
مر�ســــوم �ســــلطاين

 رقـــم 2003/67

بتطبيق قانون اجلمارك املوحد

لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

�سلطان عمان  نحن قابو�س بن �سعيد  

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ، 

وعلى قانون نظام اجلمارك ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 78/22 وتعديالته ، 

وعلى القانون املايل ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 98/47 وتعديالته ، 

وعلــــى قانـــــــون التقييــــــم اجلمركــــي للب�سائـــــع امل�ستــــــوردة ال�ســـــادر باملر�ســــوم ال�سلطانـــــي 

رقم 2000/82 وتعديالته ، 

وعلى قانون املناطق احلرة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/56 ، 

وعلى املر�سوم ال�سلطاين رقم 2000/112 بالت�سديق على بروتوكول ان�سمام �سلطنة عمان 

اإىل اتفاقية مراك�ش باإن�ساء منظمة التجارة العاملية ، 

الجتماع  فـي  ال�سادر  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�ش  الأعلى  املجل�ش  قرار  وعلى 

املنعقد مبملكة البحرين خالل �سهر دي�سمرب 2000 ، 

متت  الذي  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ش  لدول  املوحد  اجلمارك  قانون  وعلى 

املوافقة على العمل به بقرار املجل�ش الأعلى ملجل�ش التعاون فـي الجتماع املنعقد ب�سلطنة 

عمان خالل �سهر دي�سمرب 2001 ، 

الجتماع  فـي  ال�سادر  العربية  اخلليج  لدول  التعاون  ملجل�ش  الأعلى  املجل�ش  قرار  وعلى 

املنعقد بدولة قطر خالل �سهر دي�سمرب 2002 ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى

يطبق قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية امل�سار اإليه فيما 

عدا :
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1 - اأحكام املادة 97 ، فتطبق من �سدور القرار التنظيمي املنفذ لأحكامها .

2 - اأحكام املادة 109 ، فتطبق من تاريخ اتفاق جلنة التعاون املايل والقت�سادي على 

ال�سماح ملواطني دول املجل�ش مبمار�سة مهنة التخلي�ش اجلمركي .

ويراعى عند تطبيق القانون امل�سار اإليه الأحكام الواردة فـي امللحق املرافق .

 املــادة الثانيــــة 

فـي  وردت  اأينما   " اجلمركية  الر�سوم   " عبارة  حمل   " اجلمركية  ال�سريبة   " عبارة  حتل 

املرا�سيم ال�سلطانية والقوانني والقرارات املعمول بها .

املــادة الثالثــــة 

يلغى قانون التقييم اجلمركي للب�سائع امل�ستوردة ، وقانون نظام اجلمارك امل�سار اإليه فيما 

عدا ، الأحكام املتعلقة با�سرتداد ال�سريبة اجلمركية فـي حالة اإعادة الت�سدير خارج دول 

املجل�ش ، ومزاولة مهنة الو�ساطة اأو التخلي�ش اجلمركي ، في�ستمر العمل بها حتى التاريخ 

املحدد فـي البندين ) 1 ( و ) 2 ( من املـــادة ) 1 ( من هذا املر�سوم . كما يلغى كل ما يخالف 

هذا املر�سوم .

املــادة الرابعــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به اعتبارا من التاريخ املحدد بقرار املجل�ش 

الأعلى ملجل�ش التعاون لدول اخلليج العربية ال�سادر خالل �سهر دي�سمرب 2001 .

�سدر فـي :  2  من �سعبـــان �سنة 1424هـ

املوافــــق : 28 من �سبتمرب �سنة 2003م 

قابو�س بن �سعيد

�سلطــــان عمـــــان
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امللحــق املرافــــق

للمر�سوم ال�سلطاين اخلا�س بتطبيق قانون اجلمارك املوحد 

لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية

املـــادة ) 1 (

اإليه -  اأينما وردت فـي قانون اجلمارك املوحد امل�سار  يق�سد بالكلمات والعبارات الآتية - 

املعنى املبني قرين كل منها :

لدول  التعاون  جمل�ش  لدول  املوحد  اجلمارك  قانون  1- القانـــــــــــــــــــــــــــــون : 

اخلليج العربية .

قانون  اأحكام  وفق  الب�سائع  على  حت�سل  التي  املبالغ  2- ال�سريبة اجلمركية : 

اجلمارك املوحد امل�سار اإليه .

جهاز �سرطة عمان ال�سلطانية . 3- اجلهــــــــة املخت�ســـة : 

املـــادة ) 2 (

املوحد  اجلمارك  قانون  تنفيذ  عن  امل�سوؤولة  اجلهات  من  وغريها  املخت�سة  اجلهة  تلتزم 

امل�سار اإليه مبراعاة القرار ال�سادر من املجل�ش الأعلى ملجل�ش التعاون لدول اخلليج العربية 

خالل �سهر دي�سمرب 2002 بتطبيق الحتاد اجلمركي لدول املجل�ش اعتبارا من الأول من 

يناير 2003 .

املـــادة ) 3 (

جمل�ش  عن  ت�سدر  التي  القرارات  مبراعاة  اجلمركية  ال�سريبة  فر�ش  يكون   - 1

التعاون لدول اخلليج العربية ، والتفاقيات الدولية .

وي�سدر بالفر�ش اأو بتعديل الفئات بالزيادة قرار من جمل�ش الوزراء بعد موافقة   

جمل�ش ال�سوؤون املالية وموارد الطاقة .

امل�سرف  الوزير  من  بقرار  اإلغاوؤها  اأو  اجلمركية  ال�سريبة  فئات  تخفي�ش  يكون   - 2

على وزارة املالية بعد موافقة جمل�ش ال�سوؤون املالية وموارد الطاقة .

املـــادة ) 4 (

يكون الإعفاء املن�سو�ش عليه فـي املادة 102 من قانون اجلمارك املوحد امل�سار اإليه بقرار 

ي�سدر من الوزير امل�سرف على وزارة املالية .
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املـــادة ) 5 (

لل�سرطة واجلمارك  العام  املفت�ش  يبا�سر  امللحق  6 من هذا  املادة  الإخالل بحكم  مع عدم 

الخت�سا�سات املقررة للوزير مبقت�سى قانون اجلمارك املوحد امل�سار اإليه .

املـــادة ) 6 (

يبا�سر الوزير امل�سرف على وزارة املالية الخت�سا�سات الآتية :

حتديد القواعد وال�سروط املنظمة لل�سريبة اجلمركية �سواء من حيث فر�سها   - 1

اأو تعديلها اأو اإلغاوؤها اأو تعليق اأدائها اأو تاأديتها اأو ردها اأو الإعفاء منها بالتطبيق 

لالأحكام املن�سو�ش عليها فـي قانون اجلمارك املوحد امل�سار اإليه ، وب�سفة خا�سة 

اأحكام املواد 66 و 67 و 68 و 73 و 75 و 102 و 103 ) فقرة اأ ( منه ، وكل ما يتعلق 

بالتعرفة اجلمركية ، وذلك دون اإخالل بحكم املادة 3 من هذا امللحق .

فـي  احلرة  والأ�سواق  باملناطق  اخلا�سة  والإجراءات  وال�سروط  القواعد  حتديد   - 2

، بعد التن�سيق مع  اإليه  77 من قانون اجلمارك املوحد امل�سار  املادة  تطبيق حكم 

الإدارة العامة للجمارك .

جهات  اأو  جمعيات  اأو  هيئات  اأو  ملن�ساآت  املقرر  اجلمركي  الإعفاء  قرارات  اإ�سدار   - 3

معينة مبقت�سى قوانني خا�سة ، وعلى اأن ي�سدر الإعفاء بناء على اقرتاح الوزير 

املخت�ش وطبقا لل�سروط والأو�ساع والإجراءات التي حتددها هذه القوانني دون 

اإخالل باأحكام قانون اجلمارك املوحد امل�سار اإليه .

العامة  الإدارة  توؤديه  ما  مقابل  حت�سل  التي  الر�سوم  اإلغاء  اأو  تعديل  اأو  فر�ش   -4

للجمارك من خدمات وفقا لأحكام املادة 107 من قانون اجلمارك املوحد امل�سار 

اإليه ، بناء على اقرتاح املفت�ش العام لل�سرطة واجلمارك .

املـــادة ) 7 (

مــــع عــــدم الإخــــالل بحكــــم املــــادة ال�سابقـــة يبا�ســـر املفتــــ�ش العــــام لل�سرطـــــة واجلمــــــارك 

 61 و   60 و   48 و   7 و   6 و   )  38 و   9 البندين   ( 2 املواد  املن�سو�ش عليها فـي   الخت�سا�سات 

) فقــرة اأولــــى ( و 71 و 83 و 84 و 105 و 113 ) البنـــــود مــــن 1 اإلـــــى 5 و 8 و 10 و 11 ( و 114 

) فقرة اأخرية ( و 118 و 120 و 121 و 125 و 149 و 151 و 170 و 172 و 177 ) الفقرة اأ ، وعجز 

الفقرة ب ( من قانون اجلمارك املوحد امل�سار اإليه .
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املـــادة ) 8 (

مع عدم الإخالل بحكم املادة 6 من هذا امللحق يبا�سر املفت�ش العام لل�سرطة واجلمارك اأو 

املديــــر العــام بتفويــ�ش كتابي منـه الخت�سا�سات املن�سو�ش عليها فـي املواد 32 ) فقرة ب ( 

و 44 ) فقــرة اأ ( و 52 و 53 ) فقـــرة اأ ( و 61 ) فقرة ثانيـة ( و 63 ) فقــرة ب ( و 64 و 65 و 72 

و 74 و 79 و 96 و 110 ) بند 1 ( و 148 ) فقرة اأ ( و 167 و 168 ) بند 3 ( من قانون اجلمارك 

املوحد امل�سار اإليه .

املـــادة ) 9 (

يكون اإن�ساء املناطق والأ�سواق احلرة وفقا لأحكام قانون اجلمارك املوحد امل�سار اإليه بقرار 

ي�سدر من املفت�ش العام لل�سرطة واجلمارك بعد موافقة وزارة املالية .

املـــادة ) 10 (

يبا�سر م�ساعد املفت�ش العام لل�سرطة واجلمارك الخت�سا�سات الآتية :

اأ ( من قانون اجلمارك  147 ) فقرة  اإ�سدار القرارات املن�سو�ش عليها فـي املادة   - 1

املوحد امل�سار اإليه فـي حالة التخلف عن اأداء ال�سريبة اجلمركية والر�سوم الأخرى 

والغرامات اجلمركية الثابتة .

اإ�سدار الأوامر بتوقيع احلجز وفقا لأحكام املادتني 135 ) فقرة ب ( و 165 من   - 2

قانون اجلمارك املوحد امل�سار اإليه .

تقدمي الطلبات املن�سو�ش عليها فـي املادة 150 من قانون اجلمارك املوحد امل�سار   - 3

اإليه . 

املـــادة ) 11 (

تكــــون مبا�ســــرة الخت�سا�ســـات املن�ســـو�ش عليهــــا فـي املواد 64 و 83 و 84 و 96 و 105 و 170 

و 177 ) الفقرة اأ وعجز الفقرة ب ( من قانون اجلمارك املوحد امل�سار اإليه بعد التن�سيق مع 

وزارة املالية .

املـــادة ) 12 (

يكون اإ�سدار الإذن املن�سو�ش عليه فـي املادة 122 ) فقرة ج ( من قانون اجلمارك املوحد 

امل�سار اإليه من الدعاء العام .
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املـــادة ) 13 (

2 ( من قانون  114 ) بند  املادة  املن�سو�ش عليها فـي  املالية  يكون احلد الأق�سى للغرامة 

اجلمارك املوحد امل�سار اإليه خم�سمائة ريال عماين .

املـــادة ) 14 (

تخت�ش املحاكم البتدائية م�سكلة من ثالثة ق�ساة بنظر العرتا�سات املن�سو�ش عليها فـي 

املادة 162 ) البندين 3 و 4 ( من قانون اجلمارك املوحد امل�سار اإليه وغريها من الدعاوى 

املدنية  الإجراءات  قانون  فـي  عليها  املن�سو�ش  لالأحكام  وفقا  وذلك   ، اجلمركية  املدنية 

والتجارية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 2002/29 .

املـــادة ) 15 (

يكون ا�ستئناف الأحكام ال�سادرة من املحاكم البتدائية اأمام حماكم ال�ستئناف املن�سو�ش 

عليها فـي قانون ال�سلطة الق�سائية ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 99/90 .

املـــادة ) 16 (

تخت�ش حماكم اجلنايات اأو اجلنح بنظر الدعاوى العمومية النا�سئة عن اجلرائم املن�سو�ش 

عليها فـي قانون اجلمارك املوحد امل�سار اإليه ، وغريها من اجلرائم اجلمركية ، وذلك وفقا 

لالأحكــام املن�ســو�ش عليهــــــا فـي قانون الإجــــراءات اجلزائيــة ال�ســادر باملر�ســـوم ال�سلطانــي 

رقم 99/97 .

املـــادة ) 17 (

مـــع عـــــدم الإخــــالل بحكــم املادة 178 من قانـــــون اجلمــــارك املوحــــد امل�ســار اإليــــه ، واملادتني 

6 و 11 من هذا امللحق ، ي�سدر املفت�ش العام لل�سرطة واجلمارك الالئحة التنفيذية لقانون 

اجلمارك املوحد امل�سار اإليه .

 - ال�سارية  والنظم  والقرارات  باللوائح  العمل  ي�ستمر  الالئحة  هذه  اإ�سدار  يتم  اأن  واإىل 

مبا فـي ذلك قوائم ال�سلع املمنوع واملقيد ا�ستريادها - فيما ل يتعار�ش مع اأحكام قانون 

اجلمارك املوحد امل�سار اإليه .

- 6 - 



نظام "قانون" اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون

 الباب الأول 

تعريفات واأحكام عامة

املـــادة ) 1 (

ي�سمى هذا النظام "القانون" )نظام "قانون" اجلمارك املوحد لدول جمل�ش التعاون لدول 

اخلليج العربية( .

املـــادة ) 2 (

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فـي هذا النظام "القانون" ولئحته التنفيذية 

ومذكرته الإي�ساحية  املعاين املو�سحة اأمام كل منها ما مل يقت�ش ال�سياق معنى اآخر . 

1 - املجل�س : 

جمل�ش التعاون لدول اخلليج العربية .

2 - الوزير : 

الوزير الذي تتبعه الإدارة العامة للجمارك .

3 - اجلهة املخت�سة : 

ال�سلطة التي تتبعها الإدارة العامة للجمارك .

4 - املدير العام : 

مدير عام اجلمارك .

5 - املدير : 

مدير الدائرة اجلمركية .

 6 - الإدارة : 

الإدارة العامة للجمارك .

7 - الدائرة اجلمركية : 

النطاق الذي يحدده الوزير فـي كل ميناء بحري اأو جوي اأو بري اأو فـي اأي مكان اآخر 

يوجد فيه مركز لالإدارة يرخ�ش فيه باإمتام كل الإجراءات اجلمركية اأو بع�سها .
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8 - النظام "القانون" : 

القواعـــد والأحكــــام التي تنظم العمل اجلمركي واأيــــة قواعــــد اأو اأحكـــام اأخــرى مكملـــة 

اأو متممة اأو معدلة له .

9 - النطاق اجلمركي : 

اأو البحار اخلا�سعة لرقابة واإجراءات جمركية حمددة فـي هذا  اجلزء من الأرا�سي 

النظام "القانون" وي�سمل :

النطاق اجلمركي البحري : وي�سمل منطقة البحر الواقعة بني ال�سواطئ ونهاية  اأ - 

حدود املياه الإقليمية .

النطاق اجلمركي الربي : وي�سمل الأرا�سي الواقعة ما بني ال�سواطئ اأو احلدود  ب - 

الربية من جهة وخط داخلي من جهة اأخرى يحدد بقرار من الوزير اأو اجلهة 

املخت�سة .

10 - اخلط اجلمركي : 

لها  املتاخمة  الدول  وبني  الدولة  بني  الفا�سلة  ال�سيا�سية  للحدود  املطابق  اخلط 

ول�سواطئ البحار املحيطة بالدولة .

