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مقدمة

يعتبر توحيد األنظمة واإلجراءات الجمركية في دول المجلس
من أهم األسس التي تعمل إدارات الجمارك بالدول األعضاء
على إنجازها ،والتي من بينها ،إيجاد نظام "قانون" موحد
للجمارك لدول مجلس التعاون يوحد اإلجراءات الجمركية في
جميع إدارات الجمارك بدول المجلس ويساهم في تعزيز
التعاون في مجال الجمارك بين الدول األعضاء ،وقد بدأ العمل
لتحقيق هذا الهدف منذ عام 1992م ،وعقدت اللجنة الفنية المكلفة
بهذه المهمة من قبل مدراء عامي الجمارك سبعة عشر اجتماعا ً
لهذا الغرض انتهت باالتفاق على النظام "القانون" المشار إليه.
وحرصا ً على أن يكون هذا النظام "القانون" غير متعارض
وأحكام االتفاقيات الدولية ذات الصلة بعمل الجمارك ومنسجما ً
معها ،فقد قامت األمانة العامة بإرسال نسخ مترجمة للغة
اإلنجليزية منه لكل من منظمة التجارة العالمية ) (WTOومنظمة
الجمارك العالمية ) (WCOإلبداء ما لهما من مالحظات عليه،
وتلقت األمانة العامة مالحظات من كلتا المنظمتين تم عرضها
على اللجنة الفنية المكلفة بمناقشته واتخذت اإلجراء المناسب
حيالها .
وقد أقر النظام "القانون" الموحد للجمارك بدول المجلس في
الدورة العشرين للمجلس األعلى التي عقدت بالرياض خالل
الفترة من  29 – 27نوفمبر 1999م ،على أن يطبق بشكل
استرشادي لمدة عام من تاريخ إقراره من المجلس األعلى ،وأن
تتم مراجعته وفـق ما يـرد لألمانـة العامة من مالحظات حوله
من الدول األعضاء تمهيدا ً للعمل به بشكل إلزامي في جميع
إدارات الجمارك في الدول األعضاء في نهاية عام 2000م .
ولضرورة استكمال الجوانب الالزمة للعمل بالنظام "القانون"
الموحد للجمارك في إدارات الجمارك بدول المجلس ،ومراجعة
مالحظات الدول األعضاء حوله ،واالنتهاء من إعداد المذكرة
التفسيرية والالئحة التنفيذية الخاصة به ،فقد قرر المجلس
األعلى في دورته الحادية والعشرين التي عقدت في المنامة
بدولة البحرين يومي  31 -30ديسمبر 2000م " تمديد العمل
بالنظام "القانون" الموحد للجمارك بدول المجلس بشكل
استرشادي لمدة عام آخر ،على أن يطبق بشكل إلزامي في جميع
إدارات الجمارك بدول المجلس ابتداء من يناير عام 2002م".
وكان قرار المجلس األعلى في دورته الحادية والعشرين
المشار إليه بتمديد فترة العمل بهذا النظام "القانون" في جميع
2

إدارات الجمارك بدول المجلس بشكل استرشادي حتى بداية عام
2002م خطوة اتاحت إلدارات الجمارك واللجان الفنية
المتخصصة بدول المجلس استكمال جميع الجوانب التي من
شأنها توفير العوامل التي تؤدي للتطبيق السليم لهذا النظام
"القانون" ،وتحقيق الغرض الذي أعد من أجله بتوحيد وتسهيل
اإلجراءات الجمركية في الدول األعضاء بما يوفر دعما ً للتبادل
التجاري فيما بينها ،ومع بقية دول العالم ،ووضع األسس المتينة
للعمل باالتحاد الجمركي لدول المجلس .
وبناء على توصية المجلس الوزاري في دورته الحادية
والثمانين التحضيرية باعتماد ما أوصت به لجنة التعاون المالي
واالقتصادي (وزراء المالية واالقتصاد بدول مجلس التعاون)
في اجتماعها الخامس والخمسين ،بشأن النظام "القانون" الموحد
للجمارك بدول المجلس ،قرر المجلس االعلى في دورته الثانية
والعشرين التي عقدت في مسقط يومي  31 – 30ديسمبر
2001م ما يلي :
 - 1الموافقة على التعديالت المقترحة على النظام "القانون"
الموحد للجمارك لدول المجلس واعتماد النظام "القانون"
والئحته التنفيذية ومذكرته اإليضاحية بالصيغ المرفقة
(مرفق رقم . )2
 – 2يبدأ العمل بهذا النظام "القانون" اعتبارا ً من االول من
يناير 2002م .
 – 3يبدأ العمل بالمادتين ( )98 ،9من النظام "القانون"
المتعلقتين بالتعرفة الجمركية الموحدة وآلية التحصيل
وآلية التوزيع في االتحاد الجمركي لدول المجلس مع بدء
العمل باالتحاد الجمركي .
 – 4يتم تطبيق المادة ( )97من النظام "القانون" المتعلقة برد
الضرائب "الرسوم" الجمركية على البضائع األجنبية
المعاد تصديرها الى خارج دول المجلس بعد إصدار
الالئحة التنفيذية الخاصة بها.
 – 5يتم تطبيق أحكام المادة ( )109من النظام "القانون" التي
تعطي الحق لمواطني دول المجلس في ممارسة مهنة
التخليص الجمركي بعد اتفاق لجنة التعاون المالي
واالقتصادي على السماح لمواطني دول المجلس
بممارسة هذه المهنة في الدول االعضاء .
وقد وافق المجلس االعلى في دورته الثالثة والعشرين التي
عقدت في الدوحة بدولة قطر يومي  22 – 21ديسمبر 2002م
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على ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي واالقتصادي حول
تطبيق المادة ( )9الخاصة بالتعرفة الجمركية الموحدة  ،والمادة
( )97الخاصة برد الرسوم الجمركية  ،والمادة ( )98الخاصة
بالبضائع المعفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية  ،والمادة
( )109الخاصة بالسماح لمواطني دول المجلس بممارسة مهنة
التخليص الجمركي.
وقد قرر المجلس األعلى في دورته األربعين (ديسمبر
2019م) التي عقدت في مدينة الرياض بأن تقوم لجنة التعاون
المالي واالقتصادي باعتماد وتنفيذ القرارات الالزمة لمتطلبات
العمل المشترك في إطار االتحاد الجمركي ومن بينها التعديالت
التي تطرأ على قانون الجمارك الموحد ،والدليل الموحد
لإلجراءات الجمركية ،والدليل الموحد لفسح المنتجات األجنبية،
والتعديالت المتعلقة بالتعرفة الجمركية الموحدة.
ويقع هذا النظام "القانون" في ( )17بابا تحتوي على ()188
مادة تتضمن أحكاما تنظم عمل الجمارك وتحديد المناطق التي
تخضع للرقابة الجمركية ،وطبيعة اإلجراءات الجمركية في
الجمارك البرية والبحرية والجوية وجمارك البريد ،التي تطبق
في عمليات االستيراد والتصدير وتطبيق التعرفة الجمركية
واستيفاء الرسوم الجمركية على البضائع الواردة ومراحل
تخليص البضاعة واإلعفاءات واالدخال المؤقت للبضائع،
وتحديدا ً للمستندات المطلوب تقديمها للجمارك للتخليص على
البضائع ،واالحكام الخاصة بإنشاء المناطق واالسواق الحرة،
وتنظيم عمل المخلصين الجمركيين ومعالجة المخالفات
الجمركية وقضايا التهريب ،وتنظيما لحقوق موظفي الجمارك
وواجباتهم ،وبالتالي فإن هذا النظام "القانون" يعتبر األداة
القانونية التي تنظم اإلجراءات الجمركية في إدارات الجمارك
بدول المجلس ،وتنظم عالقة هذه اإلدارات بالمتعاملين معها من
مواطنين ومقيمين أو مستوردين ،بحيث ال يجد المتعامل مع
إدارات الجمارك بالدول األعضاء أي اختالف باالجراءات
الجمركية في أي من دول المجلس ،كما ينظم هذا النظام
"القانون" عالقة إدارات الجمارك ببقية اإلدارات الحكومية
بالدولة .
وقد روعي في إعداد هذا النظام "القانون" أن يستفاد منه في
الوقت الحاضر في العمل الجمركي ،كما يهيىء إدارات
الجمارك بالدول األعضاء لمرحلة االتحاد الجمركي لدول
المجلس فهو يفي بجميع متطلبات قيامه .
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نظام "قانون" الجمارك الموحد
لدول مجلس التعاون
الباب األول
تعاريف وأحكام عامة
المادة ()1
يسمممى هممذا النظممام "القممانون " (نظممام "قممانون" الجمممارك
الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية) .
المادة ()2
يكممون للكلمممات والعبممارات التاليممة حيثممما وردت فممي هممذا
النظمممام "القمممانون" والئحتمممه التنفيذيمممة ومذكرتمممه االيضممماحية،
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السممياق معنممى

المعمماني الموضممحة أمممام كممل منهمما ممما لممم يقممت
آخر :
 - 1المجلس  :مجلس التعاون لدول الخليج العربية .
 - 2الوزير  :الوزير الذي تتبعه اإلدارة العامة للجمارك .
 - 3الجهةةةة المة ةةةة  :السممملطة التمممي تتبعهممما اإلدارة العاممممة
للجمارك .
 - 4المدير العام  :مدير عام الجمارك أو من يماثله ممن الجهمة
المختصممة أو فممي اإلدارة وفممق التنظمميم الممداخلي لجمممارك
الدول األعضاء.
 - 5المدير  :مدير الدائرة الجمركية.
 - 6اإلدارة  :اإلدارة العامة للجمارك .
 - 7الةةداةرة الجمرة ةةة  :النطمماق الممذي يحممدده ال موزير فممي كممل
ميناء بحري أو جوي أو بري أو في أي مكان آخر يوجد
فيممه مركممز لممإلدارة يممرخص فيممه بإتمممام كممل اإلجممراءات
الجمركية أو بعضها.
 - 8النظةةام لالقةةا و "  :القواعممد واألحكممام التممي تممنظم العمممل
الجمركمي وأيمة قواعمد أو أحكممام أخمرة مكملمة أو متممممة
أو معدلة له .
 - 9النطةةةا الجمرةةةة  :الجمممزء ممممن األراضمممي أو البحمممار
الخاضممعة لرقابممة وإجممراءات جمركيممة محممددة فممي هممذا
النظام " القانون" ويشمل :
أ) النطممماق الجمركمممي البحمممري  :ويشممممل منطقمممة البحمممر
الواقعة بين الشواطئ ونهاية حدود المياه اإلقليمية .
ب) النطاق الجمركمي البمري  :ويشممل األراضمي الواقعمة
مممما بمممين الشمممواطئ أو الحمممدود البريمممة ممممن جهمممة وخمممط
داخلممي مممن جهممة أخممرة يحممدد بقممرار مممن المموزير أو
الجهة المختصة .
 - 10الةةةةةج الجمرةةةةة  :الخممممط المطممممابق للحممممدود السياسممممية
الفاصلة بين الدولة وبمين المدول المتاخممة لهما ولشمواطئ
البحار المحيطة بالدولة .
 - 11ال عرفة الجمرة ة  :الجمممممممدول المتضممممممممن مسمممممممميات
البضمممائع وف مممات الضمممريبة "الرسممموم" الجمركيمممة التمممي
تخضع لها ،والقواعد والمالحظمات المواردة فيهما ألنموا
البضائع وأصنافها.
 - 12الضةةةري"ة لالر"ةةةومل الجمرة ةةةة  :همممي المبمممالغ التمممي
تحصل على البضائع وفق أحكام هذا النظام "القانون" .
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 :هي المبالغ التي تحصملها الجممارك مقابمل
 - 13الر"وم
أداء خدمة .
 - 14ال"ضاعة :كل ممادة طبيعيمة أو منمتج حيمواني أو زراعمي
أو صناعي أو فكري .
 - 15ةةوا ال"ضةةاعة  :التسمممية الممواردة فممي جممدول التعرفممة
الجمركية.
 - 16اتفاق ةةة الق مةةة  :تعنممي اتفمماق تطبيممق المممادة السممابعة مممن
االتفاق العام للتعريفات والتجارة لعام 1994م.
 – 17منشةةةل ال"ضةةةاعة  :همممو بلمممد إنتاجهممما سمممواء أكانمممت ممممن
الثروات الطبيعية أم المحصوالت الزراعية أم الحيوانيمة
أم المنتجات الصناعية.
 - 18ال"ضةةةةةاةم الممنوعةةةةةة  :البضمممممائع التمممممي تمنمممممع الدولمممممة
استيرادها أو تصديرها باالستناد إلى أحكام هذا النظمام "
القانون" أو نظام " قانون" آخر .
 - 19ال"ضةةاةم المق ةةةدة  :البضمممائع التمممي يكمممون اسمممتيرادها أو
تصديرها مقيدا ً بموجب أحكام همذا النظمام "القمانون " أو
أي نظام "قانون" آخر .
 - 20الم در  :البلد الذي استوردت منه البضاعة .
 - 21المس ورد  :الشخص الطبيعمي أو االعتبماري المذي يقموم
باستيراد البضاعة.
 - 22ال ُم در  :الشمممخص الطبيعمممي أو االعتبممماري المممذي
يقوم بتصدير البضاعة .
 - 23ب ةةا الومولةةة لالما فس ة ل  :المسممتند الممذي يتضمممن
وصمممفا ً شمممامالً للبضمممائع المشمممحونة علمممى وسمممائل النقمممل
المختلفة .
 - 24المنطقةةة الوةةرة  :جممزء مممن أراضممي الدولممة تمممارس فيممه
األعمال التجارية أو الصناعية بموجب األنظمة الخاصة
بهمممما ،وتعممممد أي بضمممماعة داخلممممة إليهمممما خممممارج المنطقممممة
الجمركيمممممة .وال تخضمممممع تلمممممء البضمممممائع لإلجمممممراءات
الجمركية المعتادة .
 – 25السةةو الوةةرة  :البنمماء أو المكممان المممرخص لممه الممذي
تود فيه البضائع في وضمع معلمق للضمرائب " الرسموم
" الجمركية لغايات العرض والبيع.
 - 26ال" ا الجمرة  :بيان البضاعة أو اإلقرار أو التصريح
المممذي يقدممممه صممماحب البضممماعة أو ممممن يقممموم مقاممممه،
ويتضمممن تحديممد العناصممر المميممزة للبضمماعة المصممرح
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عنهمممما وكمياتهمممما بالتفصمممميل وفممممق الحكممممام هممممذا النظممممام
"القانون" .
 - 27المةة  :المكممان أو البنمماء المعممد لخممزن البضممائع مؤقتما ً
بانتظممار سممحبها وفممق أحممد األوضمما الجمركيممة ،سممواء
أكانمممت اإلدارة تمممديره مباشمممرة أو المؤسسمممات الرسممممية
العامة أو الهي ات المستثمرة .
 – 28المس ودا  :المكمممممان أو البنممممماء المممممذي تمممممود فيمممممه
البضائع تحت إشراف اإلدارة في وضع معلق للضرائب
"الرسوم" الجمركية وفق أحكام هذا النظام "القانون" .
 - 29الناقل  :مالممء وسمميلة النقممل أو مممن يقمموم مقامممه (بموجممب
تفوي رسمي).
 - 30الطر المع نة  :الطمرق التمي يحمددها الموزير أو الجهمة
المختصة لسير البضائع الواردة إلمى الدولمة أو الصمادرة
منها أو المارة عبرها بموجب قرار.
 - 31الة ينة  :الخزينة العامة .
 - 32ال ةل ص الجمرة  :توثيق البيانات الجمركيمة للبضمائع
المواردة والصممادرة والعمابرة وفقمما لإلجمراءات الجمركيممة
المنصوص عليها في هذا النظام (القانون) .
 - 33المةلةةص الجمرة ة  :كممل شممخص طبيعممي أو اعتبمماري
مرخص له بمزاولة أعممال التخلميص الجمركمي لحسماب
الغير.
 - 34منةةةةدوب المةلةةةةص الجمرةةةةة  :كممممل شممممخص طبيعممممي
مرخص له بالقيام بمتابعة اإلجراءات الجمركية .
المادة ()3
تسممممري أحكممممام هممممذا النظممممام "القممممانون" علممممى األراضممممي
الخاضعة لسيادة الدولة ومياههما اإلقليميمة .ويجموز أن تنشمأ فمي
هذه األراضي مناطق حمرة ال تسمري عليهما األحكمام الجمركيمة
كليا أو جزئيا .
المادة ()4
تخضع كمل بضماعة تجتماز الخمط الجمركمي فمي اإلدخمال أو
في اإلخراج ألحكام هذا النظام " القانون " .
المادة ( ) 5
تمممارس اإلدارة عملهمما فممي الممدائرة الجمركيممة وفممي النطمماق
الجمركمممي .ولهممما أيضممما ً أن تممممارس صمممالحياتها علمممى امتمممداد
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أراضمممي الدولمممة ومياههممما اإلقليميمممة ،وذلمممء ضممممن الشمممروط
المحددة في هذا النظام "القانون" .
المادة ( ) 6
تنشأ الدوائر الجمركية وتلغى بقرار من الوزير أو الجهة
المختصة.

المادة ( ) 7
تحدد اختصاصات الدوائر الجمركية وساعات العمل فيها
بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
المادة ( ) 8
مع مراعاة ما نصت عليه المواد المتعلقة بمعاينة البضائع ،ال
يجوز القيام باإلجراءات الجمركية إال في الدوائر الجمركية
المختصة و فق ما ورد بالمادة (  )7من هذا النظام "القانون" .

الباب الثاني
مبادةء تطبيق التعرفة الجمركية
المادة ( ) 9
تخضع البضائع التي تدخل إلى الدولة للضرائب "الرسموم"
الجمركيمممة بموجمممب التعرفمممة الجمركيمممة الموحمممدة ،وللرسممموم
المقررة إال مما اسمتثني بموجمب أحكمام همذا النظمام "القمانون "
أو بموجب االتفاقية االقتصادية الموحدة لمدول مجلمس التعماون
لممدول الخلمميج العربيممة أو أي اتفاقيممة دوليممة أخممرة فممي إطممار
المجلس.
المادة ( ) 10
تكون ف ة الضريبة "الرسوم" الجمركية وفقا ً للتعرفة
الجمركية إما م وية (نسبة م وية من قيـمة البضاعـة) أو نوعية
(مبلغا ً على كل وحدة من البضاعة).
ويجوز أن تكون هذه الضريبة م وية ونوعية معا ً للنو الواحد
من البضاعة.
المادة ( ) 11
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تفممرض الضممرائب " الرسمموم " الجمركيممة وتعممدل وتلغممى
باألداة القانونية المعمول بها في كل دولة من الدول األعضماء،
ممع األخمذ باالعتبمار القممرارات التمي تصمدر عمن دول المجلممس
في هذا الشأن وأحكام االتفاقيات الدولية النافذة.
المادة ( ) 12
تحممدد القممرارات المتعلقممة بتعممديل ف ممة الضممريبة " الرسمموم "
الجمركية التاريخ الذي يبدأ تطبيقها فيه.
المادة ( ) 13
تخضع البضائع المستوردة للضريبة " الرسوم " الجمركيمة
النافممممذة فممممي تمممماريخ تسممممجيل البيممممان الجمركممممي فممممي الممممدوائر
الجمركية ،ما لم يمنص علمى خمالف ذلمء فمي صملب القمرارات
المعدلة للتعرفة الجمركية .
المادة ( ) 14
عند وجموب تصمفية الضمريبة " الرسموم " الجمركيمة حكمما ً
علمممى البضمممائع المودعمممة فمممي المسمممتود بسمممبب انتهممماء مهلمممة
اإليدا  ،تطبق عليها نصوص التعرفة النافذة في تاريخ تسجيل
البيان الجمركي.
المادة ( ) 15
تخضممع البضممائع الخارجممة مممن المنمماطق واألسممواق الحممرة
لألسواق المحلية للتعرفة الجمركية النافذة فمي تماريخ خروجهما
.
المادة ( ) 16
تخضممع البضممائع المهربممة أو التممي هممي فممي حكممم المهربممة
للتعرفة الجمركية النافذة في تاريخ اكتشاف التهريب أو تماريخ
وقوعه إذا أمكن تحديده أيهما أعلى.
المادة ( ) 17
تطبق التعرفة الجمركية النافذة يوم البيع على البضائع التمي
تبيعهمما الممدائرة الجمركيممة وفممق األحكممام المنصمموص عليهمما فممي
هذا النظام " القانون ".
المادة ( ) 18
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أ -تطبمممق التعرفمممة الجمركيمممة النافمممذة علمممى البضممماعة التمممي
تعرضت للتلف وفمق قيمتهما فمي الحالمة التمي تكمون عليهما
وقت تسجيل البيان الجمركي .
ب -اليجوز المطالبة بدفع الضريبة " الرسوم" الجمركية فمي
حالمممة التنمممازل عمممن البضممماعة أو فقمممدانها وفقممما ً للشمممروط
واالحكام التي يحددها المدير العام.

الباب الثالث
المنع و التقييد
المادة ( ) 19
يقممدم عممن كممل بضمماعة تممدخل الدولممة أو تخممرج منهمما بيممان
جمركممي ،و تعممرض البضمماعة علممى السمملطات الجمركيممة فممي
أقرب دائرة جمركية .
المادة ( ) 20
يحظمر علمى وسمائل النقمل البحريمة التمي تمدخل الدولمة مهمما
كانمت حمولتهما االسمتيعابية أن ترسمو فمي غيمر المموانئ المعممدة
السممتقبالها ،إال فممي ظممرف بحممري طممارق أو بسممبب قمموة قمماهرة
وعلممى الربممان فممي هممذه الحالممة أن يقمموم بإشممعار اقممرب دائممرة
جمركية أو مركز أمني بذلء دون إبطاء.
المادة ()21
يحظر على السفن التي تقل حمولتها االسمتيعابية عمن ممائتي
طمممن بحمممري أن تمممدخل أو تتنقمممل ضممممن النطممماق الجمركمممي
البحري وهمي محملمة بالبضمائع المقيمدة أو الممنمو اسمتيرادها
أو الخاضعة لف ات رسوم عالية في التعرفة الجمركيمة ،إال فمي
الظممروف الناش م ة عممن طمموارق بحريممة أو بسممبب قمموة قمماهرة.
وعلممى الربممان فممي هممذه الحالممة أن يقمموم بإشممعار أقممرب دائممرة
جمركية أو مركمز أمنمى بمذلء دون إبطماء .ويسمتثنى ممن ذلمء
البضممائع المنقولممة بممين ممموانئ الدولممة والتممي أنهيممت إجراءاتهمما
الجمركية.
المادة ( )22
يحظر على الطمائرات المغمادرة ممن الدولمة أو القادممة إليهما
أن تقلمممع أو تهمممبط فمممي المطمممارات التمممي ال توجمممد فيهممما دوائمممر
جمركية إال في حماالت القموة القماهرة .وعلمى قائمد الطمائرة فمي
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هممذه الحالممة أن يقمموم بإشممعار أقممرب دائممرة جمركيممة أو مركممز
أمنممي بممذلء دون إبطمماء ،وأن يقممدم للممدائرة الجمركيممة تقريممرا ً
مؤيدا ً من المدائرة الجمركيمة التمي جمرة إشمعارها مما لمم يمنص
على خالف ذلء في أي نظام " قانون " أو قرار آخر.
المادة ( )23
يحظمر علممى وسمائل النقممل البريممة دخمول الدولممة أو الخممروج
منها في المناطق التي ال توجد فيها دوائر جمركية .
المادة ( ) 24
تمنممع اإلدارة بموجممب أحكممام هممذا النظممام " القممانون " أو أي
نظمممام "قمممانون" أو قمممرار آخمممر دخمممول البضمممائع الممنوعمممة أو
المخالفممة أو خروجهمما أو عبورهمما ،كممما تمنممع دخممول البضممائع
المقيدة أوخروجها أو عبورها إال بموجب موافقمة صمادرة عمن
جهات االختصاص في الدولة.
المادة (  24مكرر )
مع مراعماة احكمام االتفاقيمات الدوليمة النافمذة  ،تتخمذ االدارة
الجمركيمممة االجمممراءات والتمممدابير الحدوديمممة الالزممممة لحمايمممة
حقوق الملكية الفكرية .

الباب الرابع
العناصر المميزة للبضائع
( المنشأ  -القيمة  -النو )
المادة ( ) 25
تخضمممع البضمممائع المسمممتوردة إلثبمممات المنشمممأ وفمممق قواعمممد
المنشممأ المتفممق عليهمما فممي إطممار المنظمممات االقتصممادية الدوليممة
واإلقليمية النافذة.
المادة ( ) 26
تحتسب القيمة لألغراض الجمركيمة وفمق االحكمام واالسمس
الواردة في الالئحة التنفيذية.
المادة ( ) 27
يتطلب لقبول القيمة كعنصر مميز للبضاعة ما يلي :
 -1تقممدم ممممع كممل بيمممان جمركمممي فمماتورة تفصممميلية أصممملية أو
الكترونيممه ،ويجمموز للمممدير العممام أو مممن يخولممه أن يسمممح
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بإتممممام إجمممراءات التخلممميص علمممى البضممماعة دون تقمممديم
الفواتير والوثائق المطلوبة مقابل تقمديم ضممانات نقديمة أو
مصممرفية أو تعهممد خطممي بإحضممارها فممي مممدة ال تتجمماوز
( )90يوما من تماريخ تقمديم الضممانات المقدممة ممع البيمان
الجمركي.
 -2يكممممون إثبممممات قيمممممة البضمممماعة بتقممممديم جميممممع الفممممواتير
والمسممتندات التممي تبممين قيمتهمما وفق ما ً لألسممس الممواردة فممي
الالئحة التنفيذية.
 -3للدائرة الجمركية الحمق فمي المطالبمة بالمسمتندات والعقمود
والمراسالت وغيرها المتعلقة بالبضاعة دون أن تتقيمد بمما
ورد فيها أو في الفواتير نفسها.
 -4يجوز لإلدارة أن تطلب ترجممة عربيمة للفمواتير الصمادرة
بلغممة أجنبيممة تبممين تفاصمميل البضمماعة بممما يتفممق والتعرفممة
الجمركية وكذلء المستندات األخرة إذا تطلب األمر.
ويجمموز للمممدير العممام أن يسمممح بإتمممام إجممراءات التخلمميص
الجمركي على البضاعة دون ابراز الفواتير في الحماالت التمي
يتعذر على المستورد تقديم الفواتير الخاصة بها وفقا للضوابط
والشروط التي يحمددها وبمما ال يتعمارض ممع األحكمام المواردة
في المادة ( )26من هذا النظام "القانون"
المادة ( ) 28
إن قيمة البضمائع المصمدرة همي قيمتهما وقمت تسمجيل البيمان
الجمركممي مضممافا ً إليهمما جميممع النفقممات حتممى وصممول البضمماعة
إلى الدائرة الجمركية.
المادة ( ) 29
تصنف البضائع التمي ال يوجمد لهما ذكمر فمي جمدول التعرفمة
الجمركيممة وشممروحاتها وفممق ممما يصممدر عممن منظمممة الجمممارك
العالمية بهذا الشأن .أمما البضمائع التمي تخضمع لفقمرات فرعيمة
محلية في جدول التعرفة فيتم تصنيفها في إطار دول المجلس.
المادة (  ) 29مكرر
يجوز لإلدارة بنا ًء على طلب من صاحب الشأن ،إصدار
االحكام المسبقة المتعلقة بتصنيف البضائع وفقا للتعرفة
الجمركية الموحدة في دول المجلس واسس احتساب القيمة
لألغراض الجمركية الواردة في الالئحة التنفيذية طبقا ً للشروط
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واالحكام الواردة في الدليل الموحد لألحكام المسبقة بدول
المجلس.

الباب الخامس
االستيراد والتصدير
الفصل األول
االستيراد
 - 1النقل بحرا
المادة ( ) 30
أ  -تسجل في بيان الحمولة "المانيفست" كل بضاعة ترد إلمى
الدولة عن طريق البحر .
ب  -يجمممب أن يمممنظم بكمممل الحمولمممة بيمممان واحمممد يوقعمممه ربمممان
السفينة ،متضمنا ً المعلومات التالية :
 -1اسم السفينة وجنسيتها وحمولتها المسجلة .
 -2أنوا البضائع ووزنها اإلجمالي ووزن البضائع
الفرط إن وجدت ،وإذا كانت البضائع ممنوعة يجب أن
تذكر بتسميتها الحقيقية.
 -3عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعالماتهما
وأرقامها .
 -4اسم الشاحن واسم المرسل إليه .
 -5الموانئ التي شحنت منها البضاعة .
ج  -يبممرز ربممان السممفينة عنممد دخولهمما النطمماق الجمركممي بيممان
الحمولة األصلي "المنافست" للجهات المختصة .
د  -على ربان السفينة أن يقدم للمدائرة عنمد دخمول السمفينة إلمى
الميناء :
 - 1بيان الحمولة "المنافست".
 - 2بيممان الحمولممة "المنافسممت" الخمماص بمممؤن السممفينة
وأمتعة البحارة والسلع العائدة لهم .
 - 3قائمة بأسماء الركاب .
 - 4قائمة البضائع التي ستفرغ في هذا الميناء .
 - 5سمممندات الشمممحن وجميمممع الوثمممائق التمممي يمكمممن أن
تطلبهمما الممدائرة الجمركيممة فممي سممبيل تطبيممق األنظمممة
الجمركية.
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هـ – يجب تقديم البيانات والمستندات قبل وصمول السمفينة المى
المينمممماء ويجمممموز تقممممديمها بعممممد وصممممولها ،وفقمممما للمممممدد
والشروط التي يحددها المدير العام.
المادة ( ) 31
إذا كممان بيممان الحمولممة "المنافسممت" عائممدا لسممفينة ال تقمموم
بممرحالت منتظمممة ،أو لمميس لهمما وكيممل مالحممة فممي المينمماء ،أو
كانت من المراكب الشراعية ،فيجب أن يكون مؤشرا ً عليه من
السلطات الجمركية في ميناء الشحن .
المادة ( ) 32
أ  -ال يجوز تفريغ حمولمة السمفن وجميمع وسمائط النقمل المائيمة
األخمرة إال فمي الممدائرة الجمركيمة فممي المينماء .وال يجمموز
تفريغ أي بضاعة أو نقلها من سمفينة إلمى أخمرة إال تحمت
إشراف الدائرة الجمركية.
ب  -يممتم التفريممغ والنقممل مممن سممفينة إلممى أخممرة وفممق الشممروط
المحددة من المدير العام.
المادة ( ) 33
يكممون ربممان السممفينة أو وكيلهمما أو مممن يمثلممه مس مؤوالً عممن
الممنقص فممي عممدد القطممع أو الطممرود أو فممي محتوياتهمما أو فممي
مقدار البضائع الفمرط إلمى حمين اسمتالم البضمائع فمي المخمازن
الجمركيممة أو فمممي المسممتودعات أو ممممن قبممل أصمممحابها عنمممدما
يسمح لهم بذلء ،مع مراعاة أحكام المادة ( )54من همذا النظمام
"القانون" .
المادة ( ) 34
إذا تحقق نقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عمما همو
مممدرج فممي بيممان الحمولممة "المنافسممت" أو فممي مقممدار البضممائع
الفرط ،فعلى ربان السفينة أو من يمثله بيمان سمبب همذا المنقص
وتأييمممده بمسمممتندات تثبمممت أنمممه تمممم خمممارج النطممماق الجمركمممي
البحممري .وإذا تعممذر تقممديم هممذه المسممتندات فممي الحممال ،يجمموز
إعطمماء مهلممة ال تتجمماوز سممتة أشممهر لتقممديمها بعممد أخممذ ضمممان
يكفل حقوق اإلدارة .

 -- 2النقل بــرا ً
المادة ( ) 35
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البضممائع الممواردة بممرا ً يجممب إتمممام إجراءاتهمما الجمركيممة فممي
أول دائمممرة جمركيممممة ،ويجمممموز إحالتهممما إلممممى إحممممدة الممممدوائر
الجمركية الداخلية في الحاالت التي يراها المدير العام .
المادة ( ) 36
أ  -يممنظم بك مل حمولممة "المنافسممت" وسمميلة النقممل البريممة بيممان
حمولمممة "منافيسمممت" يوقعمممه الناقمممل أو ممممن يمثلمممه متضممممنا ً
معلومات كافية عن وسيلة النقمل وحمولتهما وجميمع البيانمات
األخرة وفق الشروط التي يحددها المدير العام .
ب  -علممى نمماقلي البضممائع أومممن يمممثلهم تقممديم بيممان الحمولممة
"المانيفست" إلى الدائرة الجمركية فور وصولهم إليها .
ج -يجوز للدائرة الجمركية أن تطلب من السائق تقمديم مايثبمت
تسليم البضاعة المستوردة الصحابها عند مغادرته للبالد.

 - 3النقل جــوا
المادة ( ) 37
مممع مراعمماة ممما نصممت عليممه المممادة ( )22مممن هممذا النظممام
"القانون" على الطائرات أن تسلء عند اجتيازها حمدود الدولمة
الطرق الجوية المحددة لها ،وأال تهمبط إال فمي المطمارات التمي
فيها دوائر جمركية .
المادة ( ) 38
ينظم بكمل حمولمة الطمائرة بيمان حمولمة "مانيفسمت" يوقعمه
قائد الطائرة وفق الشروط المبينمة فمي الفقمرات ( أ  -ب  -ج -
د ) من المادة ( )30من هذا النظام "القانون" .
المادة ( ) 39
علمممى قائمممد الطمممائرة أو ممممن يمثلمممه أن يقمممدم بيمممان الحمولمممة
"المانيفسمممت" والقممموائم الممممذكورة فمممـي الممممادة ( )38ممممن همممذا
النظام "القمانون" إلمى مموظفي اإلدارة ،وأن يسملم همذه الوثمائق
إلى الدائرة الجمركية فور وصول الطائرة .
المادة ( ) 40
ال يجممموز تفريمممغ البضمممائع أو إلقاطهممما ممممن الطمممائرات أثنممماء
الطيران ،إال إذا كمان ذلمء الزمما ً ألغمراض السمالمة ،علمى أن
يتم إبالغ الدائرة الجمركية بذلء ،مع مراعاة األحكمام الخاصمة
الواردة في القوانين األخرة ذات العالقة .
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الفصل الثاني
التصديـــــر
المادة ( ) 41
على مالكي وسائل نقل البضائع أو وكالئهم أثنماء مغمادرتهم
الدولة ـ سواء كانت محملمة أو فارغمة ـ أن يقمدموا إلمى المدائرة
الجمركيممة بيممان الحمولممة "المنافسممت" مطابق ما ً ألحكممام الفصممل
األول مممن هممذا البمماب ،والحصممول علممى تممرخيص بالمغممادرة.
ويجوز للمدير االستثناء من هذا الشرط في بع الحاالت.
المادة ( ) 42
يجمممب علمممى مصمممدري البضمممائع التوجمممه بالبضمممائع المعمممدة
للتصممدير إلممي الممدائرة الجمركيممة المختصممة والتصممريح عنهمما
بالتفصممميل .ويحظمممر علمممى النممماقلين باتجممماه الحمممدود البريمممة أن
يتجاوزوا الدوائر الجمركية .

الفصل الثالث
النقل البريدي
المادة ( ) 43
يممتم اسممتيراد البضممائع أو تصممديرها عممن طريممق البريممد وفقما ً
ألحكممام هممذا النظممام "القممانون" مممع مراعمماة أحكممام االتفاقيممات
البريدية الدولية والقوانين واألنظمة الداخلية األخرة النافذة .

الفصل الرابع
أحكام مشتركة
المادة ( ) 44
أ  -ال يجوز أن تذكر في بيان الحمولة "المانيفست" أو ما يقوم
مقامه عدة طرود مقفلمة ومجمعمة بمأي طريقمة كانمت علمى
أنها طرد واحد .ويراعمى بشمأن المسمتوعبات (الحاويمات)
والطبليات والمقطمورات التعليممات التمي يصمدرها الممدير
العام .
ب  -ال يجوز تجزئة اإلرسالية الواحدة من البضمائع .وللممدير
العام أن يسمح ألسباب مبمررة بالتجزئمة ،علمى أال يترتمب
على هذه التجزئة أي خسارة تلحق بالخزينة .
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المادة ( ) 45
تسمممري أحكمممام الممممواد (  ) 34 ،33 ،32ممممن همممذا النظمممام
"القممانون" والمتعلقممة بالنقممل بحممرا ً علممى النقممل بممرا ً وجمموا ً فيممما
يتعلممق بتفريممغ البضممائع ونقلهمما مممن وسمميلة نقممل إلممى أخممرة.
ويكممون السممائقون وقائممدو الطممائرات وشممركات النقممل مسمؤولين
عن النقص في حالة النقل البري والجوي .
المادة ( ) 46
لمممإلدارات تبمممادل المعلوممممات باسمممتخدام تقنيمممة المعلوممممات
االلكترونية أو أيمة وسمائل اتصمال اخمرة الغمراض التخلميص
الجمركي.

