و 32 (
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 السفن أو وسائط النقل األخرى أو سحب البضائع دون ترخيص تفريغ البضائع من - 10
 وفقـاً ألحكام ذلك ـ أو بغياب موظفيها أو خارج األوقات المحددة ل إدارة الجمارك من

 ". القانون " من النظام ) 45 و 40 و 32 ( المواد
 عن القيام بواجباتهم وممارسة حقهـم فـي التفتـيش إدارة الجمارك إعاقة موظفي - 11

 ، وتفرض هذه " القانون " وفقاً ألحكام الباب الثالث عشر من النظام والتدقيق والمعاينة
 . الغرامة بحق كل من شارك في هذه المخالفة

 ستندات وما في حكمها خالل المدة المحـددة عدم االحتفاظ بالسجالت والوثائق والم - 12
 . " القانون " النظام من ) 127 ، 115 ( في المادتين

 . قطع الرصاص أو نزع األختام الجمركية عن البضائع - 13

 ) : 31 ( الـمــادة

 ألف ) 1000 ( لى ـ ريال سعودي وال تزيد ع خمسمائة ) 500 ( غرامة ال تقل عن
 عن المخالفات الجمركية مجلس األخرى ـ سعودي أو ما يعادلــها بعمالت دول ال ريال
 : التالية

 لـدى أو ما يقوم مقامه والمسـتندات األخـرى " المانيفست " عدم تقديم بيان الحمولة - 1
 أو ما يقـوم " المانيفست " ، وكذلك التأخير في تقديم بيان الحمولة االستيراد والتصدير

 مـن النظـام ) 41 و 39 و 36 و 30 ( وفقـاً ألحكام المواد مقامه عن المدة المحددة
 ". القانون "
 الشحن في األحوال التي ميناء عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في - 2

 . ". القانون " من النظام ) 31 ( وفقاً ألحكام المادة يتوجب فيها هذا التأشير

 ا أو م " المانيفست " مجمعة بأي طريقة كانت في بيان الحمولة و ذكر عدة طرود مقفلة - 3
، مع " القانون " النظام من ) 44 ( حكام المادة وفقاً أل يقوم مقامه على أنها طرد واحد
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 المستوعبات والطبليات مراعاة التعليمات التي يصدرها المدير العام بشأن
 . والمقطورات

 . أو ما يقوم مقامه " المانيفست " دراجه من  معلومات في بيان الحمولة إ إغفال ما يجب - 4
 خالفاً المعتدة ن طريق البريد لرزم مقفلة أو علب ال تحمل البطاقات االستيراد ع - 5

 وفقاً ألحـكام المـادة ألحكام االتفاقيات البريدية العربية والدولية وللتشريعات الوطنية
 . " القانون " من النظام ) 43 (

 ى النظام الصادرة بمقتض رارات الوزارية والتعليمات مخالفة أخرى ألحكام الق أي - 6
 . " نون القا "

 ) : 32 ( الـمــادة

 مائتا ريال سعودي أو ما يعادلها من عمالت دول ) 200 ( غرامه قـدرها
 ، تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة أالّ على ، تأخير المجلس األخرى عن كل يوم

 أو إعادة " لترانزيت ا " لعبور في تقديم البضائع المرسلة با وذلك عن مخالفات التأخير
 دائرة الجمركية التي ستخرج منها البضاعة أو إلى الدائرة الجمركية التصدير إلى ال

 . المحددة لها في البيانات الجمركية المدد ليها البضاعة بعد انقضاء إ المرسلة

 ) : 33 ( الـمــادة

 مأتي ريال سعودي أو ما يعادلها مـن عمـالت دول المجلـس ) 200 ( غرامه قدرها
 يارات النقل العامة وسيارات األجرة القادمـة األخرى وذلك عن كل يوم تأخير على س

 عشرة آالف ريال أو مـا يعادلهـا مـن ) 10000 ( للدولة ، على أالّ تتجاوز الغرامة
. عمالت دول المجلس األخرى
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 ) : 34 ( الـمــادة
 ألف ريال سعودي أو ما يعادلها من عمالت دول المجلس ) 1000 ( غرامه قدرها

 عشرين في %) 20 ( ء منه ، على أالّ تتجاوز الغرامة األخرى عن كل أسبوع تأخير أو جز
 المدخلة تحت ة البضاع تصدير عن مخالفات التأخير في إعادة المائة من قيمة البضاعة

 أما بالنسبة . الجمركية المحددة لها في البيانات دة وضع اإلدخال المؤقت بعد انقضاء الم
 رون رياالً سعودياً أو ما يعادلها عش ) 20 ( للسيارات السياحية فيفرض عليها غرامة قدرها

 ة ـ اوز الغرام ـــ تتج أالّ ، على من عمالت دول المجلس األخرى عن كل يوم تأخير
 عشرة في المائة من قيمة السيارة السياحية بعد انقضاء المدة المحددة لها في %) 10 (

 . رخصة اإلدخال المؤقت

********



 " القانون " النظام
 املوحد للجمارك

 لدول جملس التعاون
ومذكرته االيضاحية



 2 ) 2001 مذكرة تفسريية أكتوبر (

 الجمارك " قانون " نظام

 الموحد

 لدول مجلس التعاون

 الجمارك الموحد " قانون " نظام
 لدول مجلس التعاون

 الباب األول
وأحكام عامة تعريفات
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 ) 1 ( المادة

دول مجلـس " قانون " نظام " ( القانون " يسمى هذا النظام  الجمارك الموحد ـل
 . ) التعاون لدول الخليج العربية

 ) 2 ( المادة

 " القـانون " يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظـام
 لـم المعاني الموضحة أمام كل منها مـا ومذكرته االيضاحية والئحته التنفيذية ،

 : يقتض السياق معنى آخر
 . مجلس التعاون لدول الخليج العربية : المجلس - 1
 . اإلدارة العامة للجمارك ه الوزير الذي تتبع : الوزير - 2
 . السلطة التي تتبعها اإلدارة العامة للجمارك : لجهة المختصة ا - 3
 . مدير عام الجمارك : المدير العام - 4
 . رة الجمركية مدير الدائ : المدير - 5
 . اإلدارة العامة للجمارك : اإلدارة - 6
 النطاق الذي يحدده الوزير في كل مينـاء بحـري أو : الدائرة الجمركية - 7

 جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد فيه مركـز
 لإلدارة يرخص فيه بإتمام كل اإلجراءات الجمركية أو

 . بعضها
 واألحكام التي تنظم العمل الجمركـي وأيـة القواعد " : القانون " النظام - 8

 . قواعد أو أحكام أخرى مكملة أو متممة أو معدلة له
 الجزء من األراضي أو البحـار الخاضـعة لرقابـة : النطاق الجمركي - 9

 " القـانون " وإجراءات جمركية محددة في هذا النظـام
: ويشمل
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 ويشمل منطقة البحر الواقعة : النطاق الجمركي البحري ) أ
 . بين الشواطئ ونهاية حدود المياه اإلقليمية

 ويشمل األراضي الواقعة ما : النطاق الجمركي البري ) ب
 بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلـي

 ر أو الجهـة يحدد بقرار مـن الـوزي أخرى من جهة
 . المختصة

ـين الدولـة : ركي الخط الجم - 10  الخط المطابق للحدود السياسية الفاصلة ب
 وبين الدول المتاخمة لها ولشواطئ البحـار المحيطـة

 . بالدولة
 البضائع وفئـات الضـريبة أسماء الجدول المتضمن : التعرفة الجمركية - 11

 الجمركية التي تخضـع لهـا ، والقواعـد " الرسوم "
 . ها ضائع وأصناف والمالحظات الواردة فيها ألنواع الب

 هي المبالغ التي تحصل على البضائع وفـق : الجمركية " الرسوم " الضريبة - 12
 . " القانون " أحكام هذا النظام

 . هي المبالغ التي تحصلها الجمارك مقابل أداء خدمة : الرسوم - 13
 أو كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صـناعي : البضاعة - 14

 . فكري
 . التسمية الواردة في جدول التعرفة الجمركية : وع البضاعة ن - 15
 يعني إجمالي المبلـغ المـدفوع أو : الثمن المدفوع فعالً أو المستحق دفعه - 16

 غيـر م كان بشكل مباشر أ أ سواء - المستحق دفعه للبائع
 المشـتري أو ها سـتورد تـي ي عن البضاعة ال - مباشر

 . ه ت صلح م ل
 تعني تلك البضائع التي يجـري تحديـد : ستوردة قيد التثمين البضائع الم - 17

 . غراض الجمركية قيمتها لأل
 في كل مع بعضها تعني تلك البضائع التي تتطابق : طابقة ت البضائع الم - 18

بما في ذلك الخصائص المادية والنوعية ، النواحي
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 والشهرة التجارية ، وال تؤدي االختالفات الطفيفة في
 . ى استبعاد البضائع المطابقة المظهر إل

 ماثلة ت ن لم تكن م إ تعني تلك البضائع التي تكون لها ـ و : ماثلة ت البضائع الم - 19
 ماثلة ومكونات مادية ت في كل النواحي ـ خصائص م

 ماثلة تمكنها من أداء وظائفها ، وأن يحل بعضها محل ت م
 كما أن نوعية البضائع وشهرتها ، تجارياً بعضها اآلخر

 ود عالمة تجارية من بين العوامل التي ينبغي بحثها ووج
 . ماثلة ت عند تحديد ما إذا كانت البضائع م

 تعني العمولة المدفوعة إلى وكيل البائع الذي يرتبط بالمصنع : عمولة البيع - 20
 . بالنيابة عنه لحته أو ص م أو البائع أو يخضع له أو يعمل ل

 واألغطية مهما ) ما عدا الحاويات ( ع األوعية تعني تكلفة جمي : تكاليف التعبئة - 21
 كانت نوعيتها والعبوات ، سواء كانت عن العمالة أو المواد

 لشحنها ة المستخدمة لوضع البضاعة في العبوات الصالح
 . إلى دول المجلس

 يقصد بها سعر الوحدة الذي تباع به بضاعة : سعر الوحدة بأكبر كمية إجمالية - 22
 مرتبطين بعالقة ، على أول مستوى معينة ألشخاص غير

 تجاري بعد االستيراد ، بحالتها عند االستيراد ، أو بعد
 إجراء مزيد من التجهيزات أو التصنيع عليها إذا طلب

 . المستورد ذلك
 : ما يلي يقصد بهم " األشخاص المرتبطون بعالقة " - 23

 . الشركاء بصفة قانونية في العمل •
 . خر آل أحدهم لدى ا ون ر ي ن أو مد و موظف •
 . ه و صاحب العمل وموظف •
 كل شخص يملك أو يتحكم أو يحتفظ ـ بشكل مباشر أو غير مباشر •

 من الحصص أو األسهم التي لها حق التصويت أو كليهما % 5 بـ ـ
.
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 . خر آل إذا كان أحدهما يشرف أو يهيمن على ا •
 شراف شخص إل أو كان كالهما خاضعاً بشكل مباشر أو غير مباشر •

 . ثالث
 أو كانوا معا يشرفون بشكل مباشر أو غير مباشر على شخص ثالث •

. 
 . نفسها أو كانوا من أفراد نفس األسرة •

 تعني اتفاق تطبيق المادة السابعة من االتفاق العام للتعريفات : اتفاقية القيمة - 24
 . م 1994 والتجارة لعام

 م ن الثـروات الطبيعيـة أ كانت مـ أ هو بلد إنتاجها سواء : منشأ البضاعة – 25
 . المنتجات الصناعية م الحيوانية أ م المحصوالت الزراعية أ

 البضائع التي تمنع الدولـة اسـتيرادها أو تصـديرها : البضائع الممنوعة - 26
 " أو نظـام " القانون " باالستناد إلى أحكام هذا النظام

 . آخر " قانون
 بموجب ستيرادها أو تصديرها مقيداً البضائع التي يكون ا : البضائع المقيدة - 27

 . خر آ " قانون " أو أي نظام " القانون " أحكام هذا النظام
 . البلد الذي استوردت منه البضاعة : المصدر - 28
 . الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يقوم باستيراد البضاعة : المستورد - 29
 بتصدير البضاعة الشخص الطبيعي أو االعتباري الذي يقوم : المصدر - 30

. 
 للبضـائع شـامالً المستند الذي يتضمن وصفاً : " المانيفست " بيان الحمولة - 31

 . المشحونة على وسائل النقل المختلفة
 جزء من أراضي الدولة تمارس فيه األعمال التجارية : المنطقة الحرة - 32

 أي د أو الصناعية بموجب األنظمة الخاصة بها ، وتعـ
 وال . ها خارج المنطقـة الجمركيـة بضاعة داخلة إلي

. تخضع تلك البضائع لإلجراءات الجمركية المعتادة
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 البناء أو المكان المرخص له الذي تودع فيه البضائع : السوق الحرة – 33
 الجمركية لغايـات " الضرائب " في وضع معلق للرسوم

 . العرض والبيع
 ذي يقدمه صاحبها أو مـن بيان البضاعة أو اإلقرار ال : البيان الجمركي - 34

 المتضمن تحديد العناصر المميزة لتلك البضاعة ، يقوم مقامه
 المصرح عنها وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام هـذا النظـام

 " . القانون "
 المعد لخزن البضائع مؤقتاً بانتظار سـحبها المكان أو البناء : المخزن - 35

 رة تـديره وفق أحد األوضاع الجمركية ، سواء أكانـت اإلدا
 . مباشرة أو المؤسسات الرسمية العامة أو الهيئات المستثمرة

 تودع فيه البضائع تحت إشراف اإلدارة المكان أو البناء الذي : المستودع – 36
 الجمركية وفق أحكام هذا " الرسوم " في وضع معلق للضرائب

 " . القانون " النظام
 ). بموجب تفويض رسمي ( امه مالك وسيلة النقل أو من يقوم مق : الناقل - 37
 لسير أو الجهة المختصة الطرق التي يحددها الوزير : الطرق المعينة - 38

 البضائع الواردة إلى الدولة أو الصادرة منها أو المارة
 . عبرها بموجب قرار

 . الخزينة العامة : الخزينة - 39
 دة والصـادرة توثيق البيانات الجمركية للبضائع الوار : التخليص الجمركي - 40

 الجمركية المنصوص عليهـا لإلجراءات والعابرة وفقا
 . ) القانون ( في هذا النظام

 كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولـة : المخلص الجمركي - 41
 . التخليص الجمركي لحساب الغير أعمال

 بمتابعـة بالقيام له كل شخص طبيعي مرخص : مندوب المخلص الجمركي - 42
. ت الجمركية اإلجراءا
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 ) 3 ( المادة

 على األراضي الخاضعة لسيادة الدولـة " القانون " تسري أحكام هذا النظام
 في هذه األراضي مناطق حرة ال تسري عليها تنشأ ويجوز أن . ومياهها اإلقليمية

 . األحكام الجمركية كليا أو جزئيا

 ) 4 ( المادة

 في اإلدخـال أو فـي اإلخـراج تخضع كل بضاعة تجتاز الخط الجمركي
 " . القانون " ألحكام هذا النظام

 ) 5 ( المادة

 و لها . تمارس اإلدارة  عملها في الدائرة الجمركية و في النطاق الجمركي
 وذلـك ، أيضاً أن تمارس صالحياتها على امتداد أراضي الدولة ومياهها اإلقليمية

 " . القانون " ظام ضمن الشروط المحددة في هذا الن

 ) 6 ( المادة
 . أو الجهة المختصة تنشأ الدوائر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير

) 7 ( المادة
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 أو تحدد اختصاصات الدوائر الجمركية و ساعات العمل فيها بقرار من الوزير
 . الجهة المختصة

 ) 8 ( المادة

 من ) 7 ( دة ت عليه املواد املتعلقة مبعاينة البضائع ، ال جيوز القيام باإلجراءات اجلمركية إال يف الدوائر اجلمركية املختصة و فق ما ورد باملا مع مراعاة ما نص

 " . القانون " هذا النظام

 لباب الثاني ا

 أحكام تطبيق التعرفة الجمركية

 ) 9 ( المادة

 الجمركية بموجب " الرسوم " إلى الدولة للضرائب تخضع البضائع التي تدخل
 إال ما أستثني بموجب أحكـام هـذا لمقررة لرسوم ا ل و الموحدة ، التعرفة الجمركية

ـاون " القانون " النظام  أو بموجب االتفاقية االقتصادية الموحدة لدول مجلـس التع
 . في إطار المجلس لدول الخليج العربية أو أي اتفاقية دولية أخرى

 ) 10 ( دة الما

 نسـبة مئويـة مـن قيــمة ( تكون فئة ضريبة التعرفة الجمركية إما مئوية
 و يجوز أن تكـون . ) مبلغاً على كل وحده من البضاعة ( أو نوعية ) البضاعـة

 . هذه الضريبة مئوية ونوعية معاً للنوع الواحد من البضاعة

) 11 ( المادة
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الجمركية  وتعدل وتلغى باألداة القانونية المعمول " الرسوم " تفرض الضرائب
 مع األخذ باالعتبار القرارات التي تصـدر ، بها في كل دولة من الدول األعضاء

 . مجلس في هذا الشأن وأحكام االتفاقيات الدولية النافذة دول ال عن

 ) 12 ( المادة

 الجمركية التـاريخ " الرسوم " لضريبة ا فئة تحدد القرارات المتعلقة بتعديل
 . الذي يبدأ تطبيقها فيه

 ) 13 ( المادة

 الجمركية النافذة في تاريخ " الرسوم " تخضع البضائع المستوردة للضريبة
 تسجيل البيان الجمركي في الدوائر الجمركية ، ما لم ينص على خالف ذلك فـي

 . مركية صلب القرارات المعدلة للتعرفة الج

 ) 14 ( المادة

 الجمركية حكمـاً علـى البضـائع " الرسوم " عند وجوب تصفية الضريبة
 المودعة في المستودع بسبب انتهاء مهلة اإليداع ، تطبق عليها نصوص التعرفـة

 . النافذة في تاريخ تسجيل البيان الجمركي

) 15 ( المادة
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 إلى األسواق المحلية من المناطق واألسواق الحرة تخضع البضائع الخارجة
 . تعرفة الجمركية النافذة في تاريخ خروجها

 ) 16 ( المادة

 تخضع البضائع المهربة أو التي هي في حكم المهربة للتعرفـة الجمركيـة
 . النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب أو تاريخ وقوعه إذا أمكن تحديده أيهما أعلى