11 -  التعرفة اجلمركية : 

التي  اجلمركية  "الر�سوم"  ال�سريبة  وفئات  الب�سائع  م�سميات  املت�سمن  اجلدول 

تخ�سع لها ، والقواعد واملالحظات الواردة فيها لأنواع  الب�سائع واأ�سنافها .

12 - ال�سريبة "الر�سوم" اجلمركية : 

هي املبالغ التي حت�سل على الب�سائع وفق اأحكام هذا النظام "القانون" .

13 - الر�سوم : 

هي املبالغ التي حت�سلها اجلمارك مقابل اأداء خدمة .

14 - الب�ساعة : 

كل مادة طبيعية اأو منتج حيواين اأو زراعي اأو �سناعي اأو فكري .

15 - نوع الب�ساعة : 

الت�سمية الواردة فـي جدول التعرفة اجلمركية .
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16 - الثمن املدفوع فعال اأو امل�ستحق دفعه : 

يعني اإجمايل املبلغ املدفوع اأو امل�ستحق دفعه للبائع - �سواء اأكان ب�سكل مبا�سر اأم غري 

مبا�سر - عن الب�ساعة التي ي�ستوردها امل�سرتي اأو مل�سلحته .

17 - الب�سائع امل�ستوردة قيد التثمني : 

تعني تلك الب�سائع التي يجري حتديد قيمتها لالأغرا�ش اجلمركية .

18 - الب�سائع املتطابقة : 

تعني تلك الب�سائع التي تتطابق مع بع�سها فـي كل النواحي مبا فـي ذلك اخل�سائ�ش 

املادية والنوعية وال�سهرة التجارية ، ول توؤدي الختالفات الطفيفة فـي املظهر اإىل 

ا�ستبعاد الب�سائع املطابقة .

19 - الب�سائع املتماثلة : 

تعني تلك الب�سائع التي تكون لها - واإن مل تكن متماثلة فـي كل النواحي - خ�سائ�ش 

متماثلة ومكونات مادية متماثلة متكنها من اأداء وظائفها ، واأن يحل بع�سها حمل  

بع�سها الآخر جتاريا ، كما اأن نوعية الب�سائع و�سهرتها ووجود عالمة جتارية من 

بني العوامل التي ينبغي بحثها عند حتديد ما اإذا كانت الب�سائع متماثلة .

20 - عمولة البيع : 

تعني العمولة املدفوعة اإىل وكيل البائع الذي يرتبط بامل�سنع اأو البائع اأو يخ�سع له 

اأو يعمل مل�سلحته اأو بالنيابة عنه .

21 - تكاليف التعبئة : 

تعنـــي تكلفـــة جميـــع الأوعيـــة )مـــا عـــدا احلاويـــات( والأغطيــة مهمــا كانــت نوعيتهـــا 

والعبوات ، �سواء كانت عن العمالة اأو املواد امل�ستخدمة لو�سع الب�ساعة فـي العبوات 

ال�ساحلة ل�سحنها اإىل دول املجل�ش .

22 - �سعر الوحدة باأكرب كمية اإجمالية : 

يق�ســد بـهــا �سعـــر الوحــدة الــذي تبــاع به ب�ساعــة معينــة لأ�سخـا�ش غيـــر مرتبطني 

بعالقة ، على اأول م�ستوى جتاري بعد ال�سترياد ، بحالتها عند ال�سترياد ، اأو بعد 

اإجراء مزيد من التجهيزات اأو الت�سنيع عليها اإذا طلب امل�ستورد ذلك .
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23 - "الأ�سخا�س املرتبطون بعالقة" يق�سد بهم ما يلي :

ال�سركاء ب�سفة قانونية فـي العمل .  -

موظفون اأو مديرون اأحدهم لدى الآخر .  -

�ساحب العمل وموظفوه .  -

كل �سخ�ش ميلك اأو يتحكم اأو يحتفظ - ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر - بـ 5 % من   -

احل�س�ش اأو الأ�سهم التي لها حق الت�سويت اأو كليهما .

اإذا كان اأحدهما ي�سرف اأو يهيمن على الآخر .  -

اأو كان كالهما خا�سعا ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر لإ�سراف �سخ�ش ثالث .  -

اأو كانا معا ي�سرفان ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر على �سخ�ش ثالث .  -

اأو كانا من اأفراد اأ�سرة واحدة .  -

24 - اتفاقية القيمة : 

تعني اتفاق تطبيق املادة ال�سابعة من التفاق العام للتعريفات والتجارة لعام 1994م .

25 - من�ساأ الب�ساعة : 

هـــــو بلــــد اإنتاجهــــــا �ســـــواء  اأكانــــت مـــن الثــــروات الطبيعيـــة اأم  املح�ســـولت الزراعيــــة 

اأم احليوانية اأم املنتجات ال�سناعية .

26 - الب�سائع املمنوعة : 

الب�سائع التي متنع الدولة ا�ستريادها اأو ت�سديرها بال�ستناد اإىل اأحكام هذا النظام 

"القانون" اأو نظام "قانون" اآخر .
27 - الب�سائع املقيدة : 

النظام  هذا  اأحكام  مبوجب  مقيدا  ت�سديرها  اأو  ا�ستريادها  يكون  التي  الب�سائع 

"القانون" اأو اأي نظام "قانون" اآخر .
28 - امل�سدر : 

البلد الذي ا�ستوردت منه الب�ساعة .

29 - امل�ستورد : 

ال�سخ�ش الطبيعي اأو العتباري الذي يقوم با�سترياد الب�ساعة .
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30 - امل�سدر : 

ال�سخ�ش الطبيعي اأو العتباري الذي يقوم بت�سدير الب�ساعة .

31 - بيان احلمولة "املانيف�ست" : 

امل�ستند الذي يت�سمن و�سفا �سامال للب�سائع امل�سحونة على و�سائل النقل املختلفة .

32 - املنطقة احلرة : 

جزء من اأرا�سي الدولة متار�ش فيه الأعمال التجارية اأو ال�سناعية مبوجب الأنظمة 

اخلا�سة بها ، وتعد اأي ب�ساعة داخلة اإليها خارج املنطقة اجلمركية . ول تخ�سع تلك 

الب�سائع لالإجراءات اجلمركية املعتادة .

33 - ال�سوق احلرة : 

البنـــاء اأو املكـــان املرخـــ�ش لـــه الــذي تــودع فيــه الب�سائــع فـي و�ســع معلـــق للر�ســــوم 

"ال�سرائب" اجلمركية لغايات العر�ش والبيع .
34 - البيان اجلمركي : 

بيان الب�ساعة اأو الإقرار الذي يقدمه �ساحبها اأو من يقوم مقامه ، املت�سمن حتديد 

اأحكام هذا  العنا�سر املميزة لتلك الب�ساعة امل�سرح عنها وكمياتها بالتف�سيل وفق 

النظام "القانون" .

35 - املخزن : 

املكـــان اأو البنـــاء املعـــد خلـــزن الب�سائــع موؤقتــا بانتظــار �سحبهــا وفــق اأحــد الأو�ســاع 

اجلمركيــــة ، �ســــواء اأكانــــت الإدارة تديــــره مبا�ســــرة اأو املوؤ�س�ســـــات الر�سميــــة العامــــة 

اأو الهيئات امل�ستثمرة .

36 - امل�ستودع : 

املكان اأو البناء الذي تودع فيه الب�سائع حتت اإ�سراف الإدارة فـي و�سع معلق لل�سرائب 

"الر�سوم" اجلمركية وفق اأحكام هذا النظام "القانون" .
37 - الناقل : 

مالك و�سيلة النقل اأو من يقوم مقامه )مبوجب تفوي�ش ر�سمي( .
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38 - الطرق املعينة : 

الطــرق التـي يحددهـا الوزيـر اأو اجلهـة املخت�سة ل�سيــر الب�سائع الــواردة اإلـى الدولة 

اأو ال�سادرة منها اأو املارة عربها مبوجب قرار .

39 - اخلزينة : 

اخلزينة العامة .

40 - التخلي�س اجلمركي : 

لالإجراءات  وفقا  والعابرة  وال�سادرة  الواردة  للب�سائع  اجلمركية  البيانات  توثيق 

اجلمركية املن�سو�ش عليها فـي هذا النظام )القانون( .

41 - املخل�س اجلمركي : 

كــل �سخــ�ش طبيعــي اأو اعتبــاري مرخـــ�ش لــه مبزاولــة اأعمـال التخليــ�ش اجلمركـــي 

حل�ساب الغري .

42 - مندوب املخل�س اجلمركي :

كل �سخ�ش طبيعي مرخ�ش له للقيام مبتابعة الإجراءات اجلمركية .

املـــادة ) 3 (

ت�سـري اأحكــام هـــذا النظـــام "القانــــون" علـــى الأرا�ســـي اخلا�سعـــة ل�سيـــادة الدولـــة ومياههــا 

الأحكام  عليها  ت�سري  ل  حرة  مناطق  الأرا�سي  هذه  فـي  تن�سئ  اأن  ويجوز   . الإقليميــة 

اجلمركية كليا اأو جزئيا .

املـــادة ) 4 (

تخ�سع كل ب�ساعة جتتاز اخلط اجلمركي فـي الإدخال اأو فـي الإخراج لأحكام هذا النظام 

"القانون" .
املـــادة ) 5 (

متار�ش الإدارة عملها فـي الدائرة اجلمركية وفـي النطاق اجلمركي ، ولها اأي�سا اأن متار�ش 

�سالحيتها على امتداد اأرا�سي الدولة ومياهها الإقليمية ، وذلك �سمن ال�سروط املحددة 

فـي هذا النظام "القانون" .
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املـــادة ) 6 (

تن�ساأ الدوائر اجلمركية وتلغى بقرار من الوزير اأو اجلهة املخت�سة .

املـــادة ) 7 (

حتــدد اخت�سا�ســات الدوائــر اجلمركيــة و�ساعــات العمل فيهـــا بقـــرار مـــن الوزيــر اأو اجلهــة 

املخت�سة .

املـــادة ) 8 (

بالإجراءات  القيام  يجوز  ل   ، الب�سائع  مبعاينة  املتعلقة  املواد  عليه  ن�ست  ما  مراعاة  مع 

النظام  هذا  من   )7( باملادة  ورد  ما  وفق  املخت�سة  اجلمركية  الدوائر  فـي  اإل  اجلمركية 

"القانون" .
 الباب الثاين 

اأحكام تطبيق التعرفة اجلمركية

املـــادة ) 9 (

تخ�سع الب�سائع التي تدخل اإىل الدولة لل�سرائب "الر�سوم" اجلمركية مبوجب التعرفة 

اجلمركيــــة املوحــــدة وللر�ســـوم املقـررة اإل ما ا�ستثني مبوجب اأحكام هذا النظام "القانون" 

اأو مبوجـــب التفاقـية القت�ساديـــة املوحـــدة لــدول جملـــ�ش التعــاون لــدول اخلليــج العربيـــة 

اأو اأي اتفاقية دولية اأخرى فـي اإطار املجل�ش .

املـــادة ) 10 (

تكــــون فئــــة �سريبـــة التعرفـــة اجلمركيــــة اإمــــا مئويـــة )ن�سبــة مئويــة من قيمـــة الب�ساعـــة( 

مئوية  ال�سريبة  هذه  تكون  اأن  ويجوز   ، الب�ساعة(  من  وحده  كل  على  )مبلغا  نوعية  اأو 

ونوعية معا للنوع الواحد من الب�ساعة .

املـــادة ) 11 (

تفر�ش ال�سرائب "الر�سوم" اجلمركية ، وتعدل وتلغى بالأداة القانونية املعمول بها فـي كل 

دولة من الدول الأع�ساء ، مع الأخذ بالعتبار القرارات التي ت�سدر عن دول املجل�ش فـي 

هذا ال�ساأن واأحكام التفاقيات الدولية النافذة .
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املـــادة ) 12 (

يبداأ  الذي  التاريخ  اجلمركية  "الر�سوم"  ال�سريبة  فئة  بتعديل  املتعلقة  القرارات  حتدد 

تطبيقها فيه .

املـــادة ) 13 (

تخ�سع الب�سائع امل�ستوردة لل�سريبة "الر�سوم" اجلمركية النافذة فـي تاريخ ت�سجيل البيان 

اجلمركي فـي الدوائر اجلمركية ، ما مل ين�ش على خالف ذلك فـي �سلب القرارات املعدلة 

للتعرفة اجلمركية .

املـــادة ) 14 (

عند وجوب ت�سفية ال�سريبة "الر�سوم" اجلمركية حكما على الب�سائع املودعة فـي امل�ستودع 

ب�سبب انتهاء مهلة الإيداع ، تطبق عليها ن�سو�ش التعرفة النافذة فـي تاريخ ت�سجيل البيان 

اجلمركي .

املـــادة ) 15 (

تخ�سع الب�سائع اخلارجة من املناطق والأ�سواق احلرة لالأ�سواق املحلية للتعرفة اجلمركية 

النافذة فـي تاريخ خروجها .

املـــادة ) 16 (

تخ�سع الب�سائع املهربة اأو التي هي فـي حكم املهربة للتعرفة اجلمركية النافذة فـي تاريخ 

اكت�ساف التهريب اأو تاريخ وقوعه اإذا اأمكن حتديده اأيهما اأعلى .

املـــادة ) 17 (

تطبق التعرفة اجلمركية النافذة يوم البيع على الب�سائع التي تبيعها الدائرة اجلمركية 

وفق الأحكام املن�سو�ش عليها فـي هذا النظام "القانون" .

املـــادة ) 18 (

فـي  قيمتها  وفق  للتلف  تعر�ست  التي  الب�ساعة  على  النافذة  اجلمركية  التعرفة  تطبق 

احلالة التي تكون عليها وقت ت�سجيل البيان اجلمركي .
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 الباب الثالث 

املنع والتقييد

املـــادة ) 19 (

يقدم عن كل ب�ساعة تدخل الدولة اأو تخرج منها بيان جمركي ، وتعر�ش الب�ساعة على 

ال�سلطات اجلمركية فـي اأقرب دائرة جمركية .

املـــادة ) 20 (

يحظر على و�سائل النقل البحرية التي تدخل الدولة مهما كانت حمولتها ال�ستيعابية اأن 

تر�سو فـي غري املوانئ املعدة ل�ستقبالها ، اإل فـي ظرف بحري طارئ اأو ب�سبب قوة قاهرة 

اأمني بذلك  اأو مركز  اأقرب دائرة جمركية  باإ�سعار  اأن يقوم  وعلى الربان فـي هذه احلالة 

دون اإبطاء .

املـــادة ) 21 (

يحظر على ال�سفن التي تقل حمولتها ال�ستيعابية عن مائتي طن بحري اأن تدخل اأو تنتقل 

�سمن النطـــاق اجلمركـــي البحــري وهـــي حمملـــة بالب�سائــع املقيــدة اأو املمنــوع ا�ستريادها 

اأو اخلا�سعة لفئات ر�سوم عالية فـي التعرفة اجلمركية اإل فـي الظروف النا�سئة عن طوارئ 

دائرة  اأقرب  باإ�سعار  اأن يقوم  فـي هذه احلالة  الربان  . وعلى  ب�سبب قوة قاهرة  اأو  بحرية 

جمركية اأو مركز اأمني بذلك دون اإبطاء ، وي�ستثنى من ذلك الب�سائع املنقولة بني موانئ 

الدولة والتي اأنهيت اإجراءاتها اجلمركية .

املـــادة ) 22 (

يحظر على الطائرات املغادرة من الدولة اأو القادمة اإليها اأن تقلع اأو تهبط فـي املطارات 

التي ل توجد فيها دوائر جمركية اإل فـي حالت القوة القاهرة ، وعلى قائد الطائرة فـي 

واأن   ، اإبطاء  اأمني بذلك دون  اأو مركز  دائرة جمركية  اأقرب  باإ�سعار  اأن يقوم  هذه احلالة 

يقدم للدائرة اجلمركية تقريرا موؤيدا من الدائرة اجلمركية التي جرى اإ�سعارها ما مل 

ين�ش على خالف ذلك فـي اأي نظام "قانون" اأو قرار اآخر .
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املـــادة ) 23 (

ل  التـي  املناطـق  فـي  منها  اخلــروج  اأو  الدولة  دخــول  الربيــة  النقـل  و�سائـــل  علــى  يحظــر 

توجد فيها دوائر جمركية .