الباب السادس
مراحل التخليص الجمركي
الفصل األول
البيانات الجمركية
المادة ( ) 47
يجب أن يقدم للدائرة الجمركية عنمد تخلميص أي بضماعة ـ
ولممو كانممت معفمماة ممن الضممرائب "الرسمموم" الجمركيممة ـ بيممان
جمركممممي تفصمممميلي وفقمممما ً للنممممماذج المعتمممممدة فممممي إطممممار دول
المجلممس ،يتضمممن جميممع المعلومممات التممي تمكممن مممن تطبيممق
األنظمممة الجمركيممة واسممتيفاء الضممرائب "الرسمموم" الجمركيممة
المستحقة وألغراض إحصائية .
المادة (  47مكرر)
يجمممموز السممممماح بممممالتخليص المسممممبق علممممى البضممممائع قبممممل
وصولها للدائرة الجمركية وفق الشروط واألحكام التي يحددها
المدير العام.
المادة (  47مكرر)2
لممإلدارة ارشممفة البيانممات الجمركيممة والوثممائق المقدمممة ورقيما ً
واالحتفممماظ بهممما الكترونيممما بعمممد انجازهممما ،ويكمممون لهممما حجيمممة
االصل في االثبمات ،علمى أن يحمتفا صماحب العالقمة باألصمل
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ويقدمه عند الطلب خمالل الممدة التمي نمص عليهما همذا القمانون،
وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام.
المادة ( )48
مع مراعاة ما ورد في الفقرة " " 1من المادة ( )27من هذا
النظام "القانون" يحدد المدير العام الوثائق التي يجب أن ترفق
مع البيانات الجمركية والمعلومات التي يجب أن تتضمنها همذه
الوثممائق وأن يسمممح بإتمممام إجممراءات التخلمميص فممي حالممة عممدم
إبمراز أي وثيقمة مممن الوثمائق المطلوبمة لقمماء ضممانات نقديممة أو
مصممرفية أو تعهممد خطممي بإحضممار هممذه الوثممائق وفقمما للشممروط
التي يحددها .
المادة ( )48مكرر
يجوز لإلدارة قبول الوثائق االلكترونية المطلوبمة للتخلميص
الجمركمممي وفقممما ً للشمممروط والضممموابط التمممي تحمممددها الالئحمممة
التنفيذية ،ويكون للوثائق والبيانمات االلكترونيمة المرفقمة حجيمة
األصل في اإلثبات.
المادة ( ) 49
أ -اليجمممموز تعممممديل ممممما ورد فممممي البيانممممات الجمركيممممة بعممممد
تسمجيلها ،ولمقمدم البيممان الجمركمي أن يتقممدم للممدير بطلممب
خطي للتصحيح قبل إحالة البيان الجمركي للمعاينة.
ب -يجمموز للمممدير العممام أو مممن يفوضممه تسممديد قيممود البيانممات
الجمركية للبضائع ،بعد تسجيلها بأي اجراء جمركمي آخمر
آلت إليه البضائع.
ج -يجمموز الغمماء البيانممات الجمركيممة التممي لممم تسممتكمل مراحممل
انجازهممما لسمممبب يعمممود لمقمممدمها أو بنممماء علمممى طلبمممه وفقممما
للشممروط والضمموابط واالحكممام التممي يقررهمما المممدير العممام
لهممممذه الغايممممة علممممى أن يممممتم االحتفمممماظ بمعلومممممات البيممممان
الجمركي الملغي في النظام اإللكتروني.
المادة ( ) 50
يجممموز ألصمممحاب البضمممائع أو ممممن يممممثلهم االطمممال علمممى
بضممائعهم قبممل تقممديم البيممان الجمركممي وأخممذ عينممات منهمما عنممد
االقتضمماء وذلممء بعممد الحصممول علممى إذن مممن المممدير وتحممت
إش مراف الممدائرة الجمركيممة ،وتخضممع هممذه العينممات للضممرائب
"الرسوم" الجمركية المقررة .
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المادة ( )51
ال يجوز لغير أصحاب البضائع أومن يمثلهم االطمال علمى
البيانممات والمسممتندات الجمركيممة ،وتسممتثنى مممن ذلممء الجهممات
القضائية أو الرسمية المختصة .

الفصل الثاني
معاينة البضائع
المادة ()52
تممتم معاينممة البضممائع بعممد تسممجيل البيانممات الجمركيممة حسممب
معايير إدارة المخاطر وأيمة معمايير أخمرة تراهما اإلدارة وفقما
للضوابط والشروط التي يحددها المدير العام أو من يفوضه.
المادة ()53
أ -تجري معاينة البضائع في المدائرة الجمركيمة ،ويسممح فمي
بع الحاالت بإجرائها خارج همذه المدائرة وفقما ً للقواعمد
التي يحددها المدير العام .
ب -يكمممون نقمممل البضمممائع إلمممى مكمممان المعاينمممة وفمممتح الطمممرود
وإعمممادة تغليفهممما وكمممل األعممممال األخمممرة التمممي تقتضممميها
المعاينة علمى نفقمة مالمء البضماعة ،ويكمون مسمؤوالً عنهما
حتى وصولها إلى مكان المعاينة .
ج -ال يجمممموز نقممممل البضممممائع التممممي وضممممعت فممممي المخممممازن
الجمركيممة أو فممي األممماكن المحممددة للمعاينممة دون موافقممة
الدائرة الجمركية.
د -يكون العاملون في نقل البضائع وتقديمها للمعاينة مقبولين
من الدائرة الجمركية.
هممـ  -اليجمموز ألي شممخص دخـممـول المخممازن والمسممتودعات
الجمركية والحظائر والسقائف والساحات المعدة لتخمزين
البضائع أو إيداعها واألمماكن المعمدة للمعاينمة دون موافقمة
الدائرة الجمركية .
المادة ()54
ال تجرة المعاينة إال بحضور مالء البضاعة أو ممن يمثلمه،
وعنممد ظهممور نقممص فممي محتويممات الطممرود تحممدد المس مؤولية
بصدده على الشكل التالي:
 -1إذا كانمممممت البضممممماعة قمممممد دخلمممممت المخمممممازن الجمركيمممممة
والمستودعات ضممن طمرود بحالمة ظاهريمة سمليمة يتأكمد
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معهمما حممدون الممنقص فممي محتوياتهمما فممي بلممد المصممدر قبممل
الشحن ،يصرف النظر عن مالحقة هذا النقص .
 -2إذا كانمممت البضممماعة الداخلمممة إلمممى المخمممازن الجمركيمممة أو
المستودعات ضمن طرود في حالة ظاهرية غيمر سمليمة،
وجممممب علممممى الجهممممة المسممممؤولة عممممن هممممذه المخممممازن أو
المستودعات أن تقوم مع الشركة الناقلة بإثبات هذه الحالمة
فممي محضممر االسممتالم والتحقممق مممن وزنهمما ومحتوياتهمما
وعمممددها .وعلمممى همممذه الجهمممة أن تتخمممذ التمممدابير الالزممممة
لسالمة حفظها ،وتقع المسؤولية في هذه الحالة على الناقل
ممما لممم يكممن ثمممة تحفمما علممى بيممان الحمولممة "المانيفسممت"
مؤشرا ً من جمرك بلد المصدر ،ويصرف النظر فمي همذه
الحالة عن المالحقة .
 -3إذا دخلت البضاعة ضمن طرود بحالة ظاهريمة سمليمة ثمم
أصممبحت موضممع شممبهة بعممد دخولهمما المخممازن الجمركيممة
والمستودعات ،فتقع المسؤولية على الجهة المسؤولة عن
المستودعات في حال وجود نقص أو تبديل .
المادة ()55
للدائرة الجمركية الحق في فتح الطرود لمعاينتهما ممع غيماب
مالء البضاعة أو من يمثله إذا امتنع عمن حضمور المعاينمة فمي
الوقممت المحممدد رغممم إبالغممه ،وعنممد الضممرورة تجممري الممدائرة
الجمركية المعاينمة قبمل تبليمغ مالمء البضماعة أو ممن يمثلمه ممن
قبل لجنة تشكل لهذا الغرض بقمرار ممن الممدير العمام ،وتحمرر
محضرا ً بنتيجة المعاينة.
المادة ()56
أ -للدائرة الجمركية الحمق فمي تحليمل البضمائع لمدة الجهمات
المختصممة للتحقممق مممن نممو البضمماعة أو مواصممفاتها أو
مطابقتها لما تسمح به القوانين واألنظمة .
ب -تخضمممع البضمممائع التمممي يقتضمممي فسمممحها تممموافر شمممروط
ومواصفات خاصة إلجراء التحليل أو المعاينة  ،وللممدير
حق اإلفراج عنها لقاء الضمانات الالزمة التي تكفل عمدم
التصرف بها إال بعد ظهور نتيجة التحليل .
ج -للمممدير العممام أو مممن يفوضممه األمممر بممإتالف البضممائع التممي
يثبت من المعاينمة أو التحليمل أنهما مضمرة أو غيمر مطابقمة
للمواصمممممفات المعتممممممدة ،وذلمممممء علمممممى نفقمممممة أصمممممحابها
وبحضورهم أو من يمثلهم ،ويعاد تصديرها إلى مصمدرها
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إذا اسممتوجب األمممر ذلممء ،ويحممرر بممذلء المحضممر الممالزم
وفقا للشروط والضوابط التي يحددها المدير العام.
المادة ()57
ً
تسمممتوفى الضمممريبة "الرسممموم" الجمركيمممة وفقممما لمحتويمممات
البيان الجمركي .وإذا أظهرت نتيجمة المعاينمة فرقما ً بينهما وبمين
ممما جمماء فممي البيممان الجمركممي فتسممتوفى الضممريبة "الرسمموم"
الجمركيممة علممى أسمماس هممذه النتيجممة ،مممع عممدم اإلخممالل بحممق
الجمارك في اسمتيفاء الغراممات المسمتحقة عنمد االقتضماء وفقما ً
ألحكام هذا النظام "القانون".

المادة ()58
إذا لمممم يكمممن بوسمممع المممدائرة الجمركيمممة التأكمممد ممممن صمممحة
محتويممات البيممان الجمركممي عممن طريممق فحممص البضمماعة أو
المسمممتندات المقدممممة ،فلهممما أن تقمممرر إيقممماف المعاينمممة وطلمممب
المستندات التي توفر عناصر اإلثبات الالزمة.
المادة () 59
ً
للمدائرة الجمركيممة إعممادة المعاينممة وفقما ألحكممام المممواد مممن (
 ) 56 - 52من هذا النظام "القانون".

الفصل الثالث
أحكام خاصة بالمسافرين
المادة () 60
يتم التصريح والمعاينة في الدوائر الجمركية المختصة عمما
يصطحبه المسمافرون أو يعمود إلميهم ،وفمق األصمول والقواعمد
التي يحددها المدير العام .

الفصل الرابع
الفصل في القيمة
المادة ()61
تشكل لجنة للفصمل فمي القيممة ممن مموظفي اإلدارة بموجمب
قممرار مممن المممدير العممام أو مممن يفوضممه ،وتكممون مهمتهمما حممل
الخالفمات التممي تنشممأ بممين المدائرة الجمركيممة وأصممحاب العالقممة
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حول قيمة البضائع المستوردة ،ولهما االسمتعانة بممن تمراه ممن
ذوي الخبرة .
ودون اإلخالل بحمق المسمتورد بماللجوء إلمى القضماء ،يحمق
للمستورد أن يتظلم من قرارات زيادة قيمة البضاعة أمام لجنمة
القيمة ،وذلء خالل خمسة عشر يوما ً من تماريخ تسمجيل البيمان
الجمركممي أو مممن تمماريخ إعالمممه بالقيمممة التممي قممدرتها اإلدارة
للبضمماعة بكتمماب مسممجل بعلممم الوصممول وتكممون قممرارات هممذه
اللجنة باألغلبية ونافذة بعمد تصمديق الممدير العمام عليهما أو ممن
يفوضه .ويجب إبمالغ المسمتورد كتابمة بمالقرار المذي أصمدرته
اللجنة في تظلمه ،ويكون قرارها مسبباً.
المادة ( )62
أ -إذا نشممأ خممالف بممين الموظممف الجمركممي المخممتص ومالممء
البضاعة حول قيمة البضماعة الخمتالف نوعهما أو منشم ها
أو لسممبب آخممر ،يحممال األمممر إلممى المممدير ،فممإذا أقممر رأي
الموظف الجمركي ولم يقبل به مالء البضاعة ،فيمتم إحالمة
األمر إلى المدير العام لتسوية الخالف أو إحالته إلى لجنمة
الفصل في القيمة .
ب -للمممدير الحممق فممي اإلفممراج عممن البضممائع المختلممف بشممأنها
التممي ال تكممون معرضممة للمنممع بعممد اسممتيفاء ضمممان مممالي
بقيمممة الضممريبة "الرسمموم" الجمركيممة وفق ما ً لتقممدير الممدائرة
الجمركية ويحتفا بعينمات ممن البضماعة بصمفة مؤقتمة فمي
حاالت الضرورة للرجو إليها وقت الحاجة ،وتعماد همذه
العينات لمالء البضاعة بعد االنتهاء منها ما لم تستهلء في
أغراض الفحص والتحليل .

الفصل الخامس
تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية والرسوم األخرة
واإلفراج عن البضائع
المادة ()63
أ -تكون البضائع رهن الضمرائب "الرسموم" الجمركيمة ،وال
يمكممن اإلفممراج عنهمما إال بعممد إتمممام اإلجممراءات الجمركيممة
عليهمما وتأديممة الضممرائب "الرسمموم" الجمركيممة وأي رسممم
آخر عنها وفقا ً ألحكام هذا النظام "القانون".
ب -يكون تسليم البضائع ألصمحابها أو ممن يفوضمونهم رسمميا ً
وفق اإلجراءات التي يحددها المدير العام.
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المادة ()64
علمممى المممموظفين المكلفمممين باسمممتيفاء الضمممرائب "الرسممموم"
الجمركيممة أن يحممرروا إيصمماالً رسممميا ً باسممم المسممتورد وفممق
النموذج الذي يحدده الوزير أو الجهة المختصة.
المادة ()65
في حالة الطوارق يجوز اتخاذ تدابير لسمحب البضمائع لقماء
ضمممانات وشممروط خاصممة تحممدد بقممرار مممن المموزير أو الجهممة
المختصة.
المادة ()66
يجمموز ضمممن الشممروط والقواعممد التممي يحممددها المممدير العممام
السمممماح بفسمممح البضمممائع قبمممل تأديمممة الضمممرائب "الرسمممموم"
الجمركيمممة عنهممما وبعمممد إتممممام اإلجمممراءات الجمركيمممة عليهممما
بموجب ضمانات مصرفية أو نقدية أو مستندية.

الباب السابع
األوضا المعلقة للضرائب "الرسوم" الجمركية
ورد الضرائب "الرسوم" الجمركية
الفصل األول
أحكام عامة
المادة ()67
يجوز إدخال البضائع ونقلها إلى أي مكان آخر داخل الدولة
دون تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركيمة ،بشمرط تقمديم كفالمة
نقديممة أو ضمممان مصممرفي أو تعهممد مسممتندي يعممادل ممما يترتممب
عليهمما مممن ضممرائب "رسمموم" جمركيممة وفممق التعليمممات التممي
يصدرها المدير العام.

المادة ()68
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يفمممممرج عمممممن الكفممممماالت النقديمممممة والضممممممانات المصمممممرفية
والتعهمدات اسمتنادا ً إلمى شمهادات اإلبمراء وفمق الشمروط التمي
يحددها المدير العام.

الفصل الثاني
البضائع العابرة (ترانزيت)
المادة ()69
مع مراعماة الممادة ( )67ممن همذا النظمام "القمانون" وأحكمام
االتفاقيممة االقتصممادية الموحممدة لممدول المجلممس ،يسمممح بعبممور
البضممممائع (ترانزيممممت) ألراضممممي دول المجلممممس وفممممق أحكممممام
األنظمة واالتفاقيات الدولية النافذة.
المادة ()70
ال يسممممح بممممإجراء عمليممممات العبممممور (الترانزيممممت) إال فممممي
الدوائر الجمركية المرخص لها بذلء .
مادة ()71
مع مراعاة أحكام االتفاقيات اإلقليمية والدولية النافذة ،يتم نقل
البضائع بالعبور (ترانزيت) على الطرق المعينة وبمختلف
وسائط النقل وعلى مسؤولية الناقل وفق التعليمات التي يصدرها
المدير العام ،وتحدد الطرق والمسالء التي يمكن إجراء النقل
عليها بطريق العبور (الترانزيت) وشروط هذا النقل بقرار من
الوزير أو الجهة المختصة.
المادة ()72
يجوز في حالمة النقمل ممن دائمرة جمركيمة إلمى أخمرة إعفماء
أصحاب العالقة ممن تقمديم بيمان تفصميلي فمي مركمز المدخول،
وتممتم اإلحالممة وفممق المسممتندات والشممروط التممي يحممددها المممدير
العام .

المادة ()73
يصدر الوزير أو الجهة المختصة القرارات الالزمة لتنظميم
تعليق الضرائب "الرسوم" الجمركيمة علمى جميمع أنموا النقمل
بطريق العبور (الترانزيت) األخرة .
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الفصل الثالث
المستودعات
المادة ()74
تنشأ مستودعات داخل الدائرة الجمركيمة أو خارجهما بقمرار
من الوزير أومن يفوضه أو الجهة المختصة.
المادة ()75
يجوز إيدا البضائع في المستودعات داخل الدائرة الجمركية
أو خارجها دون تأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية عليها وفقا ً
للقواعد والشروط التي يحددها المدير العام .
المادة ()76
لمممإلدارة الحمممق فمممي اإلشمممراف والرقابمممة الجمركيمممة علمممى
المسممتودعات التممي تممديرها الهي ممات األخممرة وفق ما ً ألحكممام هممذا
النظام "القانون" واألنظمة "القوانين" األخرة النافذة.

الفصل الرابع
المناطق واألسواق الحرة
المادة ()77
تنشأ المناطق واألسواق الحرة باألداة القانونية لكل دولة
وتحدد القواعد والشروط واإلجراءات الجمركية الخاصة بها
بقرار من الوزير أو الجهة المختصة .
المادة ()78
أ -مممع مراعمماة أحكممام المممادتين ( 79و )80مممن هممذا النظممام
"القممانون" يمكممن إدخممال جميممع البضممائع األجنبيممة مممن أي
نو كانت وأيا كان منشؤها إلى المناطق واألسواق الحمرة
وإخراجها منها إلمى خمارج المبالد أو إلمى منماطق وأسمواق
حمممممرة أخمممممرة دون أن تخضمممممع للضمممممرائب والرسممممموم
الجمركية .
ب -يجوز إدخال البضائع األجنبية المعاد تصديرها ممن داخمل
الممبالد إلممى المنمماطق واألسممواق الحممرة ،علممى أن تخضممع
لقيممود التصممدير واإلجممراءات الجمركيممة المتبعممة فممي حالممة
إعادة التصدير.
ج -ال تخضمممع البضمممائع الموجمممودة فمممي المنممماطق واألسمممواق
الحرة ألي قيد من حيث مدة بقائها فيها.
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المادة ()79
البضممائع المدرجممة فممي بيممان الحمولممة "المانيفسممت" برسممم
الوارد ال يجوز نقلها أو إدخالها إلى المناطق واألسمواق الحمرة
إال بموافقمممة الممممدير العمممام وضممممن الشمممروط والضممموابط التمممي
يقررها.
المادة ()80
يحظر دخول البضائع التالية إلى المناطق واألسمواق الحمرة
:
 -1البضمممائع القابلمممة لالشمممتعال ،عمممدا المحروقمممات الالزممممة
للتشممغيل التممي تسمممح بهمما الجهممة المشممرفة علممى المن ماطق
واألسممواق الحممرة ضمممن الشممروط التممي تحممددها الجهممات
المختصه.
 -2المواد المشعة .
 -3األسلحة الحربية والذخائر والمتفجرات أيا كان نوعهما إال
بترخيص من الجهات المختصة .
 -4البضممممائع المخالفممممة لألنظمممممة المتعلقممممة بحمايممممة الملكيممممة
التجاريممممة والصممممناعية واألدبيممممة والفنيممممة ،الصممممادر بهمممما
قرارات من الجهات المختصة .
 -5المخدرات على اختالف أنواعها ومشتقاتها .
 -6البضائع التي منشؤها بلد تقرر مقاطعته اقتصاديا.
 -7البضائع الممنمو دخولهما المبالد ،وتحمدد كمل دولمة قائممة
بهذه البضائع.
المادة ()81
للمممدائرة الجمركيمممة القيمممام بأعممممال التفتممميا فمممي المنممماطق
واألسممواق الحممرة عممن البضممائع الممنممو دخولهمما إليهمما ،كممما
يجممموز لهممما تمممدقيق المسمممتندات والكشمممف علمممى البضمممائع لمممدة
االشتباه بوجود عمليات تهريب.
المادة ()82
علممى إدارة المن ماطق واألسممواق الحممرة أن تقممدم إلممى اإلدارة
عند الطلب قائمة بالضائع التي تدخل المناطق الحرة والبضائع
التي تخرج منها.
المادة ()83
ال يجمموز نقممل البضممائع الموجممودة فممي المن ماطق واألسممواق
الحمممرة إلممممى منمممماطق أو أسمممواق حممممرة أخممممرة أو مخممممازن أو
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مسممتودعات إال وفممق الكفمماالت والتعهممدات واإلجممراءات التممي
يحددها المدير العام.
المادة ()84
يجممري سممحب البضممائع مممن المنماطق واألسممواق الحممرة إلممى
داخل البالد وفقا ً ألحكام األنظمة المعمول بها وطبقا ً للتعليممات
التي يصدرها المدير العام.
المادة ()85
تعامممل البضممائع الخارجممة مممن المن ماطق الحممرة إلممى الممدائرة
الجمركيممة معاملممة البضممائع األجنبيممة حتممى ولممو اشممتملت علممى
ممممواد أوليمممة محليمممة أو علمممى أصمممناف سمممبق تأديمممة الضمممرائب
"الرسوم" الجمركية عنها قبل إدخالها إلى المناطق الحرة.
المادة ()86
يسممممح للسمممفن الوطنيمممة واألجنبيمممة أن تتمممزود ممممن المنممماطق
الحرة بجميع المعدات البحرية التي تحتاج إليها.

المادة ()87
تعممد إدارة المنمماطق واألسممواق الحممرة مسممؤولة عممن جميممع
المخالفات التي يرتكبهما موظفوهما وعمن تسمرب البضمائع منهما
بصمممورة غيمممر مشمممروعة ،وتبقمممى نافمممذة فيهممما جميمممع األنظممممة
والتعليمممات المتعلقممة بمماألمن والصممحة العامممة وبقمممع التهريممب
والغا.
المادة ()88
تعامل البضائع المواردة ممن المنماطق واألسمواق الحمرة إلمى
داخل الدولة أو خارجها معاملة البضائع األجنبية .

الفصل الخامس
اإلدخال المؤقت
المادة ()89
ممممع مراعممماة األحكمممام المممواردة فمممي همممذا الفصمممل واالتفاقيمممة
االقتصممممادية الموحممممدة لممممدول المجلممممس ،واالتفاقيممممات الدوليممممة
األخممرة النافممذة ،يسمممح بمممدخول البضممائع إدخمماالً مؤقتممما ً دون
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اسممتيفاء الضممرائب "الرسمموم" الجمركيممة عليهمما وفممق الشممروط
التي تحددها الالئحة التنفيذية .
المادة ()90
للمدير العام أن يمنح اإلدخال المؤقت لما يلي :
 -1اآلليممات والمعمممدات الثقيلمممة إلنجممماز المشممماريع أو إلجمممراء
التجارب العملية والعلمية العائدة لتلء المشاريع.
 -2البضائع األجنبية الواردة بقصد إكمال الصنع .
 -3ممما يسممتورد مؤقت ما ً للمالعممب والمسممارح والمعممارض وممما
يماثلها.
 -4اآلالت والمعممدات واألجهممزة التممي تممرد إلممى الممبالد بقصممد
إصالحها.
 -5األوعية واألغلفة الواردة لمل ها.
 -6الحيوانات الداخلة بقصد الرعي.
 -7العينات التجارية بقصد العرض.
 -8الحاالت األخرة التي تستدعي ذلء .
ويعاد تصدير األصناف المنصوص عليها في هذه المادة أو
يممممتم إيممممداعها فممممي المنطقممممة الحممممرة أو الممممدوائر الجمركيممممة أو
المستودعات خالل فترة اإلدخال المؤقت التي تحمددها الالئحمة
التنفيذية .
المادة ()91
تراعى أحكمام االتفاقيمة االقتصمادية الموحمدة لمدول المجلمس
واالتفاقيات الدولية األخرة النافمذة الخاصمة باإلدخمال المؤقمت
للسيارات وفق التعليمات التي تصدرها الالئحة التنفيذية .
المادة ()92
ال يجممموز اسممممتعمال المممممواد واألصمممناف التممممي تممممم فسممممحها
باإلدخممال المؤقممت أو تخصيصممها أو التصممرف بهمما فممي غيممر
األغمراض والغايمات التمي اسمتوردت ممن أجلهما وصمرح عنهمما
في البيانات المقدمة.
المادة ()93
كل نقص يظهر عند إخراج البضائع التي فسمحت باإلدخمال
المؤقمممت يخضمممع للضمممرائب "الرسممموم" الجمركيمممة المسمممتحقة
عليها وقت إدخالها.
المادة ()94
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تحمممدد الالئحمممة التنفيذيمممة شمممروط التطبيمممق العملمممي لوضمممع
اإلدخال المؤقت والضمانات الواجب تقديمها .

الفصل السادس
إعادة التصدير
المادة ()95
يجمموز إعممادة تصممدير البضممائع الداخلممة إلممى الممبالد التممي لممم
تستوف عنهما الضمرائب "الرسموم" الجمركيمة إلمى الخمارج أو
إلى المنطقة الحرة وفمق اإلجمراءات والضممانات التمي تحمددها
الالئحة التنفيذية.
المادة ()96
يجوز الترخيص في بع الحاالت بنقل البضائع من سفينة
إلمممى أخمممرة أو سمممحب البضمممائع التمممي لمممم يجمممر إدخالهممما إلمممى
المسمممتودعات الجمركيمممة ممممن األرصمممفة إلمممى السمممفن ضممممن
الشروط التي يحددها المدير العام.

الفصل السابع
رد الضرائب "الرسوم" الجمركية
المادة ( ) 97
ترد كليا أو جزئيا الضرائب "الرسوم" الجمركية المستوفاة
عن البضائع األجنبية في حالة إعادة تصديرها ،وفق اللوائح
والشروط التي تحددها الالئحة التنفيذية.

الباب الثامن
اإلعفـاءات
الفصل األول
البضائع المعفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية
المادة ()98
تعفى من الضرائب " الرسوم" الجمركية بموجب هذا
النظام "القانون" البضاعة المتفق على إعفائها في التعرفة
الجمركية الموحدة لدول المجلس.

الفصل الثاني
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اإلعفاءات الدبلوماسية
المادة ()99
يعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية بشرط المعاملة
بالمثل ما يرد للهي ات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية
ورطساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدة
الدولة ،وذلء وفق االتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات
النافذة.
المادة ()100
أ  -ال يجمموز التصممرف فممي البضممائع المعفمماة بموجممب المممادة (
 )99من هذا النظام "القانون" تصرفا يغماير الهمدف المذي
أعفيت من أجلمه ،أو التنمازل عنهما ،إال بعمد إعمالم اإلدارة
وتأدية الضرائب "الرسوم" الجمركية المستحقة .
ب  -ال تجمممب الضممممرائب "الرسممموم" الجمركيممممة إذا تصممممرف
المسممتفيد فيممما أعفممي عم مالً بالمممادة ( )99مممن هممذا النظممام
"القانون" بعد ثالن سنوات من تماريخ الفسمح ممن المدائرة
الجمركية ،بشرط المعاملة بالمثل .
ج  -ال يجموز التصممرف فممي السمميارة المعفماة قبممل مضممي ثممالن
سنوات على تاريخ إعفائها إال في الحاالت التالية :
 - 1انتهممممماء مهممممممة العضمممممو الدبلوماسمممممي أو القنصممممملي
المستفيد من اإلعفاء في البالد.
 - 2إصمممابة السممميارة بعمممد إعفائهممما بحمممادن يجعلهممما غيمممر
مالئمممة لمقتضمميات اسممتعمال العضممو الدبلوماسممي أو
القنصممملي بنمممماء علممممى توصمممية مشممممتركة مممممن إدارة
المرور واإلدارة.
 - 3البيممع مممن عضممو دبلوماسممي أو قنصمملي إلممى عضممو
آخر ،ويشترط في هذه الحالمة أن يكمون المتنمازل لمه
متمتعا بحق اإلعفاء.
المادة ()101
يبدأ حق اإلعفاء بالنسبة لألشخاص المستفيدين منه بموجمب
الممممادة ( )99ممممن همممذا النظمممام "القمممانون" اعتبمممارا ً ممممن تممماريخ
مباشرتهم العمل في مقار عملهم الرسمي بالبالد.
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الفصل الثالث
اإلعفاءات العسكرية
المادة ( )102
يعفممى مممن الضممرائب " الرسمموم " الجمركيممة ممما يسممتورد
للقمموات المسمملحة وقمموة األمممن الممداخلي بجميممع قطاعاتهمما مممن
ذخائر وأسلحة وتجهيزات ووسائط نقل عسكرية وقطعهما وأي
مادة أخرة بقرار ممن مجلمس الموزراء أو ممن الجهمة المخولمة
بذلء في كل دولة.

الفصل الرابع
االعفاءات الشخصية
المادة ()103
تعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية ما يلي:
أ -األمتعمممة الشخصمممية واألدوات المنمممـزلية المسمممتعملة التمممي
يجلبهمممما المواطنممممون المقيمممممون فممممي الخممممارج واألجانممممب
القمممادمون لإلقاممممة فمممي المممبالد ألول ممممرة ،ويخضمممع همممذا
اإلعفاء للشروط والضوابط التي يحددها المدير العام.
ب -األمتعة الشخصية والهمدايا التمي بحموزة المسمافرين ،علمى
أال تكمممون ذات صمممفة تجاريمممة ،وأن تكمممون وفقممما ً للشمممروط
والضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية .
ج -الطممرود واإلرسمماليات البريديممة الشخصممية الممواردة ،وفق ما ً
للشمممروط والضممموابط التمممي تحمممددها الالئحمممة التنفيذيمممة ،
ويسممتثنى مممن ذلممء التبممغ و مشممتقاته والسمملع ذات الطبيعممة
الخاصة.

الفصل الخامس
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اعفاءات مستلزمات الجمعيات الخيرية -
والبضائع المستوردة لذوي االحتياجات الخاصة ـ
والمواد الالزمة لإلغاثة والعينات التجارية
المادة ()104
تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية ما يلي :
أ -مستلزمات الجمعيات الخيرية
ب -البضائع الواردة بنودها الجمركية في الالئحة التنفيذية
والمستوردة من قبل ذوي االحتياجات الخاصة والجهات
الحكومية المعنية والجهات ذات الصلة برعاية ذوي
االحتياجات الخاصة.
ج -المواد الالزمة لإلغاثة
وتحدد الالئحة التنفيذية الضوابط والشروط الالزمة لالستفادة
من االعفاء الوارد في هذه المادة .
المادة ( )104مكرر
الع نات ال جارية
تعفى من الضرائب "الرسموم" الجمركيمة العينمات التجاريمة
المواردة لمدول المجلمس التممي ال تتجماوز قيمتهما ()5000خمسممة
آالف لاير سممعودي أو ممما يعادلهمما مممن عمممالت دول المجلممس
االخرة  ،وللمدير العام وضع الشروط والضوابط بمما يضممن
عدم استغالل االعفاء ألغراض تجارية .

الفصل السادس
البضائع المعادة
المادة ()105
تعفى من الضرائب " الرسوم " الجمركية ما يلي :
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أ -البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التمي سمبق تصمديرها
.
ب -البضائع األجنبية المعمادة إلمى المبالد والتمي ثبمت أنمه سمبق
إعادة تصديرها إلى الخارج إذا أعيمدت خمالل سمنة واحمدة
من تاريخ إعادة تصديرها.
ج -البضائع التي صدرت مؤقتا إلكممال صمنعها أو إصمالحها
تستوفى الضرائب “الرسوم” الجمركية على الزيمادة التمي
طممرأت نتيجممة إلكمممال صممنعها أو إصممالحها وفقمما ً لقممرار
يتخذه المدير العام أو من يفوضه.
د -البضائع التي يتم تصديرها مؤقتاً ،واعيدت وفمق الشمروط
والضوابط التي تحددها الالئحة التنفيذية.
ويحدد الوزير أو الجهمة المختصمة بقمرار الشمروط الواجمب
توافرها لالستفادة من أحكام هذه المادة .

الفصل السابع
أحكام مشتركة
المادة ()106
أ -تطبمممق أحكمممام اإلعفممماءات المممواردة فمممي همممذا البممماب علمممى
البضممائع التممي يشممملها اإلعفمماء سممواء اسممتوردت بطريممق
مباشممممر أم غيممممر مباشممممر أو شممممراطها مممممن المسممممتودعات
الجمركيممة أو المنمماطق الحممرة ،علممى أن تراعممى الشممروط
التي تضعها اإلدارة.
ب -إذا وقع خالف حمول البضمائع المنصموص عليهما فمي همذا
البمماب ،أهممي خاضممعة للضممرائب "الرسمموم" الجمركيممة أم
معفاة منها ،يبت المدير العام في هذا الخالف.

الباب التاسع
رسوم الخدمات
المادة ()107
أ -تخضع البضائع التي توضمع فمي السماحات والمسمتودعات
التابعممممة للممممدائرة الجمركيممممة لرسمممموم التخممممزين والمناولممممة
والتممأمين والخممدمات األخممرة التممي تقتضمميها عمليممة خممزن
البضائع ومعاينتها وفقا ً للمعدالت المقررة ،وال يجوز بمأي
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حال من األحوال أن يتجماوز رسمم التخمزين نصمف القيممة
المقدرة للبضاعة.
ب -وفمممي حالمممة إدارة المسمممتودعات ممممن جهمممات أخمممرة فلهممما
استيفاء همذه الرسموم وفمق النصموص والمعمدالت المقمررة
بهذا الشأن.
ج -يجمممموز إخضمممما البضممممائع لرسمممموم الترصمممميص والخممممتم
والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات.
د -تحدد الخدمات والرسموم المواردة فمي همذه الممادة وشمروط
اسمممممتيفائها بموجمممممب قمممممرار يصمممممدره الممممموزير أو الجهمممممة
المختصة.

الباب العاشر
المخلصون الجمركيون
المادة ()108
يعد مخلصا ً جمركيا ً كل شخص طبيعي أو اعتبماري يمزاول
إعداد البيانات الجمركيمة وتوقيعهما وتقمديمها للمدائرة الجمركيمة
وإتممممام اإلجمممراءات الجمركيمممة الخاصمممة بتخلممميص البضمممائع
لحساب الغير.
المادة ()109
يحمممق لممممواطني دول المجلمممس (الطبيعيمممين واالعتبممماريين)
مزاولة مهنة التخليص الجمركي بعد الحصمول علمى تمرخيص
من اإلدارة .