 ) 17 ( المادة

 ة الجمركية النافذة يوم البيع على البضائع التي تبيعها الـدائرة ف تطبق التعر
 " . القانون " وفق األحكام المنصوص عليها في هذا النظام الجمركية

 ) 18 ( المادة

 تطبق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلـف وفـق
 . متها  في الحالة التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي قي

 الباب الثالث
 المنع و التقييد

) 19 ( المادة
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 يقدم عن كل بضاعة تدخل الدولة أو تخرج منها بيان  جمركي ، و تعرض
 . قرب دائرة  جمركية أ البضاعة على السلطات الجمركية في

 ) 20 ( المادة

 يحظر على وسائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانـت حمولتهـا
 االستيعابية أن ترسو في غير الموانئ المعدة الستقبالها ، إال في ظـرف بحـري

 شـعار اقـرب بإ طارئ أو بسبب قوة قاهرة  وعلى الربان في هذه الحالة أن يقوم
 . دائرة جمركية أو مركز أمني بذلك دون إبطاء

 ) 21 ( لمادة ا

 يحظر على السفن التي تقل حمولتها االستيعابية عن مائتي طن بحـري أن
 تدخل أو تتنقل ضمن النطاق الجمركي البحري وهي محملة بالبضائع المقيـدة أو

 إال في ، الممنوع استيرادها أو الخاضعة لفئات رسوم عالية في التعرفة الجمركية
 وعلى الربان في هـذه . حرية أو بسبب قوة قاهرة الظروف الناشئة عن طوارئ ب

 . قرب دائرة  جمركية  أو مركز أمنى بذلك دون إبطـاء أ الحالة أن يقوم بإشعار
 ويستثنى من ذلك البضائع المنقولة بين موانئ الدولة والتـي أنهيـت إجراءاتهـا

 . " الجمركية

 ) 22 ( المادة

 أن تقلع أو تهـبط إليها أو القادمة لدولة من ا يحظر على الطائرات المغادرة
 و . في حاالت القوة القـاهرة إال في المطارات التي ال توجد فيها دوائر جمركية
 قرب دائرة جمركيـة أو مركـز أ على قائد الطائرة في هذه الحالة أن يقوم بإشعار

رة مـن الـدائ تقريراً مؤيـداً الجمركية ن يقدم للدائرة أ و ، بذلك دون إبطاء ي أمن
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 " قانون " لم ينص على خالف ذلك في أي نظام التي جرى إشعارها ما الجمركية
 . أو قرار آخر

 ) 23 ( المادة

ـاطق منها أو الخروج دخول الدولة يحظر على وسائل النقل البرية  في المن
 . التي ال توجد فيها دوائر جمركية

 ) 24 ( المادة

 أو " قانون " أو أي نظام " القانون " بموجب أحكام هذا النظام تمنع اإلدارة
 ، كما تمنع البضائع الممنوعة أو المخالفة أو خروجها أو عبورها قرار آخر دخول

 إال بموجب موافقـة صـادرة عـن ها أو عبورها خروج و أ البضائع المقيدة دخول
 . في الدولة جهات االختصاص

 الباب الرابع

 للبضائع العناصر المميزة

 ) النوع - القيمة - المنشأ (

) 25 ( المادة
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 تخضع البضائع المستوردة  إلثبات المنشأ وفق قواعد المنشأ المتفق عليهـا
 . النافذة واإلقليمية في إطار المنظمات االقتصادية الدولية

 ) 26 ( المادة

 ام واالسس الواردة في الالئحة تحتسب القيمة لألغراض الجمركية وفق االحك
 . التنفيذية

 ) 27 ( المادة
 : يتطلب لقبول القيمة كعنصر مميز للبضاعة ما يلي

 يجوز للمدير العام أو ، و كل بيان جمركي  فاتورة أصلية تفصيلية تقدم مع - 1
 أن يسمح بإتمام إجراءات التخليص على البضاعة  دون إبـراز يخوله من

 ة مقابل تعهد بإحضارها في ـ ائق المطلوب ـ األصلية المصدقة والوث الفواتير
 . يوماً من تاريخ التعهد ) 90 ( مدة ال تتجاوز

 يكون إثبات قيمة البضاعة بتقديم جميع الفواتير األصلية والمستندات التـي - 2
 ) . 26 ( تبين قيمتها وفقاً لألسس الواردة في المادة

 المطالبة بالمسـتندات والعقـود والمراسـالت الحق في الجمركية للدائرة - 3
 وغيرها المتعلقة بالبضاعة دون أن تتقيد بما ورد فيها أو فـي الفـواتير

 . نفسها
 يجوز لإلدارة أن تطلب ترجمة عربية للفواتير الصادرة بلغة أجنبية تبـين - 4

 المستندات األخـرى لك تفاصيل البضاعة بما يتفق والتعرفة الجمركية  وكذ
 . مر أل تطلب ا إذا

 ) 28 ( المادة

 إن قيمة البضائع المصدرة هي قيمتها وقت تسجيل البيان الجمركي مضـافاً
. إليها جميع النفقات حتى وصول البضاعة إلى الدائرة الجمركية
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 ) 29 ( المادة

 تصنف البضائع التي ال يوجد لها ذكر فـي جـدول التعرفـة الجمركيـة
 أما البضائع . حاتها وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الشأن وشرو

 دول التي تخضع لفقرات فرعية محلية في جدول التعرفة فيتم تصنيفها في إطـار
 . مجلس ال

 الباب الخامس
 االستيراد والتصدير

األول الفصل
 االستيراد

 النقل بحرا - 1
 ) 30 ( المادة

 الدولة عن طريق إلى كل بضاعة ترد " المانيفست " في بيان الحمولة تسجل - أ
 . البحر

 الحمولة بيان واحد يوقعه ربـان السـفينة ، متضـمناً ل ينظم بك أن يجب - ب
 : المعلومات التالية

. اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة - 1
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 وجـدت ، أن أنواع البضائع ووزنها اإلجمالي ووزن البضائع الفرط - 2
 . تذكر بتسميتها الحقيقية أن وإذا كانت البضائع ممنوعة يجب

 . عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعالماتها وأرقامها - 3
 . اسم الشاحن واسم المرسل إليه - 4
 . الموانئ التي شحنت منها البضاعة - 5

 ة األصـلي يبرز ربان السفينة عند دخولها النطاق الجمركي بيان الحمولـ - ج
 . للجهات المختصة " المنافست "

 : على ربان السفينة أن يقدم للدائرة عند دخول السفينة إلى الميناء - د
 ". المنافست " بيان الحمولة - 1
 البحارة والسلع ة الخاص بمؤن السفينة وأمتع " المنافست " بيان الحمولة - 2

 . العائدة لهم
 . قائمة بأسماء الركاب - 3
 . مة البضائع التي ستفرغ في هذا الميناء قائ - 4
 الجمركيـة تطلبها الدائرة أن التي يمكن سندات الشحن وجميع الوثائق – 5

 . في سبيل تطبيق األنظمة الجمركية

 تقدم البيانات والمستندات خالل ست وثالثين ساعة من دخول السفينة  إلي – هـ
 . سمية الميناء ، وال تحسب ضمن هذه المهلة العطل الر

) 31 ( المادة



 17 ) 2001 مذكرة تفسريية أكتوبر (

 أو ، عائدا لسفينة ال تقوم برحالت منتظمة " المنافست " إذا كان بيان الحمولة
 أن و كانت من المراكب الشـراعية ، فيجـب أ ليس لها وكيل مالحة في الميناء ،

 . عليه من السلطات الجمركية في ميناء الشحن يكون مؤشراً

 ) 32 ( المادة

 ال فـي إ يجوز تفريغ حمولة السفن وجميع وسائط النقل المائيـة األخـرى ال - أ
 وال يجوز تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سفينة . الدائرة الجمركية في الميناء

 . إلى أخرى إال تحت إشراف الدائرة الجمركية
 وفق الشروط المحددة مـن المـدير أخرى إلى يتم التفريغ والنقل من سفينة - ب

 . العام

 ) 33 ( المادة

 والً عن النقص فـي عـدد ؤ يكون ربان السفينة أو وكيلها  أو من يمثله مس
 ط إلـى حـين فـــر القطع أو الطرود أو في محتوياتها أو في مقدار البضائع ال

 استالم البضائع في المخازن الجمركية أو في المستودعات أو من قبل أصـحابها
 . " القانون " من هذا النظام ) 54 ( عاة أحكام المادة عندما يسمح لهم بذلك ، مع مرا

 ) 34 ( المادة

 إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو مدرج في بيان
 أو في مقدار البضائع الفرط ، فعلى ربان السفينة أو من يمثله " المنافست " الحمولة

نه تم خـارج النطـاق الجمركـي أ هذا النقص وتأييده بمستندات تثبت بيان سبب



 18 ) 2001 مذكرة تفسريية أكتوبر (

 وإذا تعذر تقديم هذه المستندات في الحال ، يجوز إعطاء مهلة ال تتجاوز . البحري
 . شهر لتقديمها بعد أخذ ضمان يكفل حقوق اإلدارة أ ستة

2 - اً  النقل بر 
 ) 35 ( المادة

ة جمركية يجب إتمام إجراءاتها الجمركية في أول دائر اً البضائع الواردة بر 
 الدوائر الجمركية الداخلية في الحاالت التـي يراهـا إلى إحدى ، ويجوز إحالتها

 . المدير العام

 ) 36 ( المادة

 يوقعه " منافيست " وسيلة النقل البرية بيان حمولة " المنافست " حمولة ل ينظم بك - أ
 جميع لتها و عن وسيلة النقل وحمو ة معلومات كافي الناقل أو من يمثله متضمناً

 . البيانات األخرى وفق الشروط التي يحددها المدير العام
 الـدائرة إلى " المانيفست " ومن يمثلهم تقديم بيان الحمولة أ على ناقلي البضائع - ب

 . ليها إ فور وصولهم الجمركية

 النقل جوا - 3

 ) 37 ( المادة
 علـى " القـانون " م من هذا النظـا ) 22 ( مع مراعاة ما نصت عليه المادة

 وأالّ تسلك عند اجتيازها حدود الدولة الطرق الجوية المحددة لهـا ، أن الطائرات
. ال في المطارات التي فيها دوائر جمركية إ تهبط
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 ) 38 ( المادة

 يوقعه قائد الطائرة وفـق " مانيفست " حمولة الطائرة بيان حمولة بكل ينظم
 من هذا النظام ) 30 ( من المادة ) د - ج - ب - أ ( الشروط المبينة في الفقرات

 . " القانون "

 ) 39 ( المادة

 والقـوائم " المانيفست " يقدم بيان الحمولة أن و من يمثله أ على قائد الطائرة
 ن أ إلـى مـوظفي اإلدارة ، و " القانون " من هذا النظام ) 38 ( ي المادة ـ المذكورة ف

 . فور وصول الطائرة جمركية ال يسلم هذه الوثائق إلى الدائرة

 ) 40 ( المادة

ال يجوز تفريغ البضائع أو إلقاؤها من الطائرات أثناء الطيران ، إال إذا كان
 بـذلك ، مـع الجمركية ألغراض السالمة ، على أن يتم إبالغ الدائرة ذلك الزماً

 . مراعاة األحكام الخاصة الواردة في القوانين األخرى ذات العالقة

 الفصل الثاني
 التصدير

 ) 41 ( المادة
 ـ أثناء مغادرتهم الدولة على مالكي وسائل نقل البضائع أو وكالئهم

 بيان الحمولة الجمركية أن يقدموا إلى الدائرة ـ سواء كانت محملة أو فارغة
ألحكام الفصل األول من هذا الباب ، والحصـول علـى مطابقاً " المنافست "



 20 ) 2001 مذكرة تفسريية أكتوبر (

 ويجوز للمدير االستثناء من هذا الشـرط فـي بعـض . المغادرة ترخيص ب
 . الحاالت

 ) 42 ( المادة

 يجب على مصدري البضائع التوجه بالبضائع المعدة للتصدير إلـي
 ويحظر على الناقلين . الدائرة الجمركية المختصة والتصريح عنها بالتفصيل

 . لجمركية باتجاه الحدود البرية أن يتجاوزوا الدوائر ا

 الفصل الثالث

 النقل البريدي
 ) 43 ( المادة

 ألحكام هذا يتم استيراد البضائع أو تصديرها عن طريق البريد وفقاً
 مع مراعاة أحكام االتفاقيات البريديـة الدوليـة والقـوانين " القانون " النظام

 . واألنظمة الداخلية األخرى النافذة

 الفصل الرابع
 م مشتركة أحكا

) 44 ( المادة
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 أو ما يقوم مقامه عـدة " المانيفست " ال يجوز أن تذكر في بيان الحمولة - ا
 ويراعى . طرود مقفلة ومجمعة بأي طريقة كانت على أنها طرد واحد

 والطبليات والمقطورات التعليمات التـي ) الحاويات ( بشأن المستوعبات
 . يصدرها المدير العام

 وللمـدير العـام أن . ال يجوز تجزئة اإلرسالية الواحدة من البضائع - ب
 يسمح ألسباب مبررة بالتجزئة ، على أال يترتب على هذه التجزئة أي

 . خسارة تلحق بالخزينة

 ) 45 ( المادة

 " القـانون " من هذا النظـام ) 34 ، 33 ، 32 ( المواد تسري أحكام
 فيما يتعلق بتفريغ البضائع ونقلها اً وجو اً بحراً على النقل بر والمتعلقة بالنقل
 الطائرات وشركات النقل ئدو ويكون السائقون وقا . أخرى إلى من وسيلة نقل

 . ولين عن النقص في حالة النقل البري والجوي ؤ مس

 ) 46 ( المادة

 ليص استخدام تبادل المعلومات إلكترونيـا بـالتخ في لإلدارة الحق
 . الجمركي

 الباب السادس
مراحل التخليص الجمركي



 22 ) 2001 مذكرة تفسريية أكتوبر (

 الفصل األول
 البيانات الجمركية

 ) 47 ( المادة

 ولـو ـ عند تخليص أي بضاعة الجمركية يجب أن يقدم للدائرة
 بيان جمركي تفصيلي وفقاً ـ الجمركية " الرسوم " ن الضرائب م كانت معفاة

 يتضمن جميع المعلومـات التـي ، مجلس دول ال ار للنماذج المعتمدة في إط
 الجمركيـة " الرسوم " تمكن من تطبيق األنظمة الجمركية واستيفاء الضرائب

 . وألغراض إحصائية ستحقة الم

 ) 48 ( المادة

 من هذا النظـام ) 27 ( من المادة " 1 " مع مراعاة ما ورد في الفقرة
 مع البيانات الجمركية التي يجب أن ترفق يحدد المدير العام الوثائق " القانون "

 ن يسمح بإتمام إجـراءات أ ن تتضمنها هذه الوثائق و أ والمعلومات التي يجب
 التخليص في حالة عدم إبـراز أي وثيقة من الوثائق المطلوبة لقاء ضمانات
 نقدية أو مصرفية أو تعهد خطي بإحضار هذه الوثائق وفقا للشـروط التـي

 . يحددها

 ) 49 ( المادة

 ال يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها ، ولمقدم
 يتقدم للمدير بطلب خطي للتصحيح قبـل إحالـة البيـان الجمركي أن البيان

. للمعاينة الجمركي



 23 ) 2001 مذكرة تفسريية أكتوبر (

 ) 50 ( المادة

 طالع على بضائعهم قبل من يمثلهم اال يجوز ألصحاب البضائع  أو
 ان الجمركي وأخذ عينات منها عند االقتضاء وذلك بعد الحصـول تقديم البي

 ، وتخضع هذه العينات الدائرة الجمركية راف إش على إذن من المدير وتحت
 . المقررة الجمركية " الرسوم " للضرائب

 ) 51 ( المادة

 ال يجوز لغير أصحاب البضائع أومن يمثلهم االطالع على البيانات
 و الرسـمية أ وتستثنى من ذلك الجهـات القضـائية ، لجمركية والمستندات ا

 . المختصة

 الفصل الثاني

 معاينة البضائع
 ) 52 ( المادة

 يقوم الموظف المختص بمعاينة البضائع كليا أو جزئيا بعد تسجيل  البيانات
 . الجمركية حسب التعليمات التي يصدرها المدير

) 53 ( المادة



 24 ) 2001 مذكرة تفسريية أكتوبر (

ـاالت ، ري معاينة البضائع في الدائرة الجمركية تج - أ  ويسمح فـي بعـض الح
 . للقواعد التي يحددها المدير العام بإجرائها خارج هذه الدائرة وفقاً

 يكون نقل البضائع إلى مكان المعاينة وفتح الطرود وإعـادة تغليفهـا وكـل - ب
 ويكـون ، اعة األعمال األخرى التي تقتضيها المعاينة على نفقة مالك البضـ

 . المعاينة إلى مكان عنها حتى وصولها والً ؤ مس

 ال يجوز نقل البضائع التي وضعت في المخازن الجمركية أو فـي األمـاكن - ج
 . الجمركية المحددة  للمعاينة دون موافقة الدائرة

 يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينـة مقبـولين مـن الـدائرة - د
 . الجمركية

 ال يجوز ألي شخص دخول المخازن والمستودعات الجمركية والحظـائر - هـ
 والسقائف  والساحات المعدة لتخزين البضائع أو إيداعها واألمـاكن المعـدة

 . الجمركية للمعاينة دون موافقة الدائرة

 ) 54 ( المادة

 ر ال تجرى المعاينة إال بحضور مالك البضاعة أو من يمثله ، وعند ظهـو
 : ولية بصدده على الشكل التالي ؤ نقص في  محتويات الطرود تحدد المس

 إذا كانت البضاعة قد دخلت المخازن الجمركية والمستودعات ضمن طرود - 1
 بحالة  ظاهرية سليمة يتأكد معها حدوث النقص في محتوياتهـا فـي بلـد

 . المصدر قبل الشحن، يصرف النظر عن مالحقة هذا النقص

 كانت البضاعة الداخلة إلى المخازن الجمركية أو المستودعات ضـمن إذا ـ 2
ولة عن هذه ؤ طرود  في حالة ظاهرية غير سليمة ، وجب على الجهة المس



 25 ) 2001 مذكرة تفسريية أكتوبر (

 المخازن أو  المستودعات أن تقوم مع الشركة الناقلة بإثبات هذه الحالة فـي
 لجهة وعلى هذه ا . محضر االستالم  والتحقق من وزنها ومحتوياتها وعددها