املـــادة ) 24 (

متنع الإدارة مبوجب اأحكام هذا النظام "القانون"اأو اأي نظام "قانون" اأو قرار اآخر دخول 

الب�سائع املمنوعة اأو املخالفة اأو خروجها اأو عبورها ، كما متنع دخول الب�سائع املقيدة اأو 

خروجها اأو عبورها  اإل مبوجب موافقة �سادرة عن جهات الخت�سا�ش فـي الدولة .

الباب الرابع

 العنا�سر املميزة للب�سائع

) املن�ساأ - القيمة - النوع (

املـــادة ) 25 (

تخ�سع الب�سائع امل�ستوردة لإثبات املن�ساأ وفق قواعد املن�ساأ املتفق عليها فـي اإطار املنظمات 

القت�سادية الدولية والإقليمية النافذة .

املـــادة ) 26 (

حتت�سب القيمة لالأغرا�ش اجلمركية وفق الأحكام والأ�س�ش الواردة فـي الالئحة التنفيذية .

املـــادة ) 27 (

يتطلب لقبول القيمة كعن�سر مميز للب�ساعة ما يلي : 

تقدم مع كل بيان جمركي فاتورة اأ�سلية تف�سيلية ، ويجوز للمدير العام اأو من   - 1

الفواتري  اإبراز  دون  الب�ساعة  التخلي�ش على  اإجراءات  باإمتام  ي�سمح  اأن  يخوله 

الأ�سلية امل�سدقة والوثائق املطلوبة مقابل تعهد باإح�سارها فـي مدة ل تتجاوز 

)90( يوما من تاريخ التعهد .

التي  وامل�ستندات  الأ�سلية  الفواتري  جميع  بتقدمي  الب�ساعة  قيمة  اإثبات  يكون   - 2

تبني قيمتها وفقا لالأ�س�ش الواردة فـي الالئحة التنفيذية .
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وغريها  واملرا�سالت  والعقود  بامل�ستندات  املطالبة  فـي  احلق  اجلمركية  للدائرة   - 3

املتعلقة بالب�ساعة دون اأن تتقيد مبا ورد فيها اأو فـي الفواتري نف�سها .

تبني  اأجنبية  بلغة  ال�سادرة  للفواتري  عربية  ترجمة  تطلب  اأن  لالإدارة  يجوز   - 4

تفا�سيل الب�ساعة مبا يتفق والتعرفة اجلمركية وكذلك امل�ستندات الأخرى اإذا 

تطلب الأمر .

املـــادة ) 28 (

اإن قيمة الب�سائع امل�سدرة هي قيمتها وقت ت�سجيل البيان اجلمركي م�سافا اإليها جميع 

النفقات حتى و�سول الب�ساعة اإىل الدائرة اجلمركية .

املـــادة ) 29 (

ت�سنف الب�سائع التي ل يوجد لها ذكر فـي جدول التعرفة اجلمركية و�سروحاتها وفق ما 

ي�سدر عن منظمة اجلمارك العاملية بهذا ال�ساأن . اأما الب�سائع التي تخ�سع لفقرات فرعية 

حملية فـي جدول التعرفة فيتم ت�سنيفها فـي اإطار دول املجل�ش .

 الباب اخلام�س 

ال�سترياد والت�سدير

الف�سل الأول

 ال�سترياد

1 - النقل بحرا

املـــادة ) 30 (

ت�سجل فـي بيان احلمولة "املاينف�ست" كل ب�ساعة ترد اإىل الدولة عن طريق البحر . اأ - 

يجب اأن ينظم بكل احلمولة بيان واحد يوقعه ربان ال�سفينة ، مت�سمنا املعلومات  ب - 

التالية :

ا�سم ال�سفينة وجن�سيتها وحمولتها امل�سجلة .  - 1

اأنواع الب�سائع ووزنها الإجمايل ووزن الب�سائع الفرط اإن وجدت ، واإذا كانت   - 2

الب�سائع ممنوعة يجب اأن تذكر بت�سميتها احلقيقية .
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عدد الطرود والقطع وو�سف اأغلفتها وعالماتها واأرقامها .  - 3

ا�سم ال�ساحن وا�سم املر�سل اإليه .  - 4

املوانئ التي �سحنت منها الب�ساعة .  - 5

ج - يربز  ربان ال�سفينة عند دخولها النطاق اجلمركي بيان احلمولة الأ�سلي "املناف�ست" 

للجهات املخت�سة .

د - على ربان ال�سفينة اأن يقدم للدائرة عند دخول ال�سفينة اإىل امليناء :

بيان احلمولة "املناف�ست" .  - 1

وال�سلع  البحارة  واأمتعة  ال�سفينة  مبوؤن  اخلا�ش  "املناف�ست"  احلمولة  بيان   - 2

العائدة لهم .

قائمة باأ�سماء الركاب .  - 3

قائمة الب�سائع التي �ستفرغ فـي هذا امليناء .  - 4

�سندات ال�سحن وجميع الوثائق التي ميكن اأن تطلبها الدائرة اجلمركية فـي   - 5

�سبيل تطبيق الأنظمة اجلمركية .

تقدم البيانات وامل�ستندات خالل �ست وثالثني �ساعة من دخول ال�سفينة اإىل امليناء ،  هـ - 

ول حت�سب �سمن هذه املهلة العطل الر�سمية .

املـــادة ) 31 (

اأو لي�ش لها   ، "املناف�ست" عائدا ل�سفينة ل تقوم برحالت منتظمة  اإذا كان بيان احلمولة 

وكيل مالحة فـي امليناء ، اأو كانت من املراكب ال�سراعية ، فيجب اأن يكون موؤ�سرا عليه من 

ال�سلطات اجلمركية فـي ميناء ال�سحن .

املـــادة ) 32 (

ل يجوز تفريغ حمولة ال�سفن وجميع و�سائط النقل املائية الأخرى اإل فـي الدائرة  اأ - 

اجلمركية فـي امليناء . ول يجوز تفريغ اأي ب�ساعة اأو نقلها من �سفينة اإىل اأخرى 

اإل حتت اإ�سراف الدائرة اجلمركية .

يتم التفريغ والنقل من �سفينة اإىل اأخرى وفق ال�سروط املحددة من املدير العام . ب - 
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املـــادة ) 33 (

يكون ربان ال�سفينة اأو وكيلها اأو من ميثله م�سوؤول عن النق�ش فـي عدد القطع اأو الطرود 

املخازن  فـي  الب�سائع  ا�ستالم  اإىل حني  الفرط  الب�سائع  فـي مقدار  اأو  فـي حمتوياتها  اأو 

اأ�سحابها عندما ي�سمح لهم بذلك ، مع مراعاة  اأو من قبل  اأو فـي امل�ستودعات  اجلمركية 

اأحكام املادة )54( من هذا النظام "القانون" .

املـــادة ) 34 (

اإذا حتقـــق نقـــ�ش فـي عـــدد القطــع اأو الطـرود املفرغــة عمــا هــو مــدرج فـي بيــان احلمولــة 

اأو من ميثله بيان �سبب  ال�سفينة  ، فعلى ربان  اأو فـي مقدار الب�سائع الفرط  "املناف�ست" 
هذا النق�ش وتاأييده مب�ستندات تثبت اأنه مت خارج النطاق اجلمركي البحري . واإذا تعذر 

تقدمي هذه امل�ستندات فـي احلال ، يجوز اإعطاء مهلة ل تتجاوز �ستة اأ�سهر لتقدميها بعد 

اأخذ �سمان يكفل حقوق الإدارة .

2 - النقل برا

املـــادة ) 35 (

ويجوز   ، جمركية  دائرة  اأول  فـي  اجلمركية  اإجراءاتها  اإمتام  يجب  برا  الواردة  الب�سائع 

اإحالتها اإىل اإحدى الدوائر اجلمركية الداخلية فـي احلالت التي يراها املدير العام .

املـــادة ) 36 (

ينظم بكل حمولة "املناف�ست" و�سيلة النقل الربية بيان حمولة "منافي�ست" يوقعه  اأ - 

الناقل اأو من ميثله مت�سمنا معلومات كافية عن و�سيلة النقل وحمولتها وجميع 

البيانات الأخرى وفق ال�سروط التي يحددها املدير العام .

على ناقلي الب�سائع اأو من ميثلهم تقدمي بيان احلمولة "املانيف�ست" اإىل الدائرة  ب - 

اجلمركية فور و�سولهم اإليها .

3 - النقل جوا

املـــادة ) 37 (

مع مراعاة ما ن�ست عليه املادة )22( من هذا النظام "القانون" على الطائرات اأن ت�سلك 
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عند اجتيازها حدود الدولة الطرق اجلوية املحددة لها ، واأل تهبط اإل فـي املطارات التي 

فيها دوائر جمركية .

املـــادة ) 38 (

ال�سروط  "مانيف�ست" يوقعه قائد الطائرة وفق  ينظم بكل حمولة الطائرة بيان حمولة 

املبينة فـي الفقرات )اأ - ب - ج - د( من املادة )30( من هذا النظام "القانون" .

املـــادة ) 39 (

على قائد الطائرة اأو من ميثله اأن يقدم بيان احلمولة "املانيف�ست" والقوائم املذكورة فـي 

اإىل  الوثائق  ي�سلم هذه  واأن   ، الإدارة  اإىل موظفي  "القانون"  النظام  املادة )38( من هذا 

الدائرة اجلمركية فور و�سول الطائرة .

املـــادة ) 40 (

ل يجوز تفريغ الب�سائع اأو اإلقاوؤها من الطائرات اأثناء الطريان ، اإل اإذا كان ذلك لزما 

الأحكام  مراعاة  مع   ، بذلك  اجلمركية  الدائرة  اإبالغ  يتم  اأن  على   ، ال�سالمة  لأغرا�ش 

اخلا�سة الواردة فـي القوانني الأخرى ذات العالقة .

الف�سل الثاين 

 الت�سدير

املـــادة ) 41 (

على مالكي و�سائل نقل الب�سائع اأو وكالئهم اأثناء مغادرتهم الدولة - �سواء كانت حمملة 

"املناف�ست" مطابقا لأحكام  بيان احلمولة  الدائرة اجلمركية  اإىل  اأن يقدموا   - اأو فارغة 

الف�سل الأول من هذا الباب ، واحل�سول على ترخي�ش باملغادرة ، ويجوز للمدير ال�ستثناء 

من هذا ال�سرط فـي بع�ش احلالت .

املـــادة ) 42 (

اجلمركية  الدائرة  اإىل  للت�سدير  املعدة  بالب�سائع  التوجه  الب�سائع  م�سدري  على  يجب 

اأن  الربية  احلدود  باجتاه  الناقلني  على  ويحظر   . بالتف�سيل  عنها  والت�سريح  املخت�سة 

يتجاوزوا الدوائر اجلمركية .
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الف�سل الثالث 

 النقل الربيدي

املـــادة ) 43 (

يتم ا�سترياد الب�سائع اأو ت�سديرها عن طريق الربيد وفقا لأحكام هذا النظام " القانون"  

الأخرى  الداخلية  والأنظمة  والقوانني  الدولية  الربيدية  التفاقيات  اأحكام  مراعاة  مع 

النافذة .

الف�سل الرابع

 اأحكام م�سرتكة

املـــادة ) 44 (

يقوم مقامه عدة طرود  ما  اأو  "املانيف�ست"  بيان احلمولة  فـي  تذكر  اأن  ل يجوز  اأ - 

مقفلة وجممعة باأي طريقة كانت على اأنها طرد واحد . ويراعى ب�ساأن امل�ستوعبات 

) احلاويات ( والطبليات واملقطورات التعليمات التي ي�سدرها املدير العام .

ل يجوز جتزئة الإر�سالية الواحدة من الب�سائع ، وللمدير العام اأن ي�سمح لأ�سباب  ب - 

مربرة بالتجزئة ، على األ يرتتب على هذه التجزئة اأي خ�سارة تلحق باخلزينة .

املـــادة ) 45 (

"القانون" واملتعلقة بالنقل بحرا على  ت�سري اأحكام املواد )32 ، 33 ، 34( من هذا النظام 

. ويكون  اأخرى  اإىل  الب�سائع ونقلها من و�سيلة نقل  النقل برا وجوا فيما يتعلق بتفريغ 

ال�سائقون وقائدو الطائرات و�سركات النقل م�سوؤولني عن النق�ش فـي حالة النقل الربي 

واجلوي .

املـــادة ) 46 (

لالإدارة احلق با�ستخدام تبادل املعلومات اإلكرتونيا بالتخلي�ش اجلمركي .
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الباب ال�ساد�س

 مراحل التخلي�س اجلمركي

 الف�سل الأول

البيانات اجلمركية

املـــادة ) 47 (

يجب اأن يقدم للدائرة اجلمركية عند تخلي�ش اأي ب�ساعة - ولو كانت معفاة من ال�سرائب 

" الر�سوم" اجلمركية - بيان جمركي تف�سيلي وفقا للنماذج املعتمدة فـي اإطار دول املجل�ش 
يت�سمن جميع املعلومات التي متكن من تطبيق الأنظمة اجلمركية وا�ستيفاء ال�سرائب 

"الر�سوم" اجلمركية امل�ستحقة ولأغرا�ش اإح�سائية .
املـــادة ) 48 (

مع مراعاة ما ورد فـي الفقرة "1" من املادة )27( من هذا النظام " القانون" يحدد املدير العام 

الوثائق التي يجب اأن ترفق مع البيانات اجلمركية واملعلومات التي يجب اأن تت�سمنها هذه 

الوثائق واأن ي�سمح باإمتام اإجراءات التخلي�ش فـي حالة عدم اإبراز اأي وثيقة من الوثائق 

املطلوبــة لقـــاء �سمانـــات نقديـة اأو م�سرفيــة اأو تعهـد خطــي باإح�ســار هـذه الوثائــق وفقـــا 

لل�سروط التي يحددها .

املـــادة ) 49 (

ل يجوز تعديل ما ورد فـي البيانات اجلمركية بعد ت�سجيلها ، وملقدم البيان اجلمركي اأن 

يتقدم للمدير بطلب خطي للت�سحيح قبل اإحالة البيان اجلمركي للمعاينة .

املـــادة ) 50 (

البيان  تقدمي  قبل  ب�سائعهم  على  الطالع  ميثلهم  من  اأو  الب�سائع  لأ�سحاب  يجوز 

اجلمركي واأخذ عينات منها عند القت�ساء وذلك بعد احل�سول على اإذن من املدير وحتت 

اإ�سراف الدائرة اجلمركية ، وتخ�سع هذه العينات لل�سرائب "الر�سوم " اجلمركية املقررة .
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املـــادة ) 51 (

ل يجوز لغري اأ�سحاب الب�سائع اأو من ميثلهم الطالع على البيانات وامل�ستندات اجلمركية 

وت�ستثنى من ذلك اجلهات الق�سائية اأو الر�سمية املخت�سة .

الف�سل الثاين 

 معاينة الب�سائع

املـــادة ) 52 (

اجلمركية  البيانات  ت�سجيل  بعد  جزئيا  اأو  كليا  الب�سائع  مبعاينة  املخت�ش  املوظف  يقوم 

ح�سب التعليمات التي ي�سدرها املدير .

املـــادة ) 53 (

اأ - جتري معاينة الب�سائع فـي الدائرة اجلمركية وي�سمح فـي بع�ش احلالت باإجرائها 

خارج هذه الدائرة وفقا للقواعد التي يحددها املدير العام .

يكون نقل الب�سائع اإىل مكان املعاينة وفتح الطرود واإعادة تغليفها وكل الأعمال  ب - 

الأخرى التي تقت�سيها املعاينة على نفقة مالك الب�ساعة ، ويكون م�سوؤول عنها 

حتى و�سولها اإىل مكان املعاينة .