المادة ()110
يقبل التصمريح عمن البضمائع لمدة المدائرة الجمركيمة وإتممام
اإلجمممراءات الجمركيمممة عليهممما سمممواء كمممان ذلمممء لالسمممتيراد أم
للتصدير أم العبور "ترانزيت" ،من :
 -1مممالكي البضممائع أو ممثلمميهم المفوضممين مممن قممبلهم ،الممذين
تتمموافر فمميهم الشممروط التممي يحممددها المممدير العممام ،بممما فممي
ذلء شروط التفوي .
 -2المخلصين الجمركيين المرخص لهم.
المادة ()111
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يعد تظهير إذن التسمليم السمم المخلمص الجمركمي أو ممثلمي
ممالكي البضماعة تفويضما ً إلتممام اإلجمراءات الجمركيمة عليهما،
دون تحمل اإلدارة أي مسؤولية من جراء تسليم البضماعة إلمى
من ظهر له إذن التسليم.
المادة ()112
يعد المخلص الجمركي مسؤوالً عن أعمالمه وأعممال تابعيمه
أمممام المسممتوردين والمصممدرين وأمممام اإلدارة وفممق أحكممام هممذا
النظام "القانون".
المادة ()113
للمدير العام أن يصدر التعليمات الالزمة لما يلي :
 -1الشمممروط الالزممممة لممممنح التمممراخيص فمممي مزاولمممة مهنمممة
التخليص الجمركي .
 -2الشمممروط الالزممممة لممممنح التمممراخيص فمممي مزاولمممة مهنمممة
مندوب المخلص الجمركي .
 -3إجمممممراءات إصمممممدار التمممممراخيص الجمركيمممممة للمخلمممممص
والمندوب الجمركي .
 -4التزامات المخلص ومندوب المخلص الجمركي .
 -5الشروط الالزمة لفتح مكاتب التخليص الجمركي .
 -6عممدد المخلصممين والمنممدوبين الجمممركيين الممذين يسمممح لهممم
بممارسة العمل في الدوائر الجمركية .
 -7الممممدائرة الجمركيممممة أو الممممدوائر الجمركيممممة التممممي يسمممممح
للمخلصين العمل فيها .
 -8إجممممممراءات االسممممممتغناء عممممممن المخلصممممممين الجمممممممركيين
ومندوبيهم.
 -9إجممراءات االنتقممال لمنممدوبي المخلصممين الجمممركيين بممين
مكاتب التخليص الجمركي.
 -10إجمممممراءات سمممممحب تمممممراخيص المخلصمممممين الجممممممركيين
ومندوبيهم .
 -11حاالت شطب القيد في سجل اإلدارة .
المادة ()114
مع مراعاة نمص الممادة ( )141ممن همذا النظمام " القمانون
" ،وعممدم اإلخممالل بأيممة مسممؤولية مدنيممة أو جزائيممة يقرهمما هممذا
النظممام "القممانون" أو أي نظممام "قممانون" آخممر ،للمممدير العممام أو
مممن يفوضممه ،أن يفممرض علممى المخلممص ومنممدوب المخلممص
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الجمركي وذلء بعمد إجمراء التحقيمق المالزم معمه وبمما يتناسمب
وحجم مخالفته لاللتزامات المفروضة عليه العقوبات التالية:
 -1اإلنذار.
 -2غرامة مالية ال تتجاوز  5000لاير سعودي أو ما يعادلهما
من عمالت دول المجلس األخرة.
 -3اإليقاف عن العمل لمدة ال تزيد على سنتين.
 -4إلغاء الرخصة والمنع من مزاولة المهنة نهائياً.
ويجمموز الممتظلم مممن هممذه العقوبممات لممدة المموزير أو الجهممة
المختصمممة خمممالل ( )30يومممما ً ممممن تممماريخ إبالغمممه بهممما .ويبمممت
المموزير أو الجهممة المختصممة فممي الممتظلم خممالل ( )30يوم ما ً مممن
تاريخ تقديمه ،ويكون قرار الوزير أو الجهة المختصة قطعيماً،
ويعتبر مضي هذه المدة دون البت في التظلم رفضا ً ضمنيا ً له،
اال ان النظر في التظلم ال يوقف التنفيذ.

المادة ()115
على المخلص الجمركي أن يحمتفا لديمه بسمجل لممدة خممس
سنوات ،يدون فيه خالصة المعمامالت الجمركيمة التمي أنجزهما
لحساب الغير ضمن الشمروط التمي تحمددها اإلدارة .ويجمب أن
يشمل هذا السجل مقدار الرسوم التمي دفعمت للمدائرة الجمركيمة
واألجممور المدفوعممة للمخلممص وأي نفق مة أخممرة صممرفت علممى
المعممامالت .وللمممدير أو مممن يفوضممه الصممالحية المطلقممة فممي
االطال ـ في أي وقت ـ على هذه السجالت دون أي اعتراض
من المخلص الجمركي .

الباب الحادي عشر
حقوق موظفي اإلدارة وواجباتهم
المادة ()116
أ -يعمممد موظفمممو اإلدارة أثنممماء قيمممامهم بأعممممالهم ممممن رجمممال
الضبط القضائي ،وذلء في حدود اختصاصاتهم .
ب -يعطممى موظفممو اإلدارة عنممد تعييممنهم بطاقممة تثبممت طبيعممة
عملهم ،وعليهم أن يبرزوها عند الطلب.
ج -على موظفي اإلدارة ارتداء الزي الرسمي المخصص لهم
أثناء قيامهم بالعمل إذا كانت طبيعة عملهم تتطلب ذلء.
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المادة ()117
على السلطات المدنية والعسمكرية وقموة األممن المداخلي أن
تقدم لموظفي اإلدارة كمل مسماعدة للقيمام بعملهمم بمجمرد طلمبهم
ذلممء ،كممما يجممب علممى اإلدارة التعمماون مممع الجهممات الرسمممية
األخرة.
المادة ()118
يسمح بحمل السالح لموظفي الجمارك الذين تتطلمب طبيعمة
عملهممم ذلممء ،ويحممدد هممؤالء الموظفممون بقممرار مممن المموزير أو
الجهة المختصة.
المادة ()119
علممى كممل موظممف مممن ممموظفي اإلدارة تنتهممي خدماتممه ألي
سبب كان ،أن يعيد ما في عهدته إلى اإلدارة .
المادة ()120
يحدد بقرار من الوزير أو الجهة المختصة بناء على اقتراح
ممممن الممممدير العمممام الحممموافز والبمممدالت التمممي تممممنح لمممموظفي
الجمممارك حسممب طبيعممة عملهممم ،ويعمممل بهمما بعممد إقرارهمما مممن
جهات االختصاص .

الباب الثاني عشر
النطاق الجمركي
المادة ()121
تخضمممع ألحكمممام النطممماق الجمركمممي ،البضمممائع الممنوعمممة
والمقيمممدة والخاضمممعة لضمممرائب "لرسممموم" جمركيمممة مرتفعمممة،
وكذلء البضمائع األخمرة التمي يعينهما الممدير العمام بقمرار منمه.
وتحمممدد الالئحمممة التنفيذيمممة شمممروط النقمممل داخمممل همممذا النطممماق
والمستندات واإلجراءات الالزمة لذلء.

الباب الثالث عشر
القضايا الجمركية
الفصل األول
التحري عن التهريب
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المادة ()122
أ -علممى ممموظفي اإلدارة مكافحممة التهريممب ،ولهممم فممي سممبيل
ذلمممء أن يقومممموا بالكشمممف علمممى البضمممائع ووسمممائط النقمممل
وتفتمميا األشممخاص وفقمما ً ألحكممام هممذا النظممام "القممانون"
واألنظمة "القوانين" األخرة النافذة.
ب -ال يجمممموز تفتمممميا النسمممماء ذاتيمممما إال مممممن قبممممل مفتشممممات
جمركيات.
ج -يحممق لممموظفي اإلدارة فممي حالممة وجممود دالئممل كافيممة علممى
وجممود مممواد مهربممة ،وبعممد الحصممول علممى إذن مممن الجهممة
المختصمممة ،تفتممميا أي بيمممت أو مخمممزن أو أي محمممل وفقممما ً
لألنظمة "القوانين" النافذة.
د -ال يتحمل موظفو اإلدارة مسمؤولية األضمرار الناشم ة عمن
ممارستهم لعملهم الوظيفي على الوجه المطلوب.
المادة ()123
لممموظفي اإلدارة المخممولين الحممق فممي الصممعود إلممى جميممع
السفن الموجودة في الموانئ المحلية والداخلة إليها أو الخارجة
منهمما ،وأن يبقمموا فيهمما حتممى تفممرغ حمولتهمما ولهممم تفتمميا جميممع
أجزاء السفينة .
المادة ()124
لممموظفي اإلدارة المخممولين الحممق فممي الصممعود إلممى السممفن
داخمممل النطممماق الجمركمممي لتفتيشمممها أو المطالبمممة بتقمممديم بيمممان
الحمولممة "المانيفسممت" وغيممره مممن المسممتندات المتوجبممة وفممق
أحكام هذا النظام "القانون" .ولهم الحق في حالمة االمتنما عمن
تقممديم المسممتندات أو عممدم وجودهمما واالشممتباه بوجممود بضممائع
مهربة أو ممنوعة أن يتخذوا جميع التدابير الالزمة لضبط تلء
البضائع ،ومن ثم اقتياد السفينة إلى أقرب دائرة جمركية.
المادة ()125
لممإلدارة اتخمماذ اإلجممراءات المناس مبة للتحممري عممن التهريممب
داخممل الممدائرة الجمركيممة وخارجهمما وفممق القواعممد التممي يحممددها
الوزير أو الجهة المختصة .
المادة ()126
يجوز إجراء التحري عن التهريب وحجز البضائع وتحقيق
المخالفات الجمركية بشأن جميع البضائع على امتمداد أراضمي
الدولة في الحاالت التالية :
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 -1في النطاقين الجمركيين البري والبحري.
 -2فممي الممدوائر الجمركيممة وفممي الممموانئ والمطممارات وفممي
جميع األماكن الخاضعة للرقابة الجمركية.
 -3خمارج النطماقين الجمممركيين البمري والبحممري عنمد متابعممة
البضممائع المهربممة ومطاردتهمما مطمماردة متواصمملة مممن قبممل
المسمؤولين عممن ذلممء ،بعممد أن شموهدت ضمممن النطمماق فممي
وضع يستدل منه على قصد تهريبها.
المادة ()127
لممممممموظفي اإلدارة الحممممممق فممممممي االطممممممال علممممممى األوراق
والمسمممممتندات والسمممممجالت والمراسمممممالت والعقمممممود التجاريمممممة
والوثممائق أيمما كممان نوعهمما ،المتعلقممة ـ بصممورة مباشممرة أو غيممر
مباشرة ـ بالعمليمات الجمركيمة ،وضمبطها عنمد وجمود مخالفمة،
وذلمممء لمممدة مؤسسمممات المالحمممة والنقمممل وجميمممع األشمممخاص
الطبيعيين واالعتباريين المذين لهمم صملة بالعمليمات الجمركيمة.
وعلى المؤسسات واألشخاص المذكورين حفا جميمع األوراق
المشممار إليهمما مممدة خمممس سممنوات مممن تمماريخ إتمممام العمليممات
الجمركية.
المادة ()128
يجمموز لممموظفي اإلدارة الممتحفا علممى أي شممخص إذا كممان
لمديهم اشممتباه بأنمه ارتكممب أو حمماول ارتكماب جريمممة أو كممان ذا
عالقة بارتكاب جريمة من الجرائم التالية :
 -1التهريب.
 -2نقل بضائع مهربة أو حيازتها.

الفصل الثاني
محضــــر الضبـــط
المادة ()129
يحرر محضر الضبط لمخالفات وجرائم التهريب الجمركي
وفق األصول المحددة في هذا النظام "القانون".

المادة ()130
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ينظم محضر الضبط موظفان على األقل من الجمارك حمال
اكتشاف المخالفة أو جريممة التهريمب ،ويجموز عنمد الضمرورة
أن ينظم محضر الضبط موظف واحد .
المادة ()131
يذكر في محضر الضبط ما يلي :
 -1مكان وتاريخ وساعة تنظيمه وتاريخمه وسماعته بماألحرف
واألرقام .
 -2أسممممماء ضممممابطي الواقعممممة ومنظمممممي محضممممر الضممممبط
وتوقيعهم وطبيعة أعمالهم.
 -3أسممماء المخممالفين أو المسمؤولين عممن التهريممب وجنسممياتهم
وصفاتهم ومهنهم وعناوينهم التفصيلية.
 -4البضممائع المحجمموزة وأنواعهمما وكمياتهمما وقيمتهمما وبنممدها
الجمركي.
 -5تفصممميل الوقمممائع وأقممموال المخمممالفين أو المسمممؤولين عمممن
التهريب وأقوال الشهود في حالة وجودهم.
 -6النص في محضر الضبط على انه تلي علمى المخمالفين أو
المسؤولين عن التهريب الحاضرين المذين أيمدوه بتموقيعهم
أو رفضوا ذلء.
 -7جميممع الوثممائق األخممرة المفيممدة ،وحضممور المخممالفين أو
المسممؤولين عممن التهريممب عنممد جممرد البضممائع أو امتنمماعهم
عن ذلء.
 -8إحالممة عينممات مممن المممادة المهربممة المضممبوطة إلممى جهممات
االختصاص للتأكد من كونها مادة ممنوعة.
 -9تحديد الجهة التمي تمم تسمليم الممواد المهربمة إليهما ،وتوقيمع
هذه الجهة بالتسليم.
 -10تحديمممد الجهمممة األمنيمممة التمممي أود المهمممرب أو المهربمممون
لديها وساعة التسليم وتاريخه.

المادة ()132
أ -يعممد محضممر الضممبط المممنظم وفممق المممادتين 131 - 130
من هذا النظام "القانون" حجة فيما يتعلمق بالوقمائع الماديمة
التي عاينها منظموه بأنفسهم ما لم يثبت العكس.
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ب -ال يعد النقص الشمكلي فمي محضمر الضمبط سمببا ً لبطالنمه،
وال يمكممن إعادتممه إلممى منظميممه إال إذا كممان ال منقص متعلقمما
بالوقائع المادية.
المادة ()133
للدائرة الجمركية حجز البضائع موضمو المخالفمة أو جمرم
التهريممب واألشممياء التممي اسممتعملت إلخفائهمما ،وكممذلء وسممائط
النقممل مممن أي نممو كانممت ،كممالقوارب والسمميارات والحيوانممات
عمممدا البمممواخر والطمممائرات والحممممافالت العاممممة المعمممدة لنقممممل
الركاب ،إال إذا أعدت خصيصا لغرض التهريب .
المادة ()134
يتم التصرف في المواد المهربمة أو التمي شمر فمي تهريبهما
مممن نممو المخممدرات وممما فممي حكمهمما وفممق األنظمممة والقمموانين
المعمول بها في الدولة .

الفصل الثالث
تدابير احتياطة
القسم األول
الوج االح اط
المادة ()135
أ -يجوز لمحرري محضر الضمبط حجمز البضمائع موضمو
المخالفممة أو التهريمممب واألشمممياء التممي اسمممتعملت إلخفائهممما
ووسائط النقل وضبط جميع المستندات ووضمع اليمد عليهما
بغية إثبات المخالفات أو جرائم التهريمب وضممانا ً للرسموم
والضرائب والغرامات.
ً
ب -يجوز للمدير العام ـ عند االقتضاء ـ أن يستصدر أمرا من
السمملطات المختصممة بتوقيممع الحجممز التحفظممي علممى أممموال
المخالفين والمسؤولين عن التهريب تحت يد الغيمر ضممانا ً
لتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والغرامات وتنفيذا ً
للقممرارات النهائيممة أو األحكممام النهائيممة الصممادرة بمماإللزام
بأدائها.
المادة ()136
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يجمموز بقممرار مممن المممدير الع مام عنممد الضممرورة وضمممانا ً
لحقممموق الخزينمممة العاممممة فمممرض تمممأمين جمركمممي علمممى أمممموال
المكلفين أو شركائهم .
المادة ()137
ال يجوز القب إال في الحاالت التالية :
 -1جرائم التهريب المتلبس بها.
 -2مقاومة رجمال الجممارك أو رجمال األممن التمي تعموق
ضمممبط المخالفمممات الجمركيمممة أو جمممرائم التهريمممب أو
تحقيقها أو ضبط المتهمين فيها.
 ويصممدر قممرار القممب مممن ممموظفي الجمممارك المخممولينصفة مأموري الضبط القضائي أو من السلطات األمنية .ويقدم
المقبمموض عليممه إلممى المحكمممة أو الجهممة القضممائية المختصممة
خالل  24ساعة من وقت القب عليه.
القسم الثا
منم المةالف ن والم هم ن بال هريب من السفر
المادة ()138
يجوز للمدير العام أو من يفوضه أن يطلمب ممن السملطات
المختصممة منممع المخممالفين او المتهمممين بالتهريممب مممن مغممادرة
الممبالد فممي حالممة عممدم كفايممة قيمممة المممواد المضممبوطة لتغطيممة
الضرائب والرسوم والغرامات.
ويلغى قرار المنع إذا قدم المخالف أو المتهم بالتهريب كفالة
تعادل المبالغ التي قد يطالب بها ،أو إذا تبين فيمما بعمد أن قيممة
المواد المضبوطة كافية لتغطية المبالغ المطالب بها.

الفصل الرابع
المخالفات الجمركية وعقوباتها
المادة ()139
تعد الغرامات الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص
عليها في هذا النظام "القانون" تعويضا ً مدنيا ً لإلدارة ،وال
تشملها أحكام العفو العام .
المادة ( ) 140
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عند تعدد المخالفمات تسمتحق الغراممة عمن كمل مخالفمة علمى
حمممدة ويكتفمممى بالغراممممة األشمممد إذا كانمممت المخالفمممات مرتبطمممة
ببعضها على نحو ال يحتمل التجزئة.
المادة ()141
فيما عمدا الحماالت التمي تعمد فمي حكمم التهريمب المنصموص
عليهمما فممي المممادة( )143مممن هممذا النظممام "القممانون" ،وبممما ال
يتعارض ونصوص االتفاقيات الدوليمة النافمذة ،تفمرض غراممة
مالية وفمق القواعمد التمي تحمددها الالئحمة التنفيذيمة لهمذا النظمام
"القانون" على المخالفات التالية :

-1
-2
-3
-4
-5
-6
-7
-8

مخالفات االستيراد والتصدير .
مخالفات البيانات الجمركية.
مخالفات البضائع العابرة "الترانزيت" .
مخالفات المستودعات.
مخالفات المناطق التي تشرف عليها الجمارك.
مخالفات اإلدخال المؤقت.
مخالفات إعادة التصدير.
أي مخالفة جمركية أخرة .

المادة ( )141مكرر
يجوز للممدير العمام أو ممن يفوضمه التجماوز عمن المخالفمات
الجمركية المرتكبة بالبيانمات الجمركيمة المنصموص عليهما فمي
المممممادة ( )141مممممن هممممذا النظممممام "القممممانون" ،وعممممدم فممممرض
الغرامممات الجمركيممة عليهمما كليمما أو جزئيمما ،فممي حممال االفصمماح
عنهما طوعما مممن مرتكبيهما قبمل اكتشممافها ،وفمق للضموابط التممي
يحدها الوزير أو الجهة المختصة.

الفصل الخامس
التهريب وعقوباته
القسم األول
ال هريب
المادة ( )142
التهريب هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلمى المبالد أو
إخراجها أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفمة للتشمريعات
المعمول بها دون أداء الضمرائب "الرسموم" الجمركيمة كليما ً أو
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جزئيا ً أو خالفا ً ألحكام المنع أو التقييمد المواردة فمي همذا النظمام
"القانون" واألنظمة والقوانين األخرة.

-1
-2
-3
-4

-5
-6
-7

-8

-9

المادة ( )143
يدخل في حكم التهريب بصورة خاصة ما يلي :
عمممدم التوجممممه بالبضمممائع عنممممد اإلدخمممال إلممممى أول دائممممرة
جمركية.
عدم اتبا الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها.
تفريمممغ البضمممائع ممممن السمممفن أو تحميلهممما عليهممما بصمممورة
مغمممايرة لألنظممممة فمممي المممدائرة الجمركيمممة أو تفريغهممما أو
تحميلها في النطاق الجمركي البحري.
تفريممغ البضممائع مممن الطممائرات أو تحميلهمما عليهمما بصممورة
غير مشروعة خارج المطارات الرسمية أو إلقاء البضائع
أثنمماء النقممل الجمموي ،ممـع مراعمماة أحكممام الممـادة ( )40مممن
هذا النظام "القانون".
عدم التصريح في الدائرة الجمركية عمن البضمائع المواردة
أو الصادرة دون بيان حمولة "منافست" ،ويدخل فمي ذلمء
ما يصطحبه المسافرون من بضائع ذات صفة تجارية.
تجاوز البضائع في اإلدخال أو اإلخراج الدائرة الجمركيمة
دون التصريح عنها.
اكتشمماف بضممائع غيممر مص مرح عنهمما فممي إحممدة الممدوائر
الجمركيممة موضمموعة فممي مخممابىء بقصممد إخفائهمما أو فممي
فجوات أو فراغات ال تكون مخصصة عادة الحتمواء مثمل
هذه البضائع.
الزيمممادة أو المممنقص أو التبمممديل فمممي عمممدد الطمممرود أو فمممي
محتوياتهممما المصمممرح عنهممما فمممي وضمممع معلمممق للضمممرائب
"للرسوم" الجمركيمة المنصموص عليهما فمي البماب السمابع
من هذا النظام "القانون" والمكتشفة بعمد مغمادرة البضماعة
الدائرة الجمركية ،ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبمرت
البالد تهريبا ً أو دون إنهماء إجراءاتهما الجمركيمة ،ويتحممل
الناقل مسؤولية ذلء.
عممدم تقممديم اإلثباتممات التممي تحممددها اإلدارة إلبممراء بيانممات
األوضممممما المعلقمممممة للضمممممرائب "الرسممممموم" الجمركيمممممة
المنصممموص عليهممما فمممي البممماب السمممابع ممممن همممذا النظمممام
"القانون".
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 -10إخراج البضائع من المناطق واألسواق الحرة أو المخازن
الجمركيممممة أو المسممممتودعات أو المنمممماطق الجمركيممممة دون
إنهاء إجراءاتها الجمركية .
 -11تقديم مستندات أو قموائم كاذبمة أو ممزورة أو مصمطنعة أو
وضع عالمات كاذبمة بقصمد التهمرب ممن تأديمة الضمرائب
"الرسوم" الجمركية كليا ً أو جزئيا ً أو بقصد تجاوز أحكام
المنع أو التقييد.
 -12نقممل البضممائع الممنوعممة أو المقيممدة أو حيازتهمما دون تقممديم
إثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية.
 -13نقل أو حيازة البضمائع الخاضمعة لسملطة الجممارك ضممن
النطاق الجمركي دون مستند نظامي.
 -14عدم إعادة استيراد البضائع الممنو تصديرها والمصدرة
مؤقتا ً ألي غاية كانت.
 -15قطممع الرصمماص أو نممز االختممام أو االقفممال أو االربطممة
الجمركيممممة أو االغطيممممة (الشمممموادر -االشممممرعة ) بقصممممد
التهريب الجمركي.
 -16ادخال أو اخراج بضائع مغشوشة أو بضائع مقلدة .
 -17التصممرف فممي البضمماعة المفممرج عنهمما إفراج ما ً موقت ما ً وفق ما ً
للمممادة ( 56الفقممرة ب) مممن النظممام "القممانون" دون موافقممة
جهة االختصاص.
القسم الثا
المسئوول ة الج اة ة
المادة ()144
يشممترط فممي المسمؤولية الجزائيممة فممي جممرم التهريممب تمموفر
القصد ،وتراعى في تحديد هذه المسؤولية النصموص الجزائيمة
المعمول بها ،ويعتبر مس وال جزائيا بصورة خاصة:
 -1الفاعلون األصليون .
 -2الشركاء في الجرم.
 -3المتدخلون والمحرضون.
 -4حائزو المواد المهربة.
 -5أصمممحاب وسمممائط النقمممل التمممي اسمممتخدمت فمممي التهريمممب
وسائقوها ومعاونوهم الذين تثبت عالقتهم بالمهربات.
 -6أصممحاب أو مسممتأجرو المحممالت واألممماكن التممي أودعممت
فيهمما المممواد المهربممة أو المنتفعممون بهمما الممذين يثبممت علمهممم
بوجود المهربات في محالتهم وأماكنهم.
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القسم الثالث
العقوبات
المادة ()145
مع عدم اإلخالل بأي عقوبة أشد تقضي بها نصوص أخرة
نافممذة فممي الدولممة يعاقممب علممى التهريممب وممما فممي حكمممه ،وعلممى
الشرو في أي منهما ،بما يلي :
 -1إذا كان مت البضمماعة المهربممة تخضممع لضممرائب "رسمموم"
جمركية مرتفعة ،فتكون العقوبمة غراممة ال تقمل عمن مثلمي
الضممريبة "الرسمموم" الجمركيممة المسممتحقة وال تزيممد علممى
ثالثة أمثال الضريبة "الرسموم" الجمركيمة  ،أومثلمي قيممة
البضاعة أيهمما أعلمى والحمبس ممدة ال تقمل عمن شمهر وال
تزيد على سنة ،أو بإحدة هاتين العقوبتين.
 -2أما السلع األخرة ،تكون العقوبة غرامة ال تقل عن مثلي
الضريبة "الرسوم" الجمركية المستحقة وال تزيد على قيمة
البضاعة ،والحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على سنة،
أو بإحدة هاتين العقوبتين .
 -3إذا كانمممت البضممماعة محمممل التهريمممب ممممن البضمممائع الغيمممر
خاضمعة للضمرائب "الرسموم" الجمركيمة (معفماة) ،فتكممون
العقوبممة غرامممة ال تقممل عممن عشممرة فممي المائممة مممن قيمممة
البضاعة وال تزيمد علمى قيمتهما ،والحمبس ممدة ال تقمل عمن
شهر وال تزيد على سنة ،أو بإحدة هاتين العقوبتين.
 -4إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة ،تكون
العقوبة غرامة ال تقل عن قيمة البضاعة وال تزيد على
ثالن أمثال قيمتها ،والحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال
تزيد على ثالن سنوات ،أو بإحدة هاتين العقوبتين.
 -5مصمممادرة البضمممائع محمممل التهريمممب أو الحكمممم بمممما يعمممادل
قيمتها عند عدم حجزها .
 -6مصممادرة وسممائط النقممل واألدوات والمممواد التممي اسممتعملت
في التهريب ،وذلء فيما عدا وسائط النقمل العاممة ،كالسمفن
والطممائرات والقطممارات والسمميارات العامممة ممما لممم تكممن قممد
أعممدت أو اسممتؤجرت لهممذا الغممرض ،أو الحكممم بممما يعممادل
قيمتها عند عدم حجزها .
 -7في حالة العود يجوز الحكم بمثلي العقوبة .

50

المادة ()146
للمدير العام أو ممن يفوضمه المتحفا علمى البضمائع ووسمائط
النقمل المضممبوطة فممي حالممة فممرار المهممربين أو عممدم االسممتدالل
عليهم وبيعها طبقا ً ألحكمام البماب الرابمع عشمر ممن همذا النظمام
"القانون" وتؤول حصيلة البيع إلى الدولة إذا مضت سنة علمى
تممماريخ البيمممع دون ضمممبط المهمممربين ،فمممإن ضمممبطوا أو قمممدموا
للمحاكمممة خممالل هممذه المممدة وحكممم بمصممادرة البضمماعة سممرة
حكم المصادرة على مبلغ حصيلة البيع.

الفصل السادس
المالحقـــات
القسم األول
المالحقات اإلدارية
المادة ()147
أ -يجمموز للمممدير العممام أو مممن يفوضممه ان يصممدر القممرارات
الالزمة لتحصيل الضرائب" الرسوم" الجمركية والرسوم
األخرة والغرامات الجمركية الثابتمة التمي تخلمف المكلمف
عن أدائها ،ويكون لقرارات التحصيل الصمادرة وفقما ً لهمذه
المادة قوة السند التنفيذي.
ب -يجمموز االعتممراض علممى قممرارات التحصمميل لممدة اإلدارة
خالل ثالثين يوما من تاريخ التبليغ ،غير ان ذلء ال يوقف
التنفيذ اال إذا أديت عن المبالغ المطالب بها تأمينما ً بموجمب
كفالة بنكية او نقدية.
المادة ()148
أ -تفرض الغرامات المنصوص عليها في الفصل الرابع من
هذا الباب بقرار من المدير العام أو من يفوضه بذلء .
ب -يبلمممغ المخمممالف أو ممممن يمثلمممه بالغراممممة المفروضمممة عليمممه
بموجب إشعار خطي عن طريق الجهمة المختصمة ،وعلمى
المخممالف دفممع الغرامممات خممالل ثالثممين يوممما ً مممن تمماريخ
تبليغه بها .
المادة ()149
يجوز التظلم لمدة الموزير أو الجهمة المختصمة ممن قمرارات
التغممريم المشممار إليهمما فممي المممادة السممابقة وذلممء خممالل المهلممة
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ذاتهمما .وللمموزير أو الجهممة المختصممة تثبيممت قممرار التغممريم او
تعديله أو الغاطه.
القسم الثا
المالحقة القضاة ة لجراةم ال هريب
المادة ()150
ال يجوز تحريء الدعوة في جرائم التهريب إال بناء على
طلب خطي من المدير العام أو من يفوضه.
المادة ( )150مكرر
يجوز للمدير العام أو من يفوضه في جرائم التهريب
الجمركي التي ال تزيد فيها قيمة البضاعة المهربة على ()1000
لاير سعودي أو ما يعادلها من عمالت دول المجلس ،حفا
محاضر الضبط والتصرف في البضاعة المهربة وفق احكام هذا
النظام "القانون ".
القسم الثالث
ال سوية ال لو ة
المادة ()151
أ -للمممدير العممام أو مممن يفوضممه بنمماء علممى طلممب كتممابي مممن
صاحب الشأن عقد تسوية صلح في قضايا التهريمب سمواء
قبل رفع الدعوة أو خالل النظر فيها وقبل صمدور الحكمم
االبتممدائي وذلممء باالستعاضممة عممن الجممزاءات والغرامممات
الجمركية التي نصت عليها الممادة ( )145ممن همذا النظمام
"القانون".
ب -يصممدر دليممل التسممويات الصمملحية بقممرار مممن المموزير أو
الجهة المختصة .
المادة ()152
مع مراعماة أحكمام الممادة ( )151تكمون التسموية الصملحية
كما يلي :
 -1إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب "رسوم"
جمركية مرتفعة ،فتكون العقوبمة غراممة ال تقمل عمن مثلمي
الضممريبة "الرسمموم" الجمركيممة المسممتحقة وال تزيممد علممى
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ثالثة امثال الضريبة " الرسوم" الجمركية ،أو مثلمي قيممة
البضاعة ايهما اعلى.
 -2أما السلع األخرة ،تكون العقوبة غراممة ال تقمل عمن مثمل
الضممريبة "الرسمموم" الجمركيممة المسممتحقة وال تزيممد علممى
خمسين بالمائة من قيمة البضاعة .
 -3إذ كانممممت البضمممماعة المهربممممة غيممممر خاضممممعة للضممممرائب
"الرسوم" الجمركية (معفاة) ،تكون العقوبة غرامة ال تقمل
عمممن عشمممرة بالمائمممة ممممن قيممممة البضممماعة وال تزيمممد علمممى
خمسين بالمائة من قيمتها.
 -4إذا كانت البضاعة محل التهريب ممن البضمائع الممنوعمة،
تكون العقوبة غراممة ال تقمل عمن قيممة البضماعة وال تزيمد
على ثالثة أمثال قيمتها.
 -5مصممممادرة البضممممائع المهربممممة أو الفسممممح عنهمممما أو إعممممادة
تصديرها كليا ً أو جزئيا ً .
ويجممموز مصمممادرة وسمممائط النقمممل واالدوات والممممواد التمممي
اسممتعملت فممي التهريممب وتكممون المصممادرة وجوبيممة إذا اعممدت
تلء الوسائط واألدوات لذلء ،أما وسمائط النقمل العاممة كالسمفن
والطممائرات والسممميارات العاممممة فممال يجممموز مصمممادرتها اال إذا
اعممدت أو اسممتؤجرت لغممرض التهريممب ،ويجمموز فممي الحممالتين
استحصال مبلغا ً ال يزيد عن قيمتها عوضا ً عن المصادرة.
المادة ()153
تسقط الدعوة بعد انتهاء إجراءات المصالحة عليها .

الفصل السابع
المس ولية والتضامن
المادة ()154
أ -تتكون المخالفة كمما تترتمب المسمؤولية المدنيمة فمي جمرائم
التهريممب بتمموافر األركممان الماديممة لهمما ،وال يجمموز الممدفع
بحسممن النيممة أو الجهممل ،إال أنممه يعفممى مممن المس مؤولية مممن
أثبت أنه كان ضمحية قموة قماهرة .وكمذلء ممن أثبمت أنمه لمم
يقمممدم علمممى ارتكممماب أي فعمممل ممممن األفعمممال التمممي كونمممت
المخالفة أو جريمة التهريب أو تسبب فمي وقوعهما أو أدت
إلى ارتكابها .
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ب -تشمممل المسممؤولية المدنيممة إضممافة إلممى مرتكبممي المخالفممة
وجرائم التهريب الشركاء والمممولين والكفمالء والمنتفعمين
والوسمممطاء والمممموكلين والمتبمممرعين والنممماقلين والحمممائزين
ومرسلي البضائع .
المادة ()155
يعد مستثمرو المحمالت واألمماكن الخاصمة التمي تمود فيهما
البضائع موضو المخالفة أو جريمة التهريب مسؤولين عنها.
أممما مسممتثمرو المحممالت واألممماكن العامممة وموظفوهمما وكممذلء
أصحاب وسائط نقل الركاب العامة وسمائقوها ومعماونوهم فهمم
مسؤولون مما لمم يثبتموا عمدم علمهمم بوجمود البضمائع موضمو
المخالفممة أو التهريممب وعممدم وجممود مصمملحة مباشممرة أو غيممر
مباشرة لهم بذلء .
المادة ()156
يكمممون الكفمممالء مسمممؤولين فمممي حمممدود كفممماالتهم عمممن دفمممع
الضرائب "الرسوم" الجمركية والغرامات وغيرها من المبالغ
المستحقة لإلدارة أو التي تستحق على الملتزمين األصليين.

المادة ()157
يكممون المخلصممون الجمركيممون مسممؤولين مس م وولية كاملممة
عمن المخالفممات وجممرائم التهريممب التممي يرتكبونهمما فممي البيانممات
الجمركيممة ،وعممن المخالفممات وجممرائم التهريممب التممي يرتكبهمما
مسمممتخدموهم المفوضمممون ممممن قمممبلهم ،أمممما بالنسمممبة للتعهمممدات
المقدمة في البيانات الجمركية فمال يسمألون عنهما إال إذا تعهمدوا
بها أو كفلوا متعهديها.
المادة ()158
يكممون أصممحاب البضممائع وأربمماب العمممل ونمماقلو البضممائع
مسؤولين عن أعممال مسمتخدميهم وجميمع العماملين لمصملحتهم
فيممممما يتعلممممق بالرسمممموم والضممممرائب التممممي تسممممتوفيها الممممدائرة
الجمركية والغرامات والمصادرات المنصوص عليها فمي همذا
النظام "القانون" والناتجة عن تلء األعمال .
المادة ()159
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ال يسأل الورثمة عمن أداء الغراممات المترتبمة علمى المتموفى
ممممن نصممميب كمممل ممممنهم ممممن التركمممة إال إذا كمممانوا شمممركاء فمممي
التهريب ،وتسقط الدعوة في حالة وفاة المخالف.
المادة ()160
تحصل الضرائب والرسوم والغرامات المقررة أو المحكوم
بهممما بالتضمممامن والتكافمممل ممممن المخمممالفين أو المسمممؤولين عمممن
التهريب وذلء وفق األصول المتبعة في تحصيل أموال خزينة
الدولة ،وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها
ضمانا ً الستيفاء المبالغ المطلوبة .

الفصل الثامن
أصول المحاكمات
المادة ()161
يجمموز تشممكيل محمماكم جمركيممة ابتدائيممة فممي كممل مممن اإلدارة
والدوائر الجمركيمة وفقما ً لمالداة القانونيمة المعممول بهما فمي كمل
دولة .
المادة ()162
تتولى المحكمة الجمركية االبتدائيمة االختصاصمات التاليمة
:
 -1النظر في جميع جرائم التهريب وما هو في حكمه .
 -2النظممر فممي جميممع الجممرائم والمخالفممات التممي ترتكممب ضممد
أحكام هذا النظام "القانون" والئحته التنفيذية.
 -3النظممر فممي االعتراضممات علممى قممرارات التحصمميل عم مالً
بأحكام المادة ( )147من هذا النظام "القانون" .
 -4النظممر فممي االعتراضممات المقدمممة علممى قممرارات التغممريم
وفقا ً ألحكام المادة ( )148من هذا النظام "القانون" .
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 -5يجوز للمحكمة أن تطلب من أي شخص اتهم بموجب همذا
النظام "القانون" أن يقدم كفيال يضمن مثوله أمام المحكمة
أو تقرر توقيفه حتى تنتهي القضية .
المادة ()163
أ -يجمموز اسممت ناف أحكممام المحكمممة الجمركيممة االبتدائيممة أمممام
محكمممة اسممت نافية خاصممة تشممكل بموجممب األداة القانونيممة
المعمول بها في كل دولة .
ب -تنظر همذه المحكممة فمي القضمايا المرفوعمة إليهما وتصمدر
أحكامها باألغلبية .
ت -ممممدة االسمممت ناف ثالثمممون يومممما ً ممممن تممماريخ تبليمممغ الحكمممم
االبتممدائي إذا كممان غيابي ما ً ومممن تمماريخ النطممق بممه إذا كممان
حضوريا .
المادة ()164
تكممون لألحكممام الصممادرة مممن المحكمممة االسممت نافية الصممفة
القطعية .
المادة ()165
تنفممذ قممرارات التحصمميل والتغممريم واألحكممام الصممادرة فممي
القضايا الجمركية بعد اكتسمابها الصمفة القطعيمة بجميمع وسمائل
التنفيذ على أموال المكلفمين المنقولمة وغيمر المنقولمة ،وللموزير
أو الجهممة المختصممة استصممدار أمممر بحجممز ممما يكفممي مممن تلممء
األموال لتسديد المبالغ المطلوبة .

