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   املـاليةوزارة
  ٢٠٢١ لسنة ٤٣٠رقم 

  بإصدار الالئحة التنفيذية لقانون الجمارك
  ٢٠٢٠ لسنة ٢٠٧ادر بالقانون رقم ـالص

  وزير املاليـة
   الدستور ؛  علىاالطالعبعد 

   ؛قانون العقوباتوعلى 
   ؛وعلى قانون اإلجراءات الجنائية

  دارى ؛ فى شأن الحجز اإل١٩٥٥ لسنة ٣٠٨وعلى القانون رقم 
  ى ؛للنقل البحر  بإنشاء المؤسسة المصرية العامة١٩٦٤ لسنة ١٢ القانون رقم ىعلو

   ؛ت الفندقية والسياحيةآ فى شأن المنش١٩٧٣ لسنة ١وعلى القانون رقم 
   ؛ بشأن بعض األحكام الخاصة بالتعمير١٩٧٤ لسنة ٦٢وعلى القانون رقم 

  لمصرية ؛ بشأن الجنسية ا١٩٧٥ لسنة ٢٦القانون رقم ى وعل
   ؛ بشأن الصناديق الخاصة١٩٧٥ لسنة ٥٤وعلى القانون رقم 
    فى شأن االستيراد والتصدير ؛١٩٧٥ لسنة ١١٨وعلى القانون رقم 
   ؛لتوليد الكهرباء  بإنشاء هيئة المحطات النووية١٩٧٦ لسنة ١٣وعلى القانون رقم 
   ؛دينة بورسعيدلم نظام المنطقة الحرة بإصدار ١٩٧٧ لسنة ١٢وعلى القانون رقم 

   ؛تنظيم الشركات السياحيةب ١٩٧٧ لسنة ٣٨ رقم قانونالوعلى 
   ؛ المجتمعات العمرانية الجديدةإنشاء فى شأن ١٩٧٩ لسنة ٥٩وعلى القانون رقم 

  ى ؛ فى شأن الغاز الطبيع١٩٨٠ لسنة ٢١٧وعلى القانون رقم 
   ؛١٩٨١ لسنة ١٤الصادر بالقانون رقم ى وعلى قانون التعاون اإلسكان

ـ وعلى قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية باألسهم و        ذات المـسئولية    شركاتال
   ؛١٩٨١لسنة  ١٥٩المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 

   ؛١٩٨٣ لسنة ١١٧وعلى قانون حماية اآلثار الصادر بالقانون رقم 
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   ؛١٩٨٤ لسنة ١٢ والصرف الصادر بالقانون رقم الرىوعلى قانون 

   ؛الجديدة والمتجددة  بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة١٩٨٦ لسنة ١٠٢وعلى القانون رقم 
  ؛١٩٩٠ لسنة ٨وعلى قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 

   ؛١٩٩٤ لسنة ٤وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 
   ؛١٩٩٤ لسنة ٢٧رقم  ر بالقانونالمواد المدنية والتجارية الصادى وعلى قانون التحكيم ف

   ؛ فى شأن الموانئ الجافة والتخصصية١٩٩٦ لسنة ١وعلى القانون رقم 
  ؛١٩٩٩ لسنة ١٧قانون التجارة الصادر بالقانون رقم ى وعل

   ؛٢٠٠٢لسنة  ٨٢قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم ى وعل
  ٨٣رقـم    الـصادر بالقـانون   طبيعة الخاصـة    وعلى قانون المناطق االقتصادية ذات ال     

  ؛٢٠٠٢لسنة 

   ؛ بشأن تنمية التصدير٢٠٠٢ لسنة ١٥٥وعلى القانون رقم 
وبإنشاء هيئة تنمية صناعة    ى  بتنظيم التوقيع اإللكترون   ٢٠٠٤ لسنة   ١٥القانون رقم   ى  وعل

  تكنولوجيا المعلومات ؛
   ؛٢٠٠٥سنة  ل٩١وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 

   بتنظيم الرقابـة علـى األسـواق واألدوات الماليـة          ٢٠٠٩ لسنة   ١٠وعلى القانون رقم    
   ؛غير المصرفية

   ؛٢٠١٦لسنة  ٦٧وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 
   ؛٢٠١٦ لسنة ٨١وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 

   ؛٢٠١٧ لسنة ١ رقم ومية لسالمة الغذاء الصادر بالقانون الهيئة القانونوعلى ق
 األهلى مجال العمل    فىوعلى قانون تنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة          

   ؛٢٠١٧ لسنة ٧٠الصادر بالقانون رقم 
   ؛٢٠١٧ لسنة ٧١وعلى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 

  ؛٢٠١٧ لسنة ٧٢ون رقم وعلى قانون االستثمار الصادر بالقان

مـشروعات  ى  عل لإلشرافى  التنفيذ بإنشاء الجهاز    ٢٠١٧ لسنة   ٢٠٩وعلى القانون رقم    
   ؛نشاء المحطات النووية لتوليد الكهرباءإ
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   ؛٢٠١٨ لسنة ٢الشامل الصادر بالقانون رقم ى الصحوعلى قانون نظام التأمين 
   ؛٢٠١٨لسنة  ١٠ون رقم  الصادر بالقاناإلعاقةى وعلى قانون حقوق األشخاص ذو

   ؛٢٠١٨ لسنة ٢٣رقم  التكنولوجيا واالبتكار الصادر بالقانونالعلوم ووعلى قانون حوافز 
  ١٨٢رقـم    تبرمها الجهات العامة الـصادر بالقـانون      ى  التوعلى قانون تنظيم التعاقدات     

   ؛٢٠١٨لسنة 
   ؛٢٠١٩ لسنة ١٨رقم  الصادر بالقانونى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى وعل

  الـصادر بالقـانون   ى  والجهـاز المـصرف   ى  المـصر ى  وعلى قانون البنـك المركـز     
   ؛٢٠٢٠ لسنة ١٩٤رقم 

   ؛٢٠٢٠ لسنة ٢٠٧قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم ى علو
ــيس   ــرار رئ ــى ق ــة وعل ــم الجمهوري ــسنة ١٤١رق ــض ٢٠٠٣ ل ــشاء بع   بإن

  السياحية ؛الموانئ 
   ؛٢٠١٠ لسنة ٨٦٩راء رقم وعلى قرار رئيس مجلس الوز

  بشأن تنظيم وإدارة وتشغيل الموانئ السياحية ؛٢٠٠٣ لسنة ٥٣٩قرار وزير النقل رقم ى وعل

ــم  ــة رق ــر المالي ــى قــرار وزي ــسنة ٣٨وعل ــشأن التــسجيل المــسبق٢٠٢١ ل    ب
  ؛٢٠٢١ لسنة ٣٢٨المعدل بالقرار رقم ) ACI(للشحنات 

  ٧٦ لقنـاة الـسويس رقـم      قتـصادية االالهيئـة العامـة للمنطقـة       رئـيس   قرار  ى  وعل
  االقتـصادية الخاص للمنطقـة    ى   قواعد وإجراءات العمل بالنظام الجمرك     بإصدار ٢٠٢٠لسنة  

  ؛لقناة السويس

 .وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة 

   :ررـــــــق
  )املادة األوىل (

ه المشار إليقانون الجمارك المرافقة بشأن الالئحة التنفيذية أحكام عمل بي.  
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  )املادة الثانية(
لغى الالئحة التنفيذية لقـانون الجمـارك        تُ  ، فيما عدا القرارات المحددة للدوائر الجمركية     

 اإلعفاءاتالالئحة التنفيذية لقانون تنظيم     و ،   ٢٠٠٦ لسنة   ١٠الصادرة بقرار وزير المالية رقم      
لف خـا غى كل نـص ي    ل ، كما ي   ٢٠٠٥ لسنة   ٨٦١الجمركية الصادرة بقرار وزير المالية رقم       

  .أحكام الالئحة المرافقة 
  ) املادة الثالثة (

  . ها إلكترونيايكون تداولو  ،حدد بقرار من وزير المالية النماذج المستخدمة بمصلحة الجماركتُ 
  ) املادة الرابعة (

الوقائع المصرية ى  فنشر هذا القرار    ي  لتـاريخ نـشره   ى  عمل به من اليـوم التـال      ، وي ،   
   . المشار إليه٢٠٢١ لسنة ٣٨ اإلخالل بقرار وزير المالية رقم وذلك دون

  ٣١/٨/٢٠٢١صدر فى 
 وزير المالية

 حممد معيط. د
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 األولالباب 
  التعريفات

  ) ١مادة ( 
عنى ذاتھ لیھ المإفى تطبیق أحكام ھذه الالئحة یكون للتعریفات الواردة بقانون الجمارك المشار 

: املبني قرين كل منهاكما ُيقصد بالكلمات والعبارات التالية املعىن المقصود فیھ ، 
. ٢٠٢٠لسنة  ٢٠٧القانون : قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم  -
د سم الوارقائمة الشحن العامة : قائمة بكامل حمولة وسیلة النقل سواء من بضائع بر -

 الموانئ مباشر) والرسائل الواردة برسم للبالد أو برسم الترانزیت (مباشر أو غیر
 األخرى .