الأماكــن  فـي  اأو  اجلمركيــة  املخــازن  فـي  و�سعــت  التــي  الب�سائــع  نقـــل  يجــوز  ل  ج - 

املحــددة للمعاينة دون موافقة الدائرة اجلمركية . 

يكـــون العاملـــون فـي نقـــل الب�سائـــع وتقدميهـــا للمعاينـة مقبولني مـــن الدائـــرة  د - 

اجلمركية .

ل يجوز لأي �سخ�ش دخول املخازن وامل�ستودعات اجلمركية واحلظائر وال�سقائف  هـ - 

دون  للمعاينة  املعدة  والأماكن  اإيداعها  اأو  الب�سائع  لتخزين  املعدة  وال�ساحات 

موافقة الدائرة اجلمركية .

املـــادة ) 54 (

ل جترى املعاينة اإل بح�سور مالك الب�ساعة اأو من ميثله ، وعند ظهور نق�ش فـي حمتويات 

الطرود حتدد امل�سوؤولية ب�سدده على ال�سكل التايل :
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اإذا كانت الب�ساعة قد دخلت املخازن اجلمركية وامل�ستودعات �سمن طرود بحالة   - 1

ظاهرية �سليمة يتاأكد معها حدوث النق�ش فـي حمتوياتها فـي بلد امل�سدر قبل 

ال�سحن ، ي�سرف النظر عن مالحقة هذا النق�ش .

طرود  �سمن  امل�ستودعات  اأو  اجلمركية  املخازن  اإىل  الداخلة  الب�ساعة  كانت  اإذا   - 2

هــــذه  عــــن  امل�سوؤولـــة  اجلهــــة  علــــى  وجب   ، �سليمــــة  غيــــر  ظاهريــــة  حالــــة  فـي 

فـي  احلالة  هذه  باإثبات  الناقلة  ال�سركة  مع  تقوم  اأن  امل�ستودعات  اأو  املخـــــازن 

حم�سر ال�ستالم والتحقق من وزنها وحمتوياتها وعددها . وعلى هذه اجلهة اأن 

تتخذ التدابري الالزمة ل�سالمة حفظها ، وتقع امل�سوؤولية فـي هذه احلالة على 

الناقل ما مل يكن ثمة حتفظ على بيان احلمولة "املانيف�ست" موؤ�سرا من جمرك 

بلد امل�سدر ، وي�سرف النظر فـي هذه احلالة عن املالحقة .

مو�سع  اأ�سبحت  ثم  �سليمة  ظاهرية  بحالة  طرود  �سمن  الب�ساعة  دخلت  اإذا   - 3

�سبهة بعد دخولها املخازن اجلمركية وامل�ستودعات ، فتقع امل�سوؤولية على اجلهة 

امل�سوؤولة عن امل�ستودعات فـي حال وجود نق�ش اأو تبديل .

املـــادة ) 55 (

للدائرة اجلمركية احلق فـي فتح الطرود ملعاينتها عند ال�ستباه بوجود ب�سائع ممنوعة 

اإذا  اأو من ميثله  اأو خمالفة ملا هو وارد فـي الوثائق اجلمركية فـي غياب مالك الب�ساعة 

امتنع عن ح�سور املعاينة فـي الوقت املحدد رغم اإبالغه . وعند ال�سرورة جتري الدائرة 

اجلمركية املعاينة قبل تبليغ مالك الب�ساعة اأو من ميثله من قبل جلنة ت�سكل لهذا الغر�ش 

بقرار من املدير العام ، وحترر حم�سرا بنتيجة املعاينة .

املـــادة ) 56 (

للدائرة اجلمركية احلق فـي حتليل الب�سائع لدى اجلهات املخت�سة للتحقق من  اأ - 

نوع الب�ساعة اأو موا�سفاتها اأو مطابقتها ملا ت�سمح به القوانني والأنظمة .

تخ�سع الب�سائع التي يقت�سي ف�سحها توافر �سروط وموا�سفات خا�سة لإجراء  ب - 

التحليل اأو املعاينة ، وللمدير حق الإفراج عنها لقاء ال�سمانات الالزمة التي تكفل 

عدم الت�سرف بها اإل بعد ظهور نتيجة التحليل .
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للمدير العام الأمر باإتالف الب�سائع التي يثبت من املعاينة اأو التحليل اإنها م�سرة  ج - 

اأو غيــــر مطابقـــــة للموا�سفات املعتمـــدة ، وذلك علــى نفقــة اأ�سحابهـــا وبح�سورهــم 

اإذا ا�ستوجب الأمر ذلك ، ويحرر  اأو من ميثلهم ، ويعاد ت�سديرها اإىل م�سدرها 

بذلك املح�سر الالزم .

املـــادة ) 57 (

اأظهرت  واإذا   ، اجلمركي  البيان  ملحتويات  وفقا  اجلمركية  "الر�سوم"  ال�سريبة  ت�ستوفى 

نتيجة املعاينة فرقا بينها وبني ما جاء فـي البيان اجلمركي فت�ستوفـى ال�سريبة "الر�سوم" 

اجلمركية على اأ�سا�ش هذه النتيجة مع عدم الإخالل بحق اجلمارك فـي ا�ستيفاء الغرامات 

امل�ستحقة عند القت�ساء وفقا لحكام هذا النظام "القانون" .

املـــادة ) 58 (

اإذا مل يكن بو�سع الدائرة اجلمركية التاأكد من �سحة حمتويات البيان اجلمركي عن طريق 

فح�ش الب�ساعة اأو امل�ستندات املقدمة ، فلها اأن تقرر اإيقاف املعاينة وطلب امل�ستندات التي 

توفر عنا�سر الإثبات الالزمة .

املـــادة ) 59 (

للدائرة اجلمركية اإعادة املعاينة وفقا لأحكام املواد من ) 52- 56 ( من هذا النظام "القانون" .

الف�سل الثالث 

اأحكام خا�سة بامل�سافرين

املـــادة ) 60 (

يتم الت�سريح واملعاينة فـي الدوائر اجلمركية املخت�سة عما ي�سطحبه امل�سافرون اأو يعود 

اإليهم ، وفق الأ�سول والقواعد التي يحددها املدير العام .

الف�سل الرابع

 الف�سل فـي القيمة

املـــادة ) 61 (

ت�سكل جلنة للف�سل فـي القيمة من موظفي الإدارة مبوجب قرار من املدير العام . وتكون 
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قيمة  حول  العالقة  واأ�سحاب  اجلمركية  الدائرة  بني  تن�ساأ  التي  اخلالفات  حل  مهمتها 

بحق  الإخالل  ودون   . اخلربة  ذوي  من  تراه  مبن  ال�ستعانة  ولها   ، امل�ستوردة  الب�سائع 

امل�ستورد باللجوء اإىل الق�ساء ، يحق للم�ستورد اأن يتظلم من قرارات زيادة قيمة الب�ساعة 

اأمــام جلنـــة القيمــــة ، وذلك خالل خم�سـة ع�سر يومـا من تاريخ ت�سجيـل البيـان اجلمركـي 

اأو من تاريخ اإعالمه بالقيمة التي قدرتها الإدارة للب�ساعة بكتاب م�سجل بعلم الو�سول . 

وتكون قرارات هذه اللجنة بالأغلبية ونافذة بعد ت�سديق املدير العام عليها . ويجب اإبالغ 

امل�ستورد كتابة بالقرار الذي اأ�سدرته اللجنة فـي تظلمه ، ويكون قرارها م�سببا .

املـــادة ) 62 (

اإذا ن�ساأ خالف بني املوظف اجلمركي املخت�ش ومالك الب�ساعة حول قيمة الب�ساعة  اأ - 

لختالف نوعها اأو من�سئها اأو ل�سبب اآخر ، يحال الأمر اإىل املدير ، فاإذا اأقر راأي 

املوظف اجلمركي ومل يقبل به مالك الب�ساعة ، فيتم اإحالة الأمر اإىل املدير العام 

لت�سوية اخلالف اأو اإحالته اإىل جلنة الف�سل فـي القيمة .

معر�سة  تكون  ل  التي  ب�ساأنها  املختلف  الب�سائع  عن  الإفراج  فـي  احلق  للمدير  ب - 

للمنع بعد ا�ستيفاء �سمان مايل بقيمة ال�سريبة "الر�سوم" اجلمركية وفقا لتقدير 

حالت  فـي  موؤقتة  ب�سفة  الب�ساعة  من  بعينات  ويحتفظ   . اجلمركية  الدائرة 

بعد  الب�ساعة  ملالك  العينات  هذه  وتعاد   ، احلاجة  وقت  اإليها  للرجوع  ال�سرورة 

النتهاء منها ما مل ت�ستهلك فـي اأغرا�ش الفح�ش والتحليل .

الف�سل اخلام�س

تاأدية ال�سرائب "الر�سوم" اجلمركية والر�سوم الأخرى والإفراج عن الب�سائع

املـــادة ) 63 (

تكون الب�سائع رهن ال�سرائب "الر�سوم" اجلمركية ، ول ميكن الإفراج عنها اإل  اأ - 

بعد اإمتام الإجراءات اجلمركية عليها وتاأدية ال�سرائب "الر�سوم" اجلمركية واأي 

ر�سم اآخر عنها وفقا لأحكام هذا النظام "القانون" .

اأو من يفو�سونهم ر�سميا وفق الإجراءات التي  يكون ت�سليم الب�سائع لأ�سحابها  ب - 

يحددها املدير العام .
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املـــادة ) 64 (

على املوظفني املكلفني با�ستيفاء ال�سرائب "الر�سوم" اجلمركية اأن يحرروا اإي�سال ر�سميا 

با�سم امل�ستورد وفق النموذج الذي يحدده الوزير اأو اجلهة املخت�سة .

املـــادة ) 65 (

و�سروط  �سمانات  لقاء  الب�سائع  ل�سحب  تدابري  اتخاذ  يجوز  الطوارئ  حالة  اإعالن  عند 

خا�سة حتدد بقرار من الوزير اأو اجلهة املخت�سة .

املـــادة ) 66 (

قبل  الب�سائع  بف�سح  ال�سماح  العام  املدير  يحددها  التي  والقواعد  ال�سروط  �سمن  يجوز 

تاأدية ال�سرائب "الر�سوم" اجلمركية عنها وبعد اإمتام الإجراءات اجلمركية عليها مبوجب 

�سمانات م�سرفية اأو نقدية اأو م�ستنديه .

الباب ال�سابع

الأو�ساع املعلقة لل�سرائب 

"الر�سوم" اجلمركية ورد ال�سرائب "الر�سوم" اجلمركية
الف�سل الأول

 اأحكام عامة

املـــادة ) 67 (

يجوز اإدخال الب�سائع ونقلها اإىل اأي مكان اآخر داخل الدولة دون تاأدية ال�سرائب "الر�سوم" 

من  عليها  يرتتب  ما  يعادل  م�سرفـي  �سمان  اأو  نقدية  كفالة  تقدمي  ب�سرط  اجلمركية 

�سرائب "ر�سوم" جمركية وفق التعليمات التي ي�سدرها املدير العام .

املـــادة ) 68 (

يفرج عن الكفالت النقدية وال�سمانات امل�سرفية والتعهدات ا�ستنادا اإىل �سهادات الإبراء 

وفق ال�سروط التي يحددها املدير العام .
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الف�سل الثاين

 الب�سائع العابرة ) ترانزيت (

املـــادة ) 69 (

املوحدة  القت�سادية  التفاقية  واأحكام  "القانون"  النظام  هذا  )67( من  املادة  مراعاة  مع 

لدول املجل�ش ، ي�سمح بعبور الب�سائع ) ترانزيت ( لأرا�سي دول املجل�ش وفق اأحكام الأنظمة 

والتفاقيات الدولية النافذة .

املـــادة ) 70 (

ل ي�سمح باإجراء عمليات العبور )الرتانزيت ( اإل فـي الدوائر اجلمركية املرخ�ش لها بذلك .

املـــادة ) 71 (

بالعبور  الب�سائع  نقل  يتم   ، النافذة  والدولية  الإقليمية  التفاقيات  اأحكام  مراعاة  مع 

وفق  الناقل  م�سوؤولية  وعلى  النقل  و�سائط  ومبختلف  املعينة  الطرق  على  )ترانزيت( 

النقل  اإجراء  التي ميكن  وامل�سالك  الطرق  ، وحتدد  العام  املدير  التي ي�سدرها  التعليمات 

عليها بطريق العبور ) الرتانزيت ( و�سروط هذا النقل بقرار من الوزير اأو اجلهة املخت�سة .

املـــادة ) 72 (

يجوز فـي حالة النقل من دائرة جمركية اإىل اأخرى اإعفاء اأ�سحاب العالقة من تقدمي بيان 

تف�سيلي فـي مركز الدخول ، وتتم الإحالة وفق امل�ستندات وال�سروط التي يحددها املدير 

العام .

املـــادة ) 73 (

"الر�سوم"  ال�سرائب  تعليق  لتنظيم  الالزمة  القرارات  املخت�سة  اجلهة  اأو  الوزير  ي�سدر 

اجلمركية على جميع اأنواع النقل بطريق العبور ) الرتانزيت ( الأخرى .

الف�سل الثالث

  امل�ستودعات

املـــادة ) 74 (

تن�ساأ م�ستودعات داخل الدائرة اجلمركية اأو خارجها بقرار من الوزير اأو اجلهة املخت�سة ، 

وي�سع املدير العام القواعد وال�سروط املنظمة لذلك .
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املـــادة ) 75 (

تاأدية  دون  خارجها  اأو  اجلمركية  الدائرة  داخل  امل�ستودعات  فـي  الب�سائع  اإيداع  يجوز 

ال�سرائب "الر�سوم" اجلمركية عليها وفقا للقواعد وال�سروط التي يحددها املدير العام .

املـــادة ) 76 (

الهيئات  تديرها  التي  امل�ستودعات  على  اجلمركية  والرقابة  الإ�سراف  فـي  احلق  لالإدارة 

الأخرى وفقا لأحكام هذا النظام "القانون" والأنظمة "القوانني" الأخرى النافذة .

الف�سل الرابع

 املناطق والأ�سواق احلرة

املـــادة ) 77 (

وال�سروط  القواعد  وحتدد  دولة  لكل  القانونية  بالأداة  احلرة  والأ�سواق  املناطق  تن�ساأ 

والإجراءات اجلمركية اخلا�سة بها بقرار من الوزير اأو اجلهة املخت�سة .

املـــادة ) 78 (

مع مراعاة اأحكام املادتني )79 و 80( من هذا النظام "القانون" ميكن اإدخال جميع  اأ - 

الب�سائع الأجنبية من اأي نوع كانت واأيا كان من�سوؤها اإىل املناطق والأ�سواق احلرة 

واإخراجها منها اإىل خارج البالد اأو اإىل مناطق واأ�سواق حرة اأخرى دون اأن تخ�سع 

لل�سرائب والر�سوم اجلمركية .

املناطق  اإىل  البالد  داخل  من  ت�سديرها  املعاد  الأجنبية  الب�سائع  اإدخال  يجوز  ب - 

والأ�سواق احلرة ، على اأن تخ�سع لقيود الت�سدير والإجراءات اجلمركية املتبعة 

فـي حالة اإعادة الت�سدير .

ل تخ�سع الب�سائع املوجودة فـي املناطق والأ�سواق احلرة لأي قيد من حيث مدة  ج - 

بقائها فيها .

املـــادة ) 79 (

الب�سائع املدرجة فـي بيان احلمولة "املانيف�ست" بر�سم الوارد ل يجوز نقلها اأو اإدخالها اإىل 

املناطق والأ�سواق احلرة اإل مبوافقة املدير العام و�سمن ال�سروط وال�سوابط التي يقرها .
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املـــادة ) 80 (

يحظر دخول الب�سائع التالية اإىل املناطق والأ�سواق احلرة :

الب�سائـع القابلــة لال�ستعــال ، عــدا املحروقــات الالزمـة للت�سغيـل التـي ت�سمـح بهــا   - 1

اجلهة امل�سرفة على املناطق والأ�سواق احلرة �سمن ال�سروط التي حتددها اجلهات 

املخت�سة .