الباب الرابع عشر
بيع البضائع
المادة ()166
أ -لمممإلدارة أن تبيمممع البضمممائع المحجممموزة القابلمممة للتلمممف أو
النقص أو التسرب ،أو كانت في حالمة ممن شمأنها أن تمؤثر
في سالمة البضائع األخرة والمنشآت الموجودة فيها .
ب -يجممموز بتمممرخيص ممممن الممممدير العمممام أو ممممن يفوضمممه بيمممع
البضممائع المحجمموزة التممي تتعممرض لنقصممان قيمتهمما بشممكل
ملحوظ .
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وتنفيذا لهذه المادة يتم البيع استنادا ً إلى محضر تثبت فيه حالة
البضاعة واألسباب الداعية إلى بيعها دون الحاجة إلى انتظار
صدور الحكم من المحكمة المختصة ،على أن يخطر صاحب
البضاعة بذلء .فإذا صدر هذا الحكم فيما بعد وكان يقضي
بإعادة هذه البضاعة إلى صاحبها ،دفع له ثمن البضاعة المبيعة
بعد اقتطا الضرائب والرسوم والنفقات.
المادة ()167
لإلدارة بعد انقضماء المهلمة التمي حمددها الموزير أو الجهمة
المختصمممة أن تبيمممع البضمممائع التمممي خزنمممت فمممي المسمممتودعات
الجمركيمممة أو الموجمممودة علمممى السممماحات واألرصمممفة أو تلمممء
المتروكة في الدوائر الجمركية .
المادة ()168
تقوم اإلدارة ببيع ما يلي :
 -1البضمممائع والممممواد ووسمممائط النقمممل التمممي أصمممبحت ملكممما ً
للجممممارك نتيجمممة حكمممم بالمصمممادرة أو تسممموية صممملحية أو
تنازل خطي.
 -2البضممائع التممي لممم تسممحب مممن المسممتودعات ضمممن المهلممة
القانونيمممة التمممي تحمممدد وفقممما ً للممممادة ( )75ممممن همممذا النظمممام
"القانون" .
 -3البضائع والمواد التي لم يعمرف أصمحابها ولمم يطالمب بهما
أحمممد خمممالل مهلمممة الحفممما التمممي يحمممددها الممموزير أوالجهمممة
المختصة .
المادة ()169
ال تتحمل اإلدارة أي مسؤولية عمن العطمل أو الضمرر المذي
يلحممق بالبضممائع التممي تقمموم ببيعهمما بموجممب أحكممام هممذا النظممام
"القانون" إال إذا ثبت أنها ارتكبت خطمأ بينما ً فمي إجمراء عمليمة
البيع .
المادة ( )170
أ -تجممرة عملي مات البيممع المنصمموص عليهمما فممي هممذا البمماب
بالمزاد العلني وفقا ً للشروط والقواعد التي تحدد بقرار من
الوزير أو الجهة المختصة.
ب -تبمممما البضممممائع والمممممواد ووسممممائط النقممممل خالصممممة مممممن
الضمممرائب "الرسممموم" الجمركيمممة والرسممموم والضمممرائب
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األخرة عدا عمولة السمسرة التي يتحملها المشتري أثنماء
إجراءات البيع.
المادة ()171
أ -يستقطع من حاصل البيع وفقا ً للترتيب التالي :
-1
-2
-3
-4
-5

الضرائب " الرسوم " الجمركية .
نفقات عملية البيع.
النفقات التي صرفتها اإلدارة من أي نو كانت.
أجرة النقل عند االقتضاء .
أي رسم آخر.

ب -يود الرصيد المتبقي من حاصمل بيمع البضمائع المسمموح
باستيرادها فمي يموم البيمع بعمد اقتطما المبمالغ المنصموص
عليهمما فممي الفقممرة (أ) مممن هممذه المممادة أمانممة لممدة اإلدارة.
وألصممحاب العالقممة أن يطممالبوا باسممترداده خممالل سممنة مممن
تاريخ البيع وإال أصبح حقا ً للخزينة.
ج -البضممائع الممنوعممة أو غيممر المسممموح باسممتيرادها يصممبح
الرصيد المتبقي من ثمنها حقا ً للخزينة العامة .
د -البضمممائع الممنوعمممة أو المقيمممدة أو المسمممموح باسمممتيرادها
والتي تبا نتيجمة لتسموية صملحيه أو قمرار تغمريم أو حكمم
قضائي بصدد عملية تهريمب يموز الرصميد المتبقمي وفقما ً
ألحكام المادة ( )172من هذا النظمام "القمانون" وذلمء بعمد
اقتطا الضرائب والرسوم والنفقات.
المادة ()172
تحدد الحصمة العائمدة للخزينمة ممن حصميلة مبمالغ الغراممات
الجمركية وقيمة البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنمازل
عنهمممما بنسممممبة خمسممممين بالمائممممة ( )%50وذلممممء بعممممد اقتطمممما
الضممممرائب (الرسمممموم) الجمركيممممة والنفقممممات ،وتممممود النسممممبة
المتبقيمة مممن الحصمميلة فممي صممندوق المكافممآت الجمركيممة أو أي
حسمماب آخممر خمماص بالجمممارك ،وتحممدد بقممرار مممن المموزير أو
الجهممممة المختصممممة قواعممممد صممممرف وتوزيممممع تلممممء المكافممممآت
والمستفيدين بنا ًء على اقتراح من المدير العام.

الباب الخامس عشر
امتياز إدارة الجمارك
المادة ()173
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تتمتمممع اإلدارة ممممن أجمممل تحصممميل الضمممرائب " الرسممموم "
الجمركية والرسوم والضرائب األخرة التي تكلف بتحصيلها،
وكممذلء الغرامممات والتعويضممات والمصممادرات واإلسممتردادات
بامتياز عام على أموال المكلفين المنقولمة وغيمر المنقولمة حتمى
حالة اإلفالس وباألفضلية على جميع الديون عدا المصمروفات
القضائية .

الباب السادس عشر
التقـــادم
المادة ()174
ال تقبل أي مطالبة أو دعوة باسترداد الضرائب " الرسوم
" الجمركية التي مضى على تأديتها أكثر من ثالن سنوات.
المادة ()175
لممممممإلدارة إتممممممالف السممممممجالت واإليصمممممماالت والبيانممممممات
والمسممتندات الجمركيممة األخممرة العائممدة لكممل سممنة بعممد مضممي
خمممس سممنوات علممى االنتهمماء مممن إجراءاتهمما الجمركيممة ،وال
تكممون ملزمممة بإبرازهمما بعممد انقضمماء تلممء المممدة ألي جهممة مممن
الجهات أو إعطاء أي نسخة أو صورة عنها .
المادة ()176
مع عدم اإلخالل بالنظم والقوانين األخرة النافذة بالدولمة،
تكون مدة التقادم فيما يخص إدارة الجمارك إذا لم تجر مالحقة
بشأنها على النحو التالي :
 - 1خمس عشرة سنة للحالتين التاليتين :
أ -أعمممال التهريممب أو ممما فممي حكمممه ابتممداء مممن تمماريخ
اقتراف الجرم.
ب-تنفيذ أحكام التهريب وما في حكمه من تاريخ صمدور
الحكم .
 - 2خمس سنوات للحاالت التالية ما لم تجر المطالبة بشأنها :
أ -لتحقيق المخالفات ابتداء من تاريخ وقوعها .
ب-لتحصممميل الغراممممات والمصمممادرات المفروضمممة فمممي
المخالفات ابتداء من صدور قرار التغريم .
ج -لتحصيل الضمرائب " الرسموم " الجمركيمة والرسموم
األخرة التي لمم تحصمل لخطمأ ممن المدائرة الجمركيمة
ابتداء من تاريخ تسجيل البيان الجمركي.
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الباب السابع عشر
أحكام ختامية
المادة ()177
أ -للمدير العام أن يستثني الوزارات والدوائر الحكومية
والمؤسسات الرسمية العامة من بع اإلجراءات تسهيالً
ألعمالها .
ب -للمدير العام بيع البضائع واألشياء المصمادرة أو المتنمازل
عنهمما للمموزارات والممدوائر الرسمممية والمؤسسممات العامممة
التابعمة للدولمة بممالمبلغ المذي يمراه مناسمبا ً إذا أبمدت حاجتهمما
لهمما ،أو التنممازل عنهمما بممدون مقابممل بقممرار مممن المموزير أو
الجهة المختصة .
المادة ( )177مكرر
اليخل تطبيق احكام هذا النظام " القانون" بأية احكام واردة
بأي اتفاقية أو معاهدة دولية إنضمت إليها دول المجلس.
المادة ()178
تقر لجنة التعاون المالي واالقتصادي لدول المجلس الالئحة
التنفيذية لهذا النظام "القانون" ،وما يطرأ عليها من تعمديالت،
ويتم إصدارها وفقا ً لألداة القانونية لكل دولة .
المادة ()179
يحل النظام "القانون" الموحد للجممارك بمدول المجلمس بعمد
نفاذه محل األنظمة والقوانين الجمركية المعمول بها في المدول
األعضمماء ،وفممي حممدود القواعممد والممنظم الدسممتورية واالنظمممة
االساسية المعمول بها في كل دولة ،وبما ال يتعارض معها.
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الالئحة التنفيذية
للنظام "القانون" الموحد للجمارك
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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الباب األول
اسس تحديد القيمة لألغراض الجمركية
في النظام "القانون" الجمركي الموحد
لدول المجلس

بنممماء علمممى مممما ورد فمممي أحكمممام الممممادة ( )26ممممن النظمممام
"القممانون" الموحممد للجمممارك لممدول المجلممس  ,تحتسممب قيمممة
البضاعة لألغمراض الجمركيمة وفقما لألحكمام واالسمس التاليمة
-:
المـادة ()1

أوالً  /أحكام عامة:
 -1للمسممتورد الحممق فممي اإلفممراج عممن بضمماعته  ،بعممد تقممديم
ضمانات كافيمة فمي شمكل تمأمين بنكمي أو نقمدي ،أو ضممان
بنكمممي ،أو فمممي شمممكل تمممأمين أو ممتلكمممات مرهونمممة بقيممممة
معادلممة ،لتغطيممة الضممرائب "الرسمموم" الجمركيممة المقممدرة،
إذا أتضح تأخر التحديد النهائي للقيمة الجمركية.
 - 2للمسممتورد أو أي شممخص آخممر يتحمممل تغطيممة الضممرائب
"الرسوم" الجمركية  ،االعتمراض واالسمت ناف ضمد تقمدير
القيمة الجمركية دون جزاء .وفقا ً لما يلي-:
أ  -مستوة اإلدارة/
 .1مدير الدائرة الجمركية.
 .2لجنة الفصل في القيمة.
ب -هي ة قضائية مستقلة .
 - 3تعاممممل المعلوممممات السمممرية أو التمممي قمممدمت علمممى أسممماس
سري ألغراض التثمين الجمركي بإعتبارهما سمرية تمامما ً
وال يجموز إفشماطها إال بقمدر مما يتطلمب إفشماطه فمي سممياق
إجممممراءات قضممممائية ،وفقمممما ً ألحكممممام النظممممام "القممممانون"
الجمركي الموحد لدول المجلس.
 - 4عنممدما تكممون القيمممة المصممرح عنهمما محممررة بنقممد أجنبممي،
ينبغي تحويلها إلى النقد المحلي على أساس سمعر الصمرف
الممذي يممتم إعالنممه فممي النشممرات التممي تصممدر عممن الجهممات
المختصمممة  .ويعمممد تممماريخ تسمممجيل البيمممان الجمركمممي همممو
التاريخ المعتمد لسعر الصرف.
 - 5ال ينظر عند تحديد القيمة الجمركيمة إلمى أي تخفمي يمتم
بعد تاريخ اإلسمتيراد فمي المثمن الممدفو فعمالً أو المسمتحق
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دفعممه للبضمماعة قيممد التثمممين .كممما ال ينظممر إلممى األرصممدة
الدائنممة التممي تخممص إرسمماليات سممابقة عنممد تمماريخ تسممجيل
البيممممان الجمركممممي للبضمممماعة قيممممد التثمممممين فممممي الممممدوائر
الجمركية.
 - 6ال يوجد في هذه النظام أي نص يعني تقييدا ً أو تشكيكا ً في
حق الجمارك في أن تتخذ مما يلمزم لإلقتنما بصمدق أو دقمة
أي بيمممان أو وثيقمممة أو تصمممريح أو إقمممرار يقمممدم للجممممارك
إلغراض التقييم.
 (– 7أ ) إذا دعت الحاجة عند تطبيق أحكمام الفقمرات (رابعما ً
حتممى ثامن ماً) مممن هممذه المممادة ،إلممى إسممتخدام معلومممات
محاسبية لتحديد القيمة الجمركية ،فيجمب إسمتخدام همذه
المعلومات بشكل ينسجم مع مبمادق المحاسمبة المقبولمة
عموما ً في دول المجلس عند تطبيق المادة المعينة .
(ب) ال يجوز أن ترف الجمارك المعلومات المقدمة ممن
قبمممل المسممممتورد ،أو المشمممتري أو المنممممتج ،المتعلقممممة
بتثممين البضماعة ،والتممي تمم إعمدادها وفقما ً لمـ "مبممادق
المحاسبة المقبولة عموماً" ،بحجمة الطريقمة الحسمابية
المستخدمة في ذلء.
- 8مع مراعاة أحكام الفقرة (رابعاً/ب) من همذه الممادة ،وعنمد
تحديمممممد القيممممممة الجمركيمممممة لوسمممممائط نقمممممل المعلوممممممات،
كاألشرطة الممغنطة وما ماثلها ،المسجل عليها بيانات أو
بممرامج للحاسممب اآللممي ،تحتسممب القيمممة علممى أسمماس قيمممة
هذه الوسائط فقط دون احتساب قيمة المعلوممات المسمجلة
عليها .
 - 9مممن حممق المسممتورد بنمماء علممى طلممب مكتمموب أن يحصممل
على تفسير مكتوب ممن ادارة الجممارك عمن كيفيمة تحديمد
الطريقمممة التمممي حمممددت بهممما القيممممة الجمركيمممة للبضمممائع
المستوردة .
ثا ا ً  /تعاريف:
ألغممممراض تطبيممممق هممممذه المممممادة فممممي احتسمممماب القيمممممة
لألغمممراض الجمركيممممة يقصممممد بالكلمممممات والعبممممارات التاليممممة
المعاني المبينة لها بجانب كل منها :
 - 1الةةثمن المةةدفوا فع ةالً أو المس ة و دفع ة  :هممو أجمممالي ممما
دفعه أو مما سميدفع بمعرفمة المشمتري ،للبمائع أو لمصملحته،
مقابل البضائع المستوردة ،وال يشترط بالضرورة أن يتخمذ
الدفع شكل تحويل نقدي ،فقد يكون الدفع بواسمطة خطابمات
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إعتماد أو مستندات قابلة للتحويل  ،ويجوز أن يكمون المدفع
مباشرا ً أو غير مباشر ،كتسوية المشتري دينا ً مستحق على
البائع كليا ً أو جزئياً.
 – 2ال"ضاةم المس وردة ق د ال ثم ن :تعني تلء البضائع التمي
يجري تحديد قيمتها لألغراض الجمركية.
 - 3تكةةةال ف ال ع"ئةةةة :تعنمممي تكلفمممة جميمممع األوعيمممة (مممما عمممدا
الحاويات) واألغطية مهما كانت نوعيتها والعبوات ،سمواء
كانت عن العمالة أو المواد المستخدمة لوضع البضاعة في
العبوات الصالحة لشحنها إلى دول المجلس.
 - 4م ةةطل" لالمن جةةةل :يشمممل المزروعممة ،والمصممنوعة،
والمسمممتخرجة ممممن األرض (الممممواد الخمممام) والخمممدمات ,
والمنتجات الفكرية .
 - 5لاألشةاص المرت"طو بعالقةل يق د بهم ما يل :
( أ ) الشركاء بصفة قانونية في العمل.
(ب) موظفون أو مديرون أحدهم لدة اآلخر.
(ج) صاحب العمل وموظفوه.
(د) كل شخص يملء أو يتحكم أو يحتفا ـ بشمكل مباشمر
أو غيمممر مباشرمممـ بمممـخمسة فمممي المائمممة أو أكثمممر ممممن
الحصص أو األسهم التي لها حق التصويت أو كليهما.
(ه) إذا كان أحدهما يشرف أو يهيمن على اآلخر.
( و) أو كان كالهما خاضعا ً بشكل مباشر أو غير مباشر
إلشراف شخص ثالث.
( ز) أو كانوا معا يشمرفون بشمكل مباشمر أو غيمر مباشمر
على شخص ثالث.
(ح) أو كانوا من أفراد نفس العائلة.
 - 6ال"ضةةةاةم المطابقةةةة :همممي البضمممائع التمممي تتطمممابق ممممع
البضممماعة قيمممد التثممممين فمممي كمممل النمممواحي بمممما فمممي ذلمممء
الخصممائص الماديممة والجممودة النوعيممة والشممهرة التجاريممة ،
وتم إنتاجها فمي نفمس البلمد وممن قبمل نفمس الشمخص  ،وال
تمؤدي االختالفمات الطفيفمة فمي المظهمر التمي ال تمؤثر علممى
المممثمن ،إلمممى اسمممتبعاد البضمممائع التمممي ينطبمممق عليهممما همممذا
التعريمممف ممممن أن تعتبمممر بضمممائع مطابقمممة .وإذا لمممم يمكمممن
العثور على بضاعة مطابقة منتجة من نفس الشمخص ،فمإن
البضممائع التممي تتطممابق فممي كممل النممواحي مممع البضمماعة قيممد
التثمممين ،وتممم إنتاجهمما بممنفس البلممد مممن قبممل شممخص آخممر،
يجممموز أن تعاممممل كمممـ"بضاعة مطابقمممة" .وال تمممدخل فمممي
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البضمائع المطابقمة البضممائع التمي تجسممد أو تعكمس األعمممال
الهندسمممية ،والتطويريمممة  ،والفنيمممة  ،واعممممال التصممماميم ،
والمخططممات  ،والرسممومات  ،المنفممذة فممي دول المجلممس،
التممي ال تممدخل فممي تسممويات قيمممة الصممفقة بموجممب الفقممرة
(رابعاً/ب/1/4/د) بهذه المادة.
 - 7ال"ضةةاةم المماثلةةة :هممي البضممائع المنتجممة بممنفس بلممد إنتمماج
البضاعة قيد التثمين وممن قبمل نفمس الشمخص ،وتكمون لهما
خصممائص ومكونممات ماديممة مماثلممة للبضمماعة قيممد التثمممين
وتمكنهمما مممن أداء الوظممائف نفسممها والقيممام مقامهمما تجاري ما ً
على الرغم من أنها ليسمت مماثلمة ممن جميمع النمواحي ،ممع
األخمممذ فمممي اإلعتبمممار الجمممودة النوعيمممة والشمممهرة التجاريمممة
ووجممود عالمممة تجاريممة عنممد تحديممد ممما إذا كانممت البضمماعة
مماثلة .وفي حالة عدم العثور علمى بضماعة مماثلمة منتجمة
من نفس الشمخص ،فمإن البضماعة المنتجمة بمنفس بلمد إنتماج
البضاعة قيد التثمين ،والمنتجة من قبل شخص آخر ،لكنهما
تشممبهها فممي الخصممائص والمممواد المكونممة ويمكممن التبممادل
بينهما تجارياً ،فإنها تعامل كـ"بضاعة مماثلمة" .وال تمدخل
فممي البضممائع المماثلممة تلممء البضممائع التممي تجسممد أو تعكممس
األعممممممال الهندسمممممية ،والتطويريمممممة  ،والفنيمممممة  ،واعممممممال
التصاميم  ،والمخططمات  ،والرسمومات  ،المنفمذة فمي دول
المجلس  ،التي ال تدخل في تسويات قيممة الصمفقة بموجمب
الفقرة (رابعاً/ب/1/4/د) بهذه المادة.
" - 8عر الوحدة بلة"ر ةم ة إجمال ة  :هو السعر المذي بيمع بمه
أكبممر عممدد ممكممن مممن الوحممدات ،تكممون كافيممه لتحديممد سممعر
الوحممممدة ،فممممي عمليممممات بيممممع ألشممممخاص غيممممر مممممرتبطين
باألشخاص الذين اشتروا البضائع منهم ،على أول مسمتوة
تجاري بعد االستيراد  ،عند تطبيق الفقرة (سادسا ً).
 - 9ال"ضاةم من فس الفئة أو النوا  :هي البضائع التمي تقمع
ضمن مجموعة من البضائع التي تنتجهما صمناعة معينمة أو
قطا صناعي معين ،وتشمل البضمائع المطابقمة والبضمائع
المماثلة ،وال تقتصر عليهما.
 - 10م"ادئ الموا""ة المق"ولة عموما ً  :اإلتفاق المعترف به
أو ما أسمتقر عليمه المرأي فمي وقمت معمين ،بخصموص مما
يلي:
 . 1الموارد وااللتزاممات التمي ينبغمي أن تسمجل كأصمول
وخصوم.
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 . 2التغيرات التي يجب تسجيلها في األصول والخصوم.
 . 3كيفية قياس األصول والخصوم ،والتغيرات فيهما.
 . 4المعلومات التي ينبغي الكشف عنها وكيف ذلء.
 . 5البيانات المالية التي ينبغي إعدادها.
 - 11ال" ا ات الموضوع ة :همي تلمء المعلوممات التمي تسماعد
على التأكد من صحة مايلي:
 -1مبلممغ مضمماف بموجممب الفقممرة (رابع ماً/ب) مممن هممذه
المادة ،إلى الثمن المدفو فعالً أو المستحق دفعه.
 - 2أي تعديل بموجب الفقرة (خامساً) من هذه المادة.
 - 3مبلمممغ مسمممتقطع بموجمممب الفقمممرة (سادسممماً) ممممن همممذه
المادة ،باعتباره من األرباح والمصمروفات العاممة ،أو
قيمة ناش ة من تصنيع إضافي.
 - 4مبلغ مضاف بموجب الفقرة (سابعاً) ممن همذه الممادة،
باعتباره ربحا ً أو من المصروفات العامة.
 - 12عمولة الشراء  :هي المصاريف التي يمدفعها المسمتورد
إلى وكيله مقابل خمدمات تمثيلمه فمي الخمارج لشمراء
البضاعة التي يجري تحديد قيمتها وال تدخل ضممن
القيمة الجمركية.
 - 13عمولة ال" م  :هي المصاريف المدفوعة إلى وكيل البائع
الذي يرتبط بالمصنع أو البمائع  ،أو يخضمع لمه  ،أو
يعمل لصالحه  ،أو بالنيابة عنه  ،مقابل خدمات بيمع
البضاعة .
ثالثا ً  /أ"س ال ثم ن الجمرة :
( أ ) يممتم تثمممين البضممائع الممواردة حسممب األسممس التاليممة
بالترتيب:
( )1قيمممة الصممفقة للبضمماعة قيممد التثمممين المنصمموص
عليها في الفقرة (رابعا ً).
( )2قيمة الصفقة لبضاعة مطابقة ،المنصوص عليهما
في الفقرة (خامساً/أ) ،إذا تعذر تحديمد قيممة الصمفقة
بموجب الفقرة (رابعاً).
( )3قيمة الصفقة لبضاعة مماثلمة ،المنصموص عليهما
في الفقرة (خامساً/ب) ،إذا تعذر تحديمد قيممة الصمفقة
لبضاعة مطابقة.
( )4القيمممة االسممتداللية المنصمموص عليهمما فممي الفقممرة
(سادسممماً) ،إذا تعمممذر تحديمممد القيممممة بموجمممب قيممممة
الصفقة لبضاعة مماثلة.
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( )5القيمممة المحسمموبة المنصمموص عليهمما فممي الفقممرة
(سمممابعاً) ،إذا تعمممذر تحديمممد القيممممة بموجمممب القيممممة
االستداللية.
( )6الطريقمممة المرنمممة المنصممموص عليهممما فمممي الفقمممرة
(ثامنممماً) ،إذا تعمممذر تحديمممد القيممممة بموجمممب القيممممة
المحسوبة .
(ب) يجممموز للمسمممتورد أن يطلمممب تطبيمممق طريقمممة القيممممة
المحسوبة قبمل اللجموء إلمى طريقمة القيممة االسمتداللية.
ويجممب أن يقممدم هممذا الطلممب عنممد تقممديم بيممان اإلسممتيراد
إلمممى الجممممرك .وإذا قمممدم المسمممتورد طلبمممه لكمممن تعمممذر
تثممممممين بضممممماعته المسمممممتوردة وفمممممق طريقمممممة القيممممممة
المحسمممموبة ،فإنممممه يممممتم تثمينهمممما وفممممق طريقممممة القيمممممة
االسممتداللية ،وإذا تعممذر ذلممء ،يممتم التثمممين وفق ما ً للفقممرة
(ثامناً).
رابعا ً  /ق مة ال فقة لل"ضاعة ق د ال ثم ن:
( أ ) تكممون القيمممة الجمركيممة للبضممائع المسممتوردة إلممى دول
المجلممس هممي قيمممة الصممفقة ،أي الممثمن المممدفو فعمالً أو
المستحق الدفع عند بيع تلء البضائع للتصمدير إلمى دول
المجلمممس .ممممع مراعممماة أحكمممام الفقمممرة (ب) ممممن همممذا
األساس ،ووفقا ً للشروط التالية:
 - 1أن ال يكممممون هنمممماك أي قيممممود علممممى التصممممرف فممممي
البضماعة المسممتوردة أو اسمتعمالها مممن قبمل المشممتري،
غيممر القيممود المنصمموص عليهمما فممي النظممام "القممانون"
الجمركمممي الموحممممد لمممدول المجلممممس  ،أو التمممي تحممممدد
المنمماطق الجغرافيممة التممي يمكممن أن يعمماد بيممع البضمماعة
فيهمما ،أو القيممود التممي لمميس لهمما تممأثير كبيممر علممى قيمممة
البضاعة.
 - 2أن ال يكممون البيممع أو الممثمن مرتبط ما ً بشممرط معممين أو
خاضع إلعتبار ال يمكن تحديمد قيمتمه بالنسمبة للبضمائع
التي يجري تثمينها.
 - 3أال يسممتحق البممائع أي جممزء مممن حصمميلة إعممادة بيممع
البضمماعة أو التصممرف فيهمما أو اسممتعمالها فممي مرحلممة
الحقة من قبل المشتري ،بشكل مباشر أو غير مباشر،
ممما لممم يكممن مممن الممكممن إجممراء التسمموية المناسممبة علممى
القيمة وفقا ً الحكام الفقرة (ب) من هذا األساس.
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 -4أال يكمممون البمممائع والمشمممتري ممممرتبطين وفقممما ً للفقمممرة
(ثاني ماً )5/مممن هممذه المممادة .فممإذا كانمما مممرتبطين تكممون
قيمة الصفقة مقبولة لألغراض الجمركيمة وفقما ً ألحكمام
الفقممرة (أ) مممن هممذا األسمماس ،إذا تحقممق أحممد الشممرطين
التاليين:
(أ) إذا أثبتممممت دراسممممة ظممممروف البيممممع أن العالقممممة بممممين
المشتري والبائع لم تؤثر على الثمن المدفو فعمالً أو
المتفق على دفعه .
(ب) أو إذا كانت قيمة الصفقة للبضاعة المستوردة قريبمة
جممممدا إلممممى إحممممدة األقيممممام المعياريممممة (اإلختباريممممة)
الموضحة في الفقرات التالية:
 - 1قيمممة الصممفقة لبضمماعة مطابقممة أو مماثلممة بيعممت
للتصممممدير إلممممى مشممممترين غيممممر مممممرتبطين بممممدول
المجلس.
 - 2قيمة جمركية حددت لبضاعة مطابقمة أو مماثلمة
بموجب الفقرة (سادساً) "القيمة اإلستداللية".
 - 3قيمة جمركية حددت لبضاعة مطابقمة أو مماثلمة
بموجب الفقرة (سابعاً) "القيمة المحسوبة".
عنممممد تطبيممممق الفقممممرة (رابعمممماً/أ/4/ب) يراعممممى تسمممموية
االخممتالف  ،إذا وجممد بممين القيمممة المصممرح عنهمما والقيمممة
المعيارية  ،على أسماس بيانمات موضموعية مقدممة ممن قبمل
المشتري أو متوفرة لدة الجمارك ،وفقا ً للفقمرة (ثانيماً)11/
من هذه المادة ،ومع األخمذ فمي اإلعتبمار الفقمرة (رابعماً/ب)
من هذه المادة  ,وال يجوز استخدام هذه القيم كقيم بديلة.
(ب) اإلضمممافات إلمممى المممثمن الممممدفو فعمممالً أو المسمممتحق دفعمممه
(التسويات):
( )1عنممد تحديممد القيمممة الجمركيممة وفق ما ً لهممذه الفقممرة (رابع ماً)،
تضمماف التكمماليف التاليممة بقممدر ممما يتحملممه المشممتري ،عنممدما ال
تكون تلء التكاليف مشمولة بالثمن المدفو فعمالً أو المسمتحق
الدفع عن البضائع المستوردة:
 -1العموالت والسمسرة بإستثناء عموالت الشراء.
 -2تكلفمممة العبممموات التمممي تعتبمممر لألغمممراض الجمركيمممة
جزءا ً من البضاعة.
 - 3تكلفة التعب ة من جهد ومواد.
 -4قيمة البضائع والخدمات (األصناف المسماعدة) التمي
يقدمها المشتري بشكل مباشر أو غيمر مباشمر ،مجانما ً
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أو بقيمممة مخفضممة ،إلسممتخدامها فممي إنتمماج البضممائع
المستوردة وبيعها للتصمدير إلمى دول المجلمس ،علمى
أن توز هذه القيمة بنسب مالئمة ،وهي كالتالي:
(أ) الممممواد والمكونمممات واألجمممزاء واألصمممناف المماثلمممة
الداخلة في إنتاج البضائع المستوردة.
(ب) األدوات والعمممممدد والقوالمممممب واألصمممممناف المماثلمممممة
المستخدمة في إنتاج البضائع المستوردة.
(ج) المواد التي استهلكت في إنتاج البضائع المستوردة.
(د) األعممممال الهندسمممية ،والتطويريمممة ،والفنيمممة ،وأعممممال
التصمممماميم ،والمخططممممات ،والرسممممومات ،التممممي تممممم
تنفيمممممذها خمممممارج دول المجلمممممس والالزممممممة إلنتممممماج
البضاعة المستوردة.
 - 5الرسمموم التممي يجممب علممى المشممتري دفعهمما ،سممواء بشممكل
مباشممر أو غيممر مباشممر ،مقابممل إسممتغالله لحممق مممن حقمموق
الملكية الفكرية أو تراخيص االستعمال ،كشرطا ً للبيع الذي
بموجبممه إنتقلممت ملكيممة البضمماعة قيممد التثمممين إلممى حوزتممه،
والمتعلقة بالبضاعة المستوردة قيد التثمين ،عندما ال تكمون
مدرجة في الثمن المدفو فعالً أو المستحق دفعه.
 -6قيممممة أي جمممزء يسمممتحق للبمممائع ،بشمممكل مباشمممر أو غيمممر
مباشر ،من حصيلة أي عملية إعادة بيع تاليمة أو تصمرف
أو إستخدام الحق للبضائع المستوردة.
 - 7أجمممور شمممحن البضمممائع المسمممتوردة إلمممى مينممماء أو مكمممان
االستيراد.
 - 8تكمماليف التحميممل والتفريمغ والمناولممة ،والتممأمين المرتبطممة
بنقل البضائع المستوردة إلى ميناء أو مكان االستيراد.
( )2ال يجمموز القيممام بممأي إضممافة إلممى الممثمن المممدفو فع مالً أو
المستحق الدفع إال وفقا ً ألحكمام الفقمرة (رابعماً/ب) ممن همذه
المادة ،ويشترط في أية إضافة أن تكون على أساس بيانات
موضمموعية وكميممة ،أي علممى أسمماس حقممائق بأرقممام فعليممة
دون تفسمممير شخصمممي ،ممممع األخمممذ فمممي اإلعتبمممار الفقممممرة
(ثاني ماً )11/ ً/مممن هممذه المممادة .وإال أعتبممر الوصممول لقيمممة
الصفقة غير ممكن بموجب هذا األساس .
(ج) إستثناءات من قيمة الصفقة:
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ال تممدخل التكمماليف والمبممالغ التاليممة فممي القيمممة لألغممراض
الجمركية ،بشرط أن تكون مفصولة عمن المثمن الممدفو فعمالً
أو المستحق الدفع:
 - 1نفقات ما بعد اإلستيراد ،مثل:
(أ) تكمممماليف اإلنشمممماء والبنمممماء والتجميممممع والصمممميانة أو
المساعدة الفنية التي تم التعهد بالقيام بها بعمد إسمتيراد
البضائع إلى دول المجلس.
(ب) أجممور النقممل والتحميممل والتنزيممل والمناولممة والتممأمين
للبضائع المستوردة ،بعد اإلستيراد.
(ج) الرسمموم الجمركيممة وأي ضممرائب أخممرة مفروضممة
بعد اإلستيراد على البضائع المستوردة لدول المجلس.
(د) األربمماح والمممدفوعات األخممرة مممن المشممتري للبممائع
والتي ليس لها عالقة بالبضائع المستوردة.
(ه) الفوائد التي تكمون قمد ترتبمت بنماءا ً علمى إتفماق ممالي
أبرمه المشتري لشراء البضاعة المستوردة.
(و) األنشطة التي يقوم بها المشتري على حسابه.
 - 2األرصدة المالية التي لدة البائع لصالح المستورد.
 - 3مبالغ إعانة التصدير التمي قمد يمتم تقمديمها ممن قبمل بعم
الدول لتصدير بع البضائع.
 - 4أي مبممالغ مقابممل اإلغممراق ،عنممدما تبمما البضممائع بأسممعار
إغراقيممه (بسممعر أقممل مممن التكلفممة) ،إذ يجممب التعامممل مممع
اإلغراق بموجب إتفاقية مكافحة اإلغراق.
(د) إذا تبممين أن هنمماك أسممبابا ً معقولممة تممؤدي إلممى الشممء بصممحة
الوثائق المقدمة أو المعلومات الواردة فيها رغم إنطباق أحكام
هذه المادة ،فينبغي تبليغ المستورد خطيا ً بتلمء األسمباب –بنما ًء
علممممى طلبممممه -ومنحممممه مهلممممه كافيممممة للممممرد ،تحممممددها الممممدائرة
الجمركية ،فإذا لم يقدم اإلثباتمات التمي تقبمل بهما المدائرة خمالل
هذه المهلة ،وتعذر تحديد القيممة الجمركيمة وفمق أحكمام الفقمرة
(رابعاً) من هذه المادة ،فيجب تحديدها وفق األساليب المواردة
بممالفقرات (خامسما ً حتممى ثامنماً) ،علممى التمموالي لحممين الوصممول
إلى القيمة الجمركية وفق أول أسلوب ممكن.
خامسا ً  /ق مة ال فقة ل"ضاعة مطابقة ومماثلة :
قيمممة الصممفقة لبضمماعة مطابقممة سممبق قبولهمما كقيمممة صممفقة
بموجممب الفقممرة (رابعمماً) مممن هممذه المممادة ،مصممدرة إلممى دول
المجلس في نفس تاريخ تصدير البضاعة قيد التثممين أو قريبما ً
منمممه ،وبمممنفس المسمممتوة التجممماري وبمممنفس كميمممات البضممماعة
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المستوردة قيد التثمين .وإذا لم تتوفر مثل هذه القيممة ،تسمتخدم
قيمممة الصممفقة لبضممائع مطابقممة بيعممت علممى مسممتوة تجمماري
مختلف و/أو بكميات مختلفمة ،ممع تعمديلها لمراعماة اإلخمتالف
فممي المسمممتوة التجممماري و/أو الكميمممات ،علمممى أسممماس بيانمممات
موضوعية وفقا ً للفقرة (ثانياً )11/من هذه المادة ،وأدلة مؤكدة
تثبت معقولية التعديل ،سواءا ً أدة التعديل إلى زيادة القيممة أو
نقصممانها ،مممع مراعمماة الفممرق فممي التكمماليف المشممار إليهمما فممي
الفقرة (رابعاً/ب )1/من هذه المادة .وإذا وجمد أكثمر ممن قيممة
صفقة لبضائع مطابقة ،تعتمد أقمل تلمء األقيمام كقيممة جمركيمة
للبضمممماعة قيممممد التثمممممين ،وفقمممما ً للفقممممرة (خامسمممماً/أ) بممممالملحق
التفسيري.
(ب) قيمة الصفقة لبضاعة مماثلة تم قبولها كقيمة صفقة بموجمب
الفقمممرة (رابعممماً) ممممن همممذه الممممادة ،بيعمممت للتصمممدير إلمممى دول
المجلس في نفس تاريخ تصدير البضاعة قيد التثممين أو قريبما ً
منمممه ،وبمممنفس المسمممتوة التجممماري وبمممنفس كميمممات البضممماعة
المستوردة قيد التثمين .وإذا لم تتوفر مثل هذه القيمة ،تستخدم
قيممممة الصمممفقة لبضمممائع مماثلمممة بيعمممت علمممى مسمممتوة تجممماري
مختلف و/أو بكميات مختلفمة ،ممع تعمديلها لمراعماة اإلخمتالف
فممي المسمممتوة التجممماري و/أو الكميمممات ،علمممى أسممماس بيانمممات
موضوعية وفقا ً للفقرة (ثانياً )11/وأدلة مؤكمدة تثبمت معقوليمة
التعديل ،سواءا ً أدة التعديل إلى زيادة القيمة أو نقصمانها ،ممع
مراعمممماة الفممممرق فممممي التكمممماليف المشممممار إليهمممما فممممي الفقممممرة
(رابعاً/ب )1/من هذه المادة .وإذا وجد أكثمر ممن قيممة صمفقة
لبضائع مماثلة ،تعتمد أقل تلء األقيام كقيمة جمركية للبضاعة
قيد التثمين ،وفقا ً للفقرة (خامساً/ب) بالملحق التفسيري.
"اد"ا ً  /الق مة اال" دالل ة:
 -1تستند القيمة الجمركية إلى سعر الوحدة الذي تبما بموجبمه
البضاعة المستوردة نفسها أو البضاعة المطابقة أو البضاعة
المماثلة ،على أول مستوة تجاري ،في السوق المحلي بدول
المجلممس ،بحالتهمما عنممد اإلسممتيراد ،بممأكبر كميممة إجماليممة وفقما ً
للفقممرة (ثانيمماً )8/مممن هممذه المممادة ،فممي نفممس وقممت إسممتيراد
البضاعة قيد التثمين أو قريبا ً منه ،ألشخاص غيمر ممرتبطين
بعالقة وفقا ً للفقرة (ثانياً )5/من همذه الممادة ،ممع إسمتبعاد بيمع
البضاعة التي دخمل فمي إنتاجهما أيما ً ممن األصمناف المسماعدة
الموضحة في الفقمرة (رابعماً/ب )1/4/ممن همذه الممادة ،علمى
أن يتم إجراء االستقطاعات التالية:
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(أ) إما مقدار العموالت (التي تدفع عادة أو المتفق عليهما) ،أو
المبالغ التي تضاف عادة مقابل معدل األرباح والمصروفات
العامة في دول المجلس للبضائع من نفس الف ة أو النو .
(ب) األجور المعتادة للنقل والتأمين بعد اإلستيراد وما يمرتبط
بهممما ممممن تكممماليف فمممي دول المجلمممس .علمممى أال تكمممون تلمممء
التكمماليف مضممافة كمصممروفات عامممة بموجممب الفقممرة (أ)
أعاله.
(ج) الضرائب " الرسوم " الجمركية وغيرهما ممن الضمرائب
أو الزكمممماة المسممممتحقة فممممي دول المجلممممس بسممممبب إسممممتيراد
البضائع أو بيعها محلياً .ويجب مراعاة عدم إستقطا تلمء
الضممرائب أو الزكممماة بموجمممب همممذه الفقممرة فمممي حالمممة قيمممام
المسمتورد بتسممجيلها ضممن المصممروفات العاممة فممي الفقممرة
(أ) أعاله بهذه األساس.
 -2إذا لمممم تكمممن البضممماعة قيمممد التثممممين أو البضممماعة المطابقمممة أو
البضاعة المماثلة المستوردة قمد بيعمت بحالتهما عنمد اإلسمتيراد
في نفس وقت إستيراد البضاعة قيد التثممين أو قريبما ً ممن ذلمء
الوقت ،فتستند القيمة الجمركية ،مع مراعاة أحكام الفقمرة ()1
مممن هممذا األسمماس ،إلممى سممعر الوحممدة الممذي تبمما بممه البضمماعة
المسمممممتوردة أو البضممممماعة المطابقمممممة أو البضممممماعة المماثلمممممة
المسممتوردة ف مي السمموق المحلممي بممدول المجلممس ،بحالتهمما عنممد
اإلستيراد فمي أقمرب وقمت بعمد إسمتيراد البضمائع التمي يجمري
تثمينهمما علممى أن يممتم ذلممء قبممل مممرور تسممعين يومما ً مممن تمماريخ
إسممتيراد البضمماعة قيممد التثمممين ،بكميممات تكفممي لتحديممد سممعر
الوحدة.
 -3إذا لمممم تكمممن البضممماعة المسمممتوردة أو البضممماعة المطابقمممة أو
البضمماعة المماثلممة المسممتوردة قممد بيعممت فممي السمموق المحلممي
بممممدول المجلممممس ،بحالتهمممما عنممممد اإلسممممتيراد ،فتسممممتند القيمممممة
الجمركية ،بناءا ً على طلب المسمتورد ،إلمى السمعر المذي تبما
به الوحدة ممن البضماعة المسمتوردة فمي السموق المحلمي بمدول
المجلس ،بعد إجراء تصنيع أو تجهيز إضافي عليها ما لم تفقد
هويتهمما ،بممأكبر كميممة إجماليممة ،بممين أشممخاص غيممر مممرتبطين
بعالقممة حسممب تعريممف بممالفقرة (ثاني ماً )5/مممن هممذه المممادة ،مممع
مراعممماة إسمممتقطا القيممممة التمممي أضممميفت نتيجمممة التصمممنيع أو
التجهيمممز اإلضمممافي ،واإلسمممتقطاعات المنصممموص عليهممما فمممي
الفقرة ( )1من هذا األساس.
"ابعا ً  /الق مة الموسوبة:
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 -1إذا لم يمكن تحديد القيمة الجمركية وفق الفقمرة (سادسماً) ممن
همممذه الممممادة ،أو فمممي حالمممة طلمممب المسمممتورد تطبيمممق القيممممة
المحسوبة قبل القيمة اإلستداللية وفق الفقرة (ثالثاً/ب) من هذه
المادة ،فإن القيمة الجمركية تستند وفقا ً ألحكام هذه الفقمرة إلمى
القيمة المحسوبة ،والتي تتألف من مجمو ما يلي:
(أ) تكلفمممة أو قيممممة الممممواد والتصمممنيع أو غيرهممما ممممن أعممممال
التجهيممممز والمعالجممممة التممممي دخلممممت فممممي إنتمممماج البضممممائع
المستوردة.
(ب) مقمممدار المممربح والمصمممروفات العاممممة للمنمممتج ،المعمممادل
للمقدار الذي ينعكس عمادة فمي مبيعمات البضمائع ممن نفمس
ف مممة أو نمممو البضمممائع التمممي يجمممري تحديمممد قيمتهممما والتمممي
يصممممنعها منتجممممون آخممممرون فممممي نفممممس البلممممد المصممممدر،
لتصديرها إلى دول المجلس.
(ج) األجممور والتكمماليف المبينممة فممي الفقممرتين ( )7و( )8مممن
(رابعاً/ب )1/بهذه المادة.
 -2ال يجوز الطلب من أي شخص مقميم خمارج دول المجلمس أن
يقدم للفحص أي حسابات أو سمجالت ألغمراض تحديمد القيممة
المحسوبة ،أو يطلمب منمه السمماح بماإلطال عليهما .غيمر أنمه
يمكن إلدارة الجمارك التحقق في بلد آخر من المعلومات التي
يقممدمها منمممتج البضممائع المسمممتوردة ،ألغممراض تحديمممد القيممممة
الجمركيممة وفممق أحكممام هممذه المممادة ،بموافقممة المنممتج ،وبشممرط
تقديم إخطار مسبق وبفترة كافية إلى حكومة البلد الذي يجري
فيه التحقيق ،وعدم اعتراضها على ذلء.
ثامنا ً  /الطريقة المر ة:
( أ ) إذا تعمممذر تحديمممد القيممممة الجمركيمممة للبضمممائع المسمممتوردة
بمقتضى األسس السابقة المشار إليها فمي الفقمرات (رابعماً)
حتى (ثامناً) من هذه الممادة ،يمتم ممرة ً أخمرة تطبيمق أحكمام
نفمممس األسمممس علمممى التممموالي ،ممممع تممموفر قمممدر معقمممول ممممن
المرونممة ،لحممين الوصممول إلممى القيمممة الجمركيممة وفممق أول
أساس ممكن.
(ب) فممي حالممة عممدم التوصممل للقيمممة الجمركيممة بإسممتخدام تلممء
األسممس حتممى فممي شممكلها المممرن ،يجمموز إسممتخدام أسمماليب
معقولممة ال تتعممارض مممع المبممادق واألحكممام العامممة إلتفاقيممة
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القيمة ،ومع المادة السابعة من جات 1994م ،وعلى أساس
البيانمممات المتممموفرة لمممدة أي جهمممة فمممي دول المجلمممس .وال
يجوز تحديد القيمة الجمركية بناءا ً على ما يلي-:
-1سممعر البيممع فممي دول المجلممس لبضممائع تممم إنتاجهمما فممي
دول المجلس.
-2القيمة األعلى من قيم بديلة.
-3سعر بيع البضاعة في السوق المحلي ببلد التصدير.
-4تكلفة إنتاج أخمرة غيمر القيممة المحسموبة التمي حمددت
وفقا ً ألحكام الفقرة (سابعاً) بهذه المادة.
-5سعر البضاعة المباعة للتصدير إلى بلد آخر غير دول
المجلس.
-6قيم عشوائية أو جزافية.
-7الحدود الدنيا للقيمة الجمركية.
(ج) من حق المستورد بناء على طلب خطمي أن يحصمل علمى
تفسممير مكتمموب باألسممس التممي أعتمممدت فممي تحديممد القيمممة
الجمركية بمقتضى أحكام همذه الفقمرة .وال يشممل اإليضماح
إال البضاعة المستوردة قيد التثمين ،وال يخدم كمرجع فيمما
يتعلق بتثمين الواردات ممن أي سملعة أخمرة بمنفس جممرك
الممممدخول أو غيممممره  .ولمممميس هممممذا اإلجممممراء إال ألغممممراض
المعلومممممات ،وال يممممؤثر علممممى أو يحممممل محممممل إجممممراءات
االعتراض واالست ناف الواردة في هذه الفقرة.