ائمةقائمة الشحن : بیانات كاملة عن البضائع النوعیة مستخرجة من قمستخرجات  -
ى إن وجد وفقاً للتخصص النوعى ، تشمل اإلسم العلمى والتجار الشحن ( المانیفست )

ً للنظام المنسق  نواع أفإذا تضمنت  ،  H.S.CODE، وبند التعریفة الجمركیة وفقا
 یقیة .ممنوعة وجب تدوینھا فى القائمة بأسمائھا الحق

البرید : الھیئة القومیة للبرید أو الشركات المرخص لھا بنقل البرید. -
یدي حاد البراإلرسالیات البریدیة : مجموعة من الطرود البریدیة حسب تعریف أحكام االت -

  .یجب التخلیص علیھا بأسرع وقت ممكن العالمى 
ال یزید ویھ محدد التفاقیة البرید باسم مرسل إل الطرد البریدي : البضاعة التي تنقل وفقاً  -

 كجم . ٥٠وزنھا على 
ة تكفي وحدة من معدات نقل البضائع صالحة لالستخدام المتكرر ذات متان الحاویة : -

مة خصیصاً  ّ  ئل النقللنقل البضائع بوسیلة أو أكثر من وسا للمناولة في الموانئ مصم
حیث بودون عملیة إعادة تحمیل وسیطة لكي تجري رصرصتھا و/أو مناولتھا بسرعة ، 

حصورة تكون مزودة بتجھیزات ركینة لھذه األغراض وذات حجم تكون فیھ المساحة الم
 .باألركان السفلیة الخارجیة األربعة

 الداخلیةوأو وزنا ، ثم توصیف العبوات الخارجیة  الجرد : حصر طرود الرسالة عدداً  -
ى ففة ، بما تحتویھا الطرود ، وإثبات عدد الوحدات فى كل عبوة وكل ل التيواللفافات 

لمنطوق  ذلك الملحقات واللوازم المنفصلة داخل كل طرد ، ویتم توصیف السلعة وفقا
نف وفقا ودة على كل صالتعریفة الجمركیة ، وإثبات كافة العالمات واألرقام الموج

  للنموذج المعد لذلك.
  التحـقــق :  -

 لطرود أول( أ ) التحقق الظاھري : التأكد من سالمة األختام والسالمة الظاھریة   
  الحاویات أو عنابر السفینة.

ودة ( ب ) التحقق النوعي : التحقق من نوع البضاعة ، ثم توصیف السلع الموج 
ً لبنود التعریفة وإثبات األرقام والم التيداخل الطرود  وجودة اركات المیتم فتحھا وفقا

  صنف تم التحقق منھ وذلك دون حصر الوحدات . على كل 
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لموجودة ثم توصیف السلع ا أو وزناً  المعاینة والكشف : حصر طرود الرسالة عدداً   -
  یتم فتحھا حسب نسب الكشف المقررة . التيداخل الطرود 

ى المطـابقـة : مطابقة األصناف المقرر مراجعتھا من حیث العدد والنوع عل  -
جب الوا الجمركيالمستندات وبصفة خاصة الفاتورة وبیان العبوة وتحدید البند 

  التطبیق.
  : مسارات اإلفراج الجمركي -

 اطرالبضائع منخفضة المخمباشرة عن  اإلفراج( أ ) المسار األخضر : یقصد بھ 
المصدرة دون الفتح بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة  وأالواردة 

  ت.جھات العرض إن وجدو ،  النواحي االستیرادیة أو التصدیریةواستیفاء 
تحدید وذلك ل لإلفراج( ب ) الخط األصفر : یقصد بھ استیفاء المستندات الالزمة 

ً مسار  ، نھائي ال لإلفراج امسار یُعدانتظار وال وھو خط  ، اإلفراج إلكترونیا
ً الستكمال المستندات من خاللھ ویتم ،  إخطار صاحب الشأن أو وكیلھ إلكترونیا

 اإلفراجوفى حال تقدیمھا یعرض البیان على تطبیق المخاطر لتحدید مسار 
 ً مسار وفى حالة عدم تقدیم المستندات یتم رفع ال ، )حمر أ أوخضر أ(إلكترونیا

  . إلكترونیاً  األحمرلى المسار إ
ً  اإلفراج( ج ) المسار األحمر : یقصد بھ  كشف الالمعتادة من  لإلجراءاتوفقا

  معاینة طبقاً للنسب المقررة.الووالتحقق 

اء ى المینترد إل أجنبیة المنشأ التيقطرمة) : البضائع الترانزیت المباشر (األ -
ناقل تحت مسئولیة الإلى دولة أجنبیة لشحنھا مباشرة على وسیلة نقل أخرى 

سلیم دون توسیط القطاع المخزنى فى الت أين استالمھا فى میناء العبور دو
 تفریغھا التي ترد مشحونة على سفینة أو طائرة ویتمومنھا البضائع  والتسلم ،

 وشحنھا على سفینة أو طائرة أخرى.
    الترانزیت غیر المباشر : -

ر خارج البالد أو برسم المناطق ترد إلى میناء برسم میناء آخ التيالبضائع  -١
  الحرة أو المناطق االقتصادیة ذات الطبیعة الخاصة.

 شحنھا إلى میناء أو موانئ أخرى ترد إلى میناء ما بقصد إعادة التيالبضائع  -٢
قل دائرة جمركیة داخل البالد وتجرى علیھا عملیات التفریغ والن إلىأو 

  لخاصة .افى المخازن بالدائرة الجمركیة أو المستودعات العامة أو واالستالم 

ً أو المستحق الدفع ( قیمة الصفقة :  -  و سیدفعھأما دفعھ  إجماليالثمن المدفوع فعال
 لعربیة.جمھوریة مصر االمشترى للبائع أو لمصلحتھ) عن بیع البضائع للتصدیر إلى 

ابق والتي تتط التي سبق قبول قیمتھا التعاقدیةالمستوردة  البضائع سلع المطابقة :ال   -
 ر في ذلكفي كل النواحي بما في ذلك الخصائص المادیة والنوعیة والجودة ، وال یؤث

 .الطفیفة في المظھر  االختالفات
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لھا خصائص التي سبق قبول قیمتھا التعاقدیة والمستوردة  البضائع سلع المماثلة :ال -

ادل فیما داء نفس الوظائف وتكون قابلة للتبــأمن  ومكونات مادیة متشابھة تمكنھا

ال تحمل  تحمل أو بینھا تجاریاً، مع مراعاة الجــودة والســمعة التجاریــة وما إذا كانت