املواد امل�سعة .  - 2

الأ�سلحة احلربية والذخائر واملتفجرات اأيا كان نوعها اإل برتخي�ش من اجلهات   - 3

املخت�سة .

الب�سائع املخالفة لالأنظمة املتعلقة بحماية امللكية التجارية وال�سناعية والأدبية   - 4

والفنية ، وال�سادر بها قرارات من اجلهات املخت�سة .

املخدرات على اختالف اأنواعها وم�ستقاتها .  - 5

الب�سائع التي من�سوؤها بلد تقرر مقاطعته اقت�ساديا .  - 6

الب�سائع املمنوع دخولها البالد ، وحتدد كل دولة قائمة بهذه الب�سائع .  - 7

املـــادة ) 81 (

الب�سائع  عن  احلرة  والأ�سواق  املناطق  فـي  التفتي�ش  باأعمال  القيام  اجلمركية  للدائرة 

املمنوع دخولها اإليها كما يجوز لها تدقيق امل�ستندات والك�سف على الب�سائع لدى ال�ستباه 

بوجود عمليات تهريب .

املـــادة ) 82 (

على اإدارة املناطق والأ�سواق احلرة اأن تقدم اإىل الإدارة عند الطلب قائمة بالب�سائع التي 

تدخل املناطق احلرة والب�سائع التي تخرج منها .

املـــادة ) 83 (

اأ�سواق حرة  اأو  مناطق  اإىل  احلرة  والأ�سواق  املناطق  فـي  املوجودة  الب�سائع  نقل  يجوز  ل 

اأخرى اأو خمازن اأو م�ستودعات اإل وفق الكفالت والتعهدات والإجراءات التي يحددها املدير 

العام .
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املـــادة ) 84 (

يجرى �سحب الب�سائع من املناطق والأ�سواق احلرة اإىل داخل البالد وفقا لأحكام الأنظمة 

املعمول بها وطبقا للتعليمات التي ي�سدرها املدير العام .

املـــادة ) 85 (

الب�سائع  معاملة  اجلمركية  الدائرة  اإىل  احلرة  املناطق  من  اخلارجة  الب�سائع  تعامل 

الأجنبية حتى ولو ا�ستملت على مواد اأولية حملية اأو على اأ�سناف �سبق تاأدية ال�سرائب 

"الر�سوم" اجلمركية عنها قبل اإدخالها اإىل املناطق احلرة .
املـــادة ) 86 (

ي�سمح لل�سفن الوطنية والأجنبية اأن تتزود من املناطق احلرة بجميع املعدات البحرية التي 

حتتاج اإليها .

املـــادة ) 87 (

اإدارة املناطق والأ�سواق احلرة م�سوؤولة عن جميع املخالفات التي يرتكبها موظفوها  تعد 

الأنظمة  جميع  فيها  نافذة  وتبقى   ، م�سروعة  غري  ب�سورة  منها  الب�سائع  ت�سرب  وعن 

والتعليمات املتعلقة بالأمن وال�سحة العامة وبقمع التهريب والغ�ش .

املـــادة ) 88 (

تعامل الب�سائع الواردة من املناطق والأ�سواق احلرة اإىل داخل الدولة اأو خارجها معاملة 

الب�سائع الأجنبية .

الف�سل اخلام�س

 الإدخال املوؤقت

املـــادة ) 89 (

مع مراعاة الأحكام الواردة فـي هذا الف�سل والتفاقية القت�سادية املوحدة لدول املجل�ش ، 

والتفاقيات الدولية الأخرى النافذة ، ي�سمح بدخول الب�سائع اإدخال موؤقتا دون ا�ستيفاء 

ال�سرائب"الر�سوم" اجلمركية عليها وفق ال�سروط التي حتددها الالئحة التنفيذية .
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املـــادة ) 90 (

للمدير العام اأن مينح الإدخال املوؤقت ملا يلي :

العملية والعلمية  التجارب  اأو لإجراء  امل�ساريع  الثقيلة لإجناز  الآليات واملعدات   - 1

العائدة لتلك امل�ساريع .

الب�سائع الأجنبية الواردة بق�سط اإكمال ال�سنع .  - 2

ما ي�ستورد موؤقتا للمالعب وامل�سارح واملعار�ش وما مياثلها .  - 3

الآلت واملعدات والأجهزة التي ترد اإىل البالد بق�سد اإ�سالحها .  - 4

الأوعية والأغلفة الواردة مللئها .  - 5

احليوانات الداخلة بق�سد الرعي .  - 6

العينات التجارية بق�سد العر�ش .  - 7

احلالت الأخرى التي ت�ستدعي ذلك .  - 8

ويعاد ت�سدير الأ�سناف املن�سو�ش عليها فـي هذه املادة اأو يتم اإيداعها فـي املنطقة احلرة 

الالئحة  حتددها  التي  املوؤقت  الإدخال  فرتة  خالل  امل�ستودعات  اأو  اجلمركية  الدوائر  اأو 

التنفيذية .

املـــادة ) 91 (

الأخرى  الدولية  والتفاقيات  املجل�ش  املوحدة لدول  القت�سادية  التفاقية  اأحكام  تراعى 

النافـــذة اخلا�ســــة بالإدخـــال املوؤقـــت لل�سيـــارات وفــق التعليمــات التـي ت�سدرهــا الالئحـــة 

التنفيذية .

املـــادة ) 92 (

ل يجــــوز ا�ستعمــــال املــواد والأ�سنــاف التــي تــم ف�سحهــا بالإدخــال املوؤقــت اأو تخ�سي�سهـــا 

فـي  عنها  و�سرح  اأجلها  من  ا�ستوردت  التي  والغايات  الأغرا�ش  غري  فـي  بها  الت�سرف  اأو 

البيانات املقدمة .

املـــادة ) 93 (

لل�سرائب  يخ�سع  املوؤقت  بالإدخال  ف�سحت  التي  الب�سائع  اإخراج  عند  يظهر  نق�ش  كل 

"الر�سوم" اجلمركية امل�ستحقة عليها وقت اإدخالها .
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املـــادة ) 94 (

حتدد الالئحة التنفيذية �سروط التطبيق العملي لو�سع الإدخال املوؤقت وال�سمانات الواجب 

تقدميها .

الف�سل ال�ساد�س

اإعادة الت�سدير

املـــادة ) 95 (

يجـــوز اإعـــادة ت�سديـــر الب�سائـع الداخلـــة اإلـــى البـــالد التـــي لـــم ت�ستـــوف عنهـــا ال�سرائـــب 

اأو اإىل املنطقة احلرة وفق الإجراءات وال�سمانات التي  " اجلمركية اإىل اخلارج  "الر�سوم 
حتددها الالئحة التنفيذية .

املـــادة ) 96 (

يجوز الرتخي�ش فـي بع�ش احلالت بنقل الب�سائع من �سفينة اإىل اأخرى اأو �سحب الب�سائع 

التي مل يجر اإدخالها اإىل امل�ستودعات اجلمركية من الأر�سفة اإىل ال�سفن �سمن ال�سروط 

التي يحددها املدير العام .

الف�سل ال�سابع

 رد ال�سرائب "الر�سوم" اجلمركية

املـــادة ) 97 (

ترد كليا اأو جزئيا ال�سرائب "الر�سوم" اجلمركية امل�ستوفاة عن الب�سائع الأجنبية فـي حالة 

اإعادة ت�سديرها ، وفق اللوائح وال�سروط التي حتددها الالئحة التنفيذية .

الباب الثامن

 الإعفاءات

الف�سل الأول

 الب�سائع املعفاة من ال�سرائب "الر�سوم" اجلمركية

املـــادة ) 98 (

تعفى من ال�سرائب "الر�سوم" اجلمركية مبوجب هذا النظام "القانون" الب�ساعة املتفق 

على اإعفائها فـي التعرفة اجلمركية املوحدة لدول املجل�ش .
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الف�سل الثاين

 الإعفاءات الدبلوما�سية

املـــادة ) 99 (

يعفى من ال�سرائب "الر�سوم " اجلمركية ب�سرط املعاملة باملثل ما يرد للهيئات الدبلوما�سية 

والقن�سلية واملنظمات الدولية وروؤ�ساء واأع�ساء ال�سلكني الدبلوما�سي و القن�سلي املعتمدين 

لدى الدولة ، وذلك وفق التفاقيات الدولية والقوانني والقرارات النافذة .

املـــادة ) 100 (

ل يجوز الت�سرف بالب�سائع املعفاة مبوجب املادة )99( من هذا النظام "القانون"  اأ - 

ت�سرفا يغاير الهدف الذي اأعفيت من اأجله ، اأو التنازل عنها ، اإل بعد اإعالم الإدارة 

وتاأدية ال�سرائب "الر�سوم" اجلمركية امل�ستحقة .

ل جتب ال�سرائب "الر�سوم" اجلمركية اإذا ت�سرف امل�ستفيد فيما اأعفي عمال باملادة  ب - 

)99( من هذا النظام "القانون" بعد ثالث �سنوات من تاريخ الف�سح من الدائرة 

اجلمركية ، ب�سرط املعاملة باملثل .

ل يجوز الت�سرف فـي ال�سيارة املعفاة قبل م�سي ثالث �سنوات على تاريخ اإعفائها  ج - 

اإل فـي احلالت التالية :

انتهاء مهمة الع�سو الدبلوما�سي اأو القن�سلي امل�ستفيد من الإعفاء فـي البالد .   - 1

اإ�سابة ال�سيارة بعد اإعفائها بحادث يجعلها غري مالئمة ملقت�سيات ا�ستعمال   - 2

الع�سو الدبلوما�سي اأو القن�سلي بناء على تو�سية م�سرتكة من اإدارة املرور 

والإدارة .

هذه  فـي  وي�سرتط   ، اآخر  ع�سو  اإىل  قن�سلي  اأو  دبلوما�سي  ع�سو  من  البيع   - 3

احلالة اأن يكون املتنازل له متمتعا بحق الإعفاء .

املـــادة ) 101 (

يبداأ حق الإعفاء بالن�سبة لالأ�سخا�ش امل�ستفيدين منه مبوجب املادة )99( من هذا النظام 

"القانون " اعتبارا من تاريخ مبا�سرتهم العمل فـي مقار عملهم الر�سمي بالبالد .
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الف�سل الثالث

 الإعفاءات الع�سكرية

املـــادة ) 102 (

يعفى من ال�سرائب " الر�سوم " اجلمركية ما ي�ستورد للقوات امل�سلحة وقوى الأمن الداخلي 

بجميع قطاعاتها من ذخائر واأ�سلحة وجتهيزات وو�سائط نقل ع�سكرية وقطعها واأي مادة 

اأخرى بقرار من جمل�ش الوزراء اأو من اجلهة املخولة بذلك فـي كل دولة .

الف�سل الرابع

 الأمتعة ال�سخ�سية والأدوات املنزلية

املـــادة ) 103 (

املنزلية  والأدوات  ال�سخ�سية  الأمتعة  اجلمركية  "الر�سوم"  ال�سرائب  من  تعفى  اأ - 

القادمون  والأجانب  اخلارج  فـي  املقيمون  املواطنون  يجلبها  التي  امل�ستعملة 

التي  وال�سوابط  لل�سروط  الإعفاء  هذا  ويخ�سع  مرة  لأول  البالد  فـي  لالإقامة 

يحددها املدير العام .

تعفى من ال�سرائب "الر�سوم" اجلمركية الأمتعة ال�سخ�سية والهدايا التي بحوزة  ب - 

األ تكون ذات �سفة جتارية واأن تكون وفقا لل�سروط وال�سوابط  امل�سافرين على 

التي حتددها الالئحة التنفيذية . 

الف�سل اخلام�س

م�ستلزمات اجلمعيات اخلريية

املـــادة ) 104 (

"الر�سوم" اجلمركية وفق ال�سوابط  تعفى م�ستلزمات اجلمعيات اخلريية من ال�سرائب 

وال�سروط التي حتددها الالئحة التنفيذية .

الف�سل ال�ساد�س

الب�سائــع املعــــادة

املـــادة ) 105 (

تعفى من ال�سرائب "الر�سوم" اجلمركية ما يلي :
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الب�سائع ذات املن�ساأ الوطني املعادة التي �سبق ت�سديرها .  - 1

اإىل  اإعادة ت�سديرها  �سبق  اأنه  البالد والتي تثبت  اإىل  املعادة  الأجنبية  الب�سائع   - 2

اخلارج اإذا اأعيدت خالل �سنة واحدة من تاريخ اإعادة ت�سديرها .

ال�سرائب  ت�ستوفـي  اإ�سالحها  اأو  �سنعها  لإكمال  موؤقتا  �سدرت  التي  الب�سائع   - 3

"الر�سوم" اجلمركية على الزيادة التي طراأت نتيجة لإكمال �سنعها اأو اإ�سالحها 
وفقا لقرار يتخذه املدير العام .

لال�ستفادة  توافرها  الواجب  ال�سروط  بقرار  املخت�سة  اجلهة  اأو  الوزير  ويحدد 

من اأحكام هذه املادة .

الف�سل ال�سابع

 اأحكام م�سرتكة

املـــادة ) 106 (

تطبق اأحكام الإعفاءات الواردة فـي هذا الباب على الب�سائع التي ي�سملها الإعفاء  اأ - 

�سواء ا�ستوردت بطريق مبا�سر اأم غري مبا�سر اأو �سراوؤها من امل�ستودعات اجلمركية 

اأو املناطق احلرة ، على اأن تراعى ال�سروط التي ت�سعها الإدارة .

خا�سعة  اأهي   ، الباب  هذا  فـي  عليها  املن�سو�ش  الب�سائع  حول  خالف  وقع  اإذا  ب - 

لل�سرائب " الر�سوم " اجلمركية اأم معفاة منها ، يبت املدير العام فـي هذا اخلالف .

الباب التا�سع

ر�سوم اخلدمات

املـــادة ) 107 (

تخ�سع الب�سائع التي تو�سع فـي ال�ساحات وامل�ستودعات التابعة للدائرة اجلمركية  اأ - 

لر�سوم التخزين واملناولة والتاأمني واخلدمات الأخرى التي تقت�سيها عملية خزن 

الب�سائع ومعاينتها وفقا للمعدلت املقررة ، ول يجوز باأي حال من الأحوال اأن 

يتجاوز ر�سم التخزين ن�سف القيمة املقدرة للب�ساعة . وفـي حالة اإدارة امل�ستودعات 

من جهات اأخرى فلها ا�ستيفاء هذه الر�سوم وفق الن�سو�ش واملعدلت املقررة بهذا 

ال�ساأن .
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يجوز اإخ�ساع الب�سائع لر�سوم الرت�سي�ش واخلتم والتحليل وجميع ما يقدم لها  ب - 

من خدمات .

حتدد اخلدمات والر�سوم الواردة فـي هذه املادة و�سروط ا�ستيفائها مبوجب قرار  ج - 

ي�سدره الوزير اأو اجلهة املخت�سة . 

الباب العا�سر

 املخل�سون اجلمركيون

املـــادة ) 108 (

اجلمركية  البيانات  اإعداد  يزاول  اعتباري  اأو  طبيعي  �سخ�ش  كل  جمركيا  خمل�سا  يعد 

بتخلي�ش  اخلا�سة  اجلمركية  الإجراءات  واإمتام  اجلمركية  للدائرة  وتقدميها  وتوقيعها 

الب�سائع حل�ساب الغري .

املـــادة ) 109 (

يحق ملواطني دول املجل�ش ) الطبيعيني والعتباريني ( مزاولة مهنة التخلي�ش اجلمركي 

بعد احل�سول على ترخي�ش من الإدارة .

املـــادة ) 110 (

يقبل الت�سريح عن الب�سائع لدى الدائرة اجلمركية واإمتام الإجراءات اجلمركية عليها 

�سواء كان ذلك لال�سترياد اأم للت�سدير اأم العبور "ترانزيت" من :

مالكي الب�سائع اأو ممثليهم املفو�سني من قبلهم ، الذين تتوافر فيهم ال�سروط   - 1

التي يحددها املدير العام ، مبا فـي ذلك �سروط التفوي�ش . 