تا"ةةةعا ً  /الملوةةة ال فسةةة ري ال ةةةال يع "ةةةر جةةة ءا ً ال
ي ج أ من هذه المادة.

الملو ال فس ري

رقم المادة  :أوالً: 5/
ال ينظر إلى األرصدة الدائنة التي تخص إرساليات سمابقة عنمد تحديمد
القيمة الجمركية للبضاعة قيد التثمين .
مثممال :تسمملم مسممتورد إرسممالية أجهممزة تليفزيممون بقيمممة  10000لاير
وتضمممنت الفمماتورة مبلممغ  9000لاير كقيمممة لألجهممزة ،ورصمميد
بمبلغ  1000لاير .وأوضمح المسمتورد أن الرصميد  1000لاير
مممنح لممه كتع موي عممن تلممف عممدد ( )10أجهممزة تلفزيممون مممن
الشحنة السابقة .
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ف ة هةةذه الوالةةة ،الرس ة د ل ة س ل ة عالقةةة باإلر"ةةال ة ق ةةد ال ثم ة ن،
وبال ال تودد الق مة الجمرة ة لإلر"ال ة بم"لغ 10000لاير .
رقم المادة : :رابعاً/أ  :الثمن المدفوا فعالً أو المس و دفع :
 -1عند تحديد قيمة الصفقة ،ينظر في الثمن المدفو فعالً أو المستحق
دفعه المعرف في الفقرة (ثانياً )1/من هذه المادة ،بغ النظر عن
طريقمممة اسمممتنباطه فقمممد يكمممون نتيجمممة الحسمممومات أو اإلضمممافات أو
المفاوضات ،وقد يتم التوصل إليه بتطبيق معادلة معينة .
 -2عبارة "المستحق دفعه" :تعني أن ثممن البضماعة لمم يمتم دفعمه عنمد
قيمممام الجممممارك بتحديمممد القيممممة الجمركيمممة للبضممماعة المسمممتوردة،
وسيكون هذا الثمن المتفق على دفعه هو األساس فمي تحديمد القيممة
الجمركيممة .وال يلممزم أن يممتم الممدفع بشممكل تحويممل المبلممغ ،فقممد يممتم
الدفع بشكل ،خطابمات االعتمماد أو السمندات الماليمة ،بشمكل مباشمر
أو غير مباشر.
 -3الدفم غ ر الم"اشر :ي ضمن تسوية دين من ق"ل المش رى لل"اةم
ف ة "ةةعر
ةل ةةا أو ج ة ةةا ،أو قةةد يو ةةل المش ة رى علةةع تةف ة
ال"ضةةاعة ق ةةد ال ثمة ن ،ةو"ة لة ل سةةديد دينةا ً لة علةةع ال"ةةاةم .وال
تدخل فة الةدفم غ ةر الم"اشةر األ شةطة ال ة يقةوم بهةا المشة رى
علع حساب مثال الدعاية ،ما عدا األ شطة المن وص عل هةا فة
(رابعاً/ب) علةع رغةم أ هةا تنفةم ال"ةاةم أيضةاً .وال تضةاف تكةال ف
تلةةا األ شةةطة إلةةع الةةثمن المةةدفوا فع ةالً أو المس ة و دفع ة  ،عنةةد
توديد الق مة الجمرة ة لل"ضاعة المس وردة.
 -4ال"ضةةةاعة المجمعةةةة :يمكةةةن أ يمثةةةل الةةةثمن المةةةدفوا فعةةةالً أو
المس و دفع م"لغا ً عن تجم م ال"ضاعة المس وردة .ف و سةب
الةةةثمن المةةةدفوا أو المسةةة و دفعةةة بلضةةةافة ق مةةةة المكو ةةةات
وال جم م .
مثال  "" :أ زود مس ورد لم نم تجم م أجن" مكو ات جةاه ة
لل جم م ،وت"لغ ق م ها أو تكلف ها بم ةنم ال جم ةم ( )1لاير للوحةدة
 .ويةةدفم المس ة ورد لم ةةنم ال جم ةةم ةةف لاير عةةن الوحةةدة مقابةةل
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تكةةو ق مةةة ال ةةفقة للوحةةدة الواحةةدة المجمعةةة ه ة

ال جم ةةم  .إ
( )1.50لاير .
رقم المادة  :رابعاً/أ : 1/الق ود ال ل س لهةا تةلث ر ة" ةر علةع ق مةة
ال"ضاعة:
ال تمنع ممن تحديمد القيممة الجمركيمة بإسمتخدام طريقمة قيممة الصمفقة،
على سبيل المثال :
 .1القيود التي تحدد تاريخ محدد لبيع البضاعة المستوردة .
مثال( :)1إشمترة مسمتورد بضماعة عبمارة عمن مالبمس ،وإتضمح ممن
عقد الشراء أن البائع إشترط علمى المشمتري (المسمتورد) أن
ال يقوم ببيعها إال في تاريخ معين ،كبداية فصل الشتاء مثالً .
 .2القيود التي تحدد مكان معين في بلد اإلستيراد إلعادة بيع البضاعة
المستوردة .
مثال( :)2مع األخذ في اإلعتبار المثال ( ،)1لو كان البائع قمد إشمترط
على المشتري (المسمتورد) عمدم بيمع البضماعة إال فمي مدينمة
الرياض مثالً .
 .3القيود التي تحدد طريقة معينة إلعادة البيع في بلد اإلستيراد.
مثمممال( :)3لمممو كمممان البمممائع فمممي المثمممال ( ،)1إشمممترط علمممى المشمممتري
(المستورد) بيع البضاعة عن طريق مندوبي المبيعات فقمط،
أو من خالل اإلعالنات في وسائل اإلعالم .
رقم المادة  :رابعاً/أ : 2/الشروط أو اإلع "ارات ال ال يمكةن توديةد
ق م لها:
ةةةةل يوةةةدد ال"ةةةاةم "ةةةعر ال"ضةةةاعة المسةةة وردة بشةةةرط أ يشةةة ري
المس ورد بضاعةً أخرى أيضةا ً بكم ةات موةدده .أو أ ي وقةف "ةعر
ال"ضةةاعة المس ة وردة علةةع السةةعر أو األ"ةةعار ال ة ي" ةةم بموج"هةةا
المس ة ورد ،بضةةاعة أخةةرى إلةةع بةةاةم ال"ضةةاعة المس ة وردة .أو أ
يُودد ال"اةم "عر ال"ضاعة المس وردة علع أ"اس شةكل الةدفم الةذي
ال يرت"ج جوهريةا بال"ضةاعة ،مةثال إ ا ةا ة ال"ضةاعة ممةا " ةضةم
لم يد من ال ن م من ق"ل المش ري ،وأش رط ال"اةم علع المش ري
ح ول علع ةم ة مع نة من ال"ضاعة بعد ال ن م .
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رقةةم المةةادة  :رابعةاً/أ : 4/إ ا ةةةا لةةدى الجمةةارم معلومةةات تف ة ل ة
ةاف ة عن المش رى وال"اةم بما يقنعها أن العالقة بينهما لم تؤثر علمى
المممثمن الممممدفو فعمممال أو المسمممتحق دفعمممة ،يقبمممل المممثمن بمممدون طلمممب
معلومات إضمافية ممن المسمتورد .أمما إذا كمان لمدة الجممارك شمكوك
بممأن اإلرتبمماط قممد أثممر علممى الممثمن فعليهمما أن تبلممغ المسممتورد بممذلء،
ويعطممى مهلممة كافيممة للممرد ،ويكممون التبليممغ خطيماً ،إذا طلمب المسممتورد
ذلء.
رقم المادة  :رابعةاً/أ/4/أ  :تق"ةل ق مةة ال ةفقة ،بعةد درا"ةة ةروف
ال" م ،إذا تبين للجمارك اآلتي:
 .1أن المشممتري والبممائع ،علممى رغممم إرتباطهممما ،يشممتريان ويبيعممان
لبعضهما البع كشخصين غير مرتبطين .
 .2إذا تممم تحديممد القيمممة بطريقممة تتوافممق مممع الممارسممات العاديممة فممي
تحديد األسعار في مجال صناعة معينة ،فإن تلء مؤشرات إلمى أن
الثمن لم يتأثر بالعالقة.
 .3إذا ثبت أن الثمن كاف لتغطية كافة التكاليف باإلضافة إلى المربح،
ويماثل إجمالي أرباح الشركة المتحقق في فترة زمنيمة معينمة ،ممن
إجمالي مبيعات من نفس الف ة أو النو .
رقم المادة  :رابعاً/أ/4/ب  :األق ام المع ارية (اإلخ "ارية):
 .1هي أقيام سبق قبولها كقيم جمركية لبضائع تمم تصمديرها إلمى دول
المجلس في وقت استيراد البضاعة المستوردة أو فترة قريبمة منمه.
وتسممتعمل األقيممام المعياريممة للمقارنممة فقممط بقيمممة الصممفقة للبضمماعة
المستوردة.
 .2لتحديمممد مممما إذا كانمممت قيممممة الصمممفقة قريبمممة ممممن القيممممة المعياريمممة
(اإلختبارية) ،ينظر في العوامل التالية:
(أ) طبيعة البضاعة المستوردة ومجال الصناعة .
(ب) فترة استيراد البضاعة.
(ج) هل اإلختالف في القيمة ملحوظ تجارياً.
(د) هل يع ى اإلخ الف فة الق مةة إلةع تكةال ف الشةون الداخل ةة
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ب"لد ال دير.
وح ث أ تلا العوامل أعاله قةد تة لةف ،فةال يمكةن تط" ة مع ةار
موحةةد ةنسةة"ة مئويةةة موةةددة ف ة ةةةل حالةةة .فقةةد يكةةو إخ الف ةا ً
طف فا ً ف ق مة وع ة مع نة مةن ال"ضةاةم غ ةر معقةول ،فة حة ن
أ إخ الفا ً ة" را ً ف ق مة وا آخر من ال"ضاةم قد يكو مق"والً.
 .3عند تطبيق األقيام المعيارية ،يؤخذ فمي االعتبمار وجموه االخمتالف
بين القيمة المصرح عنها والقيمة المعيارية ،ويتم تسوية اإلختالف
إذا كانت مبنية على بيانات موضوعية مقدمة من قبل المشمتري أو
متوفرة لدة الجمارك .وقد يكون اإلختالف يتعلق بما يلي :
( أ ) المستوة التجاري للمستورد.
(ب) الكمية المستوردة أو المتعاقد عليها.
(ج) التكممممممماليف المممممممواردة فمممممممي الفقمممممممرتين ( )7و( )8ممممممممن
(رابعاً/ب )1/بهذه المادة.
(د) التكاليف التمي تحملهما البمائع فمي عمليمات بيمع ال يكمون
فيهمما البممائع والمشممتري غيممر مممرتبطين .وال يتحملهمما فممي
عمليات بيع يكون البائع والمشتري فيها مرتبطين.
 .4إذا إتضح من نتيجة المقارنة أو اإلختبار أن إحدة القيم المعيارية
المنصمموص عليهمما فممي (رابعماً/أ/4/ب) مممن هممذه المممادة ،قريبممة مممن
القيمة المصرح عنهما ،فمال يلمزم اللجموء إلمى دراسمة ظمروف البيمع
لتحديد مما إذا أثمر اإلرتبماط بمين المشمترة والبمائع فمي المثمن أم ال.
وإذا كان يتوفر لدة الجمارك معلومات كافية مسبقة تقتنع بها دون
إجراء مزيمد ممن التحقيمق بمأن إحمدة القميم المعياريمة (اإلختباريمة)
قريبممة مممن الممثمن المصممرح عنممه ،فإنهمما ال تلممزم المسممتورد بإثبممات
صحة القيمة المعيارية.
رقم المادة  :رابعاً/ب: 4/1/
أ  -متطلبات إضافة قيمة األصناف المساعدة:
 .1إذا لممم يسممبق إدراجهمما ضمممن الممثمن المممدفو فع مالً أو المسممتحق
دفعه.
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 .2إذا قمممدمت مجانممما ممممن قبمممل المسمممتورد (المشمممتري) إلمممى المنمممتج
(الشركة الصانعة) بشكل مباشر أو غير مباشر.
 .3إذا كانممت مقدمممة بتكلفممة مخفضممة ،فممال تممتم اإلضممافة إال بمقممدار
المبلغ المخف .
 .4إذا أستخدمت في إنتاج البضاعة قيد التثمين.
ب -تحديد قيمة األصناف المساعدة :
إلضافة قيممة األصمناف المسماعدة إلمى قيممة الصمفقة للبضماعة قيمد
التثمين ،أو إدراجها ضمن مكونات القيمة المحسوبة ،فيتعين تحديد
قيمة األصناف المساعدة وتكاليف شحنها إلى مكان إنتاج البضاعة
قيد التثمين بما في ذلء الرسوم والضرائب التي ال يمتم إسمتردادها،
وتوزيعها بشكل نسبي على قيممة البضماعة المسمتوردة علمى النحمو
التالي :
 .1إذا كان الصنف المساعد يتكمون ممن ممواد أو مكونمات أو قطمع
أو أجمممزاء مماثلمممة داخلمممه فمممي إنتممماج البضممماعة المسمممتوردة ،أو
مسمممتهلكة خمممالل إنتممماج البضممماعة المسمممتوردة ،وحصمممل عليمممه
المشترة من بائع غير مرتبط ،فان قيمة الصنف المسماعد همي
تكلفة شرائه .وإذا كان الصمنف المسماعد ممما أنتجمه المشمتري
أو شخص مرتبط به ،فإن قيمته هي تكلفه إنتاجه.
 .2إذا كانممت األصممناف المسمماعدة تتكممون مممن أدوات أو مسممابء أو
قوالمممب أو أصمممناف مماثلمممة أسمممتخدمت فمممي إنتممماج البضممماعة
المستوردة ،وقد اشتراها المستورد من بمائع غيمر ممرتبط ،فمان
قيمتهما هممي تكلفمة إنتاجهمما .وإذا كانممت األصمناف المسمماعدة قممد
اسممتخدمت سممابقاً ،فممان التكلفمممة األساسممية لشممرائها أو إنتاجهممما
ينبغي تعديلها لتعكس القيمة الحاليمة بعمد االسمتخدام قبمل تحديمد
قيمته .أما إذا كان المستورد قد اسمتأجر الصمنف المسماعد ممن
شممخص غيممر مممرتبط ،فممإن قيمممة الصممنف المسمماعد هممي تكلفممه
إيجمماره .وفممى كممل الحممالتين يممتم إضممافة تكلفممة أي تعممديالت أو
إصالحات أجريت عليه.
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مثمممال( :)1قمممام مسمممتورد خليجمممي بتزويمممد منمممتج أجنبمممي بتصممماميم
تفصمممميلية الزمممممة لتصممممنيع البضمممماعة .وكممممان المسممممتورد
الخليجي قد اشترة تلء التصماميم ممن شمركة هندسمية فمي
دول المجلس بغية تزويدها للمنتج األجنبي .
س  :هل تتضمن القيمة الجمركيمة للبضماعة ،قيممة ذلمء الصمنف
المساعد؟
اإلجابممة :ال ،ألن أعمممال التصمماميم المنجممزة فممي دول المجلممس ال
يجوز إضافتها إلى الثمن المدفو فعالً أو المستحق دفعه
.
مثال( :)2قام مستورد خليجي بتزويد المنتج األجنبمي (المصمدر)
بقوالمب مجانماً .وهممذه القوالمب ممما يلممزم لتصمنيع بضمماعة
للمسمممتورد الخليجمممي  .وكمممان لمممدة المسمممتورد الخليجمممي
قوالب مصمنعة فمي إحمدة دول المجلمس وقوالمب أخمرة
مصنعة خارج دول المجلس .
س  :هل تتضمن القيمة الجمركية للبضاعة ،قيمة القوالب؟
اإلجابممة :نعممم ،يلممزم إدخممال قيمممة القوالممب فممي قيمممة الصممفقة سممواء
أنتجت في دول المجلس أو خارج دول المجلس.
ج  -توزيع قيمة األصناف المساعدة:
يممتم توزيممع قيمممة األصممناف المسمماعدة علممى البضمماعة المسممتوردة
بطريقمممة معقولمممة ومناسمممبة للظمممروف وحسمممب مبمممادق المحاسمممبة
المقبولة عموماً .من واقع المستندات المقدمة من قبل المستورد .
علمى سممبيل المثممال :إذا كمان إجمممالي عممدد القطمع المتوقممع تصممنيعها
بإستخدام الصنف المساعد سيتم تصديره إلى بلد اإلستيراد ،فيجوز
توزيممع إجمممالي قيمممة األصممناف المسمماعدة بإسممتخدام أحممد الطممرق
التالية :
 .1علممى اإلرسمممالية األولممى إذا كمممان المسممتورد يرغمممب فممي دفمممع
الرسوم على إجمالي قيمة الصنف المساعد مرة واحدة.
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 .2على عدد الوحدات المنتجة عند وصول اإلرسالية األولى.
 .3علممى كامممل اإلنتمماج المتوقممع للصممنف المسمماعد ،عنممدما توجممد
عقود أو تعهدات قاطعة بشأن هذا اإلنتاج .
 .4أي طريقة يطلبها المستورد للتوزيع تتفق مع مبادق المحاسمبة
المقبولة عموما.
 .5إذا كانت البضاعة المستوردة عبارة عن جزء ممن اإلنتماج ،أو
إذا كممان الصممنف المسمماعد يسممتخدم بعممدة دول ،فتعتمممد طريقممة
التوزيع على المستندات المقدمة من قبل المستورد.
مثمال  :أرسمل المسمتورد للمنمتج قالبما ً إلسمتخدامه فمي إنتماج البضمماعة
المسممتوردة ،وكممان المسممتورد قممد إتفممق مممع المنممتج علممى شممراء
 10000قطعة  .وحين وصول اإلرسالية األولى المحتوية علمى
 1000قطعة ،كان المنتج قد إنتهى من إنتاج  4000قطعة .
في هذه الحالة ،يجوز للمسمتورد أن يطلمب ممن الجممارك توزيمع قيممة
القالممب علممى  1000أو  4000أو  10000قطعممة ،أو أي عممدد يتوافممق
مع مبادق المحاسبة المقبولة عموماً.
رقم المادة  :رابعاً/ب: 5/1/
 .1يجمموز أن تشمممل الرسمموم (المبممالغ) التممي يممدفعها المشممتري مقابممل
إستغالله لحق ممن حقموق الملكيمة الفكريمة أو تمراخيص االسمتعمال
ممممن بمممين مممما تشممممله ،التكممماليف التمممي تغطمممي بمممراءات االختمممرا ،
والعالمممات التجاريممة المسممجلة وحقمموق النشممر  .حيممث يممتم إضممافتها
إلى القيمة الجمركية .
 .2ال يضمماف إلممى الممثمن المممدفو فعممال أو المسممتحق دفعممه للبضمماعة
المسممتوردة قيممد التثمممين ،رسمموم حممق إعممادة اإلنتمماج ،الممذي يشمممل
البضائع مثل :أصمول أو نسمخ األعممال الفنيمة أو العلميمة ،وأصمول
أو نسخ المموديالت أو الرسمومات الصمناعية ،ومموديالت األجهمزة
وعينات منها ،و فصائل نباتية أو حيوانية.
 .3ال تضاف المبالغ التي يدفعها المشمتري مقابمل الحمق فمي توزيمع أو
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إعمممادة بيمممع البضممماعة المسمممتوردة ،إلمممى المممثمن الممممدفو فعمممالً أو
المسمممتحق دفعمممه ،إذا لمممم تكمممن تلمممء المبمممالغ مدفوعمممة كشمممرط لبيمممع
البضاعة لتصديرها إلى دول المجلس.
 .4إذا كممان حممق الملكيممة الفكريممة مبني ما ً جزئي ما ً علممى أسمماس البضمماعة
المسممتوردة وجزئيمما علممى عوامممل أخممرة غيممر متعلقممة بالبضمماعة
المستوردة ،كأن ال يمكن تمييمز حمق الملكيمة الفكريمة عمن ترتيبمات
ماليممة خاصمممة بمممين المشمممترة والبمممائع .فإنمممه يتعمممذر تحديمممد القيممممة
الجمركية وفقا ً لطريقة قيمة الصفقة بالفقرة (رابعاً) من هذه المادة.
 .5أما إذا كمان حمق الملكيمة الفكريمة ،مبنيما ً علمى البضماعة المسمتوردة
فقط ويمكن تحديمد مقمداره بسمهولة .ففمي همذه الحالمة ،يضماف إلمى
الثمن المدفو فعالً أو المستحق دفعه.
رقم المادة :رابعاً/ج/1/ج  :طريقة إ" "عاد الر"وم الجمرة ة الق م ة
وأي ضراةب أخرى :
مثال :إذا كان الثمن المدفو فعالً أو المستحق الدفع يبلغ ()56000
لاير ويشمل :قيمة البضاعة الواردة ،والتأمين ،والشحن (سيف)،
والرسوم الجمركية القيمية التي تبلغ نسبتها مثالً في دول المجلس
 ،%20باإلضافة إلى ضريبة أستحقت بعد اإلستيراد مقدارها
 500لاير .
يتم إستقطا الرسوم الجمركية والضرائب كالتالي :
55500 = 500 - 56000
( 46250 = 1.20 ÷ 55500النتيجة تمثل القيمة سيف)
رقم المادة :رابعا ً/ج/1/د  :ال تدخل في القيمة الجمركية ،األرباح
والمدفوعات األخرة من المشتري إلى البائع ،والتي ليس لها عالقة
بالبضائع المستوردة .،كأرباح األسهم التي تدفع للمساهمين التي ال
تتعلق مباشرة بالبضاعة المستوردة .ويجب التفريق بين أرباح األسهم
وبين العوائد ،حيث أن العوائد عبارة عن جزء مستحق للبائع بشكل
مباشر أو غير مباشر نتيجة عملية إعادة بيع ،أو تصرف ،أو إستخدام
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للبضاعة المستوردة ويجب إضافتها إلى قيمة البضاعة.
رقم المادة :رابعاً/ج/1/هـ  :فوائد التمويل المالي ،لشراء البضاعة
المستوردة ،المقدم من البائع أو من البنء أو من أي شخص آخر ،ال
تدخل في القيمة الجمركية بشرط-:
 .1أن تكون هذه الفوائد مفصولة عن الثمن المدفو فعالً أو المستحق
الدفع نظير البضاعة المستوردة.
 .2أن يكون اإلتفاق المالي محرر خطياً.
 .3أن يستطيع المشتري إثبات أن البضاعة مباعة فعالً بالسعر
المصرح عنه وهو الثمن المدفو فعالً أو المستحق الدفع.
 .4أال تزيد نسبة فائدة التمويل عن المستوة السائد في البلد الذي قدم
فيه التمويل بخصوص تلء الصفقة.
رقم المادة :رابعاً/ج/1/و :التتضمن القيمة لألغراض الجمركية تكاليف
األنشطة التي يقوم بها المشتري على حسابه ،ما عدا األنشطة التي
يجوز تسوية تكلفتها بموجب الفقرة (رابعاً/ب) ،حتى ولو كانت ذات
فائدة للبائع .ومن هذه األنشطة على سبيل المثال :الدراسات والبحون
التسويقية ،الدعاية واإلعالن ،تحضير غرف العرض ،المشاركة في
المعارض التجارية.
رقم المادة :رابعاً/ج : 2/األرصدة المالية التي لدة البائع لصالح
المستورد ،والمدرجة ضمن الثمن المدفو فعالً أو المستحق الدفع
للبضاعة قيد التثمين كتعوي عن إرسالية أو معاملة تجارية سابقة .يتم
تسويتها بعيدا ً عن اإلرسالية قيد التثمين حيث أنها أرصدة لشحنات سابقة.
يرجع للمثال في فقرة (أوالً )5/من هذا الملحق .
رقم المادة :خامساً/أ :
 .1تعتبر القيمة الجمركية هي قيمة الصفقة لبضائع مطابقة ،سبق قبولها
كقيمة جمركية وفقا ً ألحكام الفقرة (رابعاً) من هذه المادة ،على أساس
أن تلء البضاعة المطابقة بيعت للتصدير إلحدة دول المجلس ،في
نفس التاريخ الذي صدرت فيه البضاعة قيد التثمين أو قريبا منه،
ومن نفس الشركة الصانعة ،وبنفس المستوة التجاري للمستورد،
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ونفس الكميات للبضائع المستوردة قيد التثمين.
 .2إذا لم تتوفر مثل هذه القيمة تستخدم قيمة الصفقة للبضائع المطابقة
حسب األولوية وفقا ً لآلتي :
(أ) من نفس الشركة الصانعة ،وبكميات و/أو مستوة تجاري
مختلف.
(ب) من شركة صانعة مختلفة ،وبنفس الكميات و/أو بنفس المستوة
التجاري.
(ج) من شركة صانعة مختلفة ،وبكميات مختلفة و/أو بمستوة تجاري
مختلف.
 .3يقصد بـ "المستوة التجاري للمستورد" أي نشاط المستورد في بلد
االستيراد :البيع بالجملة ،أو بالتجزئة ،أومستهلء .
 .4إذا كان هناك إختالف بين البضاعة قيد التثمين والبضاعة المماثلة من
ناحية الكميات والمستوة التجاري والتكاليف المشار إليها في الفقرة
(رابعاً/ب )1/من هذه المادة ،يتم التعديل في قيمة الصفقة المماثلة
لمراعاة تلء اإلختالفات ،سواءا ً أدة ذلء إلى الزيادة أو النقصان،
وعلى أساس أدلة قاطعة تثبت بوضوح معقولية التعديالت ودقتها،
كقائمة أسعار معتمدة تتضمن أقياما ً تشير إلى مستويات مختلفة أو
كميات مختلفة.
مثال :إذا كانت البضاعة المستوردة قيد التثمين تتكون من  10قطع،
والبضاعة المماثلة الوحيدة التي تتوفر لها قيمة الصفقة تشتمل على
 500قطعة ،وهناك قائمة أسعار من البائع في الخارج تتضمن
أسعار مختلفة حسب الكميات .ففي هذه الحالة يمكن التعديل
باللجوء إلى قائمة األسعار تلء ،وتطبيق السعر المناسب حسب
كمية البضاعة المستوردة قيد التثمين  .وال يلزم ان تكون الصفقة
للبضاعة المطابقة قد تمت بكميات  10قطع ،طالما وجدت قائمة
لألسعار صالحة من واقع المبيعات بكميات أخرة  .ولكن في حالة
غياب مثل هذا اإلجراء الموضوعي فمن غير المناسب تحديد
القيمة الجمركية بموجب األحكام الخاصة بقيمة الصفقة لبضاعة
مطابقة.
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 .5وإذا وجد عند تطبيق هذه الفقرة أكثر من قيمة صفقة لبضائع مطابقة
مباعة على نفس المستوة التجاري وبنفس الكميات وبنفس ظروف
البيع (من ناحية كيفية الدفع :نقدا ً أو بأجل( ،).ومن ناحية حالة
البضاعة عند البيع :بضاعة خط إنتاج أول ،أو بضاعة "إستوكات"
كبقايا خطوط اإلنتاج أو تصفية مصنع أو مبيعات نهاية
الموسم..الخ) .عندها يتم األخذ بأدنى هذه األقيام.
رقم المادة :خامساً/ب :
 -1تعتبر القيمة الجمركية هي قيمة الصفقة لبضائع مماثلة ،سبق قبولها
كقيمة جمركية وفقا ً ألحكام الفقرة (رابعاً) من هذه المادة ،على أساس
أن تلء البضاعة المماثلة بيعت للتصدير إلحدة دول المجلس ،في
نفس التاريخ الذي صدرت فيه البضاعة قيد التثمين أو قريبا منه ،ومن
نفس الشركة الصانعة ،وبنفس المستوة التجاري للمستورد ،ونفس
الكميات للبضائع المستوردة قيد التثمين.
 -2إذا لم تتوفر مثل هذه القيمة تستخدم قيمة الصفقة للبضائع المماثلة
حسب األولوية وفقا ً لآلتي :
(أ) من نفس الشركة الصانعة ،وبكميات و/أو مستوة تجاري مختلف.
(ب) من شركة صانعة مختلفة ،وبنفس الكميات و/أو بنفس المستوة
التجاري.
(ج)من شركة صانعة مختلفة،وبكميات مختلفة و/أو بمستوة تجاري
مختلف.
 -3يقصد بـ "المستوة التجاري للمستورد" أي نشاط المستورد في بلد
اإلستيراد :البيع بالجملة ،أو بالتجزئة ،أو مستهلء.
 -4إذا كان هناك إختالف بين البضاعة قيد التثمين والبضاعة المماثلة من
ناحية الكميات والمستوة التجاري والتكاليف المشار إليها في الفقرة
(رابعاً/ب )1/من هذه المادة ،يتم التعديل في قيمة الصفقة المماثلة
لمراعاة تلء اإلختالفات ،سواءا ً أدة ذلء إلى الزيادة أو النقصان،
وعلى أساس أدلة قاطعة تثبت بوضوح معقولية التعديالت ودقتها،
كقائمة أسعار معتمدة تتضمن أقياما ً تشير إلى مستويات مختلفة أو
كميات مختلفة.
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مثال :إذا كانت البضاعة المستوردة قيد التثمين تتكون من  10قطع،
والبضاعة المماثلة الوحيدة التي تتوفر لها قيمة الصفقة تشتمل على
 500قطعة ،وهناك قائمة أسعار من البائع في الخارج تتضمن
أسعار مختلفة حسب الكميات .ففي هذه الحالة يمكن التعديل
باللجوء إلى قائمة األسعار تلء ،وتطبيق السعر المناسب حسب
كمية البضاعة المستوردة قيد التثمين  .وال يلزم أن تكون الصفقة
للبضاعة المماثلة قد تمت بكميات  10قطع ،طالما وجدت قائمة
لألسعار صالحة من واقع المبيعات بكميات أخرة .ولكن في حالة
غياب مثل هذا اإلجراء الموضوعي فمن غير المناسب تحديد
القيمة الجمركية بموجب األحكام الخاصة بقيمة الصفقة لبضاعة
مماثلة 0
 .5إذا وجد عند تطبيق هذه الفقرة أكثر من قيمة صفقة لبضائع مماثلة
مباعة على نفس المستوة التجاري وبنفس الكميات وبنفس ظروف
البيع (من ناحية كيفية الدفع :نقدا ً أو بأجل .ومن ناحية حالة البضاعة
عند البيع :بضاعة خط إنتاج أول ،أو بضاعة "إستوكات" كبقايا
خطوط اإلنتاج أو تصفية مصنع أو مبيعات نهاية الموسم..الخ) .عندها
يتم األخذ بأدنى هذه األقيام.
رقم المادة :سادسا ً : 1/
 .1إ ا ب م عدد من الوحدات من ال"ضاعة المس وردة فسةها أو مةن ال"ضةاعة
المطابقة أو ال"ضةاعة المماثلةة ،بكم ةات مة لفةة ف كةو "ةعر الوحةدة هةو
السعر الذي بموج" تم ب م أة"ر عدد من الوحدات.
مثال ( : )1ب ع بضاعة بناءا ً علع قاةمةة أ"ةعار ت ضةمن أ"ةعارا ً مةفضةة
للوحدة عند شراء ةم ات ة" رة  .وقد ج ما يل :
كمية الوحدات املباعة

سعر الوحده
(ر.س)

عدد عمليات البيع
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إمجايل الكمية
املباعة بسعر واحد

 10 -1وحدات

100

 25 -11وحدة

95

أكثر من  25وحدة

90

 10عمليـات بيـع مـن
 5وحدات
 5عملي ــات بي ــع م ــن
 3وحدات
 5عملي ــات بي ــع م ــن
 11وحدة
عملية بيع واحـدة مـن
 30وحدة
عملية بيع واحـدة مـن
 50وحدة
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يف هذه احلالة فإن كمية ( )80قطعة ،هي أكرب كمية إمجالية بيعت بسع ٍر واحـد وهـو (90رس) ،وابلتـا
فإن "سعر الوحدة ألكرب كمية إمجالية" هو ( )90رس.
مثــال ( : )2جــرت عمليتــا بيــع إ شخصــب غــري م ـرتبطب ،أو مــا عبــارة عــن ( )500وحــدة مباعــة
بســعر ( )95رايالً للوحــدة ،بينمــا عمليــة البيــع الثانيــة عبــارة عــن ( )400وحــدة مباعــة
بسعر ( )90رايالً للوحدة .