 .  عالمة تجاریة حتى ولو لم تكن متشابھة في جمیع النواحي

 دة عندوحتقییم البضائع المستوردة على أساس سعر بیع الالقیمة الخصمیة : أسلوب ل -

لسلع امحل التقییم أو  البضائعأكبر كمیة إجمالیة من واقع سجالت المستورد من 

ربح ال إجماليفي السوق المحلى بعد استقطاع  المستوردة المطابقة أو المماثلة

ن المورد مأتفق على دفعھا  التيتدفع عادة أو  التيوالمصروفات العامة أو العمولة 

 غیرھا منالضریبة الجمركیة وإلي المستورد وكذا تكالیف النقل والتأمین الداخلي و

 .مھوریة مصر العربیةجفي  والرسوم الضرائب

لیف تكا القیمة المحسوبة : أسلوب لتقییم البضائع المستوردة علي أساس إجمالي -

یث حمن  جمھوریة مصر العربیةلى إ للتصدیر السلعة فى بلد اإلنتاج بغرض بیعھا

ح ومقدار الرب المستوردة البضائع إنتاجوالتصنیع الداخلة في  دتكلفة الموا

یناء لة حتى متكلفة النقل والتأمیــن والشحن والتفریــغ والمناووالمصروفات العامة و

 .جمھوریة مصر العربیةبالوصول 

مراكز  وتشتمل علىمع المصلحة خدمة المتعاملین لمراكز  ھيالمناطق اللوجیستیة :  -

   ك.والبنوك والجھات الرقابیة ومكاتب االستعالمات وشبابیك الجمار اإلدراج

لجمركیة ا اإلقراراتاللجان الجمركیة المنوط بھا مراجعة  االلكترونیة :  اإلدارة -

  .والتصدیریة إلكترونیاً والقیمة والتعریفة والقیود االستیرادیة 

حص الف تتم فیھا عملیات بمناطق التخزینتقع  أماكن:  مناطق الفحص والمعاینة -

  .وتتواجد بھا الجھات الرقابیة بجانب اللجان الجمركیة ، والمعاینة 

 لیة سواءالمشغل االقتصادي المعتمد : أى طرف مشارك فى سلسلة إمداد التجارة الدو -

یناء .... الخ ) ، م – دولياقل ن –مستودع  –تخلص مس –صدر م –كان ( مستورد 

 ً ً  أووكان نشاطھ صناعیا ً ، وتم اعتماده لدى برنامج ال أوتجاریا مشغل خدمیا

  المعتمد فى المصلحة . االقتصادي
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 االتزاماتھبوالوفاء  األجلقدرة على الوفاء بالدیون طویلة ال: ھى  المالءة المالیة -

ا ة عملیاتھفائدة مرتبطة بھا مما یعبر عن قدرتھا على مواصل أيالمالیة بما فى ذلك 

ً ھام األجلفى المستقبل وتحقیق التوسع والنمو فى  ً للقدرةالطویل مما یعد مؤشرا  ا

 على المحافظة على تدابیر تأمین سلسلة التزوید وتحسینھا .
تنفیذھا  میت التي اإلجراءات: ھو مجموعة  االقتصاديببرنامج المشغل  عملیة التحقق -

ستیفاء المعتمد للتأكد من ا االقتصاديبمعرفة لجنة مختصة تشكل ببرنامج المشغل 
 فيد أنظمة الشركة مقدمة طلب االعتماد للمتطلبات والمعاییر المقررة لالعتما

 البرنامج.
التقییم ببرنامج المُشغل االقتصادي المُعتمد : مجموعة اإلجراءات - م التي یت إعادة 

 للمعاییر دوري أو عند االقتضاء للتأكد من استمرار استیفاء الشركاتتنفیذھا بشكل 
ة و الترقیأوالمتطلبات المقررة بھدف التقییم لبیان إما تجدید الصفة بنفس القائمة 

 للقائمة األعلى أو اإلیقاف أو إلغاء االعتماد.
عتمد : ھو استبی  - ُ  یتضمن اننموذج التقییم الذاتي ببرنامج المُشغل االقتصادي الم

د لب االعتماتتولي الشركات مقدمة ط ، الشروط الخاصة بمعاییر االعتماد في البرنامج 
ى یتمكن استیفاء ھذه الشروط من واقع األنظمة والعملیات المطبقة داخل الشركة حت

  مج.ي البرنافالبرنامج من إجراء عملیة التحقق وتحدید نسبة استیفاء معاییر االعتماد 
ین ن برنامجف المتبادل بالمشغل االقتصادي المعتمد : اتفاق یبرم بیاتفاقیة االعترا -

شغلین للمشغل االقتصادي المعتمد أو أكثر یتم بمقتضاه االعتراف المتبادل بالم
 مثل .إطار مبدأ المعاملة بال فياالقتصادیین المعتمدین من قبل ذلك البرنامج 

فى  عة لفئات ضرائب عالیةالبضائع الباھظة : البضائع عالیة القیمة أو الخاض -
التعریفة الجمركیة .

ت : نظام یستقبل بیانات ومستندا ACI للشحناتنظام تسجیل البیانات المسبق  -
 رج وذلكمن الخاالمصدر والناقل قبل شحن البضائع المستورد و الشحنة إلكترونیا من

  للموافقة على الشحن وبدء اإلجراءات بمعرفة جمیع الجھات المعنیة.
مات بین : منصة معلوماتیة لتحقیق التكامل وتنسیق اإلجراءات والمعلو نافذة منصة -

 الجھات المعنیة بالتجارة الخارجیة والمجتمع التجاري.
شكل  التوقیع اإللكتروني : التوقیع الذي یوضع علي المحرر اإللكتروني ویتخذ  -

بتحدید  د یسمحفرتویكون لھ طابع م ، شارات أو غیرھا إأرقام أو رموز أو  وأحروف 
  الشخص الموقع ویمیزه عن غیره.

ورد : رقم القید الجمركي المبدئي الذي یتم منحھ للمست ACIDالرقم التعریفي  -
 . للموافقة علي إتمام الشحن
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  الثانيالباب 
  مصلحة اجلمارك وموظفيها

  الفصل األول
  إجراءات الرقابة اجلمركية حلماية حقوق امللكية الفكرية                      

  ) ٢مادة ( 
على  ديبالتعتلقي الشكاوى الخاصة بالمصلحة تتولي إدارة حمایة حقوق الملكیة الفكریة 

لتجارة افحصھا والبت فیھا بالتنسیق مع الجھة المختصة بوزارة وحقوق الملكیة الفكریة 
  .و غیرھا من الجھات ذات الصلة المعنیة بحقوق الملكیة الفكریة أ والصناعة

  ) ٣مادة ( 
 مایة حقوقحبشكوى إلى إدارة أو ممثلھ القانوني أن یتقدم یحق لمالك حق الملكیة الفكریة 

 طریقھا لوقف اإلفراج عن البضائع التي لم یفرج عنھا أو فى بالمصلحة الملكیة الفكریة
م ما یثبت دق متىتحمل الصفة التجاریة ،   والتي العربیة،یة مصر جمھورللوصول إلى موانئ 

 حقوق الملكیة الفكریة (حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ـحق من  على ىتعدوقوع 
الختراع راءات االعالمات التجاریة ـ المؤشرات الجغرافیة ـ التصمیمات والنماذج الصناعیة ـ ب

  والتصمیمات التخطیطیة للدوائر المتكاملة) 
  ) ٤مادة ( 

نات ى البیاعل لمصلحةبا دارة حمایة حقوق الملكیة الفكریةإلیجب أن تشتمل الشكوى المقدمة 
  :  اآلتیةوالمستندات 

  صفتھ . وظیفتھ وأو اسم مقدم الشكوى ومھنتھ    -أ
صف تفصیلي للرسالة أو الرسائل محل الشكوى من حیث الدولة المصدرة ورقم وتاریخ و  -ب
  ، میناء الوصول ، اسم المستورد ووصف البضاعة  . الشحن  ولیصةب

  حقوق الملكیة الفكریة .حق من ي تكشف عن وجود تعدي على األدلة والمستندات الت  -ج
و أبھ النتفاع اق تقریر ح أومحل التعدى ، حق الملكیة الفكریة الدال على ملكیة  مستندال -د

  . ى حق علیھبعدم نقل ملكیة الحق أو ترتیب أ إقراروإستغاللھ أو الترخیص بحق إستعمالھ ، 
ـ را  -ھ ن  رإق اكى م م الش ھ ل ھ بأن بق ل ة یس ى عریض ر عل دار أم ب استص یس مطل ن رئ

ة  راءات التحفظی ن اإلج ر م إجراء أو أكث ة ب ة المختص لالمحكم ق مح أن الح كوى  بش الش
  ، وتم رفض الطلب . 