 ولية في هذه الحالـة ؤ تتخذ التدابير  الالزمة لسالمة حفظها ، وتقع المس أن
 من مؤشراً " المانيفست " على الناقل ما لم يكن  ثمة تحفظ على بيان الحمولة

 . جمرك بلد المصدر ، ويصرف  النظر في هذه الحالة عن المالحقة

 أصـبحت موضـع إذا دخلت البضاعة ضمن طرود بحالة ظاهرية سليمة ثم - 3
 ولية على ؤ شبهة بعد  دخولها المخازن الجمركية والمستودعات ، فتقع المس

 . ولة  عن المستودعات في حال وجود نقص أو تبديل ؤ الجهة المس

 ) 55 ( المادة

 الحق في فتح الطرود لمعاينتها عند االشتباه بوجود بضائع الجمركية للدائرة
 رد في الوثائق الجمركية في غياب مالك البضاعة أو ممنوعة أو  مخالفة لما هو وا

 وعنـد . إبالغـه الوقت المحدد رغم ة في من يمثله  إذا امتنع عن حضور المعاين
 قبل تبليغ مالك البضـاعة أو مـن ـ المعاينة الجمركية الضرورة  تجري الدائرة

 من قبل  لجنة تشكل لهذا الغرض بقرار من المـدير العـام ، وتحـرر ـ يمثله
 . بنتيجة  المعاينة محضراً

 ) 56 ( المادة

للتحقق من ؛ الحق في تحليل البضائع لدى الجهات المختصة الجمركية للدائرة – أ
 . نوع  البضاعة أو مواصفاتها أو مطابقتها لما تسمح به القوانين واألنظمة

 اء جر إل فر شروط ومواصفات خاصة ا البضائع التي يقتضي فسحها تو تخضع – ب
 التحليل أو المعاينة  ، وللمدير حق اإلفراج عنها لقاء  الضمانات الالزمة التي

. تكفل عدم التصرف بها إال بعد ظهور نتيجة التحليل
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 نهـا أ التحليـل أو للمدير العام األمر بإتالف البضائع التي يثبت من المعاينة - ج
 ة أصـحابها ذلـك علـى نفقـ ، مضرة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة

 ويعاد تصديرها إلى مصدرها إذا استوجب األمـر مثلهم، ي من وبحضورهم أو
 . ، ويحرر بذلك المحضر الالزم ذلك

) 57 ( المادة

 وإذا . الجمركي لمحتويات البيان الجمركية وفقاً " الرسوم " الضريبة تستوفى
 فتسـتوفى لجمركـي ا بينها وبين ما جاء في البيـان أظهرت نتيجة المعاينة فرقاً

 مع عدم اإلخـالل بحـق ، الجمركية على  أساس هذه النتيجة " الرسوم " الضريبة
 ألحكام هـذا النظـام ند االقتضاء وفقاً ستحقة ع الجمارك في استيفاء الغرامات الم

 ". القانون "

 ) 58 ( المادة

 التأكد مـن صـحة محتويـات البيـان الجمركية إذا لم يكن بوسع الدائرة
 تقرر إيقاف أن جمركي عن طريق  فحص البضاعة أو المستندات المقدمة ، فلها ال

 . المعاينة وطلب  المستندات التي توفر عناصر اإلثبات الالزمة

 ) 59 ( المادة

 مـن ) 56 - 52 ( ألحكام المواد من إعادة المعاينة وفقاً الجمركية للدائرة
 ". القانون " هذا النظــــام

صل الثالث الف



 27 ) 2001 مذكرة تفسريية أكتوبر (

 أحكام خاصة بالمسافرين

 ) 60 ( المادة

 يصطحبه المعاينة والتصريح لما يتم في الدوائر الجمركية المختصة
 . وفق األصول والقواعد التي يحددها المدير العام ، المسافرون أو يعود إليهم

 الفصل الرابع

 القيمة في الفصل
 ) 61 ( المادة

 القيمة من موظفي اإلدارة بموجب قرار من المـدير في لفصل ل تشكل لجنة
 وأصـحاب الجمركيـة وتكون  مهمتها حل الخالفات التي تنشأ بين الدائرة . العام

 العالقة حول قيمة البضائع  المستوردة ، ولها االستعانة بمن تراه من ذوي الخبرة
. 

 للمسـتورد أن يحق ، لى القضاء إ ودون اإلخالل بحق المستورد باللجوء
 وذلك خالل خمسة عشر ، يتظلم من قرارات زيادة قيمة البضاعة أمام لجنة القيمة

 عالمه بالقيمة التي قـدرتها إ يوماً من تاريخ تسجيل البيان الجمركي أو من تاريخ
 وتكون قـرارات هـذه  اللجنـة . اإلدارة للبضاعة بكتاب مسجل بعلم الوصول

 المسـتورد كتابـة بـالغ ويجب إ . عليها مدير العام ال باألغلبية ونافذة بعد تصديق
 . بالقرار الذي أصدرته اللجنة في تظلمه ، ويكون قرارها مسبباً

 ) 62 ( المادة
 إذا نشأ خالف بين الموظف الجمركي المختص ومالك البضاعة حول قيمـة - أ

المدير ها أو لسبب آخر ، يحال األمر إلى ئ البضاعة الختالف نوعها أو منش
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 مالك البضاعة ، فيتم إحالة به فإذا  أقر رأي الموظف الجمركي ولم يقبل .
 القيمة في لجنة الفصل إلى العام لتسوية الخالف أو إحالته إلى المدير األمر

. 
 التـي ال  تكـون المختلـف بشـأنها اإلفراج عن البضائع في للمدير الحق - ب

 الجمركية " الرسوم " ة الضريبة معرضة للمنع  بعد استيفاء ضمان مالي بقيم
 بعينات من البضاعة بصفة مؤقتة في ويحتفظ . الجمركية لتقدير الدائرة وفقاً

 حاالت الضرورة للرجوع إليها وقت  الحاجة ، وتعاد هذه العينـات لمالـك
 . تستهلك في  أغراض الفحص والتحليل م ما ل البضاعة بعد االنتهاء منها

 الفصل الخامس

 رسوم األخرى ل الجمركية وا " الرسوم " ائب تأدية الضر
 عن البضائع واإلفراج

 ) 63 ( المادة

 الجمركية ، وال يمكن اإلفراج عنهـا " الرسوم " تكون البضائع رهن الضرائب - أ
 الجمركية " الرسوم " إال بعد  إتمام اإلجراءات الجمركية عليها وتأدية الضرائب

 . " القانون " النظام ألحكام هذا عنها وفقاً آخر وأي رسم
 يكون تسليم البضائع ألصحابها أو من يفوضونهم رسمياً وفـق اإلجـراءات – ب

 . التي يحددها المدير العام

 ) 64 ( المادة

 يحرروا أن الجمركية " الرسوم " على الموظفين المكلفين باستيفاء الضرائب
وزير الـذي يحـدده وفق النموذج باسم المستورد رسمياً إيصاالً  أو الجهـة اـل

0 المختصة



 29 ) 2001 مذكرة تفسريية أكتوبر (

 ) 65 ( المادة

 يجوز اتخاذ تـدابير لسـحب البضـائع لقـاء ، عند إعالن حالة الطوارئ
 . 0 أو الجهة المختصة ضمانات وشروط  خاصة تحدد بقرار من الوزير

 ) 66 ( المادة

 يجوز ضمن الشروط والقواعد التي يحددها المدير العـام السـماح بفسـح
 الجمركية عنها وبعـد إتمـام اإلجـراءات " الرسوم " لبضائع  قبل تأدية الضرائب ا

 . ة الجمركية  عليها بموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستندي

 الباب السابع

 الجمركية " الرسوم " األوضاع المعلقة للضرائب
 الجمركية " الرسوم " ورد الضرائب

 الفصل األول

 أحكام عامة
 ) 67 ( المادة

 يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولـة دون تأديـة
 ضمان مصرفي يعادل كفالة نقدية أو بشرط تقديم ، الجمركية " الرسوم " الضرائب

 جمركية وفق التعليمات التي يصدرها المدير " رسوم " ما يترتب  عليها من ضرائب
 . العام

) 68 ( المادة



 30 ) 2001 مذكرة تفسريية أكتوبر (

 إلـى لكفاالت النقدية والضمانات المصرفية والتعهدات اسـتناداً ا يفرج عن
 . شهادات  اإلبراء  وفق الشروط التي يحددها المدير العام

 الفصل الثاني
 ) ترانزيت ( البضائع العابرة

 ) 69 ( المادة

 وأحكام االتفاقية االقتصادية " القانون " من هذا النظام ) 67 ( مع مراعاة المادة
 ألراضي دول المجلـس ) ترانزيت ( لموحدة لدول المجلس ، يسمح بعبور البضائع ا

 . وفق أحكام األنظمة واالتفاقيات الدولية النافذة

 ) 70 ( المادة

ـدوائر الجمركيـة ) الترانزيت ( ال يسمح بإجراء عمليات العبور  إال فـي ال
 . المرخص لها بذلك

 ) 71 ( مادة

 يتم نقل البضائع بالعبور ، كام االتفاقيات اإلقليمية والدولية النافذة أح مع مراعاة
 ولية الناقل وفق ؤ على الطرق المعينة وبمختلف وسائط النقل وعلى مس ) ترانزيت (

 وتحدد الطرق والمسالك التي يمكن إجراء النقل . التعليمات التي يصدرها المدير العام
 أو الجهة هذا النقل  بقرار من الوزير وشروط ) الترانزيت ( عليها بطريق العبور

 . المختصة

) 72 ( المادة



 31 ) 2001 مذكرة تفسريية أكتوبر (

 يجوز في حالة النقل من دائرة جمركية إلى أخرى إعفاء أصحاب العالقـة
 من تقديم  بيان تفصيلي في مركز الدخول ، وتتم اإلحالة وفق المستندات والشروط

 . التي يحددها المدير العام

 ) 73 ( المادة

 القرارات الالزمة لتنظيم تعليق الضرائب أو الجهة المختصة يصدر الوزير
 . األخرى ) الترانزيت ( أنواع النقل بطريق العبور جميع الجمركية على " الرسوم "

 الفصل الثالث
 المستودعات

 ) 74 ( المادة

وزير  أو تنشأ مستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها بقرار من اـل
 . ، ويضع المدير العام القواعد والشروط المنظمة لذلك الجهة المختصة

 ) 75 ( المادة

 يجوز إيداع البضائع في المستودعات داخل الدائرة الجمركية أو خارجها دون
 للقواعد والشروط التي يحددها المدير الجمركية عليها وفقاً " الرسوم " تأدية الضرائب

 . العام

) 76 ( المادة



 32 ) 2001 مذكرة تفسريية أكتوبر (

 لإلدارة الحق في اإلشراف والرقابة الجمركية علـى المسـتودعات التـي
 " القـوانين " واألنظمـة " القـانون " ألحكام هذا النظام تديرها الهيئات األخرى وفقاً

 . األخرى النافذة

 الفصل الرابع
 المناطق واألسواق الحرة

 ) 77 ( المادة

 الحرة باألداة القانونية لكل دولة وتحدد القواعد واألسواق تنشأ المناطق
 . أو الجهة المختصة والشروط واإلجراءات الجمركية الخاصة بها بقرار من الوزير

 ) 78 ( المادة

 يمكـن " القـانون " من هذا النظام ) 80 و 79 ( تين مع مراعاة أحكام الماد - أ
 ها إلـى ؤ من أي نوع كانت وأيا كـان منشـ إدخال جميع البضائع األجنبية

 طق ا الحرة وإخراجها منها إلى خارج البالد أو إلى منـ واألسواق المناطق
 . أخرى  دون أن تخضع للضرائب والرسوم الجمركية ة حر وأسواق

 يجوز إدخال البضائع األجنبية المعاد تصديرها من داخل البالد إلى المناطق - ب
 تخضع لقيود التصدير واإلجراءات الجمركيـة على أن ، الحرة واألسواق

 . المتبعة في حالة إعادة التصدير
 الحرة ألي قيـد مـن واألسواق ال تخضع البضائع الموجودة في المناطق - ج

. حيث مدة بقائها فيها



 33 ) 2001 مذكرة تفسريية أكتوبر (

 ) 79 ( المادة

 برسم الوارد ال يجوز نقلها " المانيفست " البضائع المدرجة في بيان الحمولة
 الحرة إال بموافقة المـدير العـام وضـمن واألسواق طق ا أو إدخالها إلى المن

 . الشروط والضوابط التي يقررها

 ) 80 ( المادة

 : الحرة واألسواق طق ا يحظر دخول البضائع التالية إلى المن
 عدا المحروقات الالزمـة للتشـغيل التـي ، البضائع القابلة لالشتعال - 1

 الحـرة ضـمن واألسـواق طق ا رفة على المن تسمح بها الجهة المش
 . ه ختص لم جهات ا ال الشروط التي تحددها

 . المواد المشعة - 2
 إال بترخيص من األسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعها - 3

 . الجهات المختصة
 البضائع المخالفة لألنظمة المتعلقة بحماية الملكية التجارية والصناعية - 4

 . من الجهات المختصة ات الصادر بها قرار ، والفنية واألدبية
 . المخدرات على اختالف أنواعها ومشتقاتها - 5
 . ها بلد تقرر مقاطعته اقتصاديا ؤ البضائع التي منش - 6
 ، وتحدد كل دولة قائمة بهذه البضائع البضائع الممنوع  دخولها البالد - 7

. 

) 81 ( المادة



 34 ) 2001 مذكرة تفسريية أكتوبر (

 الحرة عـن واألسواق القيام بأعمال التفتيش في المناطق ية الجمرك للدائرة
 كما يجوز لها تدقيق المستندات والكشـف علـى ، البضائع الممنوع دخولها إليها

 . البضائع لدى االشتباه بوجود عمليات تهريب

 ) 82 ( المادة

 ائمـة لى اإلدارة عند الطلب ق إ الحرة أن تقدم واألسواق طق ا على إدارة المن
 . منها البضائع التي تخرج و بالضائع التي تدخل المناطق الحرة

 ) 83 ( المادة

 اطق أو حرة إلى من واألسواق ال طق ا من ال البضائع الموجودة في نقل ال يجوز
ـاالت والتعهـدات ال حرة أخرى أو مخازن أو مسـتودعات إال وفـق أسواق  كف

 . التي يحددها المدير العام واإلجراءات

 ) 84 ( المادة

 الحرة إلى داخل البالد وفقـاً اطق واألسواق يجري سحب البضائع من المن
 . للتعليمات التي يصدرها المدير العام ألحكام األنظمة المعمول بها وطبقاً

 ) 85 ( المادة

 ة الحرة إلى الدائرة الجمركية معاملـ اطق تعامل البضائع الخارجة من المن
 البضائع األجنبية حتى ولو اشتملت على مواد أولية محلية أو على أصناف سـبق

. الحرة اطق الجمركية عنها قبل إدخالها إلى المن " الرسوم " تأدية الضرائب



 35 ) 2001 مذكرة تفسريية أكتوبر (

 ) 86 ( المادة

 الحرة بجميع المعدات اطق تتزود من المن أن يسمح للسفن الوطنية واألجنبية
 . ليها البحرية التي تحتاج إ

 ) 87 ( المادة
ـات التـي ؤ الحرة مس اطق واألسواق إدارة المن د تع  ولة عن جميـع المخالف

 يرتكبها موظفوها وعن تسرب البضائع منها بصورة غير مشروعة ، وتبقى نافذة
 فيها جميع األنظمة والتعليمات المتعلقة باألمن والصحة العامة وبقمـع التهريـب

 . والغش
 ) 88 ( المادة

 الحرة إلى داخل الدولـة أو واألسواق من المناطق الواردة تعامل البضائع
 . خارجها معاملة البضائع األجنبية

 الفصل الخامس
 اإلدخال المؤقت

 ) 89 ( المادة

 مع مراعاة األحكام الواردة في هذا الفصل واالتفاقية االقتصادية الموحـدة
 اقيات الدولية األخرى النافذة ، يسمح بدخول البضائع إدخاالً لدول المجلس ، واالتف

 حددها ت الجمركية عليها وفق الشروط التي " الرسوم " مؤقتاً دون استيفاء الضرائب
 . الالئحة التنفيذية

) 90 ( المادة



 36 ) 2001 مذكرة تفسريية أكتوبر (

 : يمنح اإلدخال المؤقت لما يلي أن للمدير العام

 از المشاريع أو إلجراء التجارب العملية اآلليات والمعدات الثقيلة إلنج - 1
 . والعلمية العائدة لتلك المشاريع

 . ـ البضائع األجنبية الواردة بقصد إكمال الصنع 2
 . للمالعب والمسارح والمعارض وما يماثلها ما يستورد مؤقتاً - 3
 . اآلالت والمعدات واألجهزة التي ترد إلى البالد بقصد إصالحها - 4
 . ة واألغلفة الواردة لملئها األوعي - 5
 . الحيوانات الداخلة بقصد الرعي - 6
 . العينات التجارية بقصد العرض - 7
 . ى التي تستدعي ذلك ألخر الحاالت ا - 8

 ويعاد تصدير األصناف المنصوص عليها في هذه المادة أو يتم إيداعها في
 فترة اإلدخال المؤقـت و الدوائر الجمركية أو المستودعات خالل أ المنطقة الحرة

 . تحددها الالئحة التنفيذية التي

 ) 91 ( المادة

 مجلس واالتفاقيات الدولية ال تراعى أحكام االتفاقية االقتصادية الموحدة لدول
 تصـدرها األخرى النافذة الخاصة باإلدخال المؤقت للسيارات وفق التعليمات التي

 0 الالئحة التنفيذية

) 92 ( المادة



 37 ) 2001 مذكرة تفسريية أكتوبر (

 و أ ال يجوز استعمال المواد واألصناف التي تم فسحها باإلدخـال المؤقـت
 جلها أ تخصيصها أو التصرف بها في غير األغراض والغايات التي استوردت من

 . وصرح عنها في البيانات المقدمة

 ) 93 ( المادة

 قت يخضع كل نقص يظهر عند إخراج البضائع التي فسحت باإلدخال المؤ
 . الجمركية المستحقة عليها وقت إدخالها " الرسوم " للضرائب

 ) 94 ( المادة
 شروط التطبيق العملي لوضـع اإلدخـال المؤقـت تحدد الالئحة التنفيذية
 . والضمانات الواجب تقديمها