املخل�سني اجلمركيني املرخ�ش لهم .  - 2

املـــادة ) 111 (

يعد تظهري اإذن الت�سليم ل�سم املخل�ش اجلمركي اأو ممثلي مالكي الب�ساعة تفوي�سا لإمتام 

الإجراءات اجلمركية عليها ، دون حتمل الإدارة اأي م�سوؤولية من جراء ت�سليم الب�ساعة اإىل 

من ظهر له اإذن الت�سليم .

املـــادة ) 112 (

وامل�سدرين  امل�ستوردين  اأمام  تابعيه  واأعمال  اأعماله  عن  م�سوؤول  اجلمركي  املخل�ش  يعد 

واأمام الإدارة وفق اأحكام هذا النظام "القانون" .
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املـــادة ) 113 (

للمدير العام اأن ي�سدر التعليمات الالزمة ملا يلي :

ال�سروط الالزمة ملنح الرتاخي�ش فـي مزاولة مهنة التخلي�ش اجلمركي .  - 1

ال�سروط الالزمة ملنح الرتاخي�ش فـي مزاولة مهنة مندوب املخل�ش اجلمركي .  - 2

اإجراءات اإ�سدار الرتاخي�ش اجلمركية للمخل�ش واملندوب اجلمركي .  - 3

التزامات املخل�ش ومندوب املخل�ش اجلمركي .  - 4

ال�سروط الالزمة لفتح مكاتب التخلي�ش اجلمركي .  - 5

فـي  العمل  مبمار�سة  لهم  ي�سمح  الذين  اجلمركيني  واملندوبني  املخل�سني  عدد   - 6

الدوائر اجلمركية .

الدائرة اجلمركية اأو الدوائر اجلمركية التي ي�سمح للمخل�سني العمل فيها .  - 7

اإجراءات ال�ستغناء عن املخل�سني اجلمركيني ومندوبيهم .  - 8

اإجراءات النتقال ملندوبي املخل�سني اجلمركيني بني مكاتب التخلي�ش اجلمركي .  - 9

10 - اإجراءات �سحب تراخي�ش املخل�سني اجلمركيني ومندوبيهم .

11 - حالت �سطب القيد فـي �سجل الإدارة .

املـــادة ) 114 (

م�سوؤولية  باأية  الإخالل  ، وعدم  "القانون"  النظام  املادة )141( من هذا  ن�ش  مع مراعاة 

مدنية اأو جزائية يقرها هذا النظام "القانون" اأو اأي "نظام" "قانون" اآخر ، للمدير العام 

اأن يفر�ش على املخل�ش ومندوب املخل�ش اجلمركي وذلك بعد اإجراء التحقيق الالزم معه 

مبعرفة اجلهة املخت�سة بالإدارة ومبا يتنا�سب وحجم خمالفته لاللتزامات املفرو�سة عليه 

العقوبات التالية :

الإنذار .  - 1

غرامة مالية ل تتجاوز 5000 ريال �سعودي اأو ما يعادلها من عمالت دول املجل�ش   - 2

الأخرى .

الإيقاف عن العمل ملدة ل تزيد على �سنتني .  - 3

اإلغاء الرخ�سة واملنع من مزاولة املهنة نهائيا .  - 4
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خالل  املخت�سة  اجلهة  اأو  الوزير  لدى  العقوبات  هذه  تطبيق  من  التظلم  ويجوز 

ثالثني يوما من تاريخ اإبالغه بها ويكون قرار الوزير اأو اجلهة املخت�سة قطعيا .

املـــادة ) 115 (

خال�سة  فـيه  يدون  �سنوات  خم�ش  ملدة  ب�سجل  لديه  يحتفظ  اأن  اجلمركي  املخل�ش  على 

املعامالت اجلمركية التي اأجنزها حل�ساب الغري �سمن ال�سروط التي حتددها الإدارة .

ويجب اأن ي�سمل هذا ال�سجل مقدار الر�سوم التي دفعت للدائرة اجلمركية والأجور املدفوعة 

ال�سالحية  اأو من يفو�سه  . وللمدير  املعامالت  اأخرى �سرفت على  واأي نفقة  للمخل�ش 

املطلقة فـي الطالع - فـي اأي وقت - على هذه ال�سجالت دون اأي اعرتا�ش من املخل�ش 

اجلمركي .

الباب احلادي ع�سر

حقوق موظفي الإدارة وواجباتهم

املـــادة ) 116 (

يعد موظفو الإدارة اأثناء قيامهم باأعمالهم من رجال ال�سبط الق�سائي وذلك فـي  اأ - 

حدود اخت�سا�ساتهم .

يعطـــى موظفـــو الإدارة عنـــد تعيينهــم بطاقــة تثبــت طبيعــة عملهــم ، وعليهـــم اأن  ب - 

يربزوها عند الطلب .

على موظفي الإدارة ارتداء الزي الر�سمي املخ�س�ش لهم اأثناء قيامهم بالعمل اإذا  ج - 

كانت طبيعة عملهم تتطلب ذلك .

املـــادة ) 117 (

على ال�سلطات املدنية والع�سكرية وقوى الأمن الداخلي اأن تقدم ملوظفي الإدارة كل م�ساعدة 

للقيام بعملهم مبجرد طلبهم ذلك ، كما يجب على الإدارة التعاون مع اجلهات الر�سمية 

الأخرى .

املـــادة ) 118 (

ي�سمح بحمل ال�سالح ملوظفي اجلمارك الذين تتطلب طبيعة عملهم ذلك ، ويحدد هوؤلء 

املوظفون بقرار من الوزير اأو اجلهة املخت�سة .
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املـــادة ) 119 (

على كل موظف من موظفي الإدارة تنتهي خدماته لأي �سبب كان ، اأن يعيد ما فـي عهدته 

اإىل الإدارة .

املـــادة ) 120 (

احلوافز  العام  املدير  من  اقرتاح  على  بناء  املخت�سة  اجلهة  اأو  الوزير  من  بقرار  يحدد 

والبدلت التي متنح ملوظفي اجلمارك ح�سب طبيعة عملهم ، ويعمل بها بعد اإقرارها من 

جهات الخت�سا�ش .

الباب الثاين ع�سر

 النطاق اجلمركي

املـــادة ) 121 (

تخ�ســع لأحكـــام النطـــاق اجلمركــي ، الب�سائــع املمنوعـــة واملقيــدة واخلا�سعـــة ل�سرائــــب 

"لر�سوم"جمركية مرتفعة وكذلك الب�سائع الأخرى التي يعينها املدير العام بقرار منه . 
وحتدد الالئحة التنفيذية �سروط النقل داخل هذا النطاق وامل�ستندات والإجراءات الالزمة 

لذلك .

الباب الثالث ع�سر

الق�سايا اجلمركية

الف�سل الأول

 التحري عن التهريب

املـــادة ) 122 (

اأ - على موظفي الإدارة مكافحة التهريب ، ولهم فـي �سبيل ذلك اأن يقوموا بالك�سف 

علـــى الب�سائـــع وو�سائـــط النقــل وتفتيــ�ش الأ�سخـــا�ش وفقــا لأحكــام هــذا النظـــام 

"القانون " والأنظمة" القوانني" الأخرى النافذة .
ب - ل يجوز تفتي�ش الن�ساء ذاتيا اإل من قبل مفت�سات جمركيات .

ج - يحق ملوظفي الإدارة فـي حالة وجود دلئل كافية على وجود مواد مهربة ، وبعد 

احل�سول على اإذن من اجلهة املخت�سة ، تفتي�ش اأي بيت اأو خمزن اأو اأي حمل وفقا 

لالأنظمة "القوانني" النافذة .
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لعملهم  ممار�ستهم  عن  النا�سئة  الأ�سرار  م�سوؤولية  الإدارة  موظفو  يتحمل  ل   - د 

الوظيفي على الوجه املطلوب .

املـــادة ) 123 (

ملوظفي الإدارة املخولني احلق فـي ال�سعود اإىل جميع ال�سفن املوجودة فـي املوانئ املحلية 

والداخلة اإليها اأو اخلارجة منها واأن يبقوا فيها حتى تفرغ حمولتها ولهم تفتي�ش جميع 

اأجزاء ال�سفينة .

املـــادة ) 124 (

ملوظفي الإدارة املخولني احلق فـي ال�سعود اإىل ال�سفن داخل النطاق اجلمركي لتفتي�سها 

اأو املطالبة بتقدمي بيان احلمولة "املانيف�ست" وغريه من امل�ستندات املتوجبة وفق اأحكام 

هذا النظام "القانون" ولهم احلق فـي حالة المتناع عن تقدمي امل�ستندات اأو عدم وجودها 

الالزمة ل�سبط  التدابري  يتخذوا جميع  اأن  اأو ممنوعة  ب�سائع مهربة  بوجود  وال�ستباه 

تلك الب�سائع ، ومن ثم اقتياد ال�سفينة اإىل اأقرب دائرة جمركية .

املـــادة ) 125 (

لالإدارة اتخاذ الإجراءات املنا�سبة للتحري عن التهريب داخل الدائرة اجلمركية وخارجها 

وفق القواعد التي يحددها الوزير اأو اجلهة املخت�سة .

املـــادة ) 126 (

ب�ساأن  اجلمركية  املخالفات  وحتقيق  الب�سائع  وحجز  التهريب  عن  التحري  اإجراء  يجوز 

جميع الب�سائع على امتداد اأرا�سي الدولة فـي احلالت التالية :

فـي النطاقني اجلمركيني الربي والبحري .  - 1

اخلا�سعة  الأماكن  جميع  وفـي  واملطارات  املوانئ  وفـي  اجلمركية  الدوائر  فـي   - 2

للرقابة اجلمركية .

خــــارج النطاقيـــن اجلمركييـــن البــري والبحــري عنــد متابعــة الب�سائــع املهربـــة   - 3

ومطاردتها مطاردة متوا�سلة من قبل امل�سوؤولني عن ذلك بعد اأن �سوهدت �سمن 

النطاق فـي و�سع ي�ستدل منه على ق�سد تهريبها .
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املـــادة ) 127 (

ملوظفي الإدارة احلق فـي الإطالع على الأوراق وامل�ستندات وال�سجالت و املرا�سالت والعقود 

التجارية والوثائق اأيا كان نوعها ، املتعلقة ب�سورة - مبا�سرة اأو غري مبا�سرة - بالعمليات 

اجلمركية ، و�سبطها عند وجود خمالفة ، وذلك لدى موؤ�س�سات املالحة والنقل وجميع 

الأ�سخا�ش الطبيعيني والعتباريني الذي لهم �سلة بالعمليات اجلمركية . وعلى املوؤ�س�سات 

والأ�سخا�ش املذكورين حفظ جميع الأوراق امل�سار اإليها مدة خم�ش �سنوات من تاريخ اإمتام 

العمليات اجلمركية .

املـــادة ) 128 (

يجوز ملوظفي الإدارة التحفظ على اأي �سخ�ش اإذا كان لديهم ا�ستباه باأنه ارتكب اأو حاول 

ارتكاب جرمية اأو كان ذا عالقة بارتكاب جرمية من اجلرائم التالية : 

1 - التهريب .

2 - نقل ب�سائع مهربة اأو حيازتها .

الف�سل الثاين

حم�سر ال�سبط

املـــادة ) 129 (

يحرر حم�سر ال�سبط ملخالفات وجرائم التهريب اجلمركي وفق الأ�سول املحددة فـي هذا 

النظام "القانون" .

املـــادة ) 130 (

ينظم حم�سر ال�سبط موظفان على الأقل من اجلمارك حال اكت�ساف املخالفة اأو جرمية 

التهريب ، ويجوز عند ال�سرورة اأن ينظم حم�سر ال�سبط موظف واحد .

املـــادة ) 131 (

يذكر فـي حم�سر ال�سبط ما يلي :

مكان وتاريخ و�ساعة تنظيمه وتاريخه و�ساعته بالأحرف والأرقام .  - 1

اأ�سماء �سابطي الواقعة ومنظمي حم�سر ال�سبط وتوقيعهم وطبيعة اأعمالهم .  - 2
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اأو امل�سوؤولني عـــن التهريــب وجن�سياتهــم و�سفاتهم ومهنهــم  اأ�سمـــاء املخالفيــن   - 3

وعناوينهــم التف�سيلية .

الب�سائع املحجوزة واأنواعها وكمياتها وقيمتها وبندها اجلمركي .  - 4

تف�سيـــل الوقائع واأقـــوال املخالفيــــن اأو امل�سوؤولني عـــن التهريــب واأقــوال ال�سهــود   - 5

فـي حالة وجودهم .

الن�ش فـي حم�سر ال�سبط على اأنه تلي على املخالفني اأو امل�سوؤولني عن التهريب   - 6

احلا�سرين الذين اأيدوه بتوقيعهم اأو رف�سوا ذلك .

جميــع الوثائــق الأخـرى املفيـدة ، وح�سـور املخالفـني اأو امل�سوؤولني عـن التهريـب   - 7

عند جرد الب�سائع اأو امتناعهم عن ذلك .

اإحالة عينات من املادة املهربة امل�سبوطة اإىل جهات الخت�سا�ش للتاأكد من كونها   - 8

مادة ممنوعة .

حتديد اجلهة التي مت ت�سليم املواد املهربة اإليها وتوقيع هذه اجلهة بالت�سليم .  - 9

حتديد اجلهة الأمنية التي اأودع املهرب اأو املهربون لديها و�ساعة الت�سليم  وتاريخه .   - 10

املـــادة ) 132 (

"القانون"  النظام  131 من هذا   -  130 املادتني  املنظم وفق  ال�سبط  يعد حم�سر  اأ - 

يثبت  مل  ما  باأنف�سهم  منظموه  عاينها  التي  املادية  بالوقائع  يتعلق  فيما  حجة 

العك�ش .

ل يعد النق�ش ال�سكلي فـي حم�سر ال�سبط �سببا لبطالنه ، ول ميكن اإعادته اإىل  ب - 

منظميه اإل اإذا كان النق�ش متعلقا بالوقائع املادية .

املـــادة ) 133 (

للدائرة اجلمركية حجز الب�سائع مو�سوع املخالفة اأو جرم التهريب والأ�سياء التي ا�ستعملت 

لإخفائها ، وكذلك و�سائط النقل من اأي نوع كانت كالقوارب وال�سيارات واحليوانات عدا 

البواخر والطائرات واحلافالت العامة املعدة لنقل الركاب اإل اإذا اأعدت خ�سي�سا لغر�ش 

التهريب .

املـــادة ) 134 (

يتم الت�سرف فـي املواد املهربة اأو التي �سرع فـي تهربيها من نوع املخدرات وما فـي حكمها 

وفق الأنظمة والقوانني املعمول بها فـي الدولة .
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الف�سل الثالث

 تدابري احتياطية

الق�سم الأول احلجز الحتياطي

املـــادة ) 135 (

يجـــوز ملحــــرري حم�ســــر ال�سبــط حجــز الب�سائــع مو�ســوع املخالفــة اأو التهريــب  اأ - 

والأ�سياء التي ا�ستعملت لإخفائها وو�سائط النقل و�سبط جميع امل�ستندات وو�سع 

اليد عليها بغية اإثبات املخالفات اأو جرائم التهريب و�سمانا للر�سوم وال�سرائب 

والغرامات .

يجوز للمدير العام - عند القت�ساء - اأن ي�ست�سدر اأمرا من ال�سلطات املخت�سة  ب - 

بتوقيع احلجز التحفظي على اأموال املخالفني وامل�سوؤولني عن التهريب حتت يد 

الغري �سمانا لتح�سيل ال�سرائب والر�سوم اجلمركية والغرامات وتنفيذا للقرارات 

النهائية اأو الأحكام النهائية ال�سادرة بالإلزام باأدائها .

املـــادة ) 136 (

يجوز بقرار من املدير العام عند ال�سرورة و�سمانا حلقوق اخلزينة العامة فر�ش تاأمني 

جمركي على اأموال املكلفني اأو �سركائهم .