  ) ٥مادة ( 
أن  ، صلحةبالم یجب على الشاكي عند تقدیم الشكوى إلى إدارة حمایة حقوق الملكیة الفكریة

ً الجمرك المختص  یودع لدي ً نقدیا  مان یعادلضالوسائل اإللكترونیة أو خطاب  بإحدىتأمینا
 ضمان وجـب ، وإذا كان التأمین خطابالمصلحة وفقاً لتثمین  الشكوىربع قیمة الرسالة محل 

ن و شرط وأیقترن بأى قید أ أن یصدر من أحد البنوك العاملة فى جمھوریة مصر العربیة وال
أكملھ دائھ بعھد فیھ البنك بأن یدفع للمصلحة مبلغ یوازي التأمین المطلوب وأنھ مستعد ألیت

  كي .عند أول طلب منھا أو تجدید مدة سریانھ دون االلتفات إلى أیة معارضة من الشا
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  ) ٦مادة ( 
 داتت والمستنالبیاناإذا استوفـت  بالمصلحة الشكوىإدارة حمایة حقوق الملكیة الفكریة تقبل 

ذا القبول وال یمنع ھ ، ) من ھذه الالئحة ٥و(، ) ٤( والشروط المنصوص علیھا في المادتین
  ج .من  إتمام اإلجراءات الجمركیة التي تسبق اإلفراج النھائي مع وقف ھذا اإلفرا

  
  ) ٧مادة ( 

قوق ح حق من یجب على كافة الجھات التي یتوفر لدیھا أدلة ظاھرة على وقوع تعدي على
  .  معلوماتالملكیة الفكریة تخص رسائل لم یتم اإلفراج عنھا ، أن تخطر المصلحة  بھذه ال

عن  النھائي إجراءات وقف اإلفراج بالمصلحة اتخاذوعلى إدارة حمایة حقوق الملكیة الفكریة 
الیوم  ، وإخطار مالك الحق فىالرسائل محل التعدي بعد تأكدھا من صحة ھذه المعلومات 

  اإلجراءات المبینة بھذه المادة .  التخاذالتالى 
  ) ٨مادة ( 

ریخ من تا كثرالیوم التالي علي األخالل  بالمصلحةتخطر إدارة حمایة حقوق الملكیة الفكریة 
خري أوقف اإلفراج بكتاب موصي علیھ بعلم الوصول أو رسالة إلكترونیة أو بأي وسیلة 

 الجھات أو غیرھا من الشاكي والمشكو فى حقھ والجھة المختصة بوزارة التجارة والصناعة
 فراج . باإلجراءات  التي اتخذتھا لوقف اإلالمعنیة بحقوق الملكیة الفكریة  ذات الصلة

  عشرة أیام عمل.  عليتزید مدة الوقف عن اإلفراج النھائي  أالویجب 
  

  ) ٩مادة ( 
لرسالة من یمثلھ أن یتظلم إلى رئیس المصلحة من عدم اإلفراج عن ا أو للمشكو فى حقھ 

تقدیم ى وال یترتب عل إلیھ ،عمل من تاریخ وصول اإلخطار  أیامخالل ثالثة  التعديمحل 
  عن الرسالة. اإلفراجالتظلم 

  )  ١٠ة ( ماد
 ستصدارالالمحكمة المختصة رئیس بعرض األمر على  الشاكيقام  إذایرجأ البت فى التظلم 

 ذلك . بما یفید المختصة اإلدارة، وتم إخطار  المقررة المھلةاألمر بالتحفظ على الرسالة خالل 
لمختصة االمحكمة رئیس وعدم تقدیم ما یفید عرض األمر على  المھلةھذه  انقضاءفى حالة و

  . بنتیجة البت فیھفى التظلم ویخطر الجمرك المختص  البت، یتم 
  

  ) ١١مادة (  
أصل أن یطلب استصدار  أمر على عریضة من رئیس المحكمة المختصة ب الشاكيیجب على  

إلفراج النزاع بإجراء أو أكثر من اإلجراءات التحفظیة المناسبة وذلك خالل مدة وقف ا
  ) من ھذه الالئحة . ٨المادة (   ا في الفقرة الثانیة منالمنصوص علیھ

  
ة صة بوزارإدارة حمایة حقوق الملكیة الفكریة والجھة المخت  بإبالغفإذا لم یقم الشاكي 

فید یبما ریة أو غیرھا من الجھات ذات الصلة المعنیة بحقوق الملكیة الفكالتجارة والصناعة 
ل یضة خالعرض األمر على المحكمة خالل مدة وقف اإلفراج أو ما یفید إصدار األمر على عر

لة بعد ن الرساعمدة ثالثین یوما من تاریخ تقدیمھا ، یتم السیر فى إجراءات اإلفراج النھائي 
لدائرة ال اعة داختحملتھا البض التيوالرقابیة ، مع خصم النفقات  االستیرادیةالقواعد  استیفاء

جھات ال أوة الجمركیة  نتیجة احتجازھا وفقا لما تحدده الجھات المختصة والتي تقوم المصلح
  أو الضمان المقدم من الشاكي . المعنیة بالموانئ بتحصیلھا من التأمین
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  ) ١٢مادة (  
 ةصلحبالم ریةالسریة تقوم إدارة حمایة حقوق الملكیة الفك البیاناتمع عدم اإلخالل بحمایة 

اج اإلفـر بمنح الشاكي والمشكو فى حقھ فرصة كافیة وعادلة لمعاینة البضائع التي تم وقف
  .) من ھذه الالئحة٢المنصوص علیھ في المادة (عنھا بغیة إثبات أو نفي اإلدعاء 

  
  ) ١٣مادة (  

أمین أو رد الت الجمرك المختصعلى ) من ھذه الالئحة ، یتعین ١١مع مراعاة حكم المادة (
    لشكوى .حال صدور أمر قضائى بوقف اإلفراج عن الرسالة محل ا الضمان المقدم من الشاكي

  
 الفصل الثاني

  نطاق الرقابة اجلمركية
  )  ١٤مادة (   

ة الرقاب فیما عدا القرى والمدن والمنشآت الزراعیة والصناعیة والسیاحیة ، یحدد نطاق 
  تي:الجمركیة البري على النحو اآل

  : احلدود الشـماليـة : أ
لواقعة البحر األبیض المتوسط ومن سواحل البحیرات ا شواطئمن  اً عشرون كیلو متر 

  مریوط) . –إدكو  –لبرلس ا –شمال الدلتا (المنزلة 
  : احلدود اجلنوبية : ب

ین درجة وب ٢٤المنطقة الواقعة بین جنوبى مدینة الشالل وعلى امتداد خط عرض 
  السیاسیة الفاصلة بین جمھوریة مصر العربیة وجمھوریة السودان.الحدود 

  :  احلدود الشرقية : ج
ة قناة السویس الغربیة فى المنطقة إلى الداخل من ضف اً متر عشرون كیلو – ١         

  الممتدة من بورسعید إلى السویس . 
  القنطرة غرب. -٢         
  شبھ جزیرة سیناء .  -٣         
لمنطقة الممتدة على طول ساحل البحر األحمر من جنوب السویس إلى الحدود ا - ٤         

رب السیاسیة الفاصلة بین جمھوریة مصر العربیة وجمھوریة السودان وإلى الغ
نوباً حتى أسوان ثم على امتداد مجرى النیل ج القبليحتى حدود محافظات الوجھ 

  حتى الحدود السیاسیة.
  
  : احلدود الغربية : د

 جمھوریةالمنطقة الممتدة من الحدود السیاسیة الفاصلة بین جمھوریة مصر العربیة وال
ً وعلـى ام ٢٨اللیبیة وحتى خط طول  تداد ھذا درجة شرقاً من منطقة رأس الحكمة شـماال

  الخط حتى الحدود الجنوبیـة مع السـودان. 
  ) ١٥مادة ( 

 قبة بعضلمرا الجمركیة اتخاذ تدابیر خاصة داخل نطاق الرقابة للوزیر أو من یفوضھیجوز 
  .) من القانون٢طبقاً ألحكام المادة ( البضائع ومنع تھریبھا
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  الثالثالفصل 
  املصلحةموظفو  

  ) ١٦مادة (   
اتب وشركات المالحة والنقل ومك الجمركیونیلتزم المستوردون والمصدرون والمخلصون 

ة الطبیعیة واالعتباریة وغیرھم ممن لھم صلة بالعملیات الجمركی األشخاصوشركات 
تندات باالحتفاظ باألوراق والسجالت والدفاتر والوثائق والمحررات والمراسالت والمس

ن لسجالت م، وبالنسبة ل اإلفراجالمتعلقة بھذه العملیات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاریخ 
ً لما ھو مقرر بقانون التجارة تاریخ التأشیر علیھا بانتھائھا أو قفل  زوعلى كل حائ ،ھا وفقا

  لبضائع أجنبیة بقصد االتجار االحتفاظ بالمستند الدال على مصدرھا .
  