 الفصل السادس

 إعادة التصدير

 ) 95 ( المادة

 لداخلة إلى البالد التي لـم تسـتوف عنهـا يجوز إعادة تصدير البضائع ا
 الجمركية إلى الخارج أو إلى المنطقة الحرة وفق اإلجـراءات " الرسوم " الضرائب

 . تحددها الالئحة التنفيذية والضمانات التي

) 96 ( المادة



 38 ) 2001 مذكرة تفسريية أكتوبر (

 يجوز الترخيص في بعض الحاالت بنقل البضائع من سفينة إلى أخـرى أو
 لم يجر إدخالها إلى المستودعات الجمركية من األرصفة إلـى سحب البضائع التي

 . السفن ضمن الشروط التي يحددها المدير العام

الفصل السابع
 الجمركية " الرسوم " رد الضرائب

 ) 97 ( المادة
 الجمركية المستوفاة عن البضائع " الرسوم " ترد كليا أو جزئيا الضرائب

 التي تحددها الالئحة وفق اللوائح والشروط ، ا ه دة تصدير األجنبية في حالة إعا
 . التنفيذية

 الباب الثامن
 اإلعفاءات

 الفصل األول
 الجمركية " الرسوم " من الضرائب فاة البضائع المع

 ) 98 ( المادة

 البضاعة " القانون " الجمركية بموجب هذا النظام " الرسوم " تعفى من الضرائب
. مجلس ال المتفق على إعفائها في التعرفة الجمركية الموحدة لدول



 39 ) 2001 مذكرة تفسريية أكتوبر (

 الفصل الثاني
 اإلعفاءات الدبلوماسية

 ) 99 ( المادة

 الجمركية بشرط المعاملة بالمثل ما يرد للهيئات " الرسوم " يعفى من الضرائب
 لدبلوماسي لسلكين ا ا الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء

 والقنصلي المعتمدين لدى الدولة ، وذلك وفق االتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات
 النافذة

 ) 100 ( المادة

 من هذا النظـام ) 99 ( البضائع المعفاة بموجب المادة في ال يجوز التصرف - ا
 إال ، أو التنازل عنهـا ، جله أ تصرفا يغاير الهدف الذي أعفيت من " القانون "

 . الجمركية المستحقة " الرسوم " تأدية الضرائب و بعد إعالم اإلدارة

 عفي عمالً أ الجمركية إذا تصرف المستفيد فيما " الرسوم " ال تجب الضرائب - ب
 بعد ثالث سنوات من تاريخ الفسح مـن " القانون " من هذا النظام ) 99 ( بالمادة
 . المعاملة بالمثل الجمركية، بشرط الدائرة

 السيارة المعفاة قبل مضي ثالث سنوات على تـاريخ في ال يجوز التصرف - ج
 : إعفائها إال في الحاالت التالية

 انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي أو القنصلي المستفيد من اإلعفـاء فـي - 1
. البالد



 40 ) 2001 مذكرة تفسريية أكتوبر (

 إصابة السيارة بعد إعفائها بحادث يجعلها غيـر مالئمـة لمقتضـيات - 2
 لوماسي أو القنصلي بناء على توصية مشتركة مـن استعمال العضو الدب

 . إدارة المرور واإلدارة
 ويشترط في هذه ، البيع من عضو دبلوماسي أو قنصلي إلى عضو آخر - 3

 . الحالة أن يكون المتنازل له متمتعا بحق اإلعفاء

 ) 101 ( المادة
 ب المـادة يبدأ حق اإلعفاء بالنسبة لألشخاص المستفيدين منه بموج

 من تاريخ مباشرتهم العمل في مقـار اعتباراً " القانون " من هذا النظام ) 99 (
 0 عملهم الرسمي بالبالد

 الفصل الثالث
 اإلعفاءات العسكرية

 ) 102 ( المادة

 الجمركية ما يستورد للقوات المسلحة وقوى " الرسوم " يعفى من الضرائب "
 ذخائر وأسـلحة وتجهيـزات ووسـائط نقـل األمن الداخلي بجميع قطاعاتها من

 بقرار من مجلس الـوزراء أو مـن الجهـة ، أخرى مادة عسكرية وقطعها وأي
 . المخولة بذلك في كل دولة

 الفصل الرابع
 األمتعة الشخصية واألدوات  المنزلية

 ) 103 ( المادة

 األدوات المنزلية الجمركية األمتعة الشخصية و " الرسوم " تعفى من الضرائب أ ـ
المستعملة التي يجلبها المواطنون المقيمون في الخارج واألجانـب القـادمون



 41 ) 2001 مذكرة تفسريية أكتوبر (

 ويخضع هذا اإلعفاء للشروط والضوابط التـي ، لإلقامة في البالد ألول مرة
 . يحددها المدير العام

 الجمركية األمتعة الشخصـية والهـدايا التـي " الرسوم " ب ـ تعفى من الضرائب
 فرين ، على أالّ تكون ذات صـفة تجاريـة ، وأن تكـون وفقـاً بحوزة المسا

 . للشروط والضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية

 الخامس الفصل
 مستلزمات الجمعيات الخيرية

 ) 104 ( المادة

 الجمركية وفق " الرسوم " تعفى مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب
 . لالئحة التنفيذية الضوابط والشروط التي تحددها ا

 السادس الفصل
 البضائع المعادة

 ) 105 ( المادة
 : الجمركية ما يلي " الرسوم " تعفى من الضرائب

 . البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها - 1
 ى نه سبق إعادة تصديرها إلـ أ البضائع األجنبية المعادة إلى البالد والتي ثبت - 2

 . الخارج إذا أعيدت خالل سنة واحدة من تاريخ إعادة تصديرها
 البضائع التي صدرت مؤقتا إلكمال صنعها أو إصالحها تستوفى الضـرائب - 3

 الجمركية على الزيادة التي طرأت نتيجـة إلكمـال صـنعها أو “ الرسوم ”
. لقرار يتخذه المدير العام إصالحها وفقاً



 42 ) 2001 مذكرة تفسريية أكتوبر (

 الشـروط الواجـب ـ بقرارـ ـ مختصة ويحدد الوزير أو الجهة ال
 . فرها لالستفادة من أحكام هذه المادة ا تو

 الفصل السادس
 أحكام مشتركة

 ) 106 ( المادة

 تطبق أحكام اإلعفاءات الواردة في هذا الباب على البضـائع التـي يشـملها - أ
 مـن م اشـتريت غير مباشـر أ م ستوردت بطريق مباشر أ أ سواء ، اإلعفاء

 المستودعات  الجمركية أو المناطق الحرة ، على أن تراعى الشروط التـي
 . تضعها اإلدارة

 خاضعة ، أهي إذا وقع خالف حول البضائع المنصوص عليها في هذا الباب - ب
 معفاة منها ، فيبت المدير العـام فـي هـذا م الجمركية أ " الرسوم " للضرائب
 . الخالف

 الباب التاسع
 رسوم الخدمات

 ) 107 ( المادة
 تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمسـتودعات التابعـة للـدائرة - أ

 لرسوم التخزين والمناولة والتأمين والخدمات األخرى التي تقتضيها الجمركية
 وال يجوز بأي حـال . للمعدالت المقررة عملية خزن البضائع ومعاينتها وفقاً

 . لتخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة من األحوال أن يتجاوز رسم ا
 هـذه الرسـوم وفـق فلها استيفاء المستودعات جهات أخرى وإذا أدارت

. النصوص والمعدالت المقررة بهذا الشأن



 43 ) 2001 مذكرة تفسريية أكتوبر (

 يجوز إخضاع البضائع لرسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع ما يقدم - ب
 . لها من خدمات

 هذه المادة وشروط اسـتيفائها بموجـب تحدد الخدمات والرسوم الواردة في - ج
 . قرار يصدره الوزير أو الجهة المختصة

 الباب العاشر
 المخلصون الجمركيون

 ) 108 ( المادة
 كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانـات جمركيا مخلصا يعد

 مركية الخاصة وإتمام اإلجراءات الج الجمركية الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة
 . بتخليص البضائع لحساب الغير

 ) 109 ( المادة
 مزاولـة مهنـة ) الطبيعيـين واالعتبـاريين ( مجلس ال يحق لمواطني دول

 . التخليص الجمركي بعد الحصول على ترخيص من اإلدارة

 ) 110 ( المادة

 راءات وإتمـام اإلجـ الجمركيـة يقبل التصريح عن البضائع لدى الدائرة
 : من ، " ترانزيت " العبور م للتصدير أ م الجمركية عليها سواء كان ذلك لالستيراد أ

 الذين تتوافر فيهم الشـروط ، البضائع أو ممثليهم المفوضين من قبلهم ي مالك - 1
 . بما في ذلك شروط التفويض ، التي يحددها المدير العام

. لهم المخلصين الجمركيين المرخص - 2



 44 ) 2001 مذكرة تفسريية أكتوبر (

 ) 111 ( المادة

 تظهير إذن التسليم السم المخلص الجمركي أو ممثلي مالكي البضـاعة يعد
 ولية مـن ؤ دون تحمل اإلدارة أي مس ، إلتمام اإلجراءات الجمركية عليها تفويضاً

 . جراء تسليم البضاعة إلى من ظهر له إذن التسليم

 ) 112 ( المادة

عماله وأعمال تابعيه أمام المستوردين عن أ والً ؤ المخلص الجمركي مس يعد
 " . القانون " والمصدرين وأمام اإلدارة وفق أحكام هذا النظام

 ) 113 ( المادة

 : للمدير العام أن يصدر التعليمات الالزمة لما يلي
 . الشروط الالزمة لمنح التراخيص في مزاولة مهنة التخليص الجمركي - 1
 التراخيص في مزاولة مهنة مندوب المخلص الجمركي الشروط الالزمة لمنح - 2
. 
 . إجراءات إصدار التراخيص الجمركية للمخلص والمندوب الجمركي - 3
 . التزامات المخلص ومندوب المخلص الجمركي - 4
 . الشروط الالزمة لفتح مكاتب التخليص الجمركي - 5
 ممارسة العمل فـي ن الجمركيين الذين يسمح لهم ب ي عدد المخلصين والمندوب - 6

 . الجمركية الدوائر
 . التي يسمح للمخلصين العمل فيها الجمركية أو الدوائر الجمركية الدائرة - 7
 . ومندوبيهم إجراءات االستغناء عن المخلصين الجمركيين - 8
 بـين مكاتـب التخلـيص الجمركيين إجراءات االنتقال لمندوبي المخلصين – 9

 . الجمركي
. راخيص المخلصين الجمركيين ومندوبيهم إجراءات سحب ت – 10



 45 ) 2001 مذكرة تفسريية أكتوبر (

 . حاالت شطب القيد في سجل اإلدارة - 11

 ) 114 ( المادة

 ، وعدم اإلخـالل " القانون " من هذا النظام ) 141 ( مع مراعاة نص المادة
 آخر " ن انو ق " نظام أو أي " القانون " ولية مدنية أو جزائية يقرها هذا النظام ؤ بأية مس

 بعد إجراء ـ لعام أن يفرض على المخلص ومندوب المخلص الجمركي ، للمدير ا
 التحقيق الالزم معه بمعرفة الجهة المختصة باإلدارة وبما يتناسب وحجم مخالفتـه

 : العقوبات التالية ـ لاللتزامات المفروضة عليه
 . اإلنذار - 1
 ت دول أو ما يعادلها من عمال ، ريال سعودي 5000 غرامة مالية ال تتجاوز - 2

 . المجلس األخرى
 . سنتين لى اإليقاف عن العمل لمدة ال تزيد ع - 3
 . اً ي إلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائ - 4

 لدى الوزير أو الجهـة المختصـة ن تطبيق هذه العقوبات م ويجوز التظلم
 تصة ويكون قرار الوزير أو الجهة المخ . بها بالغه من تاريخ إ خالل ثالثين يوماً

 . قطعياً

 ) 115 ( المادة

 يـدون ، على المخلص الجمركي أن يحتفظ لديه بسجل لمدة خمس سنوات
 فيه خالصة المعامالت الجمركية التي أنجزها لحساب الغير ضمن الشروط التـي

 للـدائرة دفعـت ن يشمل هذا السجل مقدار الرسوم التي أ ويجب . تحددها اإلدارة
. أخرى صرفت على المعامالت ة دفوعة للمخلص وأي نفق واألجور الم الجمركية



 46 ) 2001 مذكرة تفسريية أكتوبر (

 على هذه ـ في أي وقت ـ طالع وللمدير أو من يفوضه الصالحية المطلقة في اال
 . السجالت دون أي اعتراض من المخلص الجمركي

 الباب الحادي عشر
 حقوق موظفي اإلدارة وواجباتهم

 ) 116 ( المادة

 وذلـك ، اء قيامهم بأعمالهم من رجال الضبط القضائي موظفو اإلدارة أثن يعد - أ
 . في حدود   اختصاصاتهم

 ن أ يعطى موظفو اإلدارة عند تعيينهم بطاقة تثبت طبيعة عملهـم ، وعلـيهم - ب
 . يبرزوها عند الطلب

 على موظفي اإلدارة ارتداء الزي الرسمي المخصص لهم أثناء قيامهم بالعمل إذا - ج
 . تطلب ذلك كانت طبيعة عملهم ت

 ) 117 ( المادة

 على السلطات المدنية والعسكرية وقوى األمن الداخلي أن تقـدم لمـوظفي
 اإلدارة كل مساعدة للقيام بعملهم بمجرد طلبهم ذلك ، كما يجب علـى اإلدارة

 . التعاون مع الجهات الرسمية األخرى

 ) 118 ( المادة

 جمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلـك ، يسمح بحمل السالح لموظفي ال
. ويحدد هؤالء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة



 47 ) 2001 مذكرة تفسريية أكتوبر (

 ) 119 ( المادة

 ن يعيد أ على كل موظف من موظفي اإلدارة تنتهي خدماته ألي سبب كان ،
 . اإلدارة ما في عهدته إلى

 ) 120 ( المادة

 بناء على اقتراح من المدير العام الجهة المختصة أو يحدد بقرار من الوزير
 يعمـل الحوافز والبدالت التي تمنح لموظفي الجمارك حسب طبيعة عملهم ، و

 . بها بعد إقرارها من جهات االختصاص

 الباب الثاني عشر
 النطاق الجمركي

 ) 121 ( المادة

 والمقيدة والخاضعة تخضع ألحكام النطاق الجمركي ، البضائع  الممنوعة
 وكذلك البضائع األخرى التي يعينها المـدير ، جمركية مرتفعة " لرسوم " لضرائب

 وتحدد الالئحة التنفيذية شـروط النقـل داخـل هـذا النطـاق . العام بقرار منه
 . والمستندات واإلجراءات الالزمة لذلك

 الباب الثالث عشر
القضايا الجمركية



 48 ) 2001 مذكرة تفسريية أكتوبر (

 الفصل األول
 التهريب التحري عن

 ) 122 ( المادة

 على موظفي اإلدارة مكافحة التهريب ، ولهم في سبيل ذلك أن يقوموا بالكشف - أ
 حكـام هـذا النظـام أل على البضائع ووسائط النقل وتفتيش األشخاص وفقـاً

 . األخرى النافذة " القوانين " واألنظمة " القانون "
 . ل مفتشات جمركيات ال يجوز تفتيش النساء ذاتيا إال من قب - ب
 ـ يحق لموظفي اإلدارة في حالة وجود دالئل كافية على وجود مواد مهربة - ج

 تفتيش أي بيت أو مخـزن أو ـ وبعد الحصول على إذن من الجهة المختصة
 . النافذة " القوانين " لألنظمة أي محل وفقاً

 تهم لعملهـم ولية األضرار الناشئة عن ممارسـ ؤ ال يتحمل موظفو اإلدارة مس - د
 . الوظيفي على الوجه المطلوب

 ) 123 ( المادة

 لموظفي اإلدارة المخولين الحق في الصعود إلـى جميـع السـفن
 وأن يبقوا فيها ، الموجودة في الموانئ المحلية والداخلة إليها أو الخارجة منها

 . أجزاء السفينة جميع حتى تفرغ حمولتها ولهم تفتيش

 ) 124 ( المادة

 لموظفي اإلدارة المخولين الحق في الصعود إلى السفن داخل النطاق
 وغيـره مـن " المانيفست " الجمركي لتفتيشها أو المطالبة بتقديم بيان الحمولة

ولهم الحق فـي حالـة . " القانون " المستندات المتوجبة وفق أحكام هذا النظام



 49 ) 2001 مذكرة تفسريية أكتوبر (

 االشتباه بوجود بضائع مهربة و االمتناع عن تقديم المستندات أو عدم وجودها
 أو ممنوعة أن يتخذوا جميع التدابير الالزمة لضبط تلك البضائع ، ومـن ثـم

 . اقتياد السفينة إلى أقرب دائرة جمركية

 ) 125 ( المادة

 لإلدارة اتخاذ اإلجراءات المناسبة للتحري عن التهريـب داخـل الـدائرة
 . زير أو الجهة المختصة ي يحددها الو الجمركية وخارجها وفق القواعد الت

 ) 126 ( المادة
 يجوز إجراء التحري عن التهريـب وحجـز البضـائع وتحقيـق
 المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع على امتداد أراضـي الدولـة فـي

 : الحاالت التالية
 . في النطاقين الجمركيين البري والبحري - 1
 وفي الموانئ والمطارات وفي جميع األماكن الخاضعة في الدوائر الجمركية - 2

 . للرقابة الجمركية
 خارج النطاقين الجمركيين البري والبحري عند متابعـة البضـائع المهربـة - 3

 بعد أن شـوهدت ، ولين عن ذلك ؤ ومطاردتها مطاردة متواصلة من قبل المس
 . ضمن النطاق في وضع يستدل منه على قصد تهريبها

 ) 127 ( المادة

 وراق والمسـتندات أل طـالع علـى ا لموظفي اإلدارة الحق في اال
 ـ والسجالت والمراسالت والعقود التجارية والوثائق أيا كان نوعها ، المتعلقة

 بالعمليات الجمركية ، وضبطها عند وجود ـ بصورة مباشرة أو غير مباشرة
األشـخاص الطبيعيـين مخالفة ، وذلك لدى مؤسسات المالحة والنقل وجميع