املـــادة ) 137 (

ل يجوز القب�ش اإل فـي احلالت التالية :

جرائم التهريب املتلب�ش بها .  - 1

مقاومـــة رجــال اجلمـارك اأو رجـال الأمن التي تعوق �سبط املخالفات اجلمركية   - 2

اأو جرائم التهريب اأو حتقيقها اأو �سبط املتهمني فيها .

وي�سدر قرار القب�ش من موظفي اجلمارك املخولني �سفة ماأموري ال�سبط الق�سائي اأو 

�ساعة من  املخت�سة خالل 24  املحكمة  اإىل  املقبو�ش عليه  . ويقدم  الأمنية  ال�سلطات  من 

وقت القب�ش عليه .
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الق�سم الثاين

منع املخالفني واملتهمني بالتهريب من ال�سفر

املـــادة ) 138 (

يجــــوز للمديـــــر العــــام اأو مــــن يفو�ســــه اأن يطلــــب مـــن ال�سلطــات املخت�ســة منــع املخالفني 

اأو املتهمني بالتهريب من مغادرة البالد فـي حالة عدم كفاية قيمة املواد امل�سبوطة لتغطية 

ال�سرائب والر�سوم والغرامات .

ويلغـى قــرار املنـع اإذا قدم املخالف اأو املتهم بالتهريب كفالة تعادل املبالـغ التي قد يطالب 

بها ، اأو اإذا تبني فيما بعد اأن قيمة املواد امل�سبوطة كافية لتغطية املبالغ املطالب بها .

الف�سل الرابع

املخالفات اجلمركية وعقوباتها

املـــادة ) 139 (

تعد الغرامات اجلمركية املح�سلة وامل�سادرات املن�سو�ش عليها فـي هذا النظام "القانون" 

تعوي�سا مدنيا لالإدارة ول ت�سملها اأحكام العفو العام .

املـــادة ) 140 (

عند تعدد املخالفات ت�ستحق الغرامة عن كل خمالفة على حدة ويكتفى بالغرامة الأ�سد اإذا 

كانت املخالفات مرتبطة ببع�سها على نحو ل يحتمل التجزئة .

املـــادة ) 141 (

فيما عدا احلالت التي تعترب فـي حكم التهريب املن�سو�ش عليها فـي املادة )143( من هذا 

النظام "القانون" ، ومبا ل يتعار�ش ون�سو�ش التفاقيات الدولية النافذة ، تفر�ش غرامة 

مالية وفق القواعد التي حتددها الالئحة التنفيذية لهذا النظام "القانون" على املخالفات 

التالية :

1 - خمالفات ال�سترياد والت�سدير .

2 - خمالفات البيانات اجلمركية .
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3 - خمالفات الب�سائع العابرة "الرتانزيت" .

4 - خمالفات امل�ستودعات .

5 - خمالفات املناطق التي ت�سرف عليها اجلمارك .

6 - خمالفات الإدخال املوؤقت .

7 - خمالفات اإعادة الت�سدير .

8 - اأي خمالفة جمركية اأخرى .

الف�سل اخلام�س

التهريب وعقوباته

الق�سم الأول

 التهريب

املـــادة ) 142 (

التهريب هو اإدخال اأو حماولة اإدخال الب�سائع اإىل البالد اأو اإخراجها اأو حماولة اإخراجها 

منها ب�سورة خمالفة للت�سريعات املعمول بها دون اأداء ال�سرائب "الر�سوم" اجلمركية كليا 

والأنظمة  "القانون"  النظام  هذا  فـي  الواردة  التقييد  اأو  املنع  لأحكام  اأو خالفا  اأو جزئيا 

والقوانني الأخرى .

املـــادة ) 143 (

يدخل فـي حكم التهريب ب�سورة خا�سة ما يلي : 

عدم التوجه بالب�سائع عند الإدخال اإىل اأول دائرة جمركية .  - 1

عدم اإتباع الطرق املحددة فـي اإدخال الب�سائع واإخراجها .  - 2

اأو حتميلهــــا عليهــــا ب�ســــورة مغايــــرة لالأنظمــــة  ال�سفـــن  الب�سائــــع من  تفريـــغ   - 3

فـي الدائرة اجلمركية اأو تفريغها اأو حتميلها فـي النطاق اجلمركي البحري .

خارج  م�سروعة  غري  ب�سورة  عليها  حتميلها  اأو  الطائرات  من  الب�سائع  تفريغ   - 4

املطارات الر�سمية اأو اإلقاء الب�سائع اأثناء النقل اجلوي ، مع مراعاة اأحكام املادة 

)40( من هذا النظام "القانون" .
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عدم الت�سريح فـي الدائرة اجلمركية عن الب�سائع الواردة اأو ال�سادرة دون بيان   - 5

امل�سافرون من ب�سائع ذات  ، ويدخل فـي ذلك ما ي�سطحبه  "مناف�ست"  حمولة 

�سفة جتارية .

جتاوز الب�سائع فـي الإدخال اأو الإخراج الدائرة اجلمركية دون الت�سريح عنها .  - 6

الدوائر اجلمركية مو�سوعة فـي  اإحدى  اكت�ساف ب�سائع غري م�سرح عنها فـي   - 7

خمابئ بق�سد اإخفائها اأو فـي فجوات اأو فراغات ل تكون خم�س�سة عادة لحتواء 

مثل هذه الب�سائع .

الزيادة اأو النق�ش اأو التبديل فـي عدد الطرود اأو فـي حمتوياتها امل�سرح عنها فـي   - 8

و�سع معلق للر�سوم املن�سو�ش عليها فـي الباب ال�سابع من هذا النظام  "القانون" 

واملكت�سفة بعد مغادرة الب�ساعة الدائرة اجلمركية ، وي�سمل هذا احلكم الب�سائع 

الناقل  ويتحمل  اجلمركية  اإجراءاتها  اإنهاء  دون  اأو  تهريبا  البالد  عربت  التي 

م�سوؤولية ذلك .

املعلقة  الأو�ساع  بيانات  لإبراء  الإدارة  حتددها  التي  الإثباتات  تقدمي  عدم   - 9

لل�سرائب "الر�سوم" اجلمركية املن�سو�ش عليها فـي الباب ال�سابع من هذا النظام  

" القانون" .
اإخراج الب�سائع من املناطق والأ�سواق احلرة اأو املخازن اجلمركية اأو امل�ستودعات   - 10

اأو املناطق اجلمركية دون اإنهاء اإجراءاتها اجلمركية .

تقدمي م�ستندات اأو قوائم كاذبة اأو مزورة اأو م�سطنعة اأو و�سع عالمات كاذبة   - 11

بق�سد التهرب من تاأدية ال�سرائب "الر�سـوم " اجلمركية كليا اأو جزئيا اأو بق�سد 

جتاوز اأحكام املنع اأو التقييد .

نقل الب�سائع املمنوعة اأو املقيدة اأو حيازتها دون تقدمي اإثباتات توؤيد ا�ستريادها   - 12

ب�سورة نظامية .

نقل اأو حيازة الب�سائع اخلا�سعة ل�سلطة اجلمارك �سمن النطاق اجلمركي دون   - 13

م�ستند نظامي .

عدم اإعادة ا�سترياد الب�سائع املمنوع ت�سديرها وامل�سدرة موؤقتا لأي غاية كانت .  - 14
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الق�سم الثاين

امل�سوؤولية اجلزائية

املـــادة ) 144 (

ي�سرتط فـي امل�سوؤولية اجلزائية فـي جرم التهريب توفر الق�سد ، وتراعى فـي حتديد هذه 

امل�سوؤولية الن�سو�ش اجلزائية املعمول بها ، ويعترب م�سوؤول جزائيا ب�سورة خا�سة : 

الفاعلون الأ�سليون .  - 1

ال�سركاء فـي اجلرم .  - 2

املتدخلون واملحر�سون .  - 3

حائزو املواد املهربة .  - 4

اأ�سحــاب و�سائــط النقـــل التــي ا�ستخدمـت فــي التهريــب و�سائقوهــا ومعاونوهــم   - 5

الذين تثبت عالقتهم باملهربات .

اأ�سحاب اأو م�ستاأجرو املحالت والأماكن التي اأودعت فيها املواد املهربة اأو املنتفعون   - 6

بها الذين يثبت علمهم بوجود املهربات فـي حمالتهم واأماكنهم .

الق�سم الثالث

 العقوبات

املـــادة ) 145 (

مع عدم الإخالل باأية عقوبة اأ�سد تق�سي بها ن�سو�ش ، اأخرى نافذة فـي الدولة ، يعاقب 

على التهريب وما فـي حكمه ، وعلى ال�سروع فـي اأي منهما ، مبا يلي :

 ، مرتفعة  جمركية  "ر�سوم"  ل�سرائب  تخ�سع  ب�ساعة  التهريب  حمل  كان  اإذا   - 1

فتكون العقوبة غرامة ل تقل عن مثلي ال�سريبة "الر�سوم" اجلمركية امل�ستحقة 

ول تزيد على مثلي قيمة الب�ساعة ، واحلب�ش مدة ل تقل عن �سهر ول تزيد على 

�سنة اأو باإحدى هاتني العقوبتني .

اأما ال�سلع الأخرى ، تكون العقوبة غرامة ل تقل عن مثلي ال�سريبة "الر�سوم"   - 2

اجلمركية امل�ستحقة ول تزيد على قيمة الب�ساعة ، واحلب�ش مدة ل تقل عن �سهر 

ول تزيد على �سنة ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني .
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اإذا كانـــت الب�ساعــــة حمـــل التهريـــب مــن الب�سائـــع الغيــر خا�ســـعة لل�سرائـــب   - 3

"الر�سوم" اجلمركية )معفاة( ، فتكون العقوبة غرامة ل تقل عن ع�سرة فـي املائة 
�سهر ول  ، واحلب�ش مدة ل تقل عن  الب�ساعة ول تزيد على قيمتها  من قيمة 

تزيد على �سنة ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني .

اإذا كانت الب�ساعة املهربة من الب�سائع املمنوعة ، تكون العقوبة غرامة ل تقل   - 4

عن قيمة الب�ساعة ول تزيد على ثالثة اأمثال قيمتها ، واحلب�ش مدة ل تقل عن 

�ستة اأ�سهر ول تزيد على ثالث �سنوات ، اأو باإحدى هاتني العقوبتني .

م�سادرة الب�سائع حمل التهريب اأو احلكم مبا يعادل قيمتها عند عدم حجزها .  - 5

م�سادرة و�سائط النقل والأدوات واملواد التي ا�ستعملت فـي التهريب وذلك فيما   - 6

عدا و�سائط النقل العامة كال�سفن والطائرات والقطارات وال�سيارات العامة ما 

مل تكن قد اأعدت اأو اأ�ستوؤجرت لهذا الغر�ش اأو احلكم مبا يعادل قيمتها عند عدم 

حجزها .

فـي حالة العود يجوز احلكم مبثلي العقوبة .   - 7

املـــادة ) 146 (

للمديــر العـام التحفــظ علـى الب�سائـع وو�سائـط النقل امل�سبوطـة فـي حالة فـرار املهربني 

اأو عدم ال�ستدلل عليهم وبيعها طبقا لأحكام الباب الرابع ع�سر من هذا النظام "القانون" 

وتوؤول ح�سيلة البيع اإىل الدولة اإذا م�ست �سنة على تاريخ البيع دون �سبط املهربني فاإن 

�سبطوا اأو قدموا للمحاكمة خالل هذه املدة وحكم مب�سادرة الب�ساعة �سرى حكم امل�سادرة 

على مبلغ ح�سيلة البيع .

الف�سل ال�ساد�س

 املالحقات

الق�سم الأول

املالحقات الإدارية

املـــادة ) 147 (

"الر�سوم"  ال�سرائب  لتح�سيل  الالزمة  القرارات  ي�سدر  اأن  العام  للمدير  يجوز  اأ - 

اجلمركية والر�سوم الأخرى والغرامات اجلمركية الثابتة التي تخلف املكلف عن 

اأدائها .
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يجوز العرتا�ش على قرارات التح�سيل لدى الإدارة خالل خم�سة ع�سر يوما من  ب - 

تاريخ التبليغ ، غري اأن ذلك ل يوقف التنفيذ اإل اإذا اأديت عن املبالغ املطالب بها 

تاأمينا مبوجب كفالة بنكية اأو نقدية .

املـــادة ) 148 (

من  بقرار  الباب  هذا  من  الرابع  الف�سل  فـي  عليها  املن�سو�ش  الغرامات  تفر�ش  اأ - 

املدير العام اأو من يفو�سه بذلك .

عن  خطي  اإ�سعار  مبوجب  عليه  املفرو�سة  بالغرامة  ميثله  من  اأو  املخالف  يبلغ  ب - 

طريق اجلهة املخت�سة وعلى املخالف دفع الغرامات خالل خم�سة ع�سر يوما من 

تاريخ تبليغه بها .

املـــادة ) 149 (

املادة  فـي  اإليها  امل�سار  التغرمي  املخت�سة من قرارات  اأو اجلهة  الوزير  التظلم لدى  يجوز 

ال�سابقـــة وذلك خــــالل املهلــــة ذاتهــــا ، وللوزيــــر اأو اجلهــــة املخت�ســــة تثبيـــت قـــــرار التغريـــم 

اأو تعديله اأو اإلغائه .

الق�سم الثاين

 املالحقة الق�سائية جلرائم التهريب

املـــادة ) 150 (

ل يجوز حتريك الدعوى فـي جرائم التهريب اإل بناء على طلب خطي من املدير العام .

الق�سم الثالث

 الت�سوية ال�سلحية

املـــادة ) 151 (

للمدير العام اأو من يفو�سه بناء على طلب كتابي من �ساحب ال�ساأن عقد ت�سوية  اأ - 

وقبل  فيها  النظر  خالل  اأو  الدعوى  رفع  قبل  �سواء  التهريب  ق�سايا  فـي  �سلح 

والغرامات اجلمركية  بال�ستعا�سة عن اجلزاءات  البتدائي وذلك  �سدور احلكم 

التي ن�ست عليها املادة )145( من هذا النظام "القانون " .

ب - ي�سدر دليل الت�سويات ال�سلحية بقرار من الوزير اأو اجلهة املخت�سة .
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املـــادة ) 152 (

مع مراعاة اأحكام )151( تكون الت�سوية ال�سلحية كما يلي :

اإذا كان حمل التهريب ب�ساعة تخ�سع ل�سرائب "ر�سوم جمركية" مرتفعة ، تكون   - 1

ول  امل�ستحقة  "الر�سوم" اجلمركية  ال�سريبة  تقل عن مثلي  العقوبة غرامة ل 

تزيد على مثلي قيمة الب�ساعة .

"الر�سوم"  اأما ال�سلع الأخرى ، تكون العقوبة غرامة ل تقل عن مثل ال�سريبة   - 2

اجلمركية امل�ستحقة ول تزيد على خم�سني باملائة من قيمة الب�ساعة .

اإذ كانت الب�ساعة املهربة غري خا�سعة لل�سرائب "الر�سوم" اجلمركية )معفاة( ،   - 3

تكون العقوبة غرامة ل تقل عن ع�سرة باملائة من قيمة الب�ساعة ول تزيد على 

خم�سني باملائة من قيمتها .

اإذا كانت الب�ساعة حمل التهريب من الب�سائع املمنوعة ، تكون العقوبة غرامة ل   - 4

تقل عن قيمة الب�ساعة ول تزيد على ثالثة اأمثال قيمتها .

م�سادرة الب�سائع املهربة اأو الف�سح عنها اأو اإعادة ت�سديرها كليا اأو جزئيا .  - 5

م�سادرة و�سائط النقل والأدوات واملواد التي ا�ستعملت فـي التهريب وذلك فيما   - 6

عدا و�سائط النقل العامة كال�سفن والطائرات وال�سيارات العامة ما مل تكن قد 

اأعدت اأو ا�ستاأجرت لهذا الغر�ش .

املـــادة ) 153 (

ت�سقط الدعوى بعد انتهاء اإجراءات امل�ساحلة عليها .