يف هذه احلالة فإن أكرب عدد من الوحدات املباعة بسعر معب يف هذا املثال هو ( ، )500لذا فأن سـعر
الوحدة ألكرب كمية إمجالية مباعة هو ( )95رايالً.
مثال ( : )3بيعت الكميات التالية إ أشخاص غري مرتبطب أبسـعار لتلفـة ،علـى النحـو املبـب أدانه
-:
سعر الوحدة (رس)

* املبيعات  :الكميات املباعة
40

100

30

90

15

100

50

95

25

105
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35

90

5

100

اجملاميع :إمجا الكميات املباعة بسعر واحد

سعر الوحدة (رس)

65

90

50

95

60

100

25

105

يف هذه احلالة ،فأن أكـرب كميـة إمجاليـة مباعـة بسـعر معـب ثـذا املثـال هـو ( )65وحـدة ،لـذا فـإن سـعر
الوحدة ألكرب كمية إمجالية هو ( )90رايالً خليجياً .

رقم المادة" :اد"ا ً /1/أ :
 .1في حال كون ملكية البضاعة قيد التثمين تعود إلى البائع أو المصدر
خارج دول المجلس ،ومباعة على أساس عمولة توكيل أو وكالة ،يتم
إستقطا تلء "العمولة" :وهي تلء ،المستحقة أو التي تستحق عادةً،
من البائع للمستورد نظير التكاليف التي يتحملها مقابل بيعه البضاعة
محلياً.
 .2أما إذا كانت البضاعة قيد التثمين مباعة لصالح المستورد ،الذي يعمل
لحسابه الخاص ،فعندئذ يتم إستقطا "األرباح والمصروفات العامة":
وهي األرباح والمصروفات العامة التي يضيفها المستورد إلى ثمن
البيع في السوق المحلي ،ما لم تكن غير متقاربة ومنسجمة مع مقدار
األرباح والمصروفات العامة المعتاد إضافتها خالل صفقات البيع في
دول المجلس للبضائع من نفس ف ة أو نو البضاعة قيد التثمين،
المستوردة من نفس البلد أو من بلدان أخرة .حيث يتم إستقطا ذلء
المقدار المعتاد على أساس المعلومات المناسبة من َمصدَر آخر غير
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المستورد.
 .3ينبغي األخذ بمبلغ األرباح ومبلغ المصروفات العامة كمبلغ واحد
بصورة إجمالية .فقد يكون أحد المقدارين غير منسجم مع مثيله في
صناعة معينة ،ولكن طالما أن المجمو الكلي لهما ،منسجم مع
مجمو "األرباح والمصروفات العامة" المعتادة ،فينبغي إستخدامه.
وهذا المقدار المراد استقطاعه ،يجب أن يحدد على أساس المعلومات
المقدمة من قبل المستورد أو بالنيابة عنة .وتتضمن المصروفات
العامة ،التكاليف المباشرة وغير المباشرة لتسويق البضائع المعنية.
 .4البضائع من نفس الف ة أو النو  :هي البضائع التي تقع ضمن
مجموعة أو دائرة من البضائع التي تنتجها صناعة أو قطا صناعي
معين بما في ذلء البضائع المطابقة والبضائع المماثلة المستوردة دون
اإلقتصار عليهما ،سواء من نفس بلد إنتاج أو تصدير البضاعة قيد
التثمين أو من بلد آخر  .ويعتمد تحديد ما إذا كانت بضائع معينة من
نفس الف ة أو النو  ،على اساس كل حالة على حدة وذلء بالرجو إلى
الظروف المحيطة بالبضاعة.
رقم المادة" :اد"ا ً : 3/
 .1قد توجد حاالت يمكن فيها ،رغم ضيا هوية البضائع المستوردة،
تحديد القيمة المضافة نتيجة التجهيز أو التصنيع بدقة دون وجود
صعوبات غير معقولة .على أن يتم ذلء بناءا ً على المعلومات
الموضوعية والكمية ،المرتبطة بتكلفة هذا العمل .ويستند في ذلء
على معادالت التصنيع المقبولة ووصفاته وأساليب اإلنشاء وغير
ذلء من ممارسات الصناعة.
 .2ومن ناحية أخرة ،فقد توجد كذلء حاالت تحتفا فيها البضائع
المستوردة بهويتها ،لكنها تكون عنصرا ثانويا في البضائع التي
بيعت في البلد المستورد ،بحيث ال يكون هناك ما يبرر إستخدام هذا
األسلوب للتقييم  .ونظرا ً لذلء ،فينبغي بحث كل حالة على حدة.
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رقم المادة" :ابعا ً : 1/
كقاعدة عامة ،تحدد القيمة الجمركية بمقتضى هذه المادة على أساس
المعلومات المتوفرة بسهولة في دول المجلس .وقد يكون من الضروري
عند إستخدام القيمة المحسوبة باألساس (سابعاً) ،بحث تكاليف إنتاج
البضائع التي يجري تحديد قيمتها وغيرها من المعلومات التي يجب
الحصول عليها من خارج دول المجلس .وعموماً ،يقتصر استخدام
طريقة القيمة المحسوبة على الحاالت التي يكون فيها المشتري والبائع
مرتبطين ،ويكون المنتج على استعداد ألن يقدم إلى الجمارك المعلومات
الضرورية المتعلقة بالتكلفة ،ويوفر التسهيالت ألجراء أي تحقق قد يلزم
فيما بعد.
رقم المادة" :ابعا ً /1/أ :
 .1تحدد "التكلفة أو القيمة" المشار إليها في هذه الفقرة على أساس
المعلومات المتعلقة بإنتاج البضاعة قيد التثمين ،المقدمة من نفس
المنتج أو بالنيابة عنه ،وتنسجم مع مبادق المحاسبة المقبولة عموما ً في
البلد المصدر .وفي حالة توفر تلء المعلومات من َمصدر آخر على
الجمارك أن تقوم بإخطار المستورد ،بناءا ً على طلبه ،بالمعلومات
التي سيتم إستخدامها ومصدرها ،مع مراعاة السرية وفقا ً للفقرة
(أوالً )3/من هذه المادة.
 .2تشمل التكلفة أو القيمة المشار لها بهذه الفقرة :
(أ) تكاليف العناصر الواردة بالفقرات (رابعاً/ب)2(/1/و( ))3من هذه
المادة.
(ب) تكاليف العناصر المحددة في (رابعاً/ب )4/1/من هذه المادة.
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موزعة توزيعا ً نسبيا ً بمقتضى أحكام الفقرة (رابعاً/ب )1/4/من هذا
الملحق التفسيري .مع مراعــاة أن تكاليف العناصر الــواردة في الفقرة
(رابعاً/ب/1/4/د) ،التي يتم تنفيذها في دول المجلس ،ال تدخل في القيمة
الجمركية ضمن تكلفة المواد ،إال بالقدر الذي يتحمله المنتج في الحصول
على هذه العناصر .وال يجوز بأي حال تكرار إحتساب قيمة العناصر
المشار إليها في هذه الفقرة .
رقم المادة" :ابعا ً /1/ب :
 .1مقدار الربح والمصروفات العامة ينبغي أن يؤخذ بصورة إجمالية ،
فإذا كانت أرباح منتج ما منخفضة ،ومصروفاته العامة مرتفعة ،فإن
أخذهما معا ككل يمكن أن يكون منسجما مع الربح والمصروفات
العامة التي تنعكس عادة في مبيعات البضائع من نفس الف ة أو النو .
 -2عندما ال تتوافق األرقام التي قدمها المنتج عن الربح
والمصروفات العامة مع األرقام التي تنعكس عادة في مبيعات
بضائع من نفس ف ة أو نو البضائع التي يجري تقييمها ،يقوم
بإنتاجها منتجون في البلد المصدر لتصديرها إلى دول المجلس،
في هذه الحالة ،يجوز أن يستند تحديد مقدار الربح والمصروفات
العامة على بيانات موضوعية ،وفقا ً للفقرة (ثانياً )11/من هذه
المادة ،غير التي قدمها منتج البضائع أو التي قدمت بإسمه.
 -3تغطي المصروفات العامة المشار إليها بالفقرة (سابعاً/1/ب) من
هذه المادة ،جميع التكاليف المباشرة والغير مباشرة إلنتاج وبيع
البضائع للتصدير التي لم تدخل ضمن الفقرة (سابعاً/1/أ) من هذه
المادة.
 .4عند تحديد األرباح والمصروفات العامة المعتادة وفقا ً ألحكام الفقرة
(سابعاً/1/ب) من هذه المادة ،يتم البحث في أضيق مجموعة أو دائرة
من البضائع من نفس الف ة أو النو بحيث تشمل مبيعات البضائع
المطابقة أو المماثلة المنتجة في نفس بلد إنتاج البضاعة التي يجري
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تحديد قيمتها ،والمباعة للتصدير إلى دول المجلس بما فيها البضائع
التي يجري تحديد قيمتها .ويتحدد ما إذا كانت بضائع معينة من نفس
ف ة أو نو بضائع أخرة ،في كل حالة على حدة مع الرجو إلى
الظروف المحيطة.
رقم المادة :ثامناً/أ :
هذه الفقرة ال تعطي طريقة محددة للتثمين بل تقضي بان يتم تحديد القيمة
الجمركية وفقا ً لآلتي :
 -1باستخدام وسائل أو أساليب معقولة
 -2تنسجم أو تتفق مع المبادق واألحكام العامة التفاقية القيمة الجمركية،
ومع المادة السابعة من جات 1994م .
 -3وعلى أساس البيانات المتاحة في البلد المستورد.
 -1توديد الق مة با" ةدام و"اةل معقولة
يجب أن تبنى القيمة الجمركية بموجب أحكام هذه الفقرة ،ألبعد حد ممكن
وفقا ً ألسس تحديد القيمة الجمركية السابق ذكرها في الفقرات من (رابعاً)
حتى (سابعاً) مع توفر قدرا ً معقوالً من المرونة في التطبيق ،بما يتماشى
مع أهداف وأحكام إتفاقية القيمة ،وإذا تعذر تحديد القيمة الجمركية
باستعمال تلء األسس ،يجوز تحديد القيمة الجمركية باستخدام طرق
منطقية أخرة بشرط:
 .1أن تكون تلء الطرق غير ممنوعة وفقا ً للفقرة (ثامناً/ب) .
 .2أن تكون تلء الطرق منسجمة ومتفقة مع المبادق واألحكام العامة
التفاقية القيمة.
مثال:
وردت إرسالية عبارة عن جهاز مستأجر لفترة محددة ،على سبيل
المثال لمدة ثالن سنوات (تمثل عمر الجهاز اإلفتراضي) بإيجار
شهري وقدره ( )2000لاير .ولم يسبق إستيراد جهاز مطابق أو
مماثل.وتعذر تحديد القيمة الجمركية لذلء الجهاز وفق األسس الواردة
في الفقرات (رابعا ً حتى سابعاً) .
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ولتحديد القيمة الجمركية للجهاز يؤخذ في اإلعتبار عدم وجود بيع
لتطبيق قيمة الصفقة ،ولم يسبق إستيراد جهاز مطابق وال مماثل له.
ولم يتم إعادة بيع هذا الجهاز في دول المجلس ،وال يوجد معلومات
عن تكلفة إنتاج ذلء الجهاز .وعليه ،فال يمكن تحديد القيمة الجمركية
وفقا ً للفقرات (رابعا ً حتى سابعاً) حتى في شكلها المرن .ولكن هناك
وسيلة معقولة ممكن إستخدامها بموجب الفقرة (ثامناً) ،وهي إستخدام
رسوم التأجير الكامل الذي قد يمثل العمر اإلفتراضي للجهاز ( 36
شهر ×  72000 = 2000لاير ) ،كقيمة جمركية.
 -2الم"ادئ العامة التفاق ة الق مة الجمرة ة :
(أ) االعتماد ألقصى حد ممكن على قيمة الصفقة للبضائع المستوردة.
(ب) نظام موحد للقيمة.
(ج) معايير بسيطة وعادلة.
(د) واضحة ومحايدة.
(هـ) تنسجم وتتفق مع الممارسات التجارية.

 -3ال" ا ات الم احة ف ال"لد المس ورد :
في حالة توفر بيانات من مصدر أجنبي ،فان ذلء لن يمنع في حد ذاته
من استخدام تلء البيانات ألغراض تحديد القيمة بموجب الفقرة (ثامناً)
من هذه المادة .ولكن طالما انه يتوفر في دول المجلس معلومات
صحيحة ودقيقة ،فينبغي إستخدامها.

ال"اب الثا
البيانات الجمركية واإلدخال المؤقت
البيانات الجمركية
المـادة ()2
بناء على ما ورد في أحكام المادة ( 48مكرر) من نظام
"قانون" الجمارك الموحد ،يجوز لإلدارة قبول الوثائق
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االلكترونية المطلوبة للتخليص الجمركي وفقا للشروط
والضوابط التالية:
أ -ترسل الوثائق اإللكترونية من قبل مالء البضاعة أو
المفوض عنه.
ب -أن تكون الجهة مرسلة الوثيقة اإللكترونية معتمدة من قبل
الجمارك ضمن الشروط التي تتخذها اإلدارة.
ج -للدائرة الجمركية التحقق من صحة الوثائق االلكترونية
المرسلة من الجهة المعتمدة التي اصدرتها.
د -للدائرة الجمركية الحق في طلب الوثائق األصلية.
ه -أن تكون الوثائق االلكترونية مصدقة أو موقعة الكترونيا.
و -يجب أن تكون جميع الوثائق اإللكترونية عند ارسالها
كاملة غير مجزأة.

اإلدخـال المــؤقـت
بناء علمى مما ورد فمي أحكمام الممواد ممن ( )89إلمى ()94
مممـن نظممام "قممانون" الجمممارك الموحممد لممدول مجلممس التعمماون
لمممدول الخلممميج العربيمممة ،يخضمممع اإلدخمممال المؤقمممت للشمممروط
واإلجراءات التالية :

المـادة ( 2مكرر)

أ -يسمح بـإدخال البضائع الـواردة في المادتين ( )90، 89
من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون
وفقا ً لما هو مبين في هذه الالئحة تحت وضع اإلدخال
المؤقت لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد ،مع تعليق استيفاء
الضرائب "الـرسوم" الجمركية عنها.
ب -يتم ضمان الضرائب "الرسوم" الجمركية وغيرها من
الضرائب "الرسوم" األخرة  -إن وجدت  -بموجب
ضمان مصرفي أو نقدي حسب مقتضى الحال ووفقا ً لما
يقرره المدير العام .
ج -يتم ضمان مخالفات التأخير والغرامات أو أي رسوم
اخرة في حالة كون البضاعة معفاة من الضرائب
"الرسوم" الجمركية  ،بموجب ضمانات مصرفية أو
نقدية أو مستندية على اال يتجاوز هذا الضمان  20في
المائة من قيمة البضاعة.
د -يـنتهي وضع اإلدخال المـؤقت بإعادة تصدير البضائع
المدخلة إلى خارج الدولة أو إيداعـها في المناطق الحرة
أو المخازن الجمركية أو المستودعات أو وضعها في
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االستهالك المـحلي ،ودفع الضرائب "الرسـوم"
الجمـركيـة المستحقة عـليها ،وفـقا ً للشروط واإلجراءات
التي يقررها المدير العام .

اإلدخال المؤقت لآلليات والمعدات الثقيلة
المـادة ()3

أ -يسمـح بإدخال اآلليات والمعدات الثقيلة غير المتوافرة
باألسواق إلنجاز المشاريع أو إجراء التجارب العملية
والعلمية العائدة لتلء المشاريع لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد
لمدد مماثلة وبحد أقصى ثالن سنوات ،إال إذا كانت المدة
الالزمة لتنفيذ المشرو تتطلب أكثر من هذه المدة .
ب -يـشترط في المشمرو المذي يسمتفيد ممن اإلدخمال المؤقمت
بمقتضى هذه الالئحمة أن يكمون ممن المشماريع التمي تنفمذ
لحساب الدولة أو من المشاريع االسمتثمارية التمي يتطلمب
تنفيذها إدخال اآلليات والمعدات الالزمة لهذه الغاية.
المـادة ()4
أ -ال يسممممح باإلدخمممال المؤقمممت لقطمممع الغيمممار واإلطمممارات
والبطاريممات وغيرهمما مممن المممواد القابلممة لالسممتهالك فممي
المشاريع .
ب -ال يجمموز تغييممر نممو وصممفة اآلليممات والمعممدات التممي تممم
إدخالها ،إال بعد الحصول عـلى موافقة إدارة الجمارك.
ج -ال يجمموز اس متعمال اآلليممات والمعممدات إال فممي المشممرو
التي أدخلت لتنفيذه .
المـادة ()5
تلتزم الجهة التي تطلب السماح باإلدخال المؤقت لآلليات
والمعدات الالزمة لتنفيذ مشاريعها بما يلي :
 – 1تقممديم نسممخة مممن العقممد أو االتفاقيممة المبرمممة مممع الجهممه
الحكومية التي ينفذ المشرو لحسابها .
 – 2تنظممميم بيمممان جمركمممي وفمممق النمممموذج المعتممممد لإلدخمممال
المؤقمممت ،والتصمممريح عمممن جميمممع المعلوممممات ،وإرفممماق
الوثائق المطلوبة بموجب النظمام "القمانون" ،كمما يخضمع
البيان لجميع اإلجـراءات الجمركية .
 – 3تقممديم كفالممة مصممرفية أو تممأمين نقممـدي بقيمممة الضممرائب
"الرسمموم" الجمركيممة المسممتحقة بتمماريخ تسممجيل البيممان
الجمركي الخاص بإدخالها وفق وضع اإلدخال المؤقت .
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اإلدخال المؤقت للبضائع بقصد إكمال الصنع وإعادة
التصدير
المـادة ()6
يسمممح بإدخممال البضممائع األجنبيممة إلممى الدولممة مممع تعليممق
استيممـفاء الضممرائب "الرسمموم" الجمركيممة عليهمما بقصممد إكمممال
الصنممـع ألجممل التصممدير خممالل فتممرة زمنيممة ال تتجمماوز السممنة
الواحدة .
المـادة ()7
يصدر المدير العام تعليممات يحمدد فيهما الشمروط الواجمب
توافرهمما لمممنح اإلدخممال المؤقممت لبقيممة أنمموا البضممائع الممواردة
في المادة ( )90ممن نظمام "قمانون" الجممارك الموحمد ،علمى
اال تتجاوز مدة اإلدخال ستة أشهر.

اإلدخال المؤقت للسيارات األجنبية
المادة()8
/تممنح السمميارات السممياحية األجنبيمة (مممن غيممر السمميارات
المسجلة لدة دولة عضمو فمي دول المجلمس ) رخصمة إدخمال
مؤقت على النحو التالي :
 -1مدة ستة أشهر للسيارات المضمونة بدفتر مرور دولي.
 -2ثالثة أشهر للسيارات غير المضمونة بدفتر ممرور دولمي،
تممممدد لفتمممرة مماثلمممة إذا قمممدم صممماحب العالقمممة ضممممانات
مصمممرفية أو تأمينممما ً نقمممديا ً بقيممممة الضمممرائب "الرسممموم"
الجمركية المستحقة على السيارة.

المادة()9
أ -يشترط ألجل االستفادة من أحكمام اإلدخمال المؤقمت أن تتموافر
في السيارة ما يلي:
 -1أن تكممون السمميارة مسممجلة رسممميا ً فممي البلممد المرخصممة بممه
وبموجب وثيقة تثبت ذلء.
 -2أن يكمممون تمممرخيص السممميارة سممماري المفعمممول وأال
تحمل السيارة لوحات تصدير.
 -3إبراز تمأمين ممن إحمدة الشمركات المعتممدة فمي الدولمة يغطمي
أراضيها طوال مدة اإلدخال المؤقت.
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 -4إبممممراز دفتممممر مممممرور دولممممي معتممممرف بممممه لضمممممان
الضرائب "الرسوم" الجمركية.
ب -يشترط ألجل االستفادة من أحكام همذه الالئحمة أن يتموافر فمي
الشخص الذي يرغب في الحصول على إدخال مؤقت لسيارته
ما يلي :
 -1أن يكون مالكا ً للسميارة أو مموكالً بقيادتهما بموجمب وكالمة
خاصة صادرة من البلد الذي سمجلت فيمه السميارة و مصمدقة
حسب األصول.
 -2أن تكممون لديممه إقامممة صمالحة فممي البلممد الممذي سممجلت فيممه
السيارة إن لم يكن من مواطني تلء الدولة.
 -3أن يكون حاصالً على رخصة قيادة سارية المفعول.
المادة ()10
أ -يشترط في دفتر المرور الدولي ألجل االستفادة من أحكام هذه
الالئحة أن تعترف به إدارة الجمارك ،وأن تغطي مدة سريان
الدفتر مدة اإلدخال المؤقت للسيارة.
ب -تتبممع اإلجممراءات التاليممة عنممد دخممول السمميارة بموجممب دفتممر
المرور الدولي :
 -1تسمممجيل رقمممم رخصمممة اإلدخمممال المؤقمممت وتاريخهممما
والمهلة الممنوحة لها على دفتر المرور.
 -2اقتطا القسيمة الخاصة من دفتر المرور في حالتي
الدخول والخروج.
المادة ()11
يسمح للطلبة والمبتعثين (من غير مواطني دول مجلس
التعاون ) الذين يدرسون في إحدة الجامعات اوالمعاهد في
الدولة ـ بتجديد مدة اإلدخال المؤقت لسياراتهم خالل فترة
الدراسة أو البعثة ،بشرط أن تكون مضمونه بدفتر مرور
دولي ساري المفعول.
المادة ()12
تمن" رخص اإلدخال المؤق للس ارات الداةرة الجمرة ة
وف أحكام هذه الالةوة.
المادة ()13
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أ -يجب أن تتضممن رخصمة اإلدخمال المؤقمت جميمع المعلوممات
المتعلقممة بالسمميارة والشممخص صمماحب العالقممة مممن حيممث رقممم
السيارة والهيكل والمحرك وصنف السيارة واللون وكذلء اسم
صاحب العالقة وجنسيته ورقم جواز سفره.
ب-ينتهي وضع اإلدخال المؤقت للسميارة األجنبيمة بخروجهما ممن
الدولممة عممن طريممق إحممدة الممدوائر الجمركيممة أو بوضممعها فممي
المنطقممة الحممرة أو بممالتخليص عليهمما محلي ما ً وتأديممة ممما يس متحق
عليها من ضرائب "رسوم" جمركية بموافقة الجمارك.

الباب الثالث
إعـادة تصـدير البضـائـع
بنممما ًء علمممى مممما ورد فمممي أحكمممام الممممادة ( )95ممممن نظمممام
"قانون" الجممارك الموحمد لمدول المجلمس ،تكمون اإلجمراءات
والشممروط والضمممانات عنممد إعممادة تصممدير البضممائع األجنبيممة
الداخلة إلى الدولة على النحو التالي :

المادة ()14
يجوز إعادة تصدير البضائع األجنبية الداخلة إلى الدولة،
التي لم تستوف عنها الضرائب"الرسوم" الجمركية  .ويشمل
ذلء ما يلي :
 -1البضائع المستوردة التي لم تسحب من المخازن الجمركية.
 -2البضممائع المسممتوردة بقصممد إعممادة التصممدير ،التممي أفممرج
عنهممما مؤقتممما ً لقممماء ضممممانات نقديمممة أو مصمممرفية تتضممممن
الضممرائب "الرسمموم" الجمركيممة وخممالل مممدة ال تتجمماوز
ستة أشهر من تاريخ اإلفراج.
 -3البضائع المدخلة إلى الدولة تحمت وضمع اإلدخمال المؤقمت
ويرغب أصحابها في إعادة تصديرها.
 -4البضائع المودعة في المستودعات كأحد األوضا المعلقمة
للضرائب "الرسوم" الجمركية.
المادة ()15
أ -يعممماد تصمممدير البضمممائع بموجمممب بيانمممات إعمممادة تصمممدير
تتضمن جميع العناصر المميزة للبضاعة ،وتنظم وفقا ً لمما
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يقرره المدير العام.
ب -يجمموز أن يكممون الشممخص الممذي يعيممد تصممدير البضمماعة
غيممر مسممتوردها ،بشممرط موافقممة الممدائرة الجمركيممة علممى
ذلء.
ج -يجب تثبيت رقم البيان الجمركي الذي استوردت بموجبمه
البضاعة على بيان إعادة التصدير.
د -تخضع البضاعة للمعاينة الجمركية واإلجراءات الجمركية
المقررة بموجب النظام "القانون" الموحد للجمارك.
المادة ()16
بنممما ًء علمممى مممما ورد فمممي أحكمممام الممممادة ( )97ممممن نظمممام
"قممانون" الجمممارك الموحممد لممدول المجلممس  ،تممرد الضممرائب
"الرسمموم" الجمركيممة كلي ما ً أو جزئي ما ً علممى البضممائع األجنبيممة
المعماد تصممديرها لخممارج دول مجلمس التعمماون وفقما ً للضمموابط
التالية:
 -1أن يكممون المصممدر (معيممد التصممدير) هممو المسممتورد الممذي
وردت باسمممه البضمماعة األجنبيممة  ،أو أي شممخص يثبممت
إلدارة الجمارك ملكيته لها.
 -2أن تكون البضاعة األجنبيمة المعماد تصمديرها والمطلموب
رد رسممممومها الجمركيممممة مممممن إرسممممالية واحممممدة  ،بهممممدف
التعرف عليها ومطابقتها مع مستندات االستيراد  ،ويجوز
إعمممادة تصمممدير اإلرسمممالية علمممى عمممدة أجمممزاء ممممن نفمممس
اإلرسالية إذا توفرت في جمزء اإلرسمالية جميمع الشمروط
الواردة في هذه المادة.
 -3أن ال تقل قيمة البضاعة األجنبية الممراد إعمادة تصمديرها
واسترداد الضرائب "الرسوم" الجمركية المسمتوفاة عليهما
عن عشرين ألف لاير سمعودي أو مما يعادلهما ممن عممالت
دول المجلس األخرة.
 -4أن تكممون المطالبممة بممرد الضممرائب "الرسمموم" الجمركيممة
علممى سمملع أجنبيممة لممم تسممتعمل محلي ما ً بعممد اسممتيرادها مممن
خارج دول المجلس  ،وبنفس حالتها عند االستيراد .
 -5أن تمممتم إعمممادة تصمممدير البضممماعة األجنبيمممة خمممالل سمممنة
ميالدية من تماريخ سمداد الضمرائب "الرسموم" الجمركيمة
عليها عند استيرادها ألول مرة من خارج دول المجلس.
 -6أن تمممتم المطالبمممة بمممرد الضمممرائب "الرسممموم" الجمركيمممة
المسمممتوفاة علمممى البضممماعة األجنبيمممة خمممالل سمممتة أشمممهر
ميالدية من تاريخ إعادة التصدير .
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 -7يقتصمممر رد الضمممرائب "الرسممموم" الجمركيمممة علمممى تلمممء
المدفوعة فعالً على البضائع األجنبية عند استيرادها .
 -8يتم رد الضرائب "الرسوم" الجمركية بعد إعادة تصدير
البضممماعة األجنبيمممة المسمممتوفاة عليهممما والتأكمممد ممممن كافمممة
المستندات الالزمة إلعادة التصدير .
المادة ()17
أ -تخضممع وسممائط النقممل البريممة التممي تنقممل البضمماعة المعمماد
تصممديرها لألحكممام المتعلقممة بالترصمميص ووضممع األختممام
وسممالمة األغطيممة (الشمموادر) والحبممال ،وغيممر ذلممء مممن
األحكام التي تنطبق على وضع العبور (الترانزيت).
ب -يجب أن يعاد تصدير البضائع خالل المدة المقررة لها.
ج -تضمممن الضممرائب "الرسمموم" الجمركيممة المسممتحقة علممى
البضاعة المراد إعمادة تصمديرها بموجمب ضممانات نقديمة
أو مصرفية.
المادة ()18
يتم إبراء بيانات إعادة التصدير وتسدد قيودها وترد الضمانات
المقدمة بعد تقديم أحد اإلثباتات التالية :
 -1نسممخه مممن بيممان إعممادة التصممدير مختومممة وموقعممة مممن
الموظممممف الجمركممممي المخممممتص فممممي مركممممز الخممممروج
الجمركي بما يفيد خروج البضاعة من البالد.
 -2نسممخه مممن بيممان إعممادة التصممدير مختومممة وموقعممة مممن
الموظممف الجمركممي المخممتص بممما يفيممد دخممول البضمماعة
للمنطقة الحرة.
 -3شممهادة إبممراء مصممدقة مممن السمملطات المختصممة فممي بلممد
المقصد بما يفيد دخول البضاعة المعاد تصديرها إليها.

الباب الرابع
االعفاءات الشخصية
المادة ()19
بنا ًء على ما ورد في أحكام الفقرة (ب) من المادة ()103
من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول المجلس ،تكون
الضوابط والشروط الخاصة باإلعفاءات الشخصية على النحو
التالي :
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 -1تعفى من الضرائب "الرسوم" الجمركية األمتعة
الشخصية والهدايا الواردة بصحبة المسافرين التي ال تزيد
قيمتها عن ( )3000ثالثة آالف لاير سعودي أو ما يعادلها
من عمالت دول المجلس األخرة .
 -2يشترط ألجل االستفادة من اإلعفاء ما يلي :
أ -أن تكون األمتعة والهدايا ذات طابع شخصي
وبكميات غير تجارية.
ب -أال يكون المسافر من المترددين على الدائرة
الجمركية أو من ممتهني التجارة للمواد التي
بحوزته.
ج -أال يزيد عدد السجائر التي يطبق عليها اإلعفاء على
( )200م تين سيجارة.
المادة ()20
تخضع األمتعة والهدايا التي يطبق عليها اإلعفاء المشار
إليه في المادة ( )19من هذه الالئحة ألحكام المنع والتقييد
الواردة في نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس
والتشريعات الوطنية لكل دولة عضو.
المادة ()21
بنا ًء على ما ورد في أحكام الفقرة (ج) من المادة ()103
من نظام "قانون" الجمارك الموحد لدول المجلس ،تكون
الضوابط والشروط الخاصة بإعـفاء الطرود واالرساليات
البريدية الشخصية الواردة على النحو التالي :
أ -أن تكون اإلرسالية الواردة ذات طابع شخصي و بكمية
غير تجارية  ،على أن ال تزيد قيمتها عن ( )300لاير
سعودي او ما يعادلها بعمالت دول المجلس األخرة.
ب -أن ال يكون المستورد من ممتهني التجارة.
ج -تقديم التصاريح المطلوبة من الجهات المختصة للبضائع
المقيدة.
د -أن ال تكون االرسالية الواردة من السلع الممنوعة دوليا أو
محليا أو الخاضعة لالتفاقيات والمعاهدات الدولية النافذة
واألنظمة المحلية وكذلء السلع المقلدة والمغشوشة أو
المخالفة للمواصفات المعتمدة أو حقوق الملكية الفكرية .
ه -ال يشمل االعفاء التبغ ومشتقاته والسلع ذات الطبيعة
الخاصة.
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و -للمدير العام وضع أي ضوابط اضافية أخرة لضمان عدم
استغالل هذا االعفاء.