 50 ) 2001 مذكرة تفسريية أكتوبر (

 وعلـى المؤسسـات . الذين لهم صـلة بالعمليـات الجمركيـة االعتباريين و
 ليها مدة خمس سنوات من إ األوراق المشار جميع واألشخاص المذكورين حفظ

 . تاريخ إتمام العمليات الجمركية

 ) 128 ( المادة

 اشـتباه بأنـه يجوز لموظفي اإلدارة التحفظ على أي شخص إذا كان لديهم
 ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة أو كان ذا عالقة بارتكاب جريمة مـن الجـرائم

 : التالية
 . التهريب - 1
 . نقل بضائع مهربة أو حيازتها - 2

 الفصل الثاني
 محضــــر الضبـــط

 ) 129 ( المادة
 محضر الضبط لمخالفات وجرائم التهريب الجمركي وفق األصـول يحرر

 . " القانون " ددة في هذا النظام المح

 ) 130 ( المادة

ـال اكتشـاف  ينظم محضر الضبط موظفان على األقل مـن الجمـارك ح
 محضـر الضـبط أن ينظم المخالفة أو جريمة التهريب ، ويجوز عند الضرورة

 . موظف واحد

) 131 ( المادة



 51 ) 2001 مذكرة تفسريية أكتوبر (

 : يذكر في محضر الضبط ما يلي
 . رقام حرف واأل باأل ته وساع ه ريخ مكان تنظيمه وتا - 1
 . أسماء ضابطي الواقعة ومنظمي محضر الضبط وتوقيعهم وطبيعة أعمالهم - 2
 ولين عن التهريب وجنسياتهم وصـفاتهم ومهـنهم ؤ أسماء المخالفين أو المس - 3

 . وعناوينهم التفصيلية
 . البضائع المحجوزة وأنواعها وكمياتها وقيمتها وبندها الجمركي - 4
 تفصيل الوقائع وأقوال المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وأقوال الشـهود - 5

 . في حالة وجودهم
 النص في محضر الضبط على انه تلي على المخالفين أو المسـؤولين عـن - 6

 . التهريب الحاضرين الذين أيدوه بتوقيعهم أو رفضوا ذلك
 لفين أو المسـؤولين عـن جميع الوثائق األخرى المفيدة ، وحضـور المخـا - 7

 . التهريب عند جرد البضائع أو امتناعهم عن ذلك
 لى جهات االختصاص للتأكد من إ إحالة عينات من المادة المهربة المضبوطة - 8

 . كونها مادة ممنوعة
 . لتسليم وتوقيع هذه الجهة با ، المواد المهربة سلّمت إليها تحديد الجهة التي - 9
 التسـليم ألمنية التي أودع المهرب أو المهربون لديها وساعة تحديد الجهة ا - 10

 . وتاريخه

 ) 132 ( المادة

 مـن هـذا النظـام 131 - 130 محضر الضبط المنظم وفق المادتين يعد - أ
حجة فيما يتعلق بالوقائع المادية التي عاينها منظموه بأنفسهم ما لـم " القانون "

 . يثبت العكس
 لبطالنه ، وال يمكن إعادتـه ص الشكلي في محضر الضبط سبباً النق يعد ال - ب

. إلى منظميه إال إذا كان النقص متعلقا بالوقائع المادية



 52 ) 2001 مذكرة تفسريية أكتوبر (

 ) 133 ( المادة

 أو جـرم ـ موضوع المخالفـة ـ حجز البضائع الجمركية للدائرة
 نـوع وكذلك وسائط النقل من أي ، التهريب واألشياء التي استعملت إلخفائها

 عدا البواخر والطائرات والحافالت ، كالقوارب والسيارات والحيوانات ، كانت
 . إال إذا أعدت خصيصا لغرض التهريب ، العامة المعدة لنقل الركاب

 ) 134 ( المادة

 يتم التصرف في المواد المهربة أو التي شرع فـي تهريبهـا مـن نـوع
 . في الدولة مها وفق األنظمة والقوانين المعمول بها المخدرات وما في حك

 الفصل الثالث
 ة تدابير احتياط

 القسم األول
 الحجز االحتياطي

 ) 135 ( المادة

 و أ موضوع المخالفـة ـ يجوز لمحرري محضر الضبط حجز البضائع - أ
 يـع واألشياء التي استعملت إلخفائها ووسائط النقل وضبط جم ـ التهريب

 المستندات ووضع اليد عليها بغية إثبات المخالفات أو جـرائم التهريـب
. للرسوم والضرائب والغرامات وضماناً



 53 ) 2001 مذكرة تفسريية أكتوبر (

 من السـلطات أن يستصدر أمراً ـ عند االقتضاء ـ يجوز للمدير العام - ب
 المختصة بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المخالفين والمسؤولين عـن

 لتحصيل الضرائب والرسـوم الجمركيـة ماناً التهريب تحت يد الغير ض
 و األحكام النهائية الصادرة باإللزام أ للقرارات النهائية تنفيذاً و والغرامات

 . بأدائها

 ) 136 ( المادة

 لحقـوق الخزينـة عند الضرورة وضماناً ـ يجوز بقرار من المدير العام
 . شركائهم و أ فرض تأمين جمركي على أموال المكلفين ـ العامة

 ) 137 ( المادة

 : ال يجوز القبض إال في الحاالت التالية
 . جرائم التهريب المتلبس بها - 1
 و رجال األمن التي تعوق ضبط المخالفات الجمركية أ مقاومة رجال الجمارك - 2

 . و ضبط المتهمين فيها أ و تحقيقها أ و جرائم التهريب أ
 قبض من موظفي الجمارك المخولين صفة مأموري الضبط ويصدر قرار ال

 لى المحكمة المختصـة إ ويقدم المقبوض عليه . و من السلطات األمنية أ القضائي
 . ساعة من وقت القبض عليه 24 خالل

 القسم الثاني
 منع المخالفين والمتهمين بالتهريب من السفر

) 138 ( المادة
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 فوضه أن يطلب من السلطات المختصـة منـع يجوز للمدير العام أو من ي
 المخالفين او المتهمين بالتهريب من مغادرة البالد في حالة عدم كفاية قيمة المـواد

 . المضبوطة لتغطية الضرائب والرسوم والغرامات
 و المتهم بالتهريب كفالة تعادل المبـالغ أ قرار المنع إذا قدم المخالف ى ويلغ

 ذا تبين فيما بعد أن قيمة المواد المضبوطة كافية لتغطيـة التي قد يطالب بها ، أو إ
 . المبالغ المطالب بها

 الفصل الرابع

 المخالفات الجمركية وعقوباتها

 ) 139 ( المادة

 عد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في هذا ت
 . ها أحكام العفو العام وال تشمل ، لإلدارة مدنياً تعويضاً " القانون " النظام

 ) 140 ( المادة

 ويكتفـى ة ، عند تعدد المخالفات تستحق الغرامة عن كل مخالفة على حـد
 . ال يحتمل التجزئة على نحو بالغرامة األشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها

 ) 141 ( المادة
 صوص عليها في المادة المن ، عد في حكم التهريب ت فيما عدا الحاالت التي

 ، وبما ال يتعارض ونصوص االتفاقيات الدوليـة " القانون " من هذا النظام ) 143 (
 النافذة ، تفرض غرامة مالية وفق القواعد التي تحددها الالئحة التنفيذية لهذا النظام

: على المخالفات التالية " القانون "
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 . والتصدير مخالفات االستيراد - 1
 . انات الجمركية البي مخالفات – 2
 " . الترانزيت " مخالفات البضائع العابرة – 3
 . مخالفات المستودعات - 4
 . التي تشرف عليها الجمارك المناطق مخالفات – 5
 . مخالفات اإلدخال المؤقت – 6
 . إعادة التصدير مخالفات – 7
 . جمركية أخرى ة أي مخالف - 8

 الفصل الخامس
 التهريب وعقوباته

 القسم األول
 التهريب

 ) 142 ( المادة

 و إخراجهـا أو أ التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى الـبالد
 محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها دون أداء الضرائب

 في هـذا ألحكام المنع أو التقييد الواردة و خالفاً أ و جزئياً أ الجمركية كلياً " الرسوم "
 . واألنظمة والقوانين األخرى " القانون " النظام

 ) 143 ( المادة

 : يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي
. لى أول دائرة جمركية إ عدم التوجه بالبضائع عند اإلدخال - 1
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 . تباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها ا عدم - 2
 السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة لألنظمة في الدائرة تفريغ البضائع من - 3

 . و تفريغها أو تحميلها في النطاق الجمركي البحري أ الجمركية
 من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج تفريغ البضائع - 4

 ع مراعاة أحكام ـ م ، المطارات الرسمية أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي
 " . القانون " من هذا النظام ) 40 ( ادة ـ م ال

 عدم التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة أو الصـادرة دون - 5
 ، ويدخل في ذلك ما يصطحبه المسافرون من بضائع " منافست " بيان حمولة

 . ة ذات صفة تجاري
 يح تجاوز البضائع في اإلدخال أو اإلخراج الدائرة الجمركيـة دون التصـر - 6

 . عنها
 اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في إحدى الدوائر الجمركية موضوعة في - 7

 مخابىء بقصد إخفائها أو في فجوات أو فراغات ال تكون مخصصة عـادة
 . الحتواء مثل هذه البضائع

 في محتوياتها المصرح عنها الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود أو - 8
 المنصوص عليها في الباب السابع من هذا النظـام في وضع معلق للرسوم

 ويشـمل هـذا . والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة الدائرة الجمركية " القانون "
 ، أو دون إنهاء إجراءاتها الجمركية الحكم البضائع التي عبرت البالد تهريباً

 . ولية ذلك ؤ ويتحمل الناقل مس
 رة إلبراء بيانـات األوضـاع المعلقـة عدم تقديم اإلثباتات التي تحددها اإلدا - 9

 الجمركية المنصوص عليها في الباب السابع مـن هـذا " الرسوم " للضرائب
 ". القانون " النظام

 إخراج البضائع من المناطق واألسواق الحـرة أو المخـازن الجمركيـة أو - 10
. المستودعات أو المناطق الجمركية دون إنهاء إجراءاتها الجمركية
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 ستندات أو قوائم كاذبة أو مزورة أو مصطنعة أو وضـع عالمـات تقديم م - 11
 أو جزئيـاً الجمركية  كلياً " الرسوم " كاذبة بقصد التهرب من تأدية الضرائب

 . أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييد
 دون تقـديم إثباتـات تؤيـد أو حيازتهـا نقل البضائع الممنوعة أو المقيدة - 12

 . ية استيرادها بصورة نظام
 نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لسلطة الجمارك ضمن النطاق الجمركـي - 13

 . دون مستند نظامي
 ألي غايـة عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتاً - 14

 . كانت

 القسم الثاني
 المسئوولية الجزائية

 ) 144 ( المادة

 وتراعى في ، جزائية في جرم التهريب توفر القصد ولية ال ؤ يشترط في المس
 ولية النصوص الجزائية المعمول بها ، ويعتبر مسئووال جزائيـا ؤ تحديد هذه المس
 : بصورة خاصة

 . الفاعلون األصليون - 1
 . الشركاء في الجرم - 2
 . المتدخلون والمحرضون - 3
 . حائزو المواد المهربة - 4
 التي استخدمت في التهريب وسائقوها ومعاونوهم الذين أصحاب وسائط النقل - 5

. تثبت عالقتهم بالمهربات
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 و مستأجرو المحالت واألماكن التي أودعت فيها المواد المهربة أو أ أصحاب - 6
 . المنتفعون بها الذين يثبت علمهم بوجود المهربات في محالتهم وأماكنهم

 القسم الثالث
 العقوبات

 ) 145 ( المادة

 فـي مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد تقضي بها نصوص أخـرى نافـذة
 بمـا ، الدولة، يعاقب على التهريب وما في حكمه ، وعلى الشروع في أي منهما

 : يلي
 جمركية مرتفعة " رسوم " بضاعة تخضع لضرائب كانت البضاعة المهربة إذا – 1

 الجمركيـة " لرسـوم ا " ، فتكون العقوبة غرامة ال تقل عن مثلي الضـريبة
 مثلي قيمة البضاعة ، والحبس مدة ال تقل عن شهر على المستحقة وال تزيد

 . أو بإحدى هاتين العقوبتين ، سنة لى وال تزيد ع
 " الرسوم " تكون العقوبة غرامة ال تقل عن مثلي الضريبة ف السلع األخرى ، أما – 2

 مدة ال تقل عـن قيمة البضاعة ، والحبس على الجمركية المستحقة وال تزيد
 . أو بإحدى هاتين العقوبتين ، سنة لى شهر وال تزيد ع

 ، ) معفاة ( الجمركية " الرسوم " خاضعة للضرائب المهربة غير البضاعة إذا كانت – 3
 المائة من قيمة البضاعة وال تزيد في فتكون العقوبة غرامة ال تقل عن عشرة

 سنة ، أو بأحدى لى ع قيمتها ، والحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد لى ع
 . هاتين العقوبتين

 تكون العقوبة غرامة ف البضائع الممنوعة ، من المهربة البضاعة إذا كانت – – 4
 ثالث أمثال قيمتها ، والحبس مدة ال لى ال تقل عن قيمة البضاعة وال تزيد ع

 . و بإحدى هاتين العقوبتين أ ثالثة سنوات ، لى تقل عن ستة أشهر وال تزيد ع
. حجزها رة البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم مصاد - 5
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 وذلـك ، مصادرة وسائط النقل واألدوات والمواد التي استعملت في التهريب - 6
 كالسفن والطائرات والقطـارات والسـيارات ، فيما عدا وسائط النقل العامة

 لحكم بما يعـادل أو ا ، لهذا الغرض أو استؤجرت العامة ما لم تكن قد أعدت
 . حجزها قيمتها عند عدم

 . في حالة العود يجوز الحكم بمثلي العقوبة - 7

 ) 146 ( المادة

 التحفظ على البضائع ووسائط النقل المضبوطة في حالة فـرار للمدير العام
 المهربين أو عدم االستدالل عليهم وبيعها طبقاً ألحكام الباب الرابع عشر من هـذا

 وتؤول حصيلة البيع إلى الدولة إذا مضت سنة على تاريخ البيـع " القانون " ام النظ
 دون ضبط المهربين ، فإن ضبطوا أو قدموا للمحاكمة خالل هـذه المـدة وحكـم

 . بمصادرة البضاعة سرى حكم المصادرة على مبلغ حصيلة البيع

 الفصل السادس
 المالحقات

 القسم األول
 المالحقات اإلدارية

) 147 ( المادة
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 " الرسـوم " يجوز للمدير العام أن يصدر القرارات الالزمة لتحصيل الضرائب - ا
 الجمركية والرسوم األخرى والغرامات الجمركية الثابتة التي تخلف المكلـف

 . عن أدائها
 يجوز االعتراض على قرارات التحصيل لدى اإلدارة خالل خمسة عشر يوماً - ب

 المبـالغ عـن غير أن ذلك ال يوقف التنفيذ إال إذا أديـت ، ليغ من تاريخ التب
 . ية بموجب كفالة بنكية أو نقد المطالب بها تأميناً

 ) 148 ( المادة
 من هذا الباب بقرار من الرابع تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل - ا

 . المدير العام أو من يفوضه  بذلك
 بالغرامة المفروضة عليه بموجب إشعار خطي عن يبلغ المخالف أو من يمثله - ب

 وعلى المخالف دفع الغرامات خالل خمسة عشـر . طريق الجهة المختصة
 . من تاريخ تبليغه بها يوماً

 ) 149 ( المادة
 قرارات التغريم المشـار الجهة المختصة من يجوز التظلم لدى الوزير أو

 وللوزير أو الجهـة المختصـة . لة ذاتها إليها في المادة السابقة وذلك خالل المه
 . ه ؤ لغا ا تثبيت قرار التغريم او تعديله أو

 القسم الثاني
 المالحقة القضائية لجرائم التهريب

 ) 150 ( المادة

 ال يجوز تحريك الدعوى في جرائم التهريب إال بناء على طلب خطي من
. المدير العام
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 القسم الثالث

 الصلحية التسوية

 ) 151 ( المادة

 عقد ـ بناء على طلب كتابي من صاحب الشأن ـ للمدير العام أو من يفوضه – أ
 تسوية صلح في قضايا التهريب سواء قبل رفع الدعوى أو خالل النظر فيهـا

 وذلك باالستعاضة عن الجزاءات والغرامـات ، وقبل صدور الحكم االبتدائي
 " . القانون " من هذا النظام ) 145 ( ها المادة الجمركية التي نصت علي

 . أو الجهة المختصة يصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الوزير - ب

 ) 152 ( المادة

 : تكون التسوية الصلحية كما يلي ) 151 ( مع مراعاة أحكام المادة
 جمركية مرتفعـة ، " رسوم " تخضع لضرائب إذا كان محل التهريب بضاعة – 1

 الجمركية المستحقة " الرسوم " غرامة ال تقل عن مثلي الضريبة العقوبة تكون
 . مثلي قيمة البضاعة على وال تزيد

 " الرسوم " رامة ال تقل عن مثل الضريبة العقوبة غ تكون ف السلع األخرى ، أما – 2
 . من قيمة البضاعة خمسين بالمائة لى الجمركية المستحقة وال تزيد ع

 ) معفاة ( الجمركية " الرسوم " غير خاضعة للضرائب المهربة إذ كانت البضاعة – 3
 عشرة بالمائة من قيمة البضاعة وال تزيد ن غرامة ال تقل ع العقوبة ، فتكون

 . من قيمتها خمسين بالمائة لى ع
 رامـة ال من البضائع الممنوعة ، تكون العقوبة غ المهربة إذا كانت البضاعة – 4

 . على ثالثة أمثال قيمتها تقل عن قيمة البضاعة وال تزيد
. ئياً و جز لياً أ عادة تصديرها ك إ أو الفسح عنها أو المهربة مصادرة البضائع - 5
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 وذلـك ، مصادرة وسائط النقل واألدوات والمواد التي استعملت في التهريب - 6
 ما لـم ، السيارات العامة كالسفن والطائرات و ، فيما عدا وسائط النقل العامة

 . جرت لهذا الغرض ؤ تكن قد أعدت أو است

 ) 153 ( المادة

 . تسقط الدعوى بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها

 الفصل السابع
 المسئوولية والتضامن

 ) 154 ( المادة

 ولية المدنية في جـرائم التهريـب بتـوافر ؤ تتكون المخالفة كما تترتب المس - أ
 إال أنه يعفى من ، األركان المادية لها ، وال يجوز الدفع بحسن النية أو الجهل