الف�سل ال�سابع

 امل�سوؤولية والت�سامن

املـــادة ) 154 (

تتكون املخالفة كما ترتتب امل�سوؤولية املدنية فـي جرائم التهريب بتوافر الأركان  اأ - 

املادية لها ، ول يجوز الدفع بح�سن النية اأو اجلهل اإل اأنه يعفى من امل�سوؤولية من 
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اأثبت اأنه كان �سحية قوة قاهرة . وكذلك من اأثبت اأنه مل يقدم على ارتكاب اأي 

فعــل من الأفعـــال التي كونـــت املخالفـة اأو جرميـة التهريـب اأو ت�سبـب فـي وقوعهـا 

اأو اأدت اإىل ارتكابها .

اإىل مرتكبي املخالفة وجرائم التهريب ال�سركاء  اإ�سافة  امل�سوؤولية املدنية  ت�سمل  ب - 

واملمولني والكفالء واملنتفعني والو�سطاء واملوكلني واملتربعني والناقلني واحلائزين 

ومر�سلي الب�سائع .

املـــادة ) 155 (

يعـــد م�ستثمـــرو املحـــــالت والأماكــــن اخلا�سـة التـي تـودع فيهــا الب�سائع مو�ســوع املخالفــة 

اأو جرمية التهريب م�سوؤولني عنها ، اأما م�ستثمرو املحالت والأماكن العامة وموظفوها 

وكذلك اأ�سحاب و�سائط نقل الركاب العامة و�سائقوها ومعاونوهم فهم م�سوؤولون ما مل 

م�سلحة  وجود  وعدم  التهريب  اأو  املخالفة  مو�سوع  الب�سائع  بوجود  علمهم  عدم  يثبتوا 

مبا�سرة اأو غري مبا�سرة لهم بذلك .

املـــادة ) 156 (

اجلمركية  "الر�سوم"  ال�سرائب  دفع  عن  كفالتهم  حدود  فـي  م�سوؤولني  الكفالء  يكون 

والغرامات وغريها من املبالغ امل�ستحقة لالإدارة اأو التي ت�ستحق على امللتزمني الأ�سليني .

املـــادة ) 157 (

التهريب  املخالفات وجرائم  املخل�سون اجلمركيون م�سوؤولني م�سوؤولية كاملة عن  يكون 

يرتكبها  التي  التهريب  وجرائم  املخالفات  وعن  اجلمركية  البيانات  فـي  يرتكبونها  التي 

م�ستخدموهم املفو�سون من قبلهم ، اأما بالن�سبة للتعهدات املقدمة فـي البيانات اجلمركية 

فال ي�ساألون عنها اإل اإذا تعهدوا بها اأو كفلوا متعهديها .

املـــادة ) 158 (

يكون اأ�سحاب الب�سائع واأرباب العمل وناقلو الب�سائع م�سوؤولني عن اأعمال م�ستخدميهم 

الدائرة  ت�ستوفـيها  التي  وال�سرائب  بالر�سوم  يتعلق  فيما  مل�سلحتهم  العاملني  وجميع 

اجلمركية والغرامات وامل�سادرات املن�سو�ش عليها فـي هذا النظام "القانون" والناجتة عن 

تلك الأعمال .
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املـــادة ) 159 (

ل ي�ساأل الورثة عن اأداء الغرامات املرتتبة على املتوفى من ن�سيب كل منهم من الرتكة اإل 

اإذا كانوا �سركاء فـي التهريب ، وت�سقط الدعوى فـي حالة وفاة املخالف .

املـــادة ) 160 (

من  والتكافل  بالت�سامن  بها  املحكوم  اأو  املقررة  والغرامات  والر�سوم  ال�سرائب  حت�سل 

املخالفني اأو امل�سوؤولني عن التهريب وذلك وفق الأ�سول املتبعة فـي حت�سيل اأموال خزينة 

الدولة ، وتكون الب�سائع وو�سائط النقل عند وجودها اأو حجزها �سمانا ل�ستيفاء املبالغ 

املطلوبة .

 الف�سل الثامن

 اأ�سول املحاكمات

املـــادة ) 161 (

يجوز ت�سكيل حماكم جمركية ابتدائية فـي كل من الإدارة والدوائر اجلمركية وفقا لالأداة 

القانونية املعمول بها فـي كل دولة .

املـــادة ) 162 (

تتوىل املحكمة اجلمركية البتدائية الخت�سا�سات التالية :

النظر فـي جميع جرائم التهريب وما هو فـي حكمه .  - 1

النظــر فـي جميــع اجلرائـــم واملخالفــات التــي ترتكــب �ســد اأحكــام هـــذا النظــام   - 2

"القانون" ولئحته التنفيذية .
النظر فـي العرتا�سات على قرارات التح�سيل عمال باأحكام املادة )147( من هذا   - 3

النظام "القانون" .

النظر فـي العرتا�سات املقدمة على قرارات التغرمي وفقا لأحكام املادة )148(   - 4

من هذا النظام "القانون" .

يجوز للمحكمة اأن تطلب من اأي �سخ�ش اتهم مبوجب هذا النظام "القانون" اأن   - 5

يقدم كفيال ي�سمن مثوله اأمام املحكمة اأو تقرر توقيفه حتى تنتهي الق�سية .
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املـــادة ) 163 (

يجوز ا�ستئناف اأحكام املحكمة اجلمركية البتدائية اأمام حمكمة ا�ستئنافية خا�سة  اأ - 

ت�سكل مبوجب الأداة القانونية املعمول بها فـي كل دولة .

تنظر هذه املحكمة فـي الق�سايا املرفوعة اإليها وت�سدر اأحكامها بالأغلبية . ب - 

مدة ال�ستئناف ثالثون يوما من تاريخ تبليغ احلكم البتدائي اإذا كان غيابيا ومن  ج - 

تاريخ النطق به اإذا كان ح�سوريا .

املـــادة ) 164 (

تكون لالأحكام ال�سادرة من املحكمة ال�ستئنافية ال�سفة القطعية .

املـــادة ) 165 (

تنفذ قرارات التح�سيل والتغرمي والأحكام ال�سادرة فـي الق�سايا اجلمركية بعد اكت�سابها 

 ، املنقولة  وغري  املنقولة  املكلفني  اأموال  على  التنفيذ  و�سائل  بجميع  القطعية  ال�سفة 

وللوزير اأو اجلهة املخت�سة ا�ست�سدار اأمر بحجز ما يكفي من تلك الأموال لت�سديد املبالغ 

املطلوبة .

الباب الرابع ع�سر

بيع الب�سائع

املـــادة ) 166 (

لالإدارة اأن تبيع الب�سائع املحجوزة القابلة للتلف اأو النق�ش اأو الت�سرب اأو كانت  اأ - 

فـي حالة من �ساأنها اأن توؤثر فـي �سالمة الب�سائع الأخرى واملن�ساآت املوجودة فيها .

التي  املحجوزة  الب�سائع  بيع  يفو�سه  من  اأو  العام  املدير  من  برتخي�ش  يجوز  ب - 

ا�ستنادا  املادة يتم البيع  تتعر�ش لنق�سان قيمتها ب�سكل ملحوظ . وتنفيذا لهذه 

اإىل بيعها دون احلاجة  اإىل حم�سر تثبت فيه حالة الب�ساعة والأ�سباب الداعية 

اإىل انتظار �سدور احلكم من املحكمة املخت�سة ، على اأن ي�سعر �ساحب الب�ساعة 

بذلك ، فــــاإذا �ســـدر هـــذا احلكـــم فيمــــا بعــــد وكـــــان يق�ســـي باإعــــادة هـــذه الب�ساعــــة 

اإىل �ساحبها دفع له ثمن الب�ساعة املبيعة بعد اقتطاع اأي �سريبة اأو ر�سم م�ستحق 

عليها .
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املـــادة ) 167 (

اأن تبيع الب�سائع التي  اأو اجلهة املخت�سة  لالإدارة بعد انق�ساء املهلة التي حددها الوزير 

خزنـــت فـي امل�ستودعــــات اجلمركيــة اأو املوجــودة علـى ال�ساحــات والأر�سفــة اأو تلك املرتوكــة 

فـي الدوائر اجلمركية .

املـــادة ) 168 (

تقوم الإدارة ببيع ما يلي :

الب�سائــع واملــــواد وو�سائــط النقـــل التــي اأ�سبحـــت ملكـــا للجمــارك نتيجـــة حكــــم   - 1

بامل�سادرة على ت�سوية �سلحية اأو تنازل خطي .

الب�سائع التي مل ت�سحب من امل�ستودعات �سمن املهلة القانونية التي حتدد وفقا   - 2

للمادة )75( من هذا النظام "القانون" .

الب�سائع واملواد التي مل يعرف اأ�سحابها ومل يطالب بها اأحد خالل مهلة احلفظ   - 3

التي يحددها الوزير اأو اجلهة املخت�سة .

املـــادة ) 169 (

تقوم  التي  بالب�سائع  يلحق  الذي  ال�سرر  اأو  العطل  عن  م�سوؤولية  اأي  الإدارة  تتحمل  ل 

ببيعها مبوجب اأحكام هذا النظام "القانون" اإل اإذا ثبت اأنها ارتكبت خطاأ بينا فـي اإجراء 

عملية البيع .

املـــادة ) 170 (

جترى عمليات البيع املن�سو�ش عليها فـي هذا الباب باملزاد العلني وفقا لل�سروط  اأ - 

والقواعد التي حتدد بقرار من الوزير اأو اجلهة املخت�سة .

تباع الب�سائع واملواد وو�سائط النقل خال�سة من ال�سرائب "الر�سوم" اجلمركية  ب - 

والر�سوم وال�سرائب الأخرى عدا عمولة ال�سم�سرة التي يتحملها امل�سرتي اأثناء 

اإجراءات البيع . 

املـــادة ) 171 (

اأ - يوزع حا�سل البيع وفقا للرتتيب التايل :

1 - ال�سرائب "الر�سوم" اجلمركية .
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2 - نفقات عملية البيع .

3 - النفقات التي �سرفتها الإدارة من اأي نوع كانت .

4 - اأجرة النقل عند القت�ساء .

5 - اأي ر�سم اآخر .

يودع الر�سيد املتبقي من حا�سل بيع الب�سائع امل�سموح با�ستريادها فـي يوم البيع  ب - 

بعـــد اقتطـــاع املبالــغ املن�ســو�ش عليهـا فــي الفقــرة )اأ( مـــن هــذه املادة اأمانــة لــدى 

الإدارة . ولأ�سحاب العالقة اأن يطالبوا با�سرتداده خالل �سنة من تاريخ البيع واإل 

اأ�سبح حقا للخزينة .

املتبقي من ثمنها  الر�سيد  با�ستريادها ي�سبح  امل�سموح  اأو غري  املمنوعة  الب�سائع  ج - 

حقا للخزينة العامة .

لت�سوية  نتيجة  تباع  والتي  با�ستريادها  امل�سموح  اأو  املقيدة  اأو  املمنوعة  الب�سائع  د - 

�سلحيه اأو قرار تغرمي اأو حكم ق�سائي ب�سدد عملية تهريب يوزع الر�سيد املتبقي 

وفقا لأحكام املادة )172( من هذا النظام "القانون" وذلك بعد اقتطاع ال�سرائب 

والر�سوم والنفقات .

املـــادة ) 172 (

الب�سائع  وقيمة  الغرامات اجلمركية  للخزينة من ح�سيلة مبالغ  العائدة  حتدد احل�سة 

وو�سائط النقل امل�سادرة اأو املتنازل عنها بن�سبة خم�سني باملائة ، وذلك بعد اقتطاع ال�سرائب 

�سندوق  فـي  احل�سيلة  من  املتبقية  الن�سبة  اإيداع  ويتم   ، والنفقات  اجلمركية  "الر�سوم" 
املكافاآت اجلمركية اأو اأي ح�ساب اآخر خا�ش باجلمارك ، وت�سرف لالأ�سخا�ش الذين قاموا 

اأو اجلهة املخت�سة  باكت�ساف املخالفات و�سبطها ومن عاونهم ، وحتدد بقرار من الوزير 

قواعد توزيع تلك املكافاآت بناء على اقرتاح من املدير العام . 

الباب اخلام�س ع�سر

 امتياز اإدارة اجلمارك

املـــادة ) 173 (

تتمتع الإدارة من اأجل حت�سيل ال�سرائب "الر�سوم" اجلمركية والر�سوم وال�سرائب الأخرى 
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التي تكلف بتح�سيلها ، وكذلك الغرامات والتعوي�سات وامل�سادرات والإ�سرتدادات بامتياز 

عام على اأموال املكلفني املنقولة وغري املنقولة حتى حالة الإفال�ش وبالأف�سلية على جميع 

الديون عدا امل�سروفات الق�سائية .

الباب ال�ساد�س ع�سر

 التقادم

املـــادة ) 174 (

التي م�سى على  "الر�سوم" اجلمركية  ال�سرائب  با�سرتداد  اأو دعوى  اأي مطالبة  ل تقبل 

تاأديتها اأكرث من ثالث �سنوات .

املـــادة ) 175 (

العائدة  الأخرى  اجلمركية  وامل�ستندات  والبيانات  والإي�سالت  ال�سجالت  اإتالف  لالإدارة 

لكل �سنة بعد م�سي خم�ش �سنوات على النتهاء من اإجراءاتها اجلمركية ، ول تكون ملزمة 

باإبرازها بعد انق�ساء تلك املدة لأي جهة من اجلهات اأو اإعطاء اأي ن�سخة اأو �سورة عنها .

املـــادة ) 176 (

فيما  التقادم  مدة  تكون   ، بالدولة  النافذة  الأخرى  والقوانني  بالنظم  الإخالل  عدم  مع 

يخ�ش اإدارة اجلمارك اإذا مل جتر مالحقة ب�ساأنها على النحو التايل :

1 - خم�ش ع�سرة �سنة للحالتني التاليتني :

اأ - اأعمال التهريب اأو ما فـي حكمه ابتداء من تاريخ اقرتاف اجلرم .

ب - تنفيذ اأحكام التهريب وما فـي حكمه من تاريخ �سدور احلكم .

 2 - خم�ش �سنوات للحالت التالية ما مل جتر املطالبة ب�ساأنها :

لتحقيق املخالفات ابتداء من تاريخ وقوعها . اأ - 

لتح�سيل الغرامات وامل�سادرات املفرو�سة فـي املخالفات ابتداء من �سدور  ب - 

قرار التغرمي .

لتح�سيل ال�سرائب "الر�سوم" اجلمركية والر�سوم الأخرى التي مل حت�سل  ج - 

خلطاأ من الدائرة اجلمركية ابتداء من تاريخ ت�سجيل البيان اجلمركي .
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الباب ال�سابع ع�سر

 اأحكام ختامية

املـــادة ) 177 (

للمدير العام اأن ي�ستثني الوزارات والدوائر احلكومية واملوؤ�س�سات الر�سمية العامة  اأ - 

من بع�ش الإجراءات ت�سهيال لإعمالها .

للمدير العام بيع الب�سائع والأ�سياء امل�سادرة اأو املتنازل عنها للوزارات والدوائر  ب - 

اأبدت  اإذا  منا�سبا  يراه  الذي  باملبلغ  للدولة  التابعة  العامة  واملوؤ�س�سات  الر�سمية 

حاجتها لها ، اأو التنازل عنها بدون مقابل بقرار من الوزير اأو اجلهة املخت�سة .

املـــادة ) 178 (

تقــر جلنـــة التعــاون املالـي والقت�ســادي لـدول املجلـ�ش الالئحـة التنفيذيـة لهـذا النظــام 

"القانون " ويتم اإ�سدارها وفقا لالأداة القانونية لكل دولة .

املـــادة ) 179 (

يحل النظام "القانون" املوحد للجمارك بدول املجل�ش بعد نفاذه حمل الأنظمة والقوانني 

الد�ستورية  والنظم  القواعد  حدود  وفـي   ، الأع�ساء  الدول  فـي  بها  املعمول  اجلمركية 

والأنظمة الأ�سا�سية املعمول بها فـي كل دولة ،  ومبا ل يتعار�ش معها .
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