  )  ١٧مادة (  
ذه الالئحة من ھ )١٦(یقصد باألوراق والسجالت والوثائق والمستندات المشار إلیھا بالمادة 

ً للشكل حددھا قا التيالسجالت المحاسبیة والقانونیة  ،  ةجھلكل  يالقانوننون التجارة وفقا
ة ت المتعلق، وكذلك كافة المستندا الجھةفحصھا  لدي المصریة تطلبھا مصلحة الضرائب والتي

د والعقو بالصفقات المستوردة والمصدرة مثل كشوف حسابات البنوك واالعتمادات المستندیة
افة ین ، وكالت مع الموردین الخارجیالخاصة بالصفقات وأوامر الشراء من الخارج ، والمراس

نونیة یة القاالقیود المحاسبیة الدالة على قید الصفقات التجاریة ، وكافة السجالت المحاسب
من  تعلق بھاتمسكھا الشركة ، والقوائم المالیة وما ی والتيالتحلیلیة والمتعلقة بالنشاط 

  إیضاحات متممة.
  )  ١٨مادة (  

 لھم صفة المصلحة ممن لموظفيبالقوانین المقررة لحمایة حرمة المساكن ،  اإلخاللمع عدم 
من رؤساء كتابي من رئیس المصلحة  أو من یفوضھ  إذنالضبطیة القضائیة وبموجب 

ورین فى في دخول مقار المذك، الحق سم وصفة المأذون لھ امحدد فیھ  اإلدارات المركزیة
 غرض االطالعیم ھذا األذن عند الطلب دون التفتیش ب) من ھذه الالئحة بعد تقد ١٦المادة ( 

لى لدالة عاعلى األوراق والسجالت والوثائق والمستندات المتعلقة بالعملیات الجمركیة أو 
التخلیص  وإتمام اإلفراج، وفحصھا وإجراء التدقیق والمراجعة الالحقة بعد  مصدر البضائع

فى حالة  –وز معاینة البضائع ذاتھا حالة وجود مخالفة ، كما یج فيوضبطھا  الجمركي
 عند االقتضاء ، مع تحریر محضر باإلجراءات یثبت فیھ كافة األعمال التي تمت –وجودھا 

 قررةالممع إحاطتھ بحقوقھ وواجباتھ أو من یمثلھ وذكر تحفظاتھ ومواجھة صاحب الشأن 
تاریخ  بوع منغایتھ أس قانوناً ونتائج الفحص ،  وتقدیم تقریر بذلك للرئیس األعلى فى میعاد

  الضبط .
 

ة ئیس إدارریصدر بتشكیلھا قرار منھ برئاسة  ، ولرئیس المصلحة أن یعھد إلى لجنة أو أكثر
  عدم وجود المخالفة . أولمراجعة حاالت الضبط والتحقق من وجود  ، مركزیة 

  ویحدد القرار آلیة عمل اللجنة، وإجراءات التظلم من قرارھا.
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  )  ١٩مادة (  
ئیس رابي من یكون إجراء التدقیق والمراجعة الالحقة بعد اإلفراج عن البضائع بموجب إذن كت

ً علي أسباب موضوعیة. وأالمصلحة    من یفوضھ بناء
زمع إخضا مال عھا ألعوفیما عدا الحاالت المؤكدة بوجود غش أو تدلیس یتم إخطار الجھة المُ

تجھیز  سنى لھابل االنتقال لمقر الجھة حتى یتالتدقیق والمراجعة الالحقة بثالثة أیام عمل ق
  المستندات الالزمة لذلك. 

 وردة أوولموظفي المصلحة مراجعة عینة من البیانات والمستندات الخاصة بالرسائل المست
كافة  لمراجعةالمصدرة خالل فترة المراجعة الالحقة المحددة بالتكلیف ، كما یجوز أن تشمل ا

ة بالعین مصدرة خالل السنوات الخمس السابقة حال ثبوت مخالفاتالرسائل المستوردة أو ال
  محل المراجعة .

  )  ٢٠مادة (  
، مع  ه األعمالمن ھذ االنتھاءأعمال التدقیق والمراجعة الالحقة بعد نتائج یتم إعداد تقریر ب

 إخطار یتم أنن وجدت على ا الجھة الخاضعةالمتحصل علیھا من  المؤیدة المستندات إرفاق
  دارة أنظمة المخاطر بالمصلحة بنتیجة تلك التقاریر لتحدیث معاییرھا.إ
حكام ألوفقاً  دون اإلخالل بحق صاحب الشأن في التظلم من تقریر التدقیق والمراجعة الالحقةو

یرھا من حساب الضریبة الجمركیة وغللمصلحة الحق فى إعادة  ، ) من القانون ٦٣المادة (
مستورد تم بناء على غش أو تدلیس من ال حسابھاوالرسوم المستحقة إذا ثبت أن  الضرائب
  . أو وكیلھ 

  )  ٢١مادة (  
ً ألحكام المادة ( المطالبة  تتم ) من القانون٦٣دون اإلخالل بحق صاحب الشأن في التظلم وفقا

 العامة الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم األخرى وكافة مستحقات الخزانة بالضریبة
یتم إخطار  السداد التي أثبتھا تقریر أعمال التدقیق والمراجعة الالحقة ، وفى حالة االمتناع عن

تي خضعت جھة الحیال ال إدارة الشئون القانونیة المختصة التخاذ اإلجراءات القانونیة الالزمة
ات حقوغیرھا من المستلتحصیل مستحقات المصلحة  ألعمال التدقیق والمراجعة الالحقة

  .المقررة
  )  ٢٢مادة (  

ط الضبو علي موظفي المصلحة ممن لھم صفة الضبطیة القضائیة في غیر حاالت التفتیش
لتزام دتھا االومطار المشتبھ في تھریبھاالبضائع  تتبعداخل الدوائر الجمركیة وفي غیر حاالت 

  . بأحكام قانون اإلجراءات الجنائیة
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  الباب الثالث
  مقابل اخلدماتالضريبة اجلمركية و

  الفصل األول
  الضريبة اجلمركية

  )  ٢٣مادة (  
 كیة عالوةللضریبة المقررة فى التعریفة الجمر الجمركيتدخل اإلقلیم  التيتخضع البضائع 

راج عن المقررة إال ما استثنى بنص خاص ، وال یجوز اإلف األخرىعلى الضرائب والرسوم 
لضریبة ا وأداءالجمركیة  اإلجراءاتتمام إقبل  النھائيأیة بضائع مستوردة برسم الوارد 

الف خالضرائب والرسوم المستحقة علیھا ما لم ینص القانون على الجمركیة وغیرھا من 
  . ذلك

  )  ٢٤مادة (  
حة  تحصل بمعرفة المصل التيالجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم  الضریبة تُؤدى 

  لذلك . فى ضوء القوانین والقرارات المنظمة  غیر النقديبإحدى وسائل التحصیل 
  

  ) ٢٥مادة (   
ً لوزنھا عل الخاضعة لضریبة  على البضائعالجمركیة الضریبة  تُؤدى ى أساس نوعیة وفقا

اد یع التيت ، وتحصل الضریبة الجمركیة على الحاویات واالسطوانا لھا الفعليالوزن الصافي 
  .حال الرغبة في اإلفراج عنھا برسم الوارد النھائي استخدامھا بحالتھا

  
  )  ٢٦مادة (  

 ھزةواألجیجوز قبول طلبات تقسیط الضریبة الجمركیة المستحقة على اآلالت والمعدات 
ى لجمركیة متاإعفاءات أو تخفیضات فى التعریفة  بأيال تتمتع  التيوأجزائھا  اإلنتاجوخطوط 

عشر  يواثنستة أشھر للمشروعات القائمة ، بحد أقصى  كانت واردة للمشروعات اإلنتاجیة
ً للمشروعات تحت  ) من ١٥(للمادة  طبقاً مقابل سداد ضریبة إضافیة  ، وذلك  اإلنشاءشھرا