 وكذلك من أثبت أنه لم يقـدم . ولية من أثبت أنه كان ضحية قوة قاهرة ؤ المس
 نت المخالفة أو جريمة التهريـب أو على ارتكاب أي فعل من األفعال التي كو

 . تسبب في وقوعها أو أدت إلى ارتكابها
 ـ إضافة إلى مرتكبي المخالفة وجرائم التهريب ـ ولية المدنية ؤ تشمل المس - ب

 الشركاء والممولين والكفالء والمنتفعين والوسـطاء والمـوكلين والمتبـرعين
 . والناقلين والحائزين  ومرسلي البضائع

 ) 155 ( المادة

 ـ مستثمرو المحالت واألماكن الخاصة التي تـودع فيهـا البضـائع يعد
أما مستثمرو المحـالت . ولين عنها ؤ مس ـ موضوع المخالفة أو جريمة التهريب
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ـائقوها  واألماكن العامة وموظفوها وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وس
 موضـوع ـ ولون ما لم يثبتوا عدم علمهم بوجود البضـائع ؤ نوهم فهم مس ومعاو

 . وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة لهم بذلك ـ المخالفة أو التهريب

 ) 156 ( المادة

 " الرسـوم " ولين في حدود كفاالتهم عن دفع الضـرائب ؤ يكون الكفالء مس
 جمركية والغرامات وغيرها من المبالغ المستحقة لإلدارة أو التي تستحق علـى ال

 . الملتزمين األصليين

 ) 157 ( المادة

 يكون المخلصون الجمركيون مسؤولين مسئوولية كاملة عـن المخالفـات
 وعن المخالفات وجـرائم ، ركية وجرائم التهريب التي يرتكبونها في البيانات الجم

 أما بالنسـبة للتعهـدات . التهريب التي يرتكبها مستخدموهم المفوضون من قبلهم
 المقدمة في البيانات الجمركية فال يسألون عنهـا إال إذا تعهـدوا بهـا أو كفلـوا

 . متعهديها

 ) 158 ( المادة

 ب البضائع وأرباب العمل وناقلو البضائع مسؤولين عن أعمال يكون أصحا
مستخدميهم وجميع العاملين لمصلحتهم فيما يتعلق بالرسـوم والضـرائب التـي
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 والغرامات والمصادرات المنصوص عليها فـي هـذا الجمركية تستوفيها الدائرة
 . والناتجة عن تلك األعمال " القانون " النظام

 ) 159 ( المادة

 ال يسأل الورثة عن أداء الغرامات المترتبة على المتوفى من نصيب كـل
 منهم من التركة إال إذا كانوا شركاء في التهريب ، وتسقط الدعوى في حالة وفـاة

 . المخالف

 ) 160 ( المادة

 رائب والرسوم والغرامات المقررة أو المحكوم بها بالتضـامن تحصل الض
 وذلك وفق األصول المتبعـة ، والتكافل من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب

 وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودهـا أو . في تحصيل أموال خزينة الدولة
 . الستيفاء المبالغ المطلوبة حجزها ضماناً

 الفصل الثامن

 ل المحاكمات أصو
 ) 161 ( المادة

 الجمركية يجوز تشكيل محاكم جمركية ابتدائية في كل من اإلدارة والدوائر
 . كل دولة في القانونية المعمول بها ة وفقاً لالدا

 ) 162 ( المادة

 : ة الجمركية االبتدائية االختصاصات التالية تتولى المحكم
. النظر في جميع جرائم التهريب وما في حكمه - 1



 65 ) 2001 مذكرة تفسريية أكتوبر (

 النظر في جميع الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكـام هـذا النظـام - 2
 . والئحته التنفيذية " القانون "
 ) 147 ( بأحكام المـادة النظر في االعتراضات على قرارات  التحصيل عمالً - 3

 " . القانون " من هذا النظام
 ألحكـام المـادة النظر في االعتراضات المقدمة على قرارات التغريم وفقاً - 4

 " . القانون " من هذا النظام ) 148 (
 أن " القانون " يجوز للمحكمة أن تطلب من أي شخص اتهم بموجب هذا النظام - 5

 . هي القضية يقدم كفيال يضمن مثوله أمام المحكمة أو تقرر توقيفه حتى تنت

 ) 163 ( المادة

 يجوز استئناف أحكام المحكمة الجمركية االبتدائية أمام محكمة استئنافية خاصة - أ
 . كل دولة في القانونية المعمول بها ة دا أل تشكل بموجب ا

 . مها باألغلبية وتصدر أحكا إليها تنظر هذه المحكمة في القضايا المرفوعة - ب
 من تاريخ تبليغ الحكم االبتدائي إذا كـان غيابيـاً مدة االستئناف ثالثون يوماً - ج

 . ومن تاريخ النطق به إذا كان حضوريا

 ) 164 ( المادة

 . ألحكام الصادرة من المحكمة االستئنافية الصفة القطعية ل تكون

 ) 165 ( دة الما

 تنفذ قرارات التحصيل والتغريم واألحكام الصادرة في القضايا الجمركيـة
بعد اكتسابها الصفة القطعية بجميع وسائل التنفيذ على أموال المكلفـين المنقولـة
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 ا يكفي من تلك استصدار أمر بحجز م أو الجهة المختصة وللوزير . وغير المنقولة
 . األموال لتسديد المبالغ المطلوبة

 الباب الرابع عشر
 بيع البضائع

 ) 166 ( المادة

 أو ، لإلدارة أن تبيع البضائع المحجوزة القابلة للتلف أو النقص أو التسـرب - أ
 بضائع األخـرى والمنشـآت كانت في حالة من شأنها أن تؤثر في سالمة ال

 . الموجودة فيها

 يجوز بترخيص من المدير العام أو من يفوضه بيع البضائع المحجوزة التي - ب
 . تتعرض لنقصان قيمتها بشكل ملحوظ
 إلى محضر تثبت فيه حالة البضاعة وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استناداً

 انتظار صدور الحكم من المحكمة بيعها دون الحاجة إلى إلى واألسباب الداعية
 فإذا صدر هذا الحكم فيما بعد . المختصة ، على أن يشعر صاحب البضاعة بذلك

 بعد يعة له ثمن البضاعة المب دفع ، وكان يقضي بإعادة هذه البضاعة إلى صاحبها
 . أو رسم مستحق عليها ريبة اقتطاع أي ض

) 167 ( المادة
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 أن أو الجهة المختصة ـ بعد انقضاء المهلة التي حددها الوزير ـ لإلدارة
 تبيع البضائع التي خزنت في المستودعات الجمركية أو الموجودة على السـاحات

 . واألرصفة أو تلك المتروكة في الدوائر الجمركية

 ) 168 ( المادة

 : تقوم اإلدارة ببيع ما يلي
 نتيجـة حكـم لجمـارك ل ووسائط النقل التي أصبحت ملكاً والمواد البضائع – 1

 . أو تنازل خطي ة أو تسوية صلحي بالمصادرة
 البضائع التي لم تسحب من المستودعات ضمن المهلة القانونية التـي تحـدد - 2

 " . القانون " من هذا النظام ) 75 ( للمادة وفقاً
 التي لم يعرف أصحابها ولم يطالب بها أحد خـالل مهلـة المواد البضائع و - 3

 . الجهة المختصة أو الحفظ التي يحددها الوزير

 ) 169 ( المادة

 ولية عن العطل أو الضرر الذي يلحق بالبضـائع ؤ ال تتحمل اإلدارة أي مس
 إال إذا ثبت أنها ارتكبت خطـأ " القانون " كام هذا النظام التي تقوم ببيعها بموجب أح

في إجراء عملية البيع ناً بي . 

 ) 170 ( المادة
 عمليات البيع المنصوص عليها في هذا الباب بالمزاد العلنـي وفقـاً ى تجر - ا

 . من الوزير أو الجهة المختصة للشروط والقواعد التي تحدد بقرار
 " الرسـوم " األشياء ووسائط النقل خالصة مـن الضـرائب تباع البضائع و - ب

 الجمركية والرسوم والضرائب األخرى عدا عمولة السمسرة التـي يتحملهـا
. ثناء إجراءات البيع أ المشتري
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 ) 171 ( المادة

 : للترتيب التالي يوزع حاصل البيع وفقاً - أ
 . الجمركية " الرسوم " الضرائب - 1
 . ت عملية البيع نفقا - 2
 . النفقات التي صرفتها اإلدارة من أي نوع كانت - 3
 . أجرة النقل عند االقتضاء - 4
 . خر آ أي رسم - 5

 يودع الرصيد المتبقي من حاصل بيع البضائع المسموح باستيرادها في يـوم - ب
 أمانـة من هذه المادة ) أ ( البيع بعد اقتطاع المبالغ المنصوص عليها في الفقرة

 وألصحاب العالقة أن يطالبوا باسترداده خالل سنة من تـاريخ . لدى اإلدارة
 . للخزينة صبح حقاً أ البيع وإال

 البضائع الممنوعة أو غير المسموح باستيرادها يصبح الرصيد المتبقي مـن - ج
 . للخزينة العامة ثمنها حقاً

 التي تباع نتيجة لتسوية ، رادها و المقيدة أو المسموح باستي أ د ـ البضائع الممنوعة
 يوزع الرصيد ـ و حكم قضائي بصدد عملية تهريب أ و قرار تغريم أ صلحيه

 وذلك بعد اقتطـاع " القانون " من هذا النظام ) 172 ( ألحكام المادة المتبقي وفقاً
 . الضرائب والرسوم والنفقات

) 172 ( المادة
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 صيلة مبالغ الغرامات الجمركية وقيمـة تحدد الحصة العائدة للخزينة من ح
 وذلـك خمسين بالمائة ، البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة

 ويتم إيداع النسبة المتبقية من . الجمركية والنفقات " الرسوم " بعد اقتطاع الضرائب
 الحصيلة في صندوق المكافآت الجمركية أو أي حساب آخر خاص بالجمـارك ،

 . ف لألشخاص الذين قاموا باكتشاف المخالفات وضبطها ومـن عـاونهم وتصر
 وتحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة قواعد توزيع تلك المكافآت بناء علـى

 . اقتراح من المدير العام

 الباب الخامس عشر
 امتياز إدارة الجمارك

 ) 173 ( المادة

 الجمركية والرسـوم " الرسوم " ب جل تحصيل الضرائ أ تتمتع اإلدارة من
 والضرائب األخرى التي تكلف بتحصـيلها ، وكـذلك الغرامـات والتعويضـات
 والمصادرات واإلستردادات بامتياز عام على أموال المكلفـين المنقولـة وغيـر
 المنقولة حتى حالة اإلفالس وباألفضلية على جميع الـديون عـدا المصـروفات

 . القضائية

 شر الباب السادس ع
 التقادم

 ) 174 ( المادة

 الجمركية التي " الرسوم " ال تقبل أي مطالبة أو دعوى باسترداد الضرائب
 . مضى على تأديتها أكثر من ثالث سنوات

) 175 ( المادة
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 لإلدارة إتالف السجالت واإليصاالت والبيانـات والمسـتندات الجمركيـة
 خمس سنوات على االنتهاء مـن إجراءاتهـا األخرى العائدة لكل سنة بعد مضي

 الجمركية ، وال تكون ملزمة بإبرازها بعد انقضاء تلك المدة ألي جهة من الجهات
 . أو إعطاء أي نسخة أو صورة عنها

 ) 176 ( المادة

 مع عدم اإلخالل بالنظم والقوانين األخرى النافذة بالدولة ، تكون مدة التقادم
 : لجمارك إذا لم تجرِ مالحقة بشأنها على النحو التالي فيما يخص إدارة ا

 : خمس عشرة سنة للحالتين التاليتين - 1
 . أعمال التهريب أو ما في حكمه ابتداء من تاريخ اقتراف الجرم - أ

 . تنفيذ أحكام التهريب وما في حكمه من تاريخ صدور الحكم - ب

 : لمطالبة بشأنها خمس سنوات للحاالت التالية ما لم تجرِ ا - 2
 . لتحقيق المخالفات ابتداء من تاريخ وقوعها - أ

 بتداء مـن ا لتحصيل الغرامات والمصادرات المفروضة في المخالفات - ب
 . صدور قرار التغريم

 خرى التـي لـم األ الجمركية والرسوم " الرسوم " لتحصيل الضرائب - ج
 تسـجيل البيـان الجمركية ابتداء مـن تـاريخ تحصل لخطأ من الدائرة

. الجمركي
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 الباب السابع عشر

 أحكام ختامية
 ) 177 ( المادة

 للمدير العام أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية - أ
 . عمالها أل العامة من بعض اإلجراءات تسهيالً

 عنهـا للـوزارات للمدير العام بيع البضائع واألشياء المصادرة أو المتنازل - ب
 والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للدولة بالمبلغ الذي يراه مناسباً

وزير أو ي ل إ إذا أبدت حاجتها  ها ، أو التنازل عنها بدون مقابل بقرار من اـل
 . الجهة المختصة

 ) 178 ( المادة

 يذية لهـذا التنف الالئحة مجلس ال لجنة التعاون المالي واالقتصادي لدول تقر
 . داة القانونية لكل دولة لأل اً وفق ويتم إصدارها ، " القانون " النظام

 ) 179 ( المادة

الموحد للجمارك بدول المجلس بعد نفاذه محل األنظمة " القانون " يحل النظام
 ، وفي حدود القواعد والـنظم الدول األعضاء في والقوانين الجمركية المعمول بها

 . الساسية المعمول بها في كل دولة ، وبما ال يتعارض معها الدستورية واالنظمة ا

********
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 اإليضاحية املذكرة

 اجلمارك " قانون " لنظام
 املوحد

لدول جملس التعاون



 اإليضاحية املذكرة

 اجلمارك املوحد " قانون " لنظام

 لدول اخلليج العربية لدول جملس التعاون
 ــــــــــــــ

 جلنة فنية من الدول أعدته الذي ـ لدول جملس التعاون الجمارك الموحد نظام قانون وضع
 . ليفي باألحكام اخلاصة بالشؤون اجلمركية وينظم عالقة اجلمارك باملتعاملني معهـا ـ األعضاء بالس

 . يتضمن أحكام وإجراءات دخول البضائع لدول الس وخروجها منها وعبور البضائع عرب أراضيها وهو
 . حقوق املوظفني العاملني بتلك اإلدارات " القانون " ح هذا  النظام ويوض

 محاية اتمع من خالل مراقبة دخـول وخـروج األشـخاص إىل " القانون " يهدف هذا النظام و
 . ووسائط النقل والبضائع

 اليت األداة القانونية يعد مادة ، حيث ) 179 ( حتتوي على اً باب ) 17 ( يف " القانون " يقع هذا النظام و
 وحتديد املناطق اليت ختضع للرقابة اجلمركية ، وطبيعة اإلجراءات اجلمركية يف الدوائر اجلمركية تنظم عمل

 ، ومنـها اجلمارك الربية والبحرية واجلوية ومجارك الربيد ، واليت تطبق يف خمتلف العمليـات اجلمركيـة
 وهو األداة اليت يتم . " الترانزيت " والعبور واإلدخال املؤقت ، وإعادة التصدير ، , التصدير و االسترياد ،

 مجيعها اجلمركية على البضائع الواردة ، وهي " الرسوم " مبوجبها  تطبيق التعرفة اجلمركية واستيفاء الضريبة
 ىل تشجيع صناعاا ومشروعاا الوطنية مع توسيع إ و ة دولي تدعم االجتاه اىل جعل دول الس سوقاً نظم

 . زيادة صادراا دائرة معامالا و

 واإلعفـاء مـن الرسـوم ، حتديد مراحل ختليص البضـاعة " القانون " كما يتضمن هذا النظام
 وأحكام وشروط اإلدخال املؤقت للبضائع دون استيفاء رسوم وضرائب مجركيـة ، والضرائب اجلمركية

 ألحكام اخلاصـة إىل ا افة عليها ، و حتديد املستندات املطلوب تقدميها للجمارك لتخليص البضائع ، باإلض
 بإنشاء املناطق واألسواق احلرة ، وتنظيم عمل املخلصني اجلمركيني وشروط حصوهلم على رخص مزاولة

. التخليص اجلمركي ، و معاجلة املخالفات اجلمركية  وقضايا التهريب



 - 74 - ) قانون اجلمارك لدول جملس التعاون (

 ل العربيـة أحدث النظم والقوانني اجلمركية لدول الس والدو " القانون " هذا النظام روعي يف و
 منظمة التجـارة العامليـة واتفاقية خصوصية دول الس وطبيعة دور اجلمارك فيها ، إىل مراعاة باإلضافة

) WTO ( منظمة اجلمارك العاملية االتفاقيات املنبثقة عن و ) WCO ( . 

 دول الس يف الدورة العشرين للمجلس األعلى اليت ل نظام قانون الجمارك الموحد أقر وقد
 م ، على أن يطبق بشكل استرشاديِ 1999 الرياض باململكة العربية السعودية يف شهر نوفمرب يف دت عق

 العامة من مالحظات إىل األمانة وفـق ما يـرد يراجع ملدة عام من تاريخ إقراره من الس األعلى ، وأن
 رك يف الدول األعضـاء يف للعمل به بشكل إلزامي يف مجيع إدارات اجلما حوله من الدول األعضاء متهيداً

 . م  2000اية عام
 يف إدارات نظام قانون الجمـارك الموحـد ب ولضرورة استكمال اجلوانب الالزمة للعمل

 اجلمارك بدول الس ، ومراجعة مالحظات الدول األعضاء حوله ، واالنتهاء من إعداد املذكرة التفسريية
 ة العامة على الس األعلى يف دورته احلاديـة والعشـرين عرضت األمان ـ والالئحة التنفيذية اخلاصة به

 قرر الس األعلى يف دورته احلادية والعشرين اليت عقدت ف ، لعام آخر " القانون " متديد العمل ذا النظام
 بشكل استرشادي ملدة عام آخـر ، به متديد العمل " م 2000 يف املنامة بدولة البحرين يف شهر ديسمرب

ـــ بشكل إلزامي يف مجيع إدارات اجلمارك بدول الس ابتداء من يناي على أن يطبق  م 2002 ر عامـ 
. 