الباب الخامس
إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية
والبضائع المستوردة لذوي االحتياجات الخاصة
و المواد الالزمة لإلغاثة
املـادة ()22
بنمماء علممى ممما ورد فممي احكممام الفقممرة (ا) مممن المممادة ()104
مممن نظممام "قممانون" الجمممارك الموحممد لممدول المجلممس  ،تكممون
الشروط والضوابط عند إعفاء مسمتلزمات الجمعيمات الخيريمة
من الضرائب "الرسوم" الجمركية على النحو التالي:
 .1يجممب أن تكممون الجمعيممة الخيريممة المسممتفيدة مممن اإلعفمماء
مسجلة لدة الجهمة الحكوميمة المختصمة فمي الدولمة ،وأن
يكمممون غمممرض إنشمممائها تقمممديم خمممدمات فمممي المجممماالت
اإلنسانية أو االجتماعية أو الثمـقافية أو العلميمة أو الدينيمة
أو أي همممدف خيمممري آخمممر ،دون أن يكمممون الهمممدف منمممه
تحقيق ربح مادي .
 .2ال تستفيد الجمعيات التي يكمون همدفها نشماطا سياسميا ممن
اإلعفاء من الضرائب "الرسوم" الجمركية.
 .3ال يجممموز للجمعيمممة التصمممرف فمممي الممممواد والمسمممتلزمات
المعفمماة مممن الضممرائب "الرسممموم" الجمركيممة فممي غيمممر
الغايممة التممي أعفيممت مممن أجلهمما ،وتكممون إدارة الجمعيممة
مسؤولة عن ذلء تجاه الجمارك.
 .4فممي حممال رغبممة الجمعيممة فممي بيممع المممواد والمسممتلزمات
المسممممتهلكة أو المسممممتعملة ،التممممي سممممبق إعفاطهمممما مممممن
الضممرائب "الرسمموم" الجمركيممة فعليهمما أن تتقممدم بطلممب
خ َ
طي إلدارة الجمارك للحصول على الموافقة بالبيع بعد
إجراء المعاينة الالزمة لها.
ويشمممترط فمممي الممممواد والمسمممتلزمات المسمممتوردة ممممن قبمممل
الجمعيممة الخيريممة لكممي تعفممى مممن الضممرائب "الرسمموم"
الجمركية ما يلي:
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أ -أن تكممممممون ذات طبيعممممممة تتناسممممممب وأغممممممراض
الجمعيممة والنشمماط الممذي تمارسممه طبق ما ً لنظامهمما
األساسي.
ب -أن يتناسممب حجممم وكميممة المممواد والمسممتلزمات
المطلوب إعفاطها ممع االحتياجمات الفعليمة التمي
تمكممن الجمعيممة الخيريممة مممن ممارسممة نشمماطها
الخيري.
ج -أن تسمممتورد هممممذه المممممواد والمسممممتلزمات باسممممم
الجمعية الخيرية مباشرة .
المـادة ()23
تقمموم الجهممة الحكوميممة المختصممة بمخاطبممة إدارة الجمممارك
إلعفاء المواد والمستلزمات الواردة إلى الجمعية الخيريمة ممن
الضرائب "الرسوم" الجمركية لكل حالة على حدة.
المـادة () 24
بناء على ما ورد في أحكام الفقرة (ب) من الممادة ( )104ممن
نظممام "قممانون" الجمممارك تعفممى مسممتلزمات ذوي االحتياجممات
الخاصممممة ،و يقتصممممر االعفمممماء مممممن " الضممممرائب" الرسمممموم
الجمركيممممة للمممممواد واألدوات الخاصممممة بممممذوي االحتياجممممات
الخاصة المشار إليها في الجدول ادناه والمستوردة ممن خمارج
دول مجلس التعاون للجهات التالية:
أ  -الجهممات الحكوميممة ذات الصمملة برعايممة ذوي االحتياجممات
الخاصة.
ب  -الجمعيات المرخصمة برعايمة ذوي االحتياجمات الخاصمة
ألغراض الجمعية فقط .
ج  -حممماملي بطاقمممات ذوي االحتياجمممات الخاصمممة  ،وبغمممرض
االسمممتخدام الشخصمممي  ،وبحسمممب اإلعاقمممة  ،علمممى ان ال يمممتم
التصممرف بالسمميارات المسممتوردة ألي مممن هممذه الف ممة اال بعممد
مرور ثالن سنوات على استيرادها ،وفي حالة التصرف فيها
قبمل همذا التماريخ يممتم اسمتيفاء "الضمرائب" الرسموم الجمركيممة
المقررة عليها حسب حالتها.
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التوصيف

الرمز المنسق
87 03 21 80

ـ ـ ـ سيارات معدة خصيصا ً لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا ً

87 03 22 80

ـ ـ ـ سيارات معدة خصيصا ً لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا ً

87 03 23 80

ـ ـ ـ سيارات معدة خصيصا ً لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا ً

87 03 24 70

ـ ـ ـ سيارات معدة خصيصا ً لتقاد من قبل المقعدين أو المصابين بشلل الرجلين معا ً

87 12 00 20

ـ ـ ـ دراجات لذوي العاهات والعجزة.

90 21 10 60

ـ ـ ـ عكاكيز (( ، )crutchesعدا العصي البسيطة الخاصة بذوي العاهات الداخلة في البند .)66.02

90 21 40 00

ـ ـ أجهزة تسهيل السمع للصم  ،بإستثناء األجزاء واللوازم.

90 21 90 20

ـ ـ ـ األجهزة اإللكترونية للمكفوفين.

المـادة () 25
بناء على ما ورد في احكام الفقرة (ج) ممن الممادة ()104
من نظمام "قمانون" الجممارك تقموم الجهمة الحكوميمة المختصمة
بمخاطبممممممة سمممممملطات الجمممممممارك المعنيممممممة إلعفمممممماء المممممممواد
والمستلزمات المطلوبة لغرض االغاثة  ،وفقا لما يلي :
أ  -أن تكون المواد المسمتوردة ذات طبيعمة تناسمب أغمراض
االغاثة .
ب-أن تتناسمممب كميمممة الممممواد والمسمممتلزمات المطلوبمممة ممممع
االحتياج الفعلي للعمل اإلغاثي .
ج  -ال يجوز بيع هذه المستوردات التي يتم فسحها معفماة اال
بعد مراجعة الجمارك للحصول على الموافقة على البيع بعمد
اجممراء المعاينممة الالزمممة لهمما  ،واسممتكمال اجممراءات فسممحها
واستيفاء الضرائب "الرسوم" الجمركية عليها .
مادة ( 25مكرر)
بناء على ما ورد في احكام الفقرة ( )4من المادة ( )105من
نظام "قانون" الجمارك بإعفاء البضائع التمي يمتم تصمديرها
مؤقتا ً والتي أعيدت وفق الشروط والضوابط التالية :
 .1يسمح بالتصدير المؤقت للبضائع التالية:
أ-اآلليممات و المعممدات الثقيلممة إلنجمماز المشمماريع أو إلجممراء
التجارب العملية و العلمية العائدة لتلء المشاريع .
ب-البضائع األجنبية الصادرة بقصد اكمال الصنع .
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ج-ممما يصممدر مؤقتمما للمالعممب والمسممارح و المعممارض و ممما
يماثلها .
د-اآلالت و المعمممدات و األجهمممزة التمممي تصمممدر إلمممى خمممارج
البالد بقصد إصالحها .
ه-األوعية واألغلفة الصادرة لملــ ها .
و-الحيوانات الخارجة بقصد الرعي .
ز-العينات التجارية بقصد العرض .
ح-الحاالت االخرة التي تستدعي ذلء.
 .2يقدم صاحب طلمب التصمدير المؤقمت صمور فوتوغرافيمة
ملونة للسلع التمي يصمعب تمييزهما للمدائرة الجمركيمة وذلمء
لمطابقتها عند إعادة استيرادها
 .3يجممموز للمممدائرة الجمركيمممة اتخممماذ االجمممراءات و التمممدابير
الالزمة باستخدام الوسائل المناسبة (الصور الفوتو غرافية ،
البماركود االلكترونممي  ،اخممذ عينممة  ،خممتم العينممة .......الممخ )
والتي تمكن الدائرة الجمركية من مطابقة البضائع عند إعادة
استيرادها .
 .4ال يسمممممح بالتصممممدير المؤقممممت للبضممممائع الداخلممممة تحممممت
األوضا المعلقة " للضرائب " الرسوم الجمركية .
 .5يجممب أن ال تتجمماوز مممدة التصممدير المؤقممت سمممنة (365
يوم) للحاالت المذكورة في البند  ( 1ج  ،هـ  ،ز )
 .6ال يسمممممح بالتصممممدير المؤقممممت للبضممممائع التممممي يحظممممر
تصديرها .
 .7يجممب أن ال تتجمماوز مممدة التصممدير المؤقممت سمممنة (365
يوم) و يجوز تمديدها لمدد مماثلة بحد أقصى خممس سمنوات
إال اذا كانت المدة الالزمة تتطلب أكثر من هذه الممدة و ذلمء
بموافقة إدارة الجمارك للحاالت الممذكورة فمي البنمد  ( 1أ ،
ب  ،د) .
 .8يجممب أن ال تتجمماوز مممدة التصممدير المؤقممت سممتة أشممهر
( 180يوم) للحاالت المذكورة في البند ( 1و،ح) .
 .9يـنتهي وضع التصدير المـؤقت بإعادة استيراد البضائــع
الممى داخممل دول المجلممس أو تحويلهمما الممى تصممدير نهممائي أو
انتهاء مدة التصدير المؤقت .
 .10الحصممول علممى موافقممة التصممدير المؤقممت مممن الممدائرة
الجمركية.
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 .11ال يـسمـح بالتصدير المؤقمت لقطمع الغيمار و اإلطمارات
و البطاريمممات و غيرهممما ممممن الممممواد القابلمممة لإلسمممتهالك فمممي
المشاريع.

الباب السادس
البضائع الخاضعة ألحكام النطاق الجمركي
وشروط النقل داخله
بنا ًء على ما ورد في أحكام المادة ( )121من نظام "قانون"
الجمارك الموحد لدول المجلس ،تعامل البضائع الخاضعة
ألحكام النطاق الجمركي وفقا ً لما يلي:
المـادة ()26
يشترط في نقل البضائع الخاضعة ألحكام النطاق الجمركي
أن تكون مرفقة بتصريح نقل صادر عن الدائرة الجمركية مبينا ً
فيه ما يلي :
 -1اسم صاحب العالقة .
 -2العناصر المميزة للبضاعة مثل النو والعدد والوزن
والمنشأ والقيمة.
 -3اسم ونو ورقم واسطة النقل ونوعها ورقمها ،واسم قائدها
.
 -4المكان المراد نقل البضاعة منه ومقصدها.

المـادة ()27
أ -يحظر حيازة البضائع داخل النطاق الجمركي إال في
األماكن التي تحددها إدارة الجمارك .
ب -تحدد االحتياجات العادية للبضاعة التي يمكن اقتناطها
داخل النطاق الجمركي لغرض االستهالك بقرار من إدارة
الجمارك .
المـادة ()28
يعد نقل البضاعة الخاضعة ألحكام النطاق الجمركي أو
حيازتها أو التجول بها داخل النطاق بشكل مخالف ألحكام نظام
"قانون" الجمارك الموحد والئحته التنفيذية  -في حكم التهريب
.
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الباب السابع
الغرامات المالية المفروضة على المخالفات الجمركية
مع عدم االخمالل بأحكمام الممواد (،)144 ،143 ،9،142
وبنا ًء على ما ورد في نص الممادة ( )141ممن نظمام "قمانون"
الجمممارك الموحممد تكممون قواعممد فممرض الغرامممات الماليممة عممن
المخالفات الجمركية على النحو اآلتي :
المـادة ()29
غرامة ال تزيد على مثلي الضرائب "الرسوم" الجمركية
وال تقل عن مثلها عن المخالفات التالية :
 -1البيان الجمركي (الصادر ،إعادة التصدير) الذي من شمأنه
أن يمؤدي إلممى االسممتفادة مممن اسممترداد ضممرائب "رسمموم"
جمركيمممة أو تسمممديد قيمممود بضمممائع مدخلمممة تحمممت وضمممع
اإلدخال المؤقت دون وجه حق.
 -2الزيادة أو النقص غير المبرر على ما أدرج في بيان
الحمولة "المانيفست" أو ما يقوم مقامه.
 -3اسممتعمال المممواد المشمممولة باإلعفمماء أو بتعريفممة جمركيممة
مخفضممة فممي غيممر الغايممة أو الهممدف الممذي اسممتوردت مممن
أجلممه ،أو تبممديلها أو بيعهمما أو التصممرف فيهمما دون موافقممة
إدارة الجممممارك وتأديمممة مممما يتحقمممق عليهممما ممممن ضمممرائب
"رسوم" جمركية.
 - 4التصممممرف فممممي البضممممائع التممممي هممممي فممممي وضممممع معلممممق
للضرائب "الرسوم" الجمركية فمي غيمر األغمراض التمي
أدخلت من أجلهما ،أو إبمدالها دون موافقمة إدارة الجممارك
وتأدية ما يستحق عليها من ضرائب "رسوم" جمركية.
 – 5استرداد الضرائب "الرسموم" الجمركيمة أو الشمرو فمي
استردادها .
المـادة ()30
غرامة ال تقل عن  500خمسمائة لاير سعودي وال تزيد
على  10000عشرة االف لاير سعودي أو ما يعادلها من
عمالت دول المجلس األخرة عن المخالفات الجمركية التالية:
 -1البيانات الجمركية المخالفة التي من شمأنها أن تمؤدي إلمى
المممتخلص ممممن أي شمممرط أو قيمممد يتعلقمممان باالسمممتيراد أو
التصدير.
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 -2البيان الجمركي المخالف فمي القيممة أو النمو أو العمدد أو
الوزن أو القياس أو المنشأ المذي ممن شمأنه أن يمؤدي إلمى
تعري الضرائب "الرسموم" الجمركيمة للضميا  ،وذلمء
بالتصمممريح فمممي البيمممان الجمركمممي بمممما يخمممالف الوثمممائق
المرفقممة بمممه ،التممي تكمممون مطابقمممة لواقممع البضممماعة وفقممما ً
ألحكام المادة ( )47من النظام "القانون".
 -3تغييممممر الطممممرق والمسممممالء المحممممددة فممممي بيممممان العبممممور
"الترانزيمممت" دون موافقمممة اإلدارة وفقممما ً ألحكمممام الممممادة
( )71من النظام "القانون".
 -4عدم وجود بيان حمولمة "مانيفسمت" بالبضماعة ،او وجمود
أكثر من بيان حمولة "مانيفسمت" للبضماعة الواحمدة وفقما ً
ألحكام المواد (/30أ /36 ,أ  )38 ,من النظمام "القمانون"
.
 -5تقممديم الشممهادات الالزمممة إلبممراء وتسممديد بيانممات العبممور
"الترانزيمممت" أو اإلدخمممال المؤقمممت أو إعمممادة التصمممدير
خالف ما ً للشممروط التممي يحممددها المممدير العممام وفق ما ً ألحكممام
المادة ( )68من النظام "القانون" .
 -6مخالفة القواعد والشروط الخاصمة بتنظميم إيمدا البضمائع
في المستودعات التي يصدرها الممدير العمام وفقما ً ألحكمام
المادتين (  74و  )75من النظام "القانون".
 -7رسممو السممفن أو هبمموط الطممائرات أو وقمموف وسممائط النقممل
األخرة ،في غير األماكن المحددة لها والتي ترخص بها
اإلدارة وفقممممممممممممممممما ً ألحكمممممممممممممممممام الممممممممممممممممممواد ( 20و21
و 22و )37من النظام "القانون".
 -8مغادرة السفن والطائرات ووسائط النقل األخرة للمموانئ
أو النطمماق الجمركممي دون تممرخيص مممن إدارة الجمممارك
وفقا ً ألحكام المادة ( )41من النظام "القانون".
 -9نقممل بضمماعة مممن واسممطة نقممل إلممى أخممرة دون موافقمممة
اإلدارة وفق ما ً األحكممام المممـادتين (  32و  )45مممن النظممام
"القانون".
 -10تفريممغ البضممائع مممن السممفن أو وسممائط النقممل األخممرة أو
سمممحب البضمممائع دون تممممرخيص ممممن إدارة الجمممممارك أو
بغيمماب موظفيهمما أو خممارج األوقممات المحممددة ل مـذلء وفقممـا ً
ألحكام المواد ( 32و  40و  )45من النظام "القانون".
 -11إعاقممممة ممممموظفي إدارة الجمممممارك عممممن القيممممام بواجبمممماتهم
وممارسمممة حقهمممم فمممي التفتممميا والتمممدقيق والمعاينمممة وفقممما ً
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ألحكام الباب الثالث عشر من النظام "القمانون" ،وتفمرض
هذه الغرامة بحق كل من شارك في هذه المخالفة.
 -12عمدم االحتفمماظ بالسمجالت والوثممائق والمسمتندات وممما فممي
حكمها خالل المدة المحددة في المادتين ( )127 ،115من
النظام "القانون".
 -13قطممع الرصمماص أو نممز األختممام أو األقفممال أو األربطممة
الجمركيمممممة أو األغطيمممممة (الشممممموادر  -األشمممممرعة) عمممممن
البضائع.
المـادة ()31
غرامة ال تقل عن ( )500خمسمائة لاير سعودي وال تزيد
عـلى ( )1000ألف لاير سعودي أو ما يعادلها بعمالت دول
المجلس األخرة عن المخالفات الجمركية التالية :
 -1عممدم تقممديم بيممان الحمولممة "المانيفسممت" أو ممما يقمموم مقامممه
والمسممتندات األخممرة لممدة االسممتيراد والتصممدير ،وكممذلء
التأخير فمي تقمديم بيمان الحمولمة "المانيفسمت" أو مما يقموم
مقاممه عممن المممدة المحمددة وفقممـا ً ألحكممام المممواد ( 30و36
و 39و )41من النظام "القانون".
 -2عدم تأشير بيان الحمولة من السلطات الجمركية في ميناء
الشحن في األحوال التي يتوجب فيها هذا التأشير وفقا ً
ألحكام المادة ( )31من النظام "القانون".
 -3ذكر عدة طرود مقفلة ومجمعة بأي طريقة كانت في بيان
الحمولة "المانيفست" أو ما يقوم مقامه على أنها طرد واحد
وفقا ً ألحكام المادة ( )44من النظام "القانون" ،مع مراعاة
التعليمات التي يصدرها المدير العام بشأن المستوعبات
والطبليات والمقطورات.
 -4إغفال ما يجب إدراجه من معلومات في بيان الحمولة
"المانيفست" أو ما يقوم مقامه.
 -5االستيراد عن طريق البريد لرزم مقفلة أو علب ال تحمل
البطاقات المعتدة خالفا ً ألحكام االتفاقيات البريدية العربية
والدولية وللتشريعات الوطنية وفقا ً ألحـكام المـادة ()43
من النظام "القانون".
 -6أي مخالفة أخرة ألحكام القرارات الوزارية والتعليمات
الصادرة بمقتضى النظام "القانون".
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المـادة ()32
غرامة قـدرها ( )200مائتا لاير سعودي أو ما يعادلها من
عمالت دول المجلس األخرة عن كل يوم تأخير ،على أال
تتجاوز الغرامة نصف قيمة البضاعة ،وذلء عن مخالفات
التأخير في تقديم البضائع المرسلة بالعبور "الترانزيت" أو
إعادة التصدير إلى الدائرة الجمركية التي ستخرج منها
البضاعة أو إلى الدائرة الجمركية المرسلة إليها البضاعة بعد
انقضاء المدد المحددة لها في البيانات الجمركية.
المـادة ()33
غرامة قدرها ( )200مائتا لاير سعودي أو ما يعادلها من
عمالت دول المجلس األخرة وذلء عن كل يوم تأخير على
سيارات النقل العامة وسيارات األجرة القادمة للدولة ،على أال
تتجاوز الغرامة ( )10000عشرة آالف لاير سعودي أو ما
يعادلها من عمالت دول المجلس األخرة.
المـادة ()34
غرامه قدرها ( )1000ألف لاير سعودي أو ما يعادلها من
عمالت دول المجلس األخرة عن كل أسبو تأخير أو جزء
منه ،على أال تتجاوز الغرامة ( )٪20عشرين في المائة من
قيمة البضاعة عن مخالفات التأخير في إعادة تصدير البضاعة
المدخلة تحت وضع اإلدخال المؤقت بعد انقضاء المدة المحددة
لها في البيانات الجمركية  .أما بالنسبة للسيارات السياحية
قدرها
غرامة
عليها
فيفرض
( )20عشرون رياالً سعوديا ً أو ما يعادلها من عمالت دول
المجلس األخرة عن كل يوم تأخير ،على أال تتجاوز الغرامـة
( )٪10عشرة في المائة من قيمة السيارة السياحية بعد انقضاء
المدة المحددة لها في رخصة اإلدخال المؤقت.

المذكرة اإليضاحية
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لنظام " قانون" الجمارك الموحد
لدول مجلس التعاون
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المذةرة اإليضاح ة
لنظام لقا و ل الجمارم الموحد
لدول مجلس ال عاو لدول الةل ج العرب ة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وضع نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون ـ الذي أعدتمه لجنمة فنيمة ممن المدول
األعضمماء بممالمجلس ـ ليفممي باألحكممام الخاصممة بالشممؤون الجمركيممة ويممنظم عالقممة الجمممارك
بالمتعاملين معها  .وهو يتضممن أحكمام وإجمراءات دخمول البضمائع لمدول المجلمس وخروجهما
منهمما وعبممور البضممائع عبممر أراضمميها  .ويوضممح هممذا النظممام "القممانون" حقمموق الممموظفين
العاملين بتلء اإلدارات .
و يهممدف هممذا النظممام "القممانون" إلممى حمايممة المجتمممع مممن خممالل مراقبممة دخممول وخممروج
األشخاص والبضائع ووسائط النقل .
ويقممع هممذا النظممام "القممانون" فممي ( )17باب ما ً تحتمموي علممى ( )188مممادة  ،حيممث يعممد األداة
القانونية التي تنظم عمل الدوائر الجمركية وتحديمد المنماطق التمي تخضمع للرقابمة الجمركيمة ،
وطبيعة اإلجراءات الجمركية في الجمارك البرية والبحرية والجوية وجمارك البريمد  ،والتمي
تطبمق فمي مختلممف العمليمات الجمركيممة  ،ومنهما االسمتيراد  ،والتصممدير  ,واإلدخمال المؤقممت ،
وإعممادة التصممدير  ،والعبممور "الترانزيممت"  .وهممو األداة التممي يممتم بموجبهمما تطبيممق التعرفممة
الجمركية واستيفاء الضريبة "الرسوم" الجمركية على البضمائع المواردة  ،وهمي جميعهما نظمم
تدعم االتجاه الى جعل دول المجلس سوقا ً دولية وإلى تشجيع صناعاتها ومشروعاتها الوطنيمة
مع توسيع دائرة معامالتها وزيادة صادراتها .
كما يتضمن هذا النظام "القانون " تحديد مراحمل تخلميص البضماعة ،واإلعفماء ممن الرسموم
والضمممرائب الجمركيمممة  ،وأحكمممام وشمممروط اإلدخمممال المؤقمممت للبضمممائع دون اسمممتيفاء رسممموم
وضرائب جمركية عليها  ،و تحديد المستندات المطلوب تقديمها للجمارك لتخليص البضائع ،
باإلضافة إلمى األحكمام الخاصمة بإنشماء المنماطق واألسمواق الحمرة  ،وتنظميم عممل المخلصمين
الجمركيين وشروط حصولهم على رخص مزاولة التخليص الجمركي  ،و معالجة المخالفمات
الجمركية وقضايا التهريب .
وروعي في هذا النظام "القانون" أحدن المنظم والقموانين الجمركيمة لمدول المجلمس والمدول
العربية باإلضافة إلى مراعاة خصوصية دول المجلس وطبيعمة دور الجممارك فيهما  ،واتفاقيمة
منظمة التجارة العالمية ( )WTOواالتفاقيات المنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية (.)WCO
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وقد أقر نظام قانون الجمارك الموحد لدول المجلس في الدورة العشرين للمجلس األعلى التي
عقدت في الرياض بالمملكة العربية السعودية في شهر نوفمبر 1999م  ،على أن يطبق بشكل
استرشادي لمدة عام من تاريخ إقراره من المجلس األعلى  ،وأن يراجع وفـق ما يـرد إلى األمانة
العامة من مالحظات حوله من الدول األعضاء تمهيدا ً للعمل به بشكل إلزامي في جميع إدارات
الجمارك في الدول األعضاء في نهاية عام 2000م .
ولضرورة استكمال الجوانب الالزمة للعمل بنظام قانون الجمارك الموحد في إدارات الجمارك
بدول المجلس  ،ومراجعة مالحظات الدول األعضاء حوله  ،واالنتهاء من إعداد المذكرة
التفسيرية والالئحة التنفيذية الخاصة به ـ عرضت األمانة العامة على المجلس األعلى في دورته
الحادية والعشرين تمديد العمل بهذا النظام "القانون" لعام آخر  ،فقرر المجلس األعلى في دورته
الحادية والعشرين التي عقدت في المنامة بدولة البحرين في شهر ديسمبر 2000م " تمديد العمل
به بشكل استرشادي لمدة عام آخر  ،على أن يطبق بشكل إلزامي في جميع إدارات الجمارك
بدول المجلس ابتداء من ينايــــر عام 2002م .
والهممدف مممن وجممود نظممام "قممانون" جمركممي موحممد لممدول المجلممس هممو توحيممد اإلجممراءات
الجمركية في جميع إدارات الجمارك بدول المجلس ،والمساهمة في تعزيز التعاون فمي مجمال
الجممممارك وتنظممميم اإلجمممراءات الجمركيمممة فمممي دول المجلمممس ،وتنظممميم عالقمممة همممذه اإلدارات
بالمتعاملين معها بدول المجلس  ،بحيث ال يجد المتعامل ممع إدارات الجممارك فمي همذه المدول
أي اختالف في اإلجراءات الجمركية في أي من دول المجلس  .ويمنظم همذا النظمام "القمانون"
عالقة إدارات الجمارك ببقية اإلدارات الحكومية بالمدول األعضماء  ،ويمدعم التبمادل التجماري
فيما بينها  ،وبقية دول العالم الخارجي  ،الذي يعد أحد األسس للعمل باالتحاد الجمركمي لمدول
المجلس.

الباب األول
تعاريف و أحكام عامة
تطممرق هممذا البمماب إلممى تعريممف اسممم هممذا النظمام بممـ (نظممام " قممانون" الجمممارك الموحممد لممدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية )  .و تضمن تعاريف للعبارات الواردة فيه  .ونمص علمى
أن تسري أحكامه على األراضمي الخاضمعة لسميادة الدولمة ومياههما اإلقليميمة  ،و أجماز إنشماء
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مناطق حرة عليها وخضو كل البضائع التي تدخل الدولة أو تخرج منها ألحكاممه  .وأعطمت
المممادة ( )5الحممق إلدارة الجمممارك أن تمممارس صممالحياتها فممي الممدوائر الجمركيممة والنطمماق
الجمركممي وعلممى امتممداد أراضممي الدولممة ومياههمما اإلقليميممة ضمممن الشممروط المحممددة فممي هممذا
النظام "القانون" .
أما فيما يتعلق بإنشاء الدوائر الجمركية وإلغائها فإن ذلء يصدر بقرار من الوزير المختص
الذي ترتبط به إدارة الجمارك  ،وكذلء الحال فيما يتعلق بتحديد اختصاصات الدوائر الجمركية
وساعات العمل فيها .
و نصت المادة ( ) 8على عدم جواز القيمام بماإلجراءات الجمركيمة إال فمي المدوائر الجمركيمة
ويقصد بهذه اإلجراءات تلء المطبقمة عنمد دخمول البضماعة للمدائرة الجمركيمة  .واسمتثنت همذه
المادة من ذلء الحاالت التي يحدد قواعدها المدير العام  ،وذلء بتطبيق نص الممادة ( )53ممن
النظام "القانون" الموحد .

الباب الثاني
أحكام تطبيق التعرفة الجمركية
تضمن هذا الباب مبادق تطبيق التعرفة الجمركية وفقا ً لما يلي :
نصت المادة ( )9على إخضا البضائع التي تمدخل الدولمة للضمرائب "الرسموم" المقمررة فمي
التعرفة الجمركية وللضرائب والرسوم األخرة  ،واستثنت من ذلء ما استثني بموجب أحكمام
هممذا النظممام "القممانون" أو بموجممب االتفاقيممة االقتصممادية الموحممدة لممدول المجلممس أو أي اتفاقيممة
دولية أخرة من خالل التنسيق المشترك بين دول المجلس .
و الهدف من حصر االستثناء من الخضو للضريبة "الرسوم" الجمركية في الحماالت التمي
تطرقمت إليهمما هممذه الممادة ـ هممو قيممام االتحماد الجمركممي بممين دول المجلمس  ،والممذي يقمموم علممى
أساس نقطة الدخول الواحدة والتحصميل المشمترك للضمريبة "الرسموم" الجمركيمة تجماه العمالم
الخارجي.
وحددت الممادة ( )10أسمس اسمتيفاء الضمريبة "الرسموم" وهمي إمما أن تكمون م ويمة (نسمبة
م وية من قيمة البضاعة لألغراض الجمركية) أو نوعية (مبلغا ً مقطوعا ً علمى كمل وحمدة ممن
البضممماعة  ،كمممالوزن أو العمممدد أو المسممماحة أو الحجمممم  ،وغيرهممما ممممن المواصمممفات الخاصمممة
بالبضاعة) .و أجازت هذه المادة أن تكون الضريبة "الرسوم" الجمركية م وية ونوعية معما ً ،
ويقوم هذا على أساس الجمع بين الف تين الم وية والنوعية للنو الواحد من البضاعة .
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ولقد ترك أمر فرض الضرائب " الرسوم" الجمركية أو تعديلها أو إلغائها في المادة ()11
حسب األداة القانونية لكل دولة وفق أنظمتها القانونية والدستورية مع مراعاة القرارات التي
تصدر عن المجلس في هذا الشأن وأحكام االتفاقيات الدولية النافذة .
وجاءت بقية مواد هذا الباب لبيان خضو البضائع للضريبة " الرسوم" الجمركية من تاريخ
تسجيل البيان الجمركي  ،وبيان أحكام الضرائب " الرسوم" عند وجوب تصفية البضائع التي
انتهت مدة إيداعها في المستودعات  ،وخروج هذه البضائع من المناطق واألسواق الحرة ،
وحددت التعرفة الواجبة التطبيق في حاالت البضائع المهربة أو التي في حكمها  ،وحددت المادة
 18أن تطبق التعرفة الجمركية النافذة على البضاعة التي تعرضت للتلف وفق قيمتها في الحالة
التي تكون عليها وقت تسجيل البيان الجمركي  ،ويتم تقييم البضاعة التالفة على الحالة التي تكون
عليها وتطبق التعرفة الجمركية على هذه الحالة وقت تسجيل البيان الجمركي أيا كانت ف ة
الضريبة الجمركية التي تخضع لها .

الباب الثالث
المنع والتقييد
ألزم هذا الباب المستوردين بأن يقدموا بيانا ً جمركيا ً عن كل بضاعة تمدخل الدولمة أو تخمرج
منها  ،وهذا البيان يعد المستند الرسمي الذي يقدم للجمارك مرفقا ً به جميع المستندات المتعلقمة
بالبضمماعة  ،علممى أن تعممرض البضممائع الم مذكورة فممي البيممان الجمركممي علممى أقممرب دائممرة أو
مركز جمركي لنقطة دخول البضاعة  ،سواء أكانت برية أم بحرية أم جوية .
وتضمن الباب حظر رسو وسائل النقمل البحريمة إال وفمق الشمروط واألوضما المحمددة فمي
المادتين ( )21، 20ألن الحكمة من وجمود همذين النصمين همو قطمع طمرق أو حيمل التهريمب
الجمركممي ومممن ثممم فممان مجممرد الرسممو فممي غيممر الممموانئ المممرخص بهمما قرينممة او شممبهة علممى
ارتكاب التهريب الجمركمي أو مما فمي حكممه وقمد جماء الحظمر لمدخول السمفن أو تنقلهما ضممن
النطاق الجمركمي البحمري وهمي محملمة بالبضمائع المقيمدة أو الممنمو اسمتيرادها و الخاضمعة
لف ات الضريبة "الرسوم" الجمركية المرتفعة في التعرفة الجمركية وقصمر همذا الحظمر علمى
السفن التي تقل حمولتها االستيعابية عن مائتي طمن بحمري دون غيرهما ممن السمفن التمي تزيمد
حمولتها عمن همذا الحمد؛ حيمث أن السمفن الصمغيرة التمي تقمل حمولتهما عمن ممائتي طمن بحمري
يمكنهمما أن تنتقممل خفيممة وبسممهولة داخممل الميمماه اإلقليميممة وفممي الشممواطئ البعيممدة عممن الرقابممة
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الجمركيمممة ممممما يمكنهممما ممممن تهريمممب بعممم البضمممائع الممنوعمممة أو المقيمممدة أو ذات الضمممريبة
"الرسوم" الجمركية المرتفعة داخل البالد  ،السيما وأن تلء السمفن – علمى خمالف غيرهما –
ال يمكن الكشف عن تحديد هويتها عن طريق الرادار أو عن طريق جهاز نظمام تحديمد الهويمة
) ( AISحيث ال يكون لها رقم (رمز) في هذا النظام  ،فضال عن أن تلء السمفن غالبما مما تعممل
داخل المياه اإلقليمية مما يجعلها قادرة على التنقل في خفية كما انها غير مسمجلة فمي المنظممة
البحرية الدولية .
أما المادة ( )22فتتعلق بالطائرات القادمة والطائرات المغادرة  ،وشمروط الهبموط واإلقمال
وفق األحكام الواردة فيها .
أما المادة ( )23فقد حظرت على وسائل النقل البرية دخول الدولة أو الخمروج منهما إال فمي
المناطق التي توجد فيها دوائر أو مراكز جمركية  .وألزمت المادة ( )24اإلدارة الجمركيمة
بالشروط واإلجراءات المتعلقة بمنع دخول أو خروج أو عبور البضائع الممنوعة أو المخالفمة
لهذا النظام " القانون" أو أي نظام " قانون" أو قرار آخر .
وأكدت المادة ( 24مكرر) على مراعاة احكام االتفاقيات الدولية النافذة لحمايمة حقموق الملكيمة
الفكرية ،وأعطت المادة في حمال تموافر شمكوك لمدة االدارة الجمركيمة بوجمود انتهماك لحقموق
الملكية الفكرية ،الحق فمي اتخماذ االجمراءات والتمدابير الحدوديمة الالزممة ،بمما فمي ذلمء وقمف
االفراج عنها إلى حين التحقق من سالمتها.

الباب الرابع
العناصر المميزة للبضائع
تضمن همذا البماب إيضماحا ً وتحديمدا ً للعناصمر المميمزة للبضمائع ( المنشمأ – القيممة – النمو )
حيث تخضع البضائع المستوردة إلثبات المنشأ وفق القواعد المتفق عليها في إطار المنظممات
االقتصادية الدولية واإلقليمية النافمذة وجماء نمـص الممـادة ( )26ممن النظمام "القمانون" والممادة
( )1من الالئحة التنفيذيمة متفقما ً ممع النصموص المواردة فمي اتفاقيمة القيممة المنبثقمة عمن منظممة
التجممارة العالميممة  ،حيممث تركممت احتسمماب قيمممة البضمماعة لألغممراض الجمركيممة وفقما ً لألحكممام
واألسس المحددة تفصيالً في الالئحة التنفيذية للنظام "القمانون"  .أمما الممادة ( )27فقمد حمددت
المستندات المطلوب إرفاقها ببيان االسمتيراد وطبيعمة همذه المسمتندات ومعالجمة لحماالت تعمذر
المستورد في تقديم هذه المستندات للجمارك .
ومن جانب آخمر حمددت الممادة ( )28قيممة البضمائع المصمدرة بأنهما همي قيمتهما وقمت تسمجيل
البيممان الجمركممي مضممافا إليهمما جميممع النفقممات حتممى وصممول البضمماعة إلممى الممدائرة الجمركيممة .
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ويقصد بالنفقات الواردة في تلء المادة همي تلمء النفقمات المنصموص عليهما فمي الممادة األولمى
من الالئحة التنفيذية المتعلقة بأسس تحديد القيمة لألغراض الجمركية .
أممما المممادة ( )29فقممد نصممت علممى أن تصممنف البضممائع التممي ال يوجممد لهمما ذكممر فممي جممدول
التعرفة الجمركية وشروحا ته وفق ما يصدر عن منظمة الجمارك العالمية بهذا الشأن  ،وهمي
الجهة المعتمدة لجميع ما يتعلق بالتصنيف الدولي  ،أمما البضمائع التمي تخضمع لفقمرات فرعيمة
محلية في جدول التعرفة والتي تزيد على ستة أرقام  ،فيتم تصنيفها فمي إطمار مجلمس التعماون
لمدول الخلميج العربيمة علمى اعتبمار أن الجممدول الموحمد لتصمنيف وتبويمب السملع لمدول مجلممس
التعاون قد جاء وفق النظام المنسق ( )H.Sالمعمول به.