  : اآلتیةللشروط  القانون مع قسط الضریبة ، وذلك طبقاً 
وط جھزة أو خطبأن اآلالت أو المعدات أو األ مانحة ترخیص النشاطتقدیم خطاب من الجھة  -أ

  أو أجزائھا  الزمة ألغراض  النشاط المرخص بھ .  اإلنتاج
حدى إأو تعھد مقبول من  لإللغاءغیر مشروط وغیر قابل  مصرفيتقدیم خطاب ضمان  -ب

ئیسیة فرع الرالوزارات أو المصالح الحكومیة أو الھیئات العامة أو الشركات القابضة أو األ
حتى  اإلضافیةقیمة الضریبة الجمركیة المستحقة والضریبة  یضمن سدادللقوات المسلحة 

ة لھیئة العاماموقعاً من الوزیر المختص أو رئیس التعھد على أن یكون ،  نھایة مدة التقسیط 
ن ممسلحة أو قادة األفرع الرئیسیة للقوات الأو أو رئیس المصلحة أو رئیس الشركة القابضة 

  . یفوضونھ 
  عدم وجود أیة مدیونیات مستحقة للمصلحة على طالب التقسیط. -ج
سابقة خالل الخمس سنوات ال جمركيجریمة تھریب في  إدانة طالب التقسیطعدم سبق  -د

  .رد إلیھ اعتبارهما لم یكن قد على طلب التقسیط 
بات ، والموافقة على طلقبول التعھدات والضمانات ر عام الجمرك المختص بویختص مدی

  . وفقاً لتلك الشروطالتقسیط 
 لفقــرةاوتعفي من سداد الضریبة اإلضافیة المشار إلیھا األصناف المنصوص علیھـــا في 

ات و مشروعأاألولي من ھـــذه المـادة الــواردة باســم أو لحساب المشروعات القـــومیة 
  قرار من رئیس مجلس الوزراء.البنیة األساسیة للدولة التي یصدر بتحدیدھا 
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 ) ٢٧مادة ( 
الضریبة الضریبة الجمركیة و باقيستحق تُ  األقساطسداد أحد  تأخر طالب التقسیط عنإذا 

 دون عذراعس ویحرم من یتق ، القانونیة لتحصیل تلك المبالغ  اإلجراءاتتخذ ، وتُ  اإلضافیة
  مواعیدھا من التمتع بمیزة التقسیط لمدة سنة  . في األقساطعن سداد مقبول 

 )  ٢٨مادة (  
الضریبة  حصل قیمةمدتھ تُ سریان بطلب إنھاء التقسیط أثناء أو وكیلھ إذا تقدم المستورد 

تم رد لحالة یالجمركیة  والضریبة اإلضافیة حتى نھایة الشھر الذي تم السداد فیھ وفى ھذه ا
  ) من ھذه الالئحة . ٢٦الضمان المشار الیھ بالمادة ( 

 )  ٢٩مادة ( 
وات من ال یجوز تعدیل أو تغییر الصفة الترخیصیة للسیارات ووسائل النقل لمدة خمس سن

ً لحاراج إال بعد الرجوع للمصلحة لسداد ما قد یستحق علیھا من ضریبة وفتاریخ اإلف لتھا قا
  وقیمتھا وفئة التعریفة الجمركیة وسعر العملة  وقت اإلفراج عنھا.

  الثانيالفصل 
 اجلمركية وعاء الضريبة
  )   ٣٠مادة (

(اتفاقیة  ارةوالتج اتلتعریفلتنفیذ المادة السابعة من االتفاقیة العامة أحكام اتفاق اإلخالل ب دون
للمصلحة  ،  ) من ھذه الالئحة٥٠) و (٣٨ومع مراعاة أحكام المادتین ( ،  التقییم الجمركي)

لدیھا  إذا كان بیان أو مستند أو وثیقة أو إعالن یقدم لھا ألغراض التقییم بأيعدم االعتداد 
 المقر صحة القیمة فيتدعو إلى الشك فى صحة البیانات أو المستندات أو موضوعیة أسباب 

  عنھا كقیمة لألغراض الجمركیة .
)  ٣١مادة (  

ل ألساس األوقیمتھا الفعلیة ، ویكون ا ھي الواردةلبضائع لتكون القیمة لألغراض الجمركیة 
 الیفالتك(قیمة الصفقة) بعد إضافھ  القیمة ھي القیمة التعاقدیة للصفقة ھذهلتحدید 

 عالً أوبالقدر الذي تحملھ المشتري ولم یدرج في الثمن المدفوع ف الفعلیة والمصروفات
  المستحق عن البضائع الواردة.

  : الفعلية املُشار إليها بالفقرة األويل من هذه املادة ما يأتي  وتشمل التكاليف واملصروفات
تحق عال أو المسفتحملھ المشترى ولم یدرج فى الثمن المدفوع  الذي التالیة بالقدرالبنود  -

  الواردة : البضائععن 
 ستثناء عموالت الشراء .إالعموالت والسمسرة ب -
یم تكلفة األوعیـة التي تعتبر مع تكلفة البضاعة وحدة واحدة ألغراض التقی -

 الجمركي.
 تكلفة التعبئة والتغلیف سواء من حیث العمل أو المواد . -

 یر مباشرغوالخدمات التالیة التي یقدمھا المشترى ـ بشكل مباشر أو  البضائعقیمة 
ال  قدر الذيالمستوردة، وبال البضائعمجاناً أو بتكلفة مخفضة الستخدامھا في إنتاج 

ً أو  : فعاملستحق الد تكون فیھ ھذه القیمة قد أدخلت في الثمن المدفوع فعال
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بضاعة ناصر المماثلة الداخلة في تكوین الالمواد والمكونات واألجزاء والع  
  .الواردة 

 بضائعالاألدوات واللقم والقوالب واألصناف المماثلة المستخدمة في إنتاج    
 .الواردة 

 .الواردة  البضائعالمواد التي استھلكت في إنتاج   
أعمال الھندسة والتطویر واألعمال الفنیة وأعمال التصمیم و الخطط   

الزمة وال جمھوریة مصر العربیةبلد آخر غیر  فيإعدادھا والرسومات التي تم 
 .الواردة  البضائع إلنتاج

سجلة العوائد ورسوم التراخیص والمدفوعات المتعلقة بالبراءات والعالمات الم
د ا المستوریجب أن یدفعھ الواردة والتي بالبضائعوحقوق النشر واإلتاوات المتعلقة 

اصر ال تكون ھذه العنحیثما  البضائعمباشرة أو بطریق غیر مباشر كشرط لبیع 
ً أو المستحق . فيمدمجة    الثمن المدفوع فعال

الستخداماقیمة أي مستحقات للبائع من حصیلة إعادة البیع أو التوزیع أو التصرف أو  -  
ً من ت مباشرة أو غیر مباشرة متى كانت شرسواء كانت ھذه المستحقاالواردة  لبضائعل طا

  شروط البیع.
وسائر  ،والمناولة وتكالیف الشحن والتأمین والتفریغ الواردة  البضائعتكلفة نقل  - 

 بة للنولونبالنسیعتد فى میناء الوصول ، و تفریغھا، حتى  البضائعالخدمات المتعلقة بنقل 
  المثیلة فى تاریخ معاصر  . باألسعاروالتأمین فى حالة عدم تقدیم مستند فعلى 

 ) ٣٢مادة (   
ن ھذه م) ٣١(المنصوص علیھا فى المادة والمصروفات الفعلیة یراعي عند إضافة التكالیف 

  أن تكون علي أساس بیانات موضوعیة وكمیة .  الالئحة
غراض لألوال تجوز أي إضافة إلي الثمن المدفوع بالفعل أو المستحق عند تحدید القیمة 

  روط البیع.ما لم تكن شرطاً من ش ) المشار إلیھا ٣١(الجمركیة إال وفقاً ألحكام المادة 

 ) ٣٣مادة (  
نفصلة میزة ومالجمركیة األعباء والتكالیف التالیة بشرط أن تكون م لألغراض ال تشمل القیمة

  : الواردة  البضائععن الثمن المدفوع فعال أو المستحق مقابل 
  تكلفة النقل بعد االستیراد . -أ  