 توحيد اإلجراءات اجلمركيـة يف هو مجركي موحد لدول الس " قانون " جود نظام واهلدف من و
 ت م اإلجـراءا ي يف تعزيز التعاون يف جمال اجلمارك  وتنظ ، واملسامهة مجيع إدارات اجلمارك بدول الس

 م عالقة هذه اإلدارات باملتعاملني معها بدول الس ، حبيـث ال جيـد ي اجلمركية يف دول الس ، وتنظ
 . اإلجراءات اجلمركية يف أي من دول الس يف املتعامل مع إدارات اجلمارك يف هذه الدول أي اختالف

 ويـدعم األعضاء ، كومية بالدول عالقة إدارات اجلمارك ببقية اإلدارات احل " القانون " ينظم هذا النظام و
 األسس للعمل باالحتاد اجلمركي د أحد عامل اخلارجي ، الذي يع وبقية دول ال التبادل التجاري فيما بينها ،

. لدول الس



 - 75 - ) قانون اجلمارك لدول جملس التعاون (

 الباب األول
 ة عام أحكام و ريفات تع

 ل جملـس اجلمارك املوحد لـدو " قانون " نظام ( تطرق هذا الباب إىل تعريف اسم هذا النظام بـ
 ن تسري أحكامه أ ونص على . و تضمن تعريفات للعبارات الواردة فيه ) . التعاون لدول اخلليج العربية

 أجاز إنشاء مناطق حرة عليها وخضوع كـل و ، على األراضي اخلاضعة لسيادة الدولة ومياهها اإلقليمية
 ن متـارس أ احلق إلدارة اجلمارك ) 5 ( أعطت املادة و . البضائع اليت تدخل الدولة أو خترج منها ألحكامه

 مياهها اإلقليمية ضـمن و صالحياا يف الدوائر اجلمركية والنطاق اجلمركي وعلى امتداد أراضى الدولة
 " . القانون " النظام هذا الشروط احملددة يف

 رتبط من الوزير املختص الذي ت بقرار فإن ذلك يصدر وإلغائها أما فيما يتعلق بإنشاء الدوائر اجلمركية
 . وكذلك احلال فيما يتعلق بتحديد اختصاصات الدوائر اجلمركية وساعات العمل فيها ، به إدارة اجلمارك

 يقصد و . على عدم جواز القيام باإلجراءات اجلمركية إال يف الدوائر اجلمركية ) 8 ( املادة نصت و
 مـن ذلـك هذه املـادة ستثنت ا و . عند دخول البضاعة للدائرة اجلمركية املطبقة تلك اإلجراءات ذه

 . املوحد " القانون " من النظام ) 53 ( احلاالت اليت حيدد قواعدها املدير العام ، وذلك بتطبيق نص املادة

 الباب الثاين
 تطبيق التعرفة اجلمركية أحكام

 : تضمن هذا الباب مبادئ تطبيق التعرفة اجلمركية وفقاً ملا يلي

 املقررة يف التعرفـة " الرسوم " ع اليت تدخل الدولة للضرائب على إخضاع البضائ ) 9 ( نصت املادة
 " القانون " اجلمركية وللضرائب والرسوم األخرى ، واستثنت من ذلك ما استثين مبوجب أحكام هذا النظام

 من خالل التنسيق املشترك صادية املوحدة لدول الس أو أي اتفاقية دولية أخرى ت أو مبوجب االتفاقية االق
. لس بني دول ا
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 اجلمركية يف احلاالت اليت تطرقـت " ألرسوم " و اهلدف من حصر االستثناء من اخلضوع للضريبة
 إليها هذه املادة ـ هو قيام االحتاد اجلمركي بني دول الس ، والذي يقوم على أساس نقطـة الـدخول

 . اجلمركية جتاه العامل اخلارجي " الرسوم " الواحدة والتحصيل املشترك للضريبة

 نسـبة ( وهي إما أن تكون مئويـة " الرسوم " أسس استيفاء الضريبة ) 10 ( حددت املادة و
 على كل وحدة مـن البضـاعة ، مقطوعاً مبلغاً ( أو نوعية ) راض اجلمركية غ لأل مئوية من قيمة البضاعة

 املـادة أجازت هذه و . ) كالوزن أو العدد أو املساحة أو احلجم ، وغريها من املواصفات اخلاصة بالبضاعة
 ويقوم هذا على أساس اجلمع بني الفئتني املئوية ، اجلمركية مئوية ونوعية معاً " الرسوم " أن تكون الضريبة

 . والنوعية للنوع الواحد من البضاعة

 حسب ) 11 ( في المادة الجمركية أو تعديلها أو إلغائها " م الرسو " ولقد ترك أمر فرض الضرائب
 فق أنظمتها القانونية والدستورية مع مراعاة القرارات التي تصدر األداة القانونية لكل دولة و

 . عن المجلس في هذا الشأن وأحكام االتفاقيات الدولية النافذة

 اجلمركية من تاريخ تسـجيل " الرسوم " وجاءت بقية مواد هذا الباب لبيان خضوع البضائع للضريبة
 البضائع اليت انتهت مدة إيداعها عند وجوب تصفية " الرسوم " الضرائب أحكام وبيان ، البيان اجلمركي

 حددت التعرفة الواجبة التطبيق يف يف املستودعات ، وخروج هذه البضائع من املناطق واألسواق احلرة ، و
 . البضائع اليت تعرضت للتلف ، أو حاالت حاالت البضائع املهربة أو اليت يف حكمها

 الباب الثالث
 املنع والتقييد

 ، وهذا منها عن كل بضاعة تدخل الدولة أو خترج مجركياً بياناً ذا الباب املستوردين بأن يقدموا ألزم ه
 البيان يعد املستند الرمسي الذي يقدم للجمارك مرفقاً به مجيع املستندات املتعلقة بالبضاعة ، على أن تعرض

نقطة دخول البضـاعة ، سـواء ل أو مركز مجركي على أقرب دائرة اجلمركي البضائع املذكورة يف البيان
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 و تضمن الباب حظر رسو وسائل النقـل البحريـة إال وفـق الشـروط . م جوية أ م حبرية أ أكانت برية
 )  . 21 ، 20 ( واألوضاع احملددة يف املادتني

 فتتعلق بالطائرات القادمة والطائرات املغادرة ، وشروط اهلبوط واإلقالع وفق األحكام ) 22 ( أما املادة
 . فيها الواردة

 املنـاطق يف فقد حظرت على وسائل النقل الربية دخول الدولة أو اخلروج منها إال ) 23 ( أما املادة
 اإلدارة اجلمركية بالشروط واإلجراءات ) 24 ( وألزمت املادة . اليت توجد فيها دوائر أو مراكز مجركية

 " أو أي نظـام " القانون " الفة هلذا النظام املتعلقة مبنع دخول أو خروج أو عبور البضائع املمنوعة أو املخ
 . آخر أو قرار " قانون

 الباب الرابع
 العناصر املميزة للبضائع

 حيـث ) النـوع – القيمة – املنشأ ( تضمن هذا الباب إيضاحاً وحتديداً للعناصر املميزة للبضائع
 الدوليـة طار املنظمات االقتصـادية ختضع البضائع املستوردة إلثبات املنشأ وفق القواعد املتفق عليها يف إ

 من الالئحة التنفيذية متفقاً ) 1 ( واملادة " القانون " من النظام ) 26 ( ادة ـ واإلقليمية النافذة وجاء نـص امل
 مع النصوص الواردة يف اتفاقية القيمة املنبثقة عن منظمة التجارة العاملية ، حيث تركت احتسـاب قيمـة

 " . القانون " لألحكام واألسس احملددة تفصيالً يف الالئحة التنفيذية للنظام البضاعة لألغراض اجلمركية وفقاً
 فقد حددت املستندات املطلوب إرفاقها ببيان االسترياد وطبيعة هذه املستندات ومعاجلـة ) 27 ( أما املادة
 لبضائع حددت قيمة ا ) 28 ( يف حني أن املادة . تعذر املستورد يف تقدمي هذه املستندات للجمارك حلاالت

 وصول البضاعة إىل املصدرة بأا هي قيمتها وقت تسجيل البيان اجلمركي مضافا إليها مجيع النفقات حىت
 فقد نصت على أن تصنف البضائع اليت ال يوجد هلا ذكر يف جـدول ) 29 ( أما املادة . الدائرة اجلمركية

 ية ذا الشأن ، وهي اجلهة املعتمـدة وفق ما يصدر عن منظمة اجلمارك العامل ه التعرفة اجلمركية وشروحا ت
، أما البضائع اليت ختضع لفقرات فرعية حملية يف جدول التعرفة والـيت الدويل جلميع ما يتعلق بالتصنيف
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 تزيد على ستة أرقام ، فيتم تصنيفها يف إطار جملس التعاون لدول اخلليج العربية على اعتبار أن اجلـدول
 . املعمول به ) H.S ( وفق النظام املنسق قد جاء ول جملس التعاون املوحد لتصنيف وتبويب السلع لد

 الباب اخلامس
 االسترياد والتصدير

 اليت تضمنت األحكام اخلاصة " القانون " من النظام ) 46 إىل 30 ( وقد مشل هذا الباب املواد من
 يتبعها ـ عند االسترياد باالسترياد والتصدير ، حيث مت حتديد القواعد واألسس واإلجراءات اليت جيب أن

د ، بحريـة أو التصدير ـ الناقلون للبضائع عرب وسائل النقل اجلوية والربية وال  أو عـن طريـق الربـي
 واملستندات اليت يتعني تقدميها للسلطات اجلمركية ومواعيد تقدميها ، وكذلك البيانات الـيت جيـب أن

 لني مراعاا عند عمليات الشحن والتفريغ وحدود تتضمنها هذه املستندات والضوابط اليت يتعني على الناق
 . حدود البالد ها مسؤوليتهم عن البضائع اليت ينقلوا عند اجتياز

 وذلك ، من عناصر التيسري يف العمليات اجلمركية مهماً اً من هذا الباب عنصر ) 46 ( أتت املادة و
 ، عند التخليص اجلمركي علـى البضـائع وسائل التقنية احلديثة يف تبادل املعلومات الكترونياً باستخدام

 . وذلك وفق القواعد اليت حيددها الوزير أو اجلهة املختصة

 الباب السادس
 مراحل التخليص اجلمركي

 إيضاحاً ملراحل التخليص اجلمركي وبشكل تفصيلي من حيث تقـدمي البيـان الباب تناول هذا
 أعطى املدير العام صالحية حتديد الوثائق الواجب ، حيث اجلمركي وفقاً للنماذج املعتمدة يف إطار الس

 وحاالت التخليص عند عدم إبراز إرفاقها مع البيانات اجلمركية واملعلومات الواجب أن تتضمنها الوثائق
 للشروط اليت حيددها وذلك وفقاً ، وفق الضمانات النقدية أو املصرفية أو التعهدات هذه الوثائق يف حينها

 ألصحاب البضائع أو من ميثلهم االطالع على بضائعهم قبل تقدمي " القانون " وقد أجاز النظام . م دير العا امل
 البيان اجلمركي ، كما أن هلم أو من ميثهم حق االطالع على البيانات اجلمركية واملستندات اجلمركية اليت

. ختصة و الرمسية امل أ ال جيوز لغريهم االطالع عليها ، باستثناء اجلهات القضائية
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 حق املوظف املختص باإلدارة مبعاينة البضائع كلياً أو جزئياً ) 59 إىل 52 من ( املواد وقد عاجلت
 املعاينة وانتقال البضـائع وضـرورة إجراءات املعمول ا ، وتطرقت إىل األنظمة حسب كل حالة ووفق

 خذ التحاليل على البضائع وحالة يف فتح الطرود وأ اإلدارة حضور املالك للبضاعة عند إجراء املعاينة وحق
 اختالف الواقع الفعلي للبضاعة عما ورد يف املستندات املرافقة وحاالت النقص يف املستندات اليت توضح

 . يف إعادة املعاينة وغريها من أمور تتصل باملوضوع اإلدارة نوعية البضاعة ومواصفاا وحق

 ملعاينة يف الدوائر اجلمركية ملا يصطحبه املسافرون فقد تناولت موضوع التصريح وا ) 60 ( املادة أما
 تشكيل جلنة أسـعار ) 61 ( عاجلت املادة و . و يعود إليهم وفق األصول والقواعد اليت حيددها املدير العام أ

 تنشأ بني الدائرة و قد كون مهمتها حل اخلالفات اليت ت من موظفي اإلدارة مبوجب قرار يصدره املدير العام
 رة ، وذلك وفق ـ ن ذوي اخلب ـ ة حول قيمة البضائع املستوردة ، وهلا االستعانة مبن تراه م أصحاب العالق

 دون اإلخالل حبق املستورد " القانون " النظام من هذا ) 26 ( التدابري واإلجراءات املنصوص عليها يف املادة
 . القضاء يف التظلم أمام

 الك البضاعة حول قيمة البضـاعة الف بني موظف اجلمارك وم حاالت اخل ) 62 ( املادة وعاجلت
 وبينت هذه املادة وحـق . حالته إىل جلنة الفصل يف القيمة إ و أ إىل املدير العام لتسوية اخلالف األمر بإحالة

 . املدير يف اإلفراج عن البضاعة حسب الضمانات الواردة يف هذه املادة وشروطها

 األخرى اجلمركية والرسوم " الرسوم " تناولت موضوع تأدية الضرائب ) 66 إىل 63 من ( املواد
 . عن البضائع حبسب القواعد والشروط اليت حيددها املدير العام واإلفراج

 الباب السابع

 اجلمركية " الرسوم " وضاع املعلقة للضرائب أل ا

 اجلمركية " الرسوم " ورد الضرائب

 آخر إىل ع ونقلها من مكان تناول هذا الباب معاجلة األوضاع اليت ميكن مبوجبها اإلفراج عن البضائ
اجلمركية ، " الرسوم " عليها ، وهي األوضاع املعلقة للضرائب " الرسوم " داخل الدولة دون تأدية الضرائب
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 ق هذا الباب إىل نظام رد الضرائب ر تط و . اجلمركية يف حالة تعليق " الرسوم " أي تكون فيها تلك الضرائب
 وذلك ، اجلمركية اليت سبق سدادها " الرسوم " بإعادة الضرائب اجلمركية وهو النظام الذي يسمح " الرسوم "

 : والقواعد التالية ألحكام ل عند خروج هذه البضاعة من البالد وفقاً

 " عن البضائع بتقدمي كفالة نقدية أو ضمان مصريف يعادل ما يترتب عليها من ضرائب إلفراج ا . 1
 عن هذه الكفاالت اإلفراج ام ويكون مجركية وفق التعليمات اليت يصدرها املدير الع " رسوم

 . اإلبراء شهادات إبراز والضمانات بعد

 حالة عبور البضائع أراضي دول الس وفق أحكام األنظمة واالتفاقيات الدولية النافذة كاتفاقيـة . 2
 ولية الناقل وفق التعليمات اليت ؤ للدول العربية وحسب املسارات احملددة وعلى مس ) الترانزيت ( العبور

 . ما الطرق واملسالك وشروط النقل فتحدد بقرار من الوزير أو اجلهة املختصة أ . صدرها املدير العام ي

 وجود البضائع داخل مستودعات الدائرة اجلمركية وفق الشروط والقواعد اليت حيددها املدير العام . 3
. 

 قواعـد والشـروط وحتـدد ال ، القانونية لكل دولـة باألداة احلرة اليت تنشأ واألسواق املناطق . 4
 . اجلمركية اخلاصة ا بقرار من الوزير أو اجلهة املختصة مع تأكيد رقابة اجلمارك عليها واإلجراءات

 وأشـارت . احلـرة واألسواق املناطق إيل فقد حددت البضائع اليت حيظر دخوهلا ) 80 ( املادة أما
 يف حـني . املعمول ا األنظمة وفق إال أخرى إىل عدم جواز نقل البضائع من منطقة حرة إىل ) 83 ( املادة

 األجنبية داخل الدولة معاملة البضائع إىل على معاملة البضائع اخلارجة من املنطقة احلرة ) 85 ( نصت املادة
. 