الباب الخامس
االستيراد والتصدير
وقد شمل هذا الباب المواد من (  30إلى  ) 46من النظام " القانون" التي تضممنت األحكمام
الخاصة باالستيراد والتصدير  ،حيث تم تحديمد القواعمد واألسمس واإلجمراءات التمي يجمب أن
يتبعهمما ـ عنممد االسممتيراد أو التصممدير ـ النمماقلون للبضممائع عبممر وسممائل النقممل الجويممة والبريممة
والبحرية أو عن طريق البريد  ،والمستندات التي يتعين تقديمها للسملطات الجمركيمة ومواعيمد
تقديمها  ،وكذلء البيانات التي يجب أن تتضمنها همذه المسمتندات والضموابط التمي يتعمين علمى
الناقلين مراعاتها عند عمليات الشحن والتفريغ وحدود مسؤوليتهم عمن البضمائع التمي ينقلونهما
عند اجتيازها حدود البالد .
وقد حددت المادة "  " 34المس ولية عن النقص في عدد القطع أو الطرود المفرغة عما هو
مدرج في بيان الحمولة "المنافست" أو في مقدار البضائع الفرط  ،وهمذا يعنمي أنمه فمي حمال
ثبت وجود نقص بسبب قوة قاهرة أو عوامل الطبيعة وفقما ً لطبيعمة السملعة فعلمى ربمان السمفينة
أو ممن يمثلمه تقمديم مبمررات همذا المنقص وفمي حمال اقتنما اإلدارة يعفمى ربمان السمفينة أو ممن
يمثله من المساءلة.
كما أتت المادة ( )46من هذا الباب عنصرا ً مهما ً من عناصر التيسير في العمليمات الجمركيمة
 ،وذلمممء باسمممتخدام وسمممائل التقنيمممة الحديثمممة فمممي تبمممادل المعلوممممات الكترونيممما ً عنمممد التخلممميص
الجمركي على البضائع  ،وذلء وفق القواعد التي يحددها الوزير أو الجهة المختصة .
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الباب السادس
مراحل التخليص الجمركي
تناول هذا الباب إيضاحا ً لمراحل التخليص الجمركي وبشكل تفصيلي من حيمث تقمديم البيمان
الجمركي وفقا ً للنماذج المعتمدة في إطار المجلس  ،حيث أعطى المدير العمام صمالحية تحديمد
الوثممائق الواجممب إرفاقهمما مممع البيانممات الجمركيممة والمعلومممات الواجممب أن تتضمممنها الوثممائق
وحاالت التخليص عند عدم إبراز هذه الوثائق في حينها وفق الضمانات النقديمة أو المصمرفية
أو التعهممدات  ،وذلممء وفق ما ً للشممروط التممي يحممددها الممدير العممام  .وقممد أجمماز النظممام "القممانون"
ألصحاب البضائع أو من يمثلهم االطال على بضائعهم قبمل تقمديم البيمان الجمركمي  ،كمما أن
لهم أو من يمثلهم حق االطال على البيانمات الجمركيمة والمسمتندات الجمركيمة التمي ال يجموز
لغيرهم االطال عليها  ،باستثناء الجهات القضائية أو الرسمية المختصة .
وقد اشارت المادة  47والخاصة بالبيانات الجمركية أن على مقدم البيان تقديم بيان جمركي
يتضمن جميع المعلومات التي تمكن الدائرة من تطبيق األنظمة الجمركية واستكمال اجراءات
التخليص عليها ويعتبر ذلء اقرارا منه على صحة المعلومات المصرح عنها في البيان،
وأوضحت المادة  49بأن األصل عدم جواز تعديل ما ورد في البيان بعد تسجيله واستثناء من
هذا األصل يجوز لمقدم البيان الجمركي أن يتقدم للمدير بطلب خطي يتضمن المعلومات المراد
تصحيحها ومبررات التصحيح  ،بشرط أن يكون ذلء الطلب قبل احالة البيان الجمركي للمعاينة
اذ أنه بعد احالة البيان الجمركي للمعاينة ال يجوز اجراء أي تعديل عليه ،بينما اجازت الفقرة
(ج) من ذات المادة للدائرة الحق بإلغاء البيانات الجمركية التي لم تستكمل مراحل انجازها لسبب
يعود لمقدمها أو بناء على طلبه وفقا للشروط والضوابط واالحكام التي يقررها المدير العام لهذه
الغاية على أن يتم االحتفاظ بمعلومات البيان الجمركي الملغي في النظام اإللكتروني.
ورغبة في تسهيل اإلجراءات وانجاز المعامالت ،ونظرا الختالف الظروف في المعاينة من منفذ
إلى آخر ،فقد أعطى المشر في المادة ( )52للمدير العام أو من يفوضه صالحية إصدار
التعليمات الخاصة بالمعاينة وفقا ً لمعايير إدارة المخاطر وأية قواعد أو معايير أخرة ،كما
عالجت المواد التي تليها إلى المادة ( )59إجراءات المعاينة وانتقال البضائع وحق الدائرة
الجمركية في فتح الطرود وإجراء التحاليل المطلوبة ،و حالة عدم مطابقة البضاعة للمستندات
المرافقة ،وحاالت النقص في المستندات التي توضح نوعية البضاعة ومواصفاتها ،وحق الدائرة
الجمركية في إعادة المعاينة وغيرها من األمور ذات الصلة.
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أمممما الممممادة ( )60فقمممد تناولمممت موضمممو التصمممريح والمعاينمممة فمممي المممدوائر الجمركيمممة لمممما
يصممطحبه المسممافرون أو يعممود إلمميهم وفممق األصممول والقواعممد التممي يحممددها المممدير العممام .
وعالجت المادة ( )61تشكيل لجنمة أسمعار ممن مموظفي اإلدارة بموجمب قمرار يصمدره الممدير
العممام تكممون مهمتهمما حممل الخالفممات التممي قممد تنشممأ بممين الممدائرة و أصممحاب العالقممة حممول قيمممة
البضممائع المسممتوردة  ،ولهمما االسممتعانة بمممن تممراه مممـن ذوي الخبممـرة  ،وذلممء وفممق التممدابير
واإلجراءات المنصوص عليها في المادة ( )26من هذا النظمام "القمانون" دون اإلخمالل بحمق
المستورد في التظلم أمام القضاء.
وعالجممت المممادة ( )62حمماالت الخممالف بممين موظممف الجمممارك ومالممء البضمماعة حممول قيمممة
البضاعة بإحالة األمر إلى المدير العام لتسوية الخالف أو إحالته إلى لجنة الفصل في القيممة .
وبينت هذه المادة وحق الممدير فمي اإلفمراج عمن البضماعة حسمب الضممانات المواردة فمي همذه
المادة وشروطها .
المواد (من  63إلى  )66تناولت موضو تأديمة الضمرائب " الرسموم" الجمركيمة والرسموم
األخرة واإلفراج عن البضائع بحسب القواعد والشروط التي يحددها المدير العام .

الباب السابع
األوضا المعلقة للضرائب "الرسوم" الجمركية
ورد الضرائب "الرسوم" الجمركية
تناول هذا الباب معالجة األوضا التي يمكن بموجبها اإلفراج عن البضائع ونقلها من مكان إلى
آخر داخل الدولة دون تأدية الضرائب "الرسوم" عليها  ،وهي األوضا المعلقة للضرائب "
الرسوم " الجمركية  ،أي تكون فيها تلء الضرائب "الرسوم" الجمركية في حالة تعليق  .و
تطرق هذا الباب إلى نظام رد الضرائب "الرسوم" الجمركية وهو النظام الذي يسمح بإعادة
الضرائب "الرسوم" الجمركية التي سبق سدادها  ،وذلء عند خروج هذه البضاعة من البالد وفقا ً
لألحكام والقواعد التالية :
 .1اإلفراج عن البضائع بتقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي أو تعهد مستندي يعادل ما يترتب
عليها من ضرائب " رسوم " جمركية وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام ويكون اإلفراج
عن هذه الكفاالت والضمانات بعد إبراز شهادات اإلبراء .
 .2حالة عبور البضائع أراضي دول المجلس وفق أحكام األنظمة واالتفاقيات الدولية النافذة
كاتفاقية العبور (الترانزيت) للدول العربية وحسب المسارات المحددة وعلى مسؤولية الناقل
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وفق التعليمات التي يصدرها المدير العام  .أما الطرق والمسالء وشروط النقل فتحدد بقرار من
الوزير أو الجهة المختصة .
 .3وجود البضائع داخل مستودعات الدائرة الجمركية وفق الشروط والقواعد التي يحددها المدير
العام .
 .4المناطق واألسواق الحرة التي تنشأ باألداة القانونية لكل دولة  ،وتحدد القواعد والشروط
واإلجراءات الجمركية الخاصة بها بقرار من الوزير أو من يفوضه أو الجهة المختصة مع تأكيد
رقابة الجمارك عليها .
أمما الممادة ( )80فقممد حمددت البضممائع التمي يحظمر دخولهمما إلمي المنمماطق واألسمواق الحممرة .
وأشممارت المممادة ( )83إلممى عممدم جممواز نقممل البضممائع مممن منطقممة حممرة إلممى أخممرة إال وفممق
األنظمممة المعمممول بهمما  .فممي حممين نصممت المممادة ( )85علممى معاملممة البضممائع الخارجممة مممن
المنطقة الحرة إلى داخل الدولة معاملة البضائع األجنبية .
وقمممد اعتبمممرت الممممادة ( )87إدارة المنطقمممة الحمممرة مسمممؤولة عمممن المخالفمممات التمممي يرتكبهممما
موظفوها.
أممما المممواد (مممن  89إلممى  )94فقممد أوضممحت األحمموال التممي يسمممح فيهمما باإلدخممال المؤقممت
للبضائع غير المستوردة للسموق المحلمي  ،حيمث يسممح بإدخالهما المبالد بصمفة مؤقتمة وممن ثمم
إخراجهمما مممن الممبالد ثانيممة بعممد اسممتنفاد تلممء األغممراض وانتهمماء المممدة القانونيممة المسممموح بهمما
لوجودها داخل البالد .
كما أشارت إلى السماح بإدخال السميارات السمياحية للمبالد وفمق نظمام اإلدخمال المؤقمت ممع
مراعاة االتفاقيات الدولية الصادرة بهذا الشأن .
وقممد تطرقممت المممادة ( )97إلممى حمماالت رد الضممرائب "الرسمموم" كلي ما ً أو جزئي ما ً للضممريبة
"الرسوم" الجمركية المستوفاة عن البضائع األجنبية في حالة إعادة التصمدير حسمب الشمروط
التي تحددها الالئحة التنفيذية .

الباب الثامن
االعفاءات
ويتضمن هذا الباب األحكام الخاصة باإلعفاء من الضريبة "الرسوم" الجمركية  ،وذلء في
المواد (من  98الى  . )106وقد شمل اإلعفاء السلع والمواد التالية :
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 .1السلع المتفق على إعفائها في التعرفة الجمركية الموحدة لدول مجلس التعاون .
 .2السلع التي ترد للهي ات الدبلوماسية والقنصملية والمنظممات الدوليمة ورطسماء وأعضماء
السلكين الدبلوماسي والقنصملي المعتممدين لمدة الدولمة وفمق االتفاقيمات الدوليمة والقموانين
والقممرارات النافممذة بشممرط المعاملممة بالمثممل  ،مممع مراعمماة أحكممام المممادة ( )100الخاصممة
بالشروط واإلجراءات المتعلقة بالبضائع المعفماة بموجمب الممادة ( )99ممن همذا النظمام "
القانون" .
 .3ممما يسممتورد للقمموات المسمملحة بجميممع قطاعاتهمما و "قمموة األمممن الممداخلي" مممن ذخممائر
وأسلحة ...إلخ .
 .4األمتعممة الشخصممية واألدوات المنزليممة المسممتعملة الخاصممة بممالمواطنين المقيمممين فممي
الخممارج أو الخاصممة باألجانممب حممين قممدومهم ألول مممرة بقصممد اإلقامممة فممي الدولممة  .وذلممء
وفق الشروط التي يحددها المدير العام .
 .5األمتعة الشخصية والهدايا التي يجلبها المسافرون وفق الشمروط التمي تحمددها الالئحمة
التنفيذية .
 .6الطممرود واإلرسمماليات البريديممة الشخصممية الممواردة ،وفقمما ً للشممروط والضمموابط التممي
تحمممددها الالئحمممة التنفيذيمممة  ،ويسمممتثنى ممممن ذلمممء التبمممغ و مشمممتقاته والسممملع ذات الطبيعمممة
الخاصة.
 .7مستلزمات الجمعيات الخيرية وفق الضموابط والشمروط المحمددة فمي الالئحمة التنفيذيمة
المرافقة للنظام "القانون".
 .8البضائع المستوردة لذوي االحتياجات الخاصة حيث ان الهدف من اعفاء هذه الف ة من
المجتمممع يقمموم علممى أسمماس سمميادة القممانون الممذي يعتبممر ضممروريا لتأكيممد وحمايممة حقمموقهم
األساسية أسوة بأقرانهم في المجتمع وفي جميع جوانب الحياة التي يعيشونها.
 .9المممواد الالزمممة لإلغاثممة  ،بهممدف تممذليل الصممعوبات التممي قممد تعيممق دخممول او اسممتيراد
المواد الالزمة لمساعدة ضحايا الكوارن الطبيعية والظروف الطارئة .
 .10العينات التجارية الواردة لدول المجلس التي ال تتجماوز قيمتهما ()5000خمسمة آالف لاير
سعودي أو ما يعادلها من عمالت دول المجلمس االخمرة  ،وأعطمت للممدير العمام حمق وضمع
الشروط والضوابط بما يضمن عدم استغالل االعفاء ألغراض تجارية .
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 .11الحاالت المحددة في المادة ( )105والمعفاة من الضرائب "الرسوم" الجمركية مثل
البضائع ذات المنشأ الوطني المعادة التي سبق تصديرها إلى خارج الدولة ،والبضائع
األجنبية المعادة إلى البالد التي يثبت أنه سبق إعادة تصديرها إلى الخارج  ،والبضائع التي
صدرت مؤقتا ً إلكمال صنعها أو إصالحها ،والبضائع التي يتم تصديرها مؤقتا ً.

الباب التاسع
رسوم الخدمات
نصت المادة ( )107على أن تخضع البضائع التي توضع في الساحات والمستودعات التابعة
للدائرة ـ لرسوم التخزين والمناولة والتأمين والخدمات األخرة التي تقتضيها عملية خزن
البضائع ومعاينتها وفقا ً للمعدالت المقررة  .وال يجوز بأي حال من األحوال أن يتجاوز رسم
التخزين نصف القيمة المقدرة للبضاعة  .وإذا أدارت المستودعات جهات أخرة فلها استيفاء هذه
الرسوم وفق النصوص والمعدالت المقررة بهذا الشأن  .و أجازت هذه المادة إخضا البضائع
لرسوم الترصيص والختم والتحليل وجميع ما يقدم لها من خدمات  ،وأن تحدد الخدمات الواردة
في هذه المادة وشروط استيفائها بموجب قرار يصدره الوزير أو الجهة المختصة .

الباب العاشر
المخلصون الجمركيون
عرف هذا الباب المخـلص الجمركي وصفــته وذلء في المادة ( ،)108وأعطـت المـادة
( ) 109حق مزاولة هذه المهنة لمواطني دول مجلس التعاون الطبيعيين واالعتباريين بعد
الحصول على ترخيص بذلء من اإلدارة  ،ولتوحيد االجراءات والخروج بآلية موحدة لمزاولة
مهنة التخليص الجمركي لمواطني دول المجلس بناء على المواد ( 109الى  )113واستنادا الى
مبدأ تطبيق المعاملة الوطنية يجوز لكل دولة أن تطبق الشروط التي تطبقها على مواطنيها على
من يتقدم لها من مواطني دول مجلس التعاون لمزاولة مهنة التخليص واذا تطلب األمر توافر
شرط معين مثل شهادة تفيد بأنه ال يعمل في القطا الحكومي أو شهادة حسن سيرة وسلوك يمكن
له تقديمها من الجهة المختصة في بلده حسب االجراءات المتبعة ،كما حددت المادة ()114
العقوبات التي تفرض على المخلص الجمركي ومندوب المخلص الجمركي وآلية التظلم من هذه
العقوبات.

الباب الحادي عشر
حقوق موظفي اإلدارة وواجباتهم
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تناول هذا الباب الطبيعة الخاصة لعمل موظفي الجمارك المتعلقة بجانبين مهمين  ،هما :
الجانب األمني الذي يتمثل في الحيلولة دون دخول مهربات أو ممنوعات للدولة عن طريق
المنافذ الجمركية  ،والجانب االقتصادي الذي يتمثل في تحصيل الضرائب "الرسوم" الجمركية .
و نظم حقوق موظفي اإلدارة وواجباتهم والحوافز التي تمنح لهم  ،وأعطاهم هذا النظام "القانون"
سلطة الضبط القضائية  .و تطرق هذا الباب إلى السماح لموظفي الجمارك بحمل السالح على أن
يحدد هؤالء الموظفون بقرار من الوزير أو الجهة المختصة  ،وألزم السلطات المدنية والعسكرية
وقوة األمن الداخلي مساعدتهم في تنفيذ المهمات المنوطة بهم عند الطلب.

الباب الثاني عشر
النطاق الجمركي
ويتضمن هذا الباب أحكام النطاق الجمركي :
بينت المادة ( )121أن للنطاق الجمركي أحكاما ً خاصة به  ،حسب ما ورد في الفقرة ( )9من
المادة الثانية من هذا النظام "القانون"  ،التي أوضحت أن النطاق الجمركي البحري يشمل منطقة
البحر الواقعة ما بين الشواطئ ونهاية حدود المياه اإلقليمية  .ويشمل النطاق الجمركي البري
األراضي الواقعة ما بين الشواطئ أو الحدود البرية من جهة وخط داخلي من جهة ثانية يحدد
بقرار من الوزير أو الجهة المختصة  .وقد أخضع هذا النص ألحكام النطاق الجمركي  ،البضائع
الممنوعة والمقيدة والخاضعة لضرائب " رسوم " جمركية مرتفعة وكذلء البضائع األخرة التي
يعينها المدير العام بقرار منه  ،ويأتي هذا النص معتبرا ً وجود مثل هذه البضائع في هذه المناطق
خاضعا ً لألحكام الخاصة بالنطاق الجمركي التي عادة ما تجعل تنقل مثل هذه البضائع خاضعا ً
ألحكام خاصة للحيلولة دون تهريبها إلى داخل الدولة .

الباب الثالث عشر
القضايا الجمركية
ويتناول هذا الباب موضو القضايا الجمركية التي تعد جانبا ً مهما ً في أحكام هذا النظــام "
القانون " وفقا لما يلي :
المواد ( من  122إلى  )128تتعلق بالتحري عن التهريب وفق الضوابط والصالحيات الواردة
في هذه المواد مثل الكشف على البضائع ووسائط النقل وتفتيا األشخاص وحجز البضائع
واالطال على المستندات والسجالت والمراسالت وغيرها وحق التحفا على أي شخص في حالة
االشتباه وفق القواعد التي يصدر بشأنها قرار من الوزير أو الجهة المختصة  .وقد أوضحت
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الفقرة ( )3من المادة ( )126أن ممارسة العمل خارج النطاقين الجمركيين يكون داخل حدود
الدولة .
أما المواد ( من  129الى  )134فقد حددت تنظيم محضر الضبط وبينت العناصر الرئيسية
التي يجب أن يتضمنها  .وقد عدت هذا المحضر حجة فيما يتعلق بالوقائع المادية  ،وال يعد النقص
فـي هذا المحضر سببا ً لبطالنه .
وأجازت للدائرة الجمركية حجز البضائع ـ موضو المخالفة ـ أو جرم التهريب واألشياء
التي استعملت إلخفائها  ،وكذلء وسائط النقل المختلفة باستثناء تلء الوسائط المعدة لنقل الركاب ،
إال إذا كانت قد أعدت خصوصا لغرض التهريب .ولإلدارة الحق في التصرف في المواد المهربة
أو التي شر في تهريبها إذا كانت من نو المخدرات وما في حكمها وفق األنظمة والقوانين
المعمول بها في الدولة .
وبالنسبة للمواد (من  135إلى  )137تناولت الحجز االحتياطي للبضائع المهربة وتنظيم هذه
العملية  ،وأجازت حجز األشياء التي استعملت إلخفائها ووسائط النقل وضبط جميع المستندات
ضمانا ً للضرائب "الرسوم"  .كما أجازت للمدير العام ـ عند االقتضاء ـ أن يستصدر أمرا ً من
السلطات المختصة بتوقيع الحجز التحفظي على أموال المخالفين والمسؤولين عن التهريب .
وللمدير العام عند الضرورة وضمانا ً لحقوق الخزينة العامة فرض تأمين جمركي على أموال
المكلفين أو شركائهم  .وقد حددت حاالت القب في جرائم التهريب المتلبس بها  ،ومقاومة رجال
الجمارك أو رجال األمن  ،وغيرها من أمور تنظيم عملية القب  ،على أن يقدم المقبوض عليهم
إلى المحكمة المختصة خالل  24ساعة من وقت القب عليهم.
أما المادة ( )138فتناولت منع المخالفين والمتهمين بالتهريب من السفر بقرار من المدير
العام في حالة عدم كفاية قيمة المواد المضبوطة لتغطية الضرائب "الرسوم" والغرامات  ،ويلغى
هذا القرار إذا قدم المخالف كفالة تعادل قيمة المبالغ المطالب بها أو إذا تبين أن قيمة المواد
المضبوطة كافية لتغطية المبالغ المطالب بها.
وتناولت المواد (من  139إلى  )141المخالفات الجمركية وعقوباتها ،وعدت الغرامات
الجمركية المحصلة والمصادرات المنصوص عليها في النظام "القانون" تعويضا ً مدنيا ً لإلدارة
وال تشملها أحكام العفو العام  ،ويتوجب أن تقع العقوبة على كل مخالفة على حدة  ،على أن يكتفى
بالغرامة األشد إذا كانت المخالفات مرتبطة ببعضها بشكل ال يحتمل التجزئة .
حيث جاءت المادة ( )139تحت الباب الثالث عشر المتعلق بالقضايا الجمركية التي تشمل
المخالفات الجمركية والتهريب الجمركي وعقوباتهما ،وبالتالي فان المبالغ المحصلة عن
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المخالفات الجمركية وجرائم التهريب الجمركي نتيجة الغرامات أو المصادرات تنفيذا ً لقرارات
التسوية الصلحية التي تعقدها الجمارك أو االحكام القضائية التي تصدر عن المحاكم المختصة تعد
تعوي مدني إلدارة الجمارك وال يشملها احكام العفو العام ،وتود وتوز تلء المبالغ وفقا ً
للنسب الواردة في المادة ( )172من ذات القانون.
وفيما عدا الحاالت التي تعد في حكم التهريب المنصوص عليها في المـادة ( )143من
النظام "القانون"  ،وبما ال يتعارض ونصوص االتفاقيات الدولية النافذة فرضت غرامة مالية وفق
القواعد التي تحددها الالئحة التنفيذية على المخالفات المشار إليها في المادة ( )141من هذا النظام
"القانون" .
وتشجيعا ً للمتعاملين على االفصاح الطوعي وتعزيزا ً لثقافة االلتزام فقد اجازت المادة (141
مكرر) للمدير العام أو من يفوضه التجاوز عن المخالفات الجمركية المرتكبة بالبيانات الجمركية
المنصوص عليها في المادة ( )141من هذا النظام "القانون" ،وعدم فرض الغرامات الجمركية
عليها كليا أو جزئيا ،في حال االفصاح عنها طوعا من مرتكبيها قبل اكتشافها ،وفقا ً للضوابط التي
يحدها الوزير أو الجهة المختصة.
هذا وقد تناولت المادتان ( )143 ، 142موضو التهريب وتعريفه والحاالت التي تدخل في
حكم التهريب بشكل تفصيلي .
وقد اوضحت الفقرة "  " 11من المادة " "143ان معيار قصد التهرب من تأدية الضرائب
"الرسوم" الجمركية كليا ً أو جزئيا ً أو قصد تجاوز أحكام المنع أو التقييد هو المعيار األساسي
الذي يتم بموجبه تحديد صور خاصة بالتهريب وفقا ً للمادة ) ، (143وفي إطار هذه الفقرة فإن
وضع عالمات كاذبة يشمل األفعال مثل التغيير والطمس.
وقد أوضحت الفقرة " "14من المادة ( )143أنها تلء البضاعة الممنو تصديرها من البالد
ولكن استثنا ًء سمح بتصديرها بشرط ارجاعها مرة أخرة للبالد  ،وأن عدم التقيد بذلء يعد
الواقعة تهريبا ً جمركياً.
كما أوضحت الفقرة ( )16من المادة  143أنه يدخل في حكم التهريب ادخال أو اخراج بضائع
مغشوشة أو بضائع مقلدة ،حيث أن البضائع المقلدة هي كل منتج ينطوي على تزوير لعالمة
تجارية أو استعمال وصف تجاري زائف ومخالف للحقيقة لعالمة تجارية وليس للمستورد أو
المصدر الصفة القانونية الستعمالها  ،كما أن البضائع المغشوشة هي أي منتج ادخل عليه تغيير
أو قلد بصورة ما  ،مما افقده شي ا من قيمته المادية أو المعنوية ‘ سواء كان ذلء باإلضافة أو
االنقاص أو بتغيير في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو خواصه أو شكله أو عناصره أو كيله
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أو مقاسه أو عدده أو طاقته أو عياره أو منشأه أو مصدره ،ويشمل ذلء كافة أشكال التعدي على
حقوق الملكية الفكرية وفقا ً للقوانين واالتفاقيات الدولية النافذة في إطار المجلس.
أما المــادة ( )144فقد حددت المسؤولية الجزائية وحددت من الذي يعد مسؤوال جزائيا ً بشكل
محدد .
وقد حددت المادة ( )145العقوبات المقررة على عملية التهريب الجمركي وما في حكمه و
الشرو فيه.
كما اوضحت (المادة  )147أن قرار التحصيل الذي يصدره مدير عام الجمارك أو من يفوضه
استنادا لنص هذه المادة يعتبر سندا ً تنفيذيا ً يمكن بموجبه التنفيذ على أموال المكلف إذا تخلف عن
أداء الضرائب" الرسوم" الجمركية والرسوم األخرة والغرامات الجمركية الثابتة ،دون الحاجة
إلى لجوء إدارة الجمارك إلى المحكمة المختصة إلقامة دعوة مدنية والحصول على حكم
قضائي ،وللمكلف حق االعتراض على قرار التحصيل لدة المحكمة المختصة.
كما أعطت المادتين ( 148و  )149الحق للمدير العام أو من يفوضه فرض الغرامات ،وإبالغ
المخالف أو من يمثله بالغرامات المفروضة بأي وسيلة من وسائل التبليغ ،وأجازت التظلم لدة
الوزير أو الجهة المختصة من قرارات التغريم خالل المدة المحددة ،وللوزير أو الجهة المختصة
تثبيت قرار التغريم أو تعديله أو إلغاطه.
اما المادة ( ) 150فقد نصت على عدم جواز تحريء الدعوة في جرائم التهريب إال بناء على
طلب خطي من المدير العام أو من يفوضه ،كما أجازت المادة ( 150مكرر) للمدير العام أو من
يفوضه حفا محاضر الضبط والتصرف في البضاعة المهربة التي ال تزيد قيمتها على ()1000
لاير سعودي أو ما يعادلها من عمالت دول المجلس.
ونصت المادة ( )151على قواعد التسوية بطريقة المصالحة  ،وأعطت الحق للمدير العام أو من
يفوضه الحق في عقد تسوية صلح في قضايا التهريب  ،سواء قبل رفع الدعوة أو خالل النظر
فيها وقبل صدور الحكم االبتدائي  ،وذلء باالستعاضة عن الجزاءات والغرامات الجمركية التي
نصت عليها المادة ( )145من هذا النظام "القانون"  ،وأن يصدر دليل التسويات الصلحية بقرار
من الوزير أو الجهة المختصة .هذا ويقصد بعبارة (باالستعاضة عن الجزاءات والغرامات
الجمركية التي نصت عليها المادة  145من هذا النظام "القانون"(  ،والتي وردت في الفقرة ) أ (
من المادة ) .( 151أن قبول إدارة الجمارك لقرار التسوية الصلحية مع المتهم في جريمة التهريب
الجمركي  ،على النحو الوارد في المادة ) (151سوف يتوقف معه طلب تحريء دعوة التهريب
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الجمركي بعد انتهاء اجراءات المصالحة عليها طبقا للمادة ( ، )152وبالتالي فإنه يصبح ال محل
لتطبيق الجزاءات والغرامات التي نصت عليها المادة ) (145من هذا النظام "القانون.
أما المادة ( )152ومع مراعاة أحكام المادة ( )151فقد حددت قيمة التسوية الصلحية وفق
ما هو وارد بشكل مفصل في هذه المادة .
أما المـواد (من  154إلى  )160فقد تناولت موضو المسؤولية والتضامن في جرائم التهريب
وحددت قواعدها  .وعدت المادة ( )155مستثمري المحالت واألماكن الخاصة التي تود فيها
البضائع ـ موضو المخالفة أو جريمة التهريب ـ مس ولين عنها  .أما مستثمرو المحالت واألماكن
العامة وموظفوها وكذلء أصحاب وسائط نقل الركاب وسائقوها ومعاونوهم فهم مسؤولين ما لم
يثبتوا عدم علمهم بهذه البضائع المخالفة أو التهريب وعدم وجود مصلحة مباشرة أو غير مباشرة
لهم بذلء  .في حـين عدت المادة ( )156الكفالء مس ولين في حدود كفالتهم عند دفع الضرائب
"الرسوم" والغرامات الجزائية  .أما المخلصون الجمركيون فقد عدتهم المادة ( )157مس ولين
عن المخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبونها في البيانات الجمركية  .في حين عدت المادة
( )158أصحاب البضائع وأرباب العمل وناقلي البضائع مس ولون عن أعمال مستخدميهم وجميع
العاملين لمصلحتهم .
أما فيما يتعلق بالضرائب "الرسوم" الجمركية والغرامات والمصادرات  ،فقد عدت المادة
( )159أن الورثة غير مسؤولين عن أداء الغرامات المترتبة على المتوفى إال إذا كانوا شركاء
في التهريب .
كما قضت المادة ( )160بأن تحصل الضرائب "الرسوم" والغرامات الجمركية المقررة أو
المحكوم بها بالتضامن والتكافل من المخالفين أو المسؤولين عن التهريب وفق األصول المتبعة
في تحصيل أموال خزينة الدولة  ،وتكون البضائع ووسائط النقل عند وجودها أو حجزها ضمانا ً
الستيفاء المبالغ المطلوبة .
وبالنسبة للمواد (من  161إلى  )165فقد أجازت تشكيل محاكم جمركية ابتدائية في كل من
اإلدارة والدوائر وفقا ً لألداة القانونية المعمول بها في كل دولة  .وتم تحديد اختصاصات هذه
المحاكم االبتدائية واالست نافية وقطعية األحكام الصادرة من المحاكم االست نافية وتحصيل
الغرامات وطرق ووسائل التنفيذ على أموال المكلفين المنقولة وغير المنقولة  .وأعطت المادة
( )165للوزير أو الجهة المختصة حق استصدار أمر بحجز ما يكفي من تلء األموال لتسديد
المبالغ المطلوبة .

الباب الرابع عشر
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بيع البضائع
ويتضمن هذا الباب األحكام الخاصة ببيع البضائع التي بحوزة اإلدارة في المواد (من  166إلى
 )172حيث تم إيضاح القواعد التي تتبع في بيع البضائع وفقا ً لإلجراءات المحددة في المادة
( . )166في حين أعطت المادة ( )167اإلدارة الحق بعد انقضاء المهلة التي حددها الوزير أو
الجهة المختصة في أن تبيع البضائع التي خزنت في المستودعات الجمركية أو الموجودة على
الساحات واألرصفة أو تلء المتروكة في الدوائر الجمركية .
أما المادة ( )168فقد حددت البضائع التي تقوم اإلدارة ببيعها بحسب ما هو وارد في المادة
المذكورة  .وقضت المادة ( )169بعدم تحمل اإلدارة أي مسؤولية عن العطل أو الضرر الذي
يلحق بالبضائع التي تقوم اإلدارة ببيعها بموجب أحكام هذا النظام "القانون" إال إذا ثبت أنها
ارتكبت خطأ بينا في أجراء عملية البيع .وتضمنت المادة ( )170بع األحكام المتعلقة بعملية
البيع  ،التي وردت بالتفصيل في هذه المادة .
أما المادة ( )171فقد حددت الجوانب التي يتم التصرف بموجبها في األموال الناتجة عن عملية
بيع كل نو من أنوا البضائع المسموح باستيرادها وكذلء الممنو والمقيد منها  ،وقد أشارت
الفقرة ( )5من البند (أ) من المادة ( )171إلى عبارة " أي رسم آخر" والتي يقصد به المبالغ التي
ترتبت على البضاعة المباعة مقابل أداء خدمة سواء من الجمارك أو من أي جهة أخرة حيث أن
البضائع التي توضع في الساحات والمستودعات التابعة للدائرة الجمركية تخضع لرسوم التخزين
والمناولة والخدمات األخرة التي تقتضيها عملية خزن البضائع ومعاينتها والترصيص والتحليل
وجميع ما تقدم من خدمات طبقا لما ورد في المادة " "107من نظام "قانون" الجمارك الموحد.
كما أشارت الفقرات (ج – د) من المادة ( )171أن البيع للبضائع الممنوعة والمقيدة يكون وفـقا ً
لمقتضيات الحال التي تحددها إدارة الجمارك.
أما المادة ( ) 172فقد بينت الحصة العائدة للخزينة من حصيلة الغرامات الجمركية وقيمة
البضائع ووسائط النقل المصادرة أو المتنازل عنها بنسبة  %50وذلء بعد خصم الضريبة
"الرسوم" الجمركية وإيدا النسبة المتبقية من هذه الحصيلة في صندوق المكاف ات الجمركية أو
أي حساب آخر خاص بالجمارك ،وتركت المادة لكل دولة وبقرار من الوزير أو الجهة المختصة
وبناء على اقتراح من مدير عام الجمارك وضع القواعد الالزمة لتوزيع المكاف ات من هذا
الصندوق لجميع المستفيدين ،وبمقتضى هذا النص يحق لكل دولة أن تضع القواعد المناسبة
لتوزيع المكاف ات من هذا الصندوق وبيان نطاقها وحدودها وفقا ً لما تراه مناسباً.

الباب الخامس عشر
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امتياز ادارة الجمارك
أعطى هذا الباب في المادة ( )173إدارة الجمارك امتيازا ً عاما ً على أموال المكلفين المنقولة
وغير المنقولة حتى في حالة اإلفالس باألفضلية على جميع الديون عدا المصروفات القضائية ،
وذلء من أجل تحصيل الضرائب " الرسوم" الجمركية والرسوم والضرائب األخرة التي تكلف
بتحصيلها  ،وكذلء الغرامات والتعويضات والمصادرات واالستردادات .

الباب السادس عشر
التقادم
ويتضمن هذا الباب األحكام الخاصة بالتقادم  ،حيث نصت المادة ( )174على عدم قبول أي
مطالبة أو دعوة باسترداد الضرائب "الرسوم" الجمركية التي مضي على تأديتها أكثر من ثالن
سنوات  .وأعطت المادة ( )175اإلدارة الحق بإتالف السجالت واإليصاالت والبيانات
والمستندات الجمركية األخرة العائدة لكل سنة بعد مضي خمس سنوات على االنتهاء من
إجراءاتها الجمركية  ،وال تكون اإلدارة ملزمة بإبرازها بعد انقضاء تلء المدة ألي جهة من
الجهات أو إعطاء أي نسخة أو صورة عنها .
أما المادة ( )176ومع عدم اإلخالل بالنظم والقوانين األخرة النافذة بالدولة ،فقد حددت مدة
التقادم فيما يخص إدارة الجمارك إذا لم تجر مالحقة بشأنها  ،وذلء على النحو الوارد في المادة .

الباب السابع عشر
أحكام ختامية

وتضمن هذا الباب األحكام الختامية وفقا لما يلي :
أعطت المادة ( )177المدير العام :

 .1استثناء الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية العامة من بع
تسهيال ألعمالها .

اإلجراءات

 .2بيع البضائع المصادرة للوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات العامة التابعة للدولة ،
بالمبلغ الذي يراه مناسبا ً إذا أبدت حاجتها إليها  ،أو التنازل عنها بدون مقابل بقرار من الوزير
أو الجهة المختصــة .
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وأشارت المادة ( 177مكرر) بأن تطبيق احكام هذا النظام " القانون" اليخل بأية احكام واردة
بأي اتفاقية أو معاهدة دولية أنظمت إليها دول المجلس وهذا يؤكد على األولوية في تطبيق األحكام
التي التزمت بها دول المجلس بموجب االتفاقيات والمعاهدات الدولية.
أما المادة ( )178فقد أعطت لجنة التعاون المالي واالقتصادي بدول المجلس الحق في إقرار
الالئحة التنفيذية لهذا النظام "القانون" وما يطرأ عليها من تعديالت .كما أوضحت المادة ()179
بأن هذا النظام "القانون" يحل بعد نفاذه محل األنظمة والقوانين الجمركية المعمول بها بالدول
األعضاء وذلء في حدود األنظمة والقواعد الدستورية في كل دولة وبما ال يتعارض معها.
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