  .جمھوریة مصر العربیةالضرائب والرسوم المفروضة في  -ب
تي لفنیة الامصاریف وأعباء التشیید أو البناء أو التجمیع أو الصیانة أو المساعدة  -ج

  المستوردة . البضائعأجریت بعد االستیراد على 
  عمولة الشــراء . -د
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 البضائعق التي تتعلق بتسوی جمھوریة مصر العربیةداخل  تكلفة األنشطة التسویقیة -ھـ
  .الواردة 

في  ھاإعدادتكلفة األعمال الھندسیة والخطط والرسوم واألعمال الفنیة التي تم  -و
  محل التقییم.الواردة  البضائعبوالمتعلقة  جمھوریة مصر العربیة

  .لعربیةجمھوریة مصر افي الواردة  البضائعالتكالیف المتعلقة بحق إعادة إنتاج  -ز
  مشترى .الفوائد المترتبة نتیجة عقد تمویل وھي الفوائد المدفوعة من ال - ح
  عوائد األسھم المقدمة من المشتري إلى البائع  . - ط
  

  ) ٣٤مادة (  
  تیة : توافر الشروط اآل ) من ھذه الالئحة٣١وفقاً للمادة (یشترط لقبول قیمة الصفقة 

ً  أو استخدامھ لھا، وال البضائعأال تكون ھناك قیود على تصرف المشترى في  - أ تعد قیدا
  الحاالت اآلتیة :

  .جمھوریة مصر العربیةلقیود التي یفرضھا القانون أو السلطات العامة في ا -١
  .البضائعلقیود التي لیس لھا تأثیر كبیر على قیمة ا -٢
  فیھا. البضائعلقیود التي تحدد المناطق الجغرافیة التي یمكن إعادة بیع ا -٣

ً لشرط أو مقابل ال یمكن تحدید قیمتھ ب - ب ضائع النسبة للبأال یكون البیع أو الثمن خاضعا
  محل التقییم.

 تصرف فیھا أوال أوأو توزیعھا  البضائعأال یستحق للبائع أي جزء من حصیلة إعادة بیع  - ج
 لم یكن تخدامھا في مرحلة الحقة من قبل المشترى سواء بشكل مباشر أو غیر مباشر، مااس

  من الممكن تحدید قیمتھ و إضافتھ للقیمة .
 كانا شخصین قیمة الصفقة سواء فيأال یكون بین البائع والمشترى عالقة ارتباط تؤثر  -  د

  طبیعیین أو معنوییـن.
  )   ٣٥مادة (  

مشترى عالقة یكون بین البائع وال ) من ھذه الالئحة٣٤(تطبیق حكم البند (د) من المادة  في
  من الحاالت اآلتیة:  أيفى  إرتباط 

  لدى اآلخر.أحدھما موظف أو مدیر یعمل  كان إذا - أ
  قانوناً كشركاء فى العمل. اإذا كانوا معترف بھم - ب
  خدمیھ . مستأحدھما صاحب عمل واآلخر من  إذا كان - ج
ثر من %  أو أك ٥ ،  بشكل مباشر أو غیر مباشر ، إذا تملك أو سیطر أحدھما  -  د 

  تمنحھ حق التصویت لدى اآلخر أو كلیھما .   التي األسھمالحصص أو 
  بشكل مباشر أو غیر مباشر. ، إذا كان أحدھما یشرف على اآلخر  - ھـ
  الث.ثإلشراف شخص  ،  بشكل مباشر أو غیر مباشر ،  إذا  كان كالھما خاضعاً  - و
  ث.على شخص ثال ، بشكل مباشر أو غیر مباشر  ، یشرفان  معاً   ا إذا كان - ز
  إذا كانا من األقارب حتى الدرجة الرابعة. - ح

ع و الموزأویعتبر األشخاص الذین تربطھم عالقة عمل یكون أحدھم بمقتضاھا الوكیل الوحید 
ً إذا انطبقت علیھم الوحید أو صاح  لمعاییرا أحدب االمتیاز الوحید لآلخر، مرتبطین معا

  .المنصوص علیھا في الفقرة األولي من ھذه المادة
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  )  ٣٦مادة (  
فعلي  حة) من ھذه الالئ٣٥(االرتباط المنصوص علیھا فى المادة  حاالتإذا توافرت إحدى 

لى عالقة عبحث الظروف والمالبسات المحیطة بالصفقة للتأكد من عدم تأثیر ھذه ال المصلحة
أو  أن تطلب من المستورد معلومات أو مستندات وللمصلحةثمن السلعة محل التقییم ، 

  تبریرات  ویمنح المستورد مھلة للرد ال تجاوز خمسة عشر  یوماً .
 كیلھوورد أو قد أثرت علي الثمن جاز للمست عند رأیھا بأن عالقة االرتباط المصلحةفإن ظلت 

ً إثبات أن عالقة االرتباط لم تؤثر علي الثمن وأن القیمة نھا ال عالمقر  خالل خمسة عشر یوما
  من أحد القیم اآلتیة : %١٠تقل عما ھو فى حدود 

 صدیرھا إلىتالقیمة التعاقدیة لسلع مطابقة أو مماثلة بین أطراف غیر مرتبطین تم  - أ
  .لتقییم خالل ستین یوماً قبل أو بعد تاریخ تصدیر السلع محل ا وریة مصر العربیةجمھ

ً ألحكام ال -  ب  و ) ٣٩مادتین (القیمة الجمركیة لسلع مطابقة أو مماثلة تم تحدیدھا طبقا
  ) من ھذه الالئحة. ٤٠(
  : اآلتيیراعى عند تطبیق االختبارات السابقة و

  في مستویات التجارة ومستویات الكمیات. االختالفات - ١
) من ھذه  ٣١یھا فى المادة ( المنصوص عل والمصروفات الفعلیةالتكالیف  - ٢

  الالئحة.
لمقارنة اعلي مبادرة من المستورد وألغراض  السابقة بناءً  االختباراتویكون استخدام 

  فقط ، وال یجوز إحالل القیم اإلختباریة محل القیم المقر عنھا.
 المصلحة ولم تكن لدى ، وتقبل قیمة الصفقة  إذا لم تكن العالقة قد أثرت علي الثمن  

  شكوك موضوعیة في قبول ھذا الثمن.
  )  ٣٧مادة (  

  ت اآلتیة:) من ھذه الالئحة فى الحاال ٣١طبقاً للمادة (  للبضائعال تطبق قیمة الصفقة 
  األصناف الواردة لالستخدام الشخصي . - أ

ب الشأن وجود بعض األصناف فى الفاتورة ال تمثل القیمة الفعلیة ویتعذر على صاح - ب
  تبریر ذلك بمستندات یقبلھا الجمرك.

  اإلعالن .الواردة على سبیل الھدایا أو الھبات أو العینات أو الدعایة و البضائع - ج
  الواردة على سبیل اإلیجار أو األمانة . البضائع - د

  ردة لحساب المورد من األصل إلى الفرع .األصناف الوا - ھـ
  )  ٣٨مادة (  

  صحة القیمة المقر عنھا یراعى اآلتي : فيحالة وجود شك  في
مة ندات المقدإذا كان لدى المصلحة أسباب تدعو إلي الشك في صحة البیانات أو المست - أ

حب إخطار صافعلى الجمرك المختص  وكیلھالقیمة المقر عنھا من صاحب الشأن أو  أو
بات صحة تقدیم إیضاحات أو مستندات إضافیة إلثالشأن أو وكیلھ بھذه األسباب مع طلب 

 وز خمسةمھلة للرد بما ال یجا أو وكیلھ القیمة المقر عنھا على ان یمنح صاحب الشأن
  عشر یوماً من تاریخ تقدیم الطلب . 

قیمة خالل لة علي صحة الإذا كانت المستندات والبیانات المقدمة والمبررات الدا - ب
نعة أو غیر مق المھلة المبینة مقنعة للجمرك المختص یتم  قبول قیمة الصفقة ،أما إذا كانت

ً بتحدید القمن الجمرك المختص  یصدرانتھت المھلة الممنوحة دون رد ،  یمة قرارا
  .المقبولة جمركیاً 
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  )  ٣٩مادة (  
ابقة لمواد السألحكام ا محل التقییم وفقاً  للبضائعالجمركیة لألغراض إذا تعذر تحدید القیمة 

 لعربیةاجمھوریة مصر قیمة التعاقد على سلع مطابقة بیعت للتصدیر إلى  قیمتھا ھيتكون 
ى س المستومحل التقییم، على نف البضائعوصدرت خالل ستین یوماً قبل أو بعد تاریخ تصدیر 

  التجاري وبذات الكمیات تقریباً .
  