 . ولة عن املخالفات اليت يرتكبها موظفوها ؤ املنطقة احلرة مس إدارة ) 87 ( وقد اعتربت املادة

ت للبضـائع ف ) 94 إلى 89 من ( أما المواد  قد أوضحت األحوال التي يسمح فيها باإلدخال المؤـق
 إخراجها ومن ثم مؤقتة حيث يسمح بإدخالها البالد بصفة ، للسوق المحلي ة غير المستورد

 المدة القانونية المسموح بها لوجودهـا وانتهاء األغراض تلك د من البالد ثانية بعد استنفا
. داخل البالد
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 مراعاة مع دخال املؤقت إل ح بإدخال السيارات السياحية للبالد وفق نظام ا كما أشارت إىل السما
 . الشأن االتفاقيات الدولية الصادرة ذا

 " الرسـوم " للضـريبة اً أو جزئي اً كلي " الرسوم " حاالت رد الضرائب إىل ) 97 ( وقد تطرقت املادة
 حسب الشروط اليت حتـددها الالئحـة التصدير إعادة اجلمركية املستوفاة عن البضائع األجنبية يف حالة

 . التنفيذية

 الباب الثامن
 االعفاءات

 من ( يف املواد ، وذلك اجلمركية " الرسوم " ويتضمن هذا الباب األحكام اخلاصة باإلعفاء من الضريبة
 : السلع واملواد التالية وقد مشل اإلعفاء . ) 106 اىل 98

 . مركية املوحدة لدول جملس التعاون السلع املتفق على إعفائها يف التعرفة اجل . 1

 السلع اليت ترد للهيئات الدبلوماسية والقنصلية واملنظمات الدولية ورؤساء وأعضـاء السـلكني . 2
 الدبلوماسي والقنصلي املعتمدين لدى الدولة وفق االتفاقيات الدولية والقوانني والقرارات النافـذة

 اخلاصة بالشـروط واإلجـراءات املتعلقـة ) 100 ( دة بشرط املعاملة باملثل ، مع مراعاة أحكام املا
 " . القانون " من هذا النظام ) 99 ( بالبضائع املعفاة مبوجب املادة

 من ذخـائر وأسـلحة " قوى األمن الداخلي " ما يستورد للقوات املسلحة جبميع قطاعاا و . 3
. خل إ . . .
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 اخلارج أو اخلاصة يف املقيمني األمتعة الشخصية واألدوات املرتلية املستعملة اخلاصة باملواطنني . 4
 وذلك وفق الشروط الـيت حيـددها . باألجانب حني قدومهم ألول مرة بقصد اإلقامة يف الدولة

 . املدير العام

 . األمتعة الشخصية واهلدايا اليت جيلبها املسافرون وفق الشروط اليت حتددها الالئحة التنفيذية . 5

 بط والشروط احملددة يف الالئحة التنفيذيـة املرافقـة مستلزمات اجلمعيات اخلريية وفق الضوا . 6
 " . القانون " للنظام

 البضـائع . اجلمركية مثـل " الرسوم " واملعفاة من الضرائب ) 105 ( احلاالت احملددة يف املادة . 7
 إىل والبضائع األجنبيـة املعـادة . ىل خارج الدولة إ ذات املنشأ الوطين املعادة اليت سبق تصديرها

 كمـال إل والبضائع اليت صدرت مؤقتـاً . اخلارج إىل تصديرها إعادة نه سبق أ يثبت البالد اليت
 . إصالحها صنعها أو

 الباب التاسع
 رسوم اخلدمات

 ن تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمستودعات التابعة أ على ) 107 ( نصت المادة
 ى التي تقتضيها عملية خزن لرسوم التخزين والمناولة والتأمين والخدمات األخر ـ للدائرة

 ن يتجاوز رسم أ وال يجوز بأي حال من األحوال . للمعدالت المقررة البضائع ومعاينتها وفقاً
 فلها استيفاء المستودعات جهات أخرى وإذا أدارت . التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة

 المادة إخضاع أجازت هذه و . هذه الرسوم وفق النصوص والمعدالت المقررة بهذا الشأن
البضائع لرسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات ، وأن تحدد
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 الخدمات الواردة في هذه المادة وشروط استيفائها بموجب قرار يصدره الوزير أو الجهة
 . المختصة

 الباب العاشر
 املخلصون اجلمركيون

 ت ـ أعط و ، ) 108 ( لك في المادة وذ ته ــ لص الجمركي وصف ـ عرف هذا الباب المخ
 طني دول مجلس التعاون الطبيعيين واالعتباريين ا حق مزاولة هذه المهنة لمو ) 109 ( ادة ـ الم

 . بعد الحصول على ترخيص بذلك من اإلدارة

 الباب احلادي عشر
 دارة وواجبام إل حقوق موظفي ا

 الجانب : هما مهمين ، ة بجانبين تناول هذا الباب الطبيعة الخاصة لعمل موظفي الجمارك المتعلق
 األمني الذي يتمثل في الحيلولة دون دخول مهربات أو ممنوعات للدولة عن طريق المنافذ

 و . الجمركية " الرسوم " يتمثل في تحصيل الضرائب االقتصادي الذي جانب ال الجمركية ، و
 " القانون " هذا النظام وأعطاهم ، الحوافز التي تمنح لهم حقوق موظفي اإلدارة وواجباتهم و نظم

 لى السماح لموظفي الجمارك بحمل السالح على إ تطرق هذا الباب و . لقضائية ا سلطة الضبط
 يحدد هؤالء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة ، وألزم السلطات المدنية أن

. لب طة بهم عند الط و المن ات والعسكرية وقوى األمن الداخلي مساعدتهم في تنفيذ المهم
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 الباب الثاين عشر
 النطاق اجلمركي

 : ويتضمن هذا الباب أحكام النطاق اجلمركي

 من املادة ) 9 ( خاصة به ، حسب ما ورد يف الفقرة ن للنطاق اجلمركي أحكاماً أ ) 121 ( بينت املادة
 الواقعة ما بني ، اليت أوضحت أن النطاق اجلمركي البحري يشمل منطقة البحر " القانون " الثانية من هذا النظام

 ويشمل النطاق اجلمركي الربي األراضي الواقعة ما بني الشواطئ أو . الشواطئ واية حدود املياه اإلقليمية
 أخضع هذا وقد . احلدود الربية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية حيدد بقرار من الوزير أو اجلهة املختصة

 مجركية مرتفعة " رسوم " وعة واملقيدة واخلاضعة لضرائب النص ألحكام النطاق اجلمركي ، البضائع  املمن
 مثل هذه البضائع يف وجود وكذلك البضائع األخرى اليت يعينها املدير العام بقرار منه ، ويأيت هذا النص معترباً

 كام ألح اً هذه املناطق خاضعاً لألحكام اخلاصة بالنطاق اجلمركي اليت عادة ما جتعل تنقل مثل هذه البضائع خاضع
 . داخل الدولة إىل خاصة للحيلولة دون ريبها

 الباب الثالث عشر
 القضايا اجلمركية

 القانون " هذا النظــام أحكام يف مهماً ويتناول هذا الباب موضوع القضايا اجلمركية اليت تعد جانباً
 : وفقا ملا يلي "

 وابط والصالحيات الواردة يف هذه تتعلق بالتحري عن التهريب وفق الض ) 128 إىل 122 من ( املواد
 املواد مثل الكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيش األشخاص وحجز البضائع واالطالع على املستندات
 والسجالت واملراسالت وغريها وحق التحفظ على أي شخص يف حالة االشتباه وفق القواعد اليت يصدر بشأا

 ممارسة العمل خارج النطاقني أن ) 126 ( من املادة ) 3 ( الفقرة أوضحت وقد . قرار من الوزير أو اجلهة املختصة
. لدولة يكون داخل حدود ا اجلمركيني
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 ن أ حددت تنظيم حمضر الضبط وبينت العناصر الرئيسية اليت جيب ) 134 اىل 129 من ( املواد
 نقص فـي هذا احملضر سبباً ال يعد وال ، هذا احملضر حجة فيما يتعلق بالوقائع املادية دت وقد ع . يتضمنها
 . لبطالنه

 أو جرم التهريب واألشياء اليت ـ موضوع املخالفة ـ وأجازت للدائرة اجلمركية حجز البضائع
 كانت إذا إال وكذلك وسائط النقل املختلفة باستثناء تلك الوسائط املعدة لنقل الركاب ، ، استعملت إلخفائها

 إذا التصرف يف املواد املهربة أو اليت شرع يف ريبها يف ارة احلق ولإلد . صا لغرض التهريب و قد أعدت خص
 . الدولة يف كانت من نوع املخدرات وما يف حكمها وفق األنظمة والقوانني املعمول ا

 وأجازت تناولت احلجز االحتياطي للبضائع املهربة وتنظيم هذه العملية ، ) 137 إىل 135 من ( املواد
 كما . " الرسوم " للضرائب ستعملت إلخفائها ووسائط النقل وضبط مجيع املستندات ضماناً حجز األشياء اليت ا

 من السلطات املختصة بتوقيع احلجز التحفظي على أن يستصدر أمراً ـ عند االقتضاء ـ أجازت للمدير العام
 خلزينة العامة فرض حلقوق ا وللمدير العام عند الضرورة وضماناً . ولني عن التهريب ؤ أموال املخالفني واملس

 حاالت القبض يف جرائم التهريب املتلبس ا ، وقد حددت . املكلفني أو شركائهم أموال تأمني مجركي على
 املقبوض عليهم يقدم أن على ، وغريها من أمور تنظيم عملية القبض ، ومقاومة رجال اجلمارك أو رجال األمن

 . ض عليهم ساعة من وقت القب 24 احملكمة املختصة خالل إىل

 فتناولت منع املخالفني واملتهمني بالتهريب من السفر بقرار من املدير العام يف حالة ) 138 ( املادة أما
 قدم املخالف ذا ويلغى هذا القرار إ ، والغرامات " الرسوم " عدم كفاية قيمة املواد املضبوطة لتغطية الضرائب

 . قيمة املواد املضبوطة كافية لتغطية املبالغ املطالب ا ن أ تبني إذا كفالة تعادل قيمة املبالغ املطالب ا أو

 الغرامات اجلمركية عدت و ، املخالفات اجلمركية وعقوباا ) 141 ىل إ 139 من ( تناولت املواد و
 ، العفو العام أحكام لإلدارة وال تشملها مدنياً تعويضاً " القانون " احملصلة واملصادرات املنصوص عليها يف النظام

 كانت املخالفات مرتبطة إذا يكتفى بالغرامة األشد أن على ة ، تقع العقوبة على كل خمالفة على حد أن يتوجب و
. ببعضها بشكل ال حيتمل التجزئة
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 " القانون " من النظام ) 143 ( ادة ـ يف حكم التهريب املنصوص عليها يف امل عد وفيما عدا احلاالت اليت ت
 غرامة مالية وفق القواعد اليت حتددها الالئحة ت يات الدولية النافذة فرض ، ومبا ال يتعارض ونصوص االتفاق

 " . القانون " من هذا النظام ) 141 ( التنفيذية على املخالفات املشار إليها يف املادة

 تناولتا موضوع التهريب وتعريفه واحلاالت اليت تدخل يف حكم التهريب ) 143 ، 142 ( املادتان
 ا تلك البضاعة املمنوع تصديرها من البالد أ ) 143 ( من املادة " 14 " الفقرة ت أوضح وقد . بشكل تفصيلي
 الواقعة ريباً يعد وأن عدم التقيد بذلك ، مسح بتصديرها بشرط ارجاعها مرة أخرى للبالد ولكن استثناًء

 بشكل ياً وال جزائ ؤ مس يعد ولية اجلزائية وحددت من الذي ؤ حددت املس فقد ) 144 ( ادة ــ امل أما . مجركياً
 . حمدد

 التهريب الشروع يف اجلمركي أو حددت العقوبات املقررة على عملية التهريب ) 145 ( ة املاد
 ) . 145 ( املادة تلك بغرامات ورد نصها يف

 ن يصدر أ وأعطت احلق للمدير العام ، تناولت املالحقات اإلدارية ) 149 اىل 147 من ( املواد
 أجازت التظلم لدى الوزير أو اجلهة و . وبينت إجراءات التحصيل ، ب القرارات الالزمة لتحصيل الضرائ

 و تعديله أو أ وللوزير أو اجلهة املختصة تثبيت قرار التغرمي ، املختصة من قرارات التغرمي خالل مدة حمددة
 . ه ؤ إلغا

 بناء على طلب إال فقد نصت على عدم جواز حتريك الدعوى يف جرائم التهريب ) 150 ( املادة إما
 . خطي من املدير العام

 أعطت احلق للمدير العام أو من يفوضه و على قواعد التسوية بطريقة املصاحلة ، ) 151 ( نصت املادة
 سواء قبل رفع الدعوى أو خالل النظر فيها وقبل صدور احلكم ، عقد تسوية صلح يف قضايا التهريب احلق يف

 من هذا النظام ) 145 ( رامات اجلمركية اليت نصت عليها املادة وذلك باالستعاضة عن اجلزاءات والغ ، االبتدائي
 . ن يصدر دليل التسويات الصلحية بقرار من الوزير أو اجلهة املختصة أ و ، " القانون "

 فقد حددت قيمة التسوية الصلحية وفق ما هو ) 151 ( ومع مراعاة أحكام املادة ) 152 ( املادة أما
. هذه املادة يف وارد بشكل مفصل
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 . املصاحلة عليها إجراء ن تسقط الدعوى بعد أ ب ) 153 ( قضت املادة و
 ولية والتضامن يف جرائم التهريب ؤ قد تناولت موضوع املس ف ) 160 إىل 154 من ( ما املـواد أ

 ـ اليت تودع فيها البضائع واألماكن اخلاصة احملالت ي مستثمر ) 155 ( وعدت املادة . وحددت قواعدها
 مستثمرو احملالت واألماكن العامة وموظفوها أما . مسئولني عنها ـ جرمية التهريب موضوع املخالفة أو

 ما مل يثبتوا عدم علمهم ذه البضائع ني ول ؤ مس فهم وكذلك أصحاب وسائط نقل الركاب وسائقوها ومعاونوهم
 ) 156 ( دة عدت املا ني ـ يف ح . املخالفة أو التهريب وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غري مباشرة هلم بذلك

 املخلصون أما . والغرامات اجلزائية " الرسوم " الكفالء مسئولني يف حدود كفالتهم عند دفع الضرائب
 عن املخالفات وجرائم التهريب اليت يرتكبوا يف البيانات ني مسئول ) 157 ( فقد عدم املادة اجلمركيون

 ن عن أعمال و البضائع مسئول ي ل وناقل أصحاب البضائع وأرباب العم ) 158 ( املادة عدت يف حني . اجلمركية
 . مستخدميهم ومجيع العاملني ملصلحتهم

 أن ) 159 ( املادة عدت اجلمركية والغرامات واملصادرات ، فقد " الرسوم " ما فيما يتعلق بالضرائب أ
 . كانوا شركاء يف التهريب إذا إال ولني عن أداء الغرامات املترتبة على املتوىف ؤ الورثة غري مس

 والغرامات اجلمركية املقررة أو احملكوم ا " الرسوم " أن حتصل الضرائب ب ) 160 ( قضت املادة ما ك
 ولني عن التهريب وفق األصول املتبعة يف حتصيل أموال خزينة الدولة ، ؤ بالتضامن والتكافل من املخالفني أو املس

 . املبالغ املطلوبة الستيفاء وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضماناً

 أجازت تشكيل حماكم مجركية ابتدائية يف كل من اإلدارة والدوائر وفقاً ) 165 إىل 161 من ( املواد
 ومت حتديد اختصاصات هذه احملاكم االبتدائية واالستئنافية وقطعية . كل دولة يف لألداة القانونية املعمول ا

 سائل التنفيذ على أموال املكلفني املنقولة و حتصيل الغرامات وطرق و األحكام الصادرة من احملاكم االستئنافية و
 حبجز ما يكفي من تلك مر للوزير أو اجلهة املختصة حق استصدار أ ) 165 ( وأعطت املادة . وغري املنقولة

. األموال لتسديد املبالغ املطلوبة
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 الباب الرابع عشر
 بيع البضائع

 حيث مت ) 172 إىل 166 من ( يف املواد اإلدارة صة ببيع البضائع اليت حبوزة اخلا األحكام ويتضمن هذا الباب
 املادة أعطت يف حني . ) 166 ( احملددة يف املادة لإلجراءات القواعد اليت تتبع يف بيع البضائع وفقاً إيضاح

 ائع اليت خزنت يف تبيع البض أن احلق بعد انقضاء املهلة اليت حددها الوزير أو اجلهة املختصة يف اإلدارة ) 167 (
 . أو تلك املتروكة يف الدوائر اجلمركية واألرصفة املستودعات اجلمركية أو املوجودة على الساحات

 . سب ما هو وارد يف املادة املذكورة حب فقد حددت البضائع اليت تقوم اإلدارة ببيعها ) 168 ( املادة أما
 يلحق بالبضائع اليت تقوم الذي لعطل أو الضرر ولية عن ا ؤ بعدم حتمل اإلدارة أي مس ) 169 ( وقضت املادة

 . عملية البيع أجراء ارتكبت خطأ بينا يف أا ثبت إذا إال " القانون " هذا النظام أحكام ببيعها مبوجب ة ر اإلدا
 . اليت وردت بالتفصيل يف هذه املادة ، املتعلقة بعملية البيع األحكام بعض ) 170 ( وتضمنت املادة

 األموال الناجتة عن عملية بيع كل يف قد حددت اجلوانب اليت يتم التصرف مبوجبها ف ) 171 ( املادة أما
 . نوع من أنواع البضائع املسموح باستريادها وكذلك املمنوع واملقيد منها

 بينت احلصة العائدة للخزينة من حصيلة الغرامات اجلمركية وقيمة البضائع ووسائط ) 172 ( واملادة
 كما ، اجلمركية والنفقات " الرسوم " وذلك بعد خصم الضريبة % 50 نازل عنها بنسبة النقل املصادرة أو املت

 . وجه صرف النسبة املتبقية بينت أ

 الباب اخلامس عشر
 امتياز ادارة اجلمارك

 املكلفني املنقولة وغري املنقولة أموال اجلمارك امتيازاً عاماً على إدارة ) 173 ( هذا الباب يف املادة أعطى
 وذلك من أجل حتصيل الضرائب ، على مجيع الديون عدا املصروفات القضائية باألفضلية اإلفالس لة حىت يف حا

 اجلمركية والرسوم والضرائب األخرى اليت تكلف بتحصيلها ، وكذلك الغرامات والتعويضات " الرسوم "
. واملصادرات واالستردادات
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 الباب السادس عشر
 التقادم

 على عدم قبول أي مطالبة ) 174 ( حيث نصت املادة ، كام اخلاصة بالتقادم ويتضمن هذا الباب األح
 أعطت و . اجلمركية اليت مضي على تأديتها أكثر من ثالث سنوات " الرسوم " أو دعوى باسترداد الضرائب

 العائدة األخرى والبيانات واملستندات اجلمركية واإليصاالت السجالت بإتالف احلق اإلدارة ) 175 ( املادة
 بعد بإبرازها ملزمة اإلدارة اجلمركية ، وال تكون إجراءاا ل سنة بعد مضي مخس سنوات على االنتهاء من لك

 . أي نسخة أو صورة عنها إعطاء انقضاء تلك املدة ألي جهة من اجلهات أو

 ادم حددت مدة التق ، فقد بالنظم والقوانني األخرى النافذة بالدولة اإلخالل ومع عدم ) 176 ( املادة أما
 . على النحو الوارد يف املادة ، وذلك مل جتر مالحقة بشأا إذا اجلمارك إدارة فيما خيص

 الباب السابع عشر
 أحكام ختامية

 : وتضمن هذا الباب األحكام اخلتامية وفقا ملا يلي

 : ملدير العام ا ) 177 ( أعطت املادة

 العامة من بعض اإلجراءات تسهيال الوزارات والدوائر احلكومية واملؤسسات الرمسية استثناء . 1
. ألعماهلا
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 بيع البضائع املصادرة للوزارات والدوائر الرمسية واملؤسسات العامة التابعة للدولة ، باملبلغ الذي . 2
 ها ، أو التنازل عنها بدون مقابل بقرار من الوزير أو اجلهة ي ل إ أبدت حاجتها إذا يراه مناسباً

 . ة ــ املختص
 الالئحة يف إقرار ق بدول الس احل قد أعطت جلنة التعاون املايل واالقتصادي ف ) 178 ( املادة أما

 حيل بعد نفاذه حمل " القانون " بأن هذا النظام ) 179 ( وضحت املادة كما أ . " القانون " التنفيذية هلذا النظام
 د الدستورية يف كل وذلك يف حدود األنظمة والقواع ء األعضا والقوانني اجلمركية املعمول ا بالدول األنظمة

 . دولة ومبا ال يتعارض معها
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