 ابقةلسلع مط المستوى التجاري أو الكمیات أو كلیھما مختلفین تستخدم قیمة الصفقةفإذا كان 
ة بیعت على مستوى تجارى مختلف أو بكمیات مختلفة أو كلیھما بعد تعدیلھا لمراعا

د تمت دیالت قاالختالفات في المستوى التجاري أو الكمیات أو كلیھما بشرط أن تكون ھذه التع
قة مع المطاب ة التعدیل سواء أدى ذلك إلى زیادة أو نقص لقیمة السلععلى أساس أدلة تثبت دق

 من لثانیةمن الفقرة ا )ھـ( البندالتكالیف واألعباء الواردة فى  فيمراعاة االختالفات 
 ) 

المادة
  : اآلتيیراعى  أنمن حیث المسافات ووسائل النقل على  من ھذه الالئحة ) ٣١
یم لتحدید ھذه الق أدنىحالة وجود أكثر من قیمة تعاقدیة لسلع مطابقة تستخدم  في - أ

  محل التقییم .الواردة  للبضائعالجمركیة لألغراض  القیمة
ر واألعمال تجسد أو تعكس الھندسة والتطوی التي البضائعال تشمل السلع المطابقة  - ب

بسبب دة الوار البضائعف لقیمة لم تضا التيالفنیة وأعمال التصمیم والخطط والرسومات 
  . جمھوریة مصر العربیة في إعدادھاأن ھذه العناصر قد تم 

م ، محل التقیی البضائعفى نفس بلد إنتاج  أنتجتال تعتبر السلع مطابقة ما لم تكن قد  - ج
ییم فى محل التق البضائع إنتاجالتى ینتجھا منتج آخر فى نفس بلد  البضائعوال تؤخذ 

حل ملبضاعة اإال فى حالة عدم وجود سلعة مطابقة ینتجھا نفس المنتج الذى ینتج  االعتبار
  التقییم .

  )  ٤٠مادة (  
ً ألحكام  للبضائعإذا تعذر تحدید القیمة لألغراض الجمركیة  سابقة لمواد الامحل التقییم وفقا

 لعربیةا جمھوریة مصرھي قیمة التعاقد على سلع مماثلة بیعت للتصدیر إلى  قیمتھاتكون 
  ) من ھذه الالئحة.٣٩المادة (ب ذات األحكام الواردةوتطبق بشأنھا 

  
  )  ٤١مادة (  

ً ألحكام الواردة  للبضائعالجمركیة  لألغراض في حالھ تعذر تحدید القیمة بقة لمواد السااوفقا
طلب ، ما لم ی ) من ھذه الالئحة٤٣و ( ، ) ٤٢(بمقتضى أحكام المادتین  قیمتھاتحدد 

د القیمة فإذا إتضح للمصلحة أنھ من المستحیل تحدی ،  المستورد تطبیق عكس ھذا الترتیب
ة وفق أحكام ) من ھذه الالئحة یتم تحدید القیم٤٣لألغراض الجمركیة بمقتضي أحكام المادة (

  .) منھا إن كان ھذا ممكناً ٤٢المادة (
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  )  ٤٢مادة (  
القیمة  يھالجمركیة  لألغراض تكون القیمة) من ھذه الالئحة ٤١دون اإلخالل بحكم المادة (

  :لألتي  طبقاً  الخصمیة
ردت علیھا و التيباع بالحالة تُ  لةالمطابقة أو المماث السلع أوالواردة  البضائعإذا كانت   - أ     

  :  اآلتيتباع إب لألغراض الجمركیة عند االستیراد تحدد القیمة
لع المماثلة أو السلع المطابقة أو السالواردة  البضائعبیعت بھ  الذيسعر الوحدة  -١

قبل  ین یوماً فى السوق المحلى على حالتھا عند االستیراد بأكبر كمیة إجمالیة خالل ست
یر ألشخاص غ جمھوریة مصر العربیةأو بعد تاریخ وصول السلع محل التقییم إلى 

  : آلتیةامرتبطین باألشخاص الذین اشتروا منھم ھذه السلع بعد إجراء االستقطاعات 
ادة أو التي اتفق علي دفعھا من المورد إلي المستورد عدفع تُ  التيالعموالت  -         

ً لألعراف التجاریة السائدة دفع عادةأو التي تُ  لربح ا، أو إجمالي  وفقا
 من نفس الفئة أو النوع والمعمول بھا في بضائعلوالمصروفات العامة 

  .جمھوریة مصر العربیة
جمھوریة مصر ل والتأمین المعتادة وما یرتبط بھا من تكالیف فى تكالیف النق -        

  .العربیة
جمھوریة لرسوم المفروضة فى الجمركیة وغیرھا من الضرائب وا الضریبة -        

  أو بیعھا. البضائع بإستیرادوالمتعلقة  مصر العربیة
لسلع اأو الواردة  للبضائعفى حالة عدم وجود عملیات بیع في السوق المحلى  -٢

 بالبند اــإلیھار المطابقة أو السلع المماثلة على حالتھا عند االستیراد خالل المدة المش
 تجاوزة ال عتد بسعر بیع الوحدة فى السوق المحلى خالل مد) من ھذه المادة یُ ١أ / (

ً من تاریخ وصول البضاعة محل التقییم  مع عدم  ٩٠ أخرى  أحكام بأي اإلخاللیوما
  من ھذه المادة. )١أ / وردت بالبند  (

  
یعت ب قد لم تكنوعد تجھیزھا المطابقة أو المماثلة ب السلع أوالواردة  البضائعإذا بیعت  -ب 

طلب  ذاإ ،  الجمركیةبالحالة التي وردت علیھا فى السوق المحلى فیتم تحدید القیمة 
تجھیزھا  المستوردة بعد البضائعسعر الوحدة الذي تباع بھ  أساسعلى  ، المستورد ذلك 

افة نتیجة استقطاع القیمة المضمراعاة ، بعد  بأكبر كمیة إجمالیة ألشخاص غیر مرتبطین
  لمادة .ا) من ھذه ١أ / المنصوص علیھا في البند ( االستقطاعاتافة إلى التجھیز باإلض

 علياردة الو البضائعمقابل القیمة المضافة نتیجة تجھیز  االستقطاعاتویشترط أن تستند 
ما یعبر بیانات موضوعیة وكمیة وذلك بموجب مستندات فعلیة وبیانات من واقع السجالت ب

  تكلفة التجھیز بدقة. عن
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  : اآلتيیراعى عند تطبیق ھذه المادة  -ج 
ً لھذه المادة أي عملی االعتبارال تؤخذ في  ص ة بیع لشخعند تحدید سعر بیع الوحدة طبقا

 البندي لمحددة فیقدم بشكل مباشر أو غیر مباشر مجاناً أو بتكلفة منخفضة أیاً من العناصر ا
 البضائعنتاج الستخدامھا في إ حةمن ھذه الالئ)  ٣١من المـادة ( من الفقرة الثانیة ) ب(

  .الواردة
ـع سجالت من واقالواردة  للبضائعویتم الحصول على سعـر بیع الوحـدة في السوق المحلي 

  ثلة .ودفاتر مستورد السلعـة محــل التقییم أو مستوردي السلع المطابقة أو المما
لقیمة لوصول إلي االواجبة الخصم من سعر بیع الوحدة ل االستقطاعاتتكون  أنویتعین 

  لألغراض الجمركیة محدده علي أسس موضوعیة وكمیة .
أساس  وعلى إجمالیةویحدد مقـدار الربـح والمصروفات العامة الواجبــة الخصم بصفة 

 ت متسقة مع، بشرط أن تكون ھذه المعلوماوكیلھ المعلومــات التي یقدمھـا المستورد أو 
من  ضائعالبمن نفس الفئة أو النـوع . وتشمل  ئعبضاالمعلومـات المستمدة من مبیعـات 

 التي یجري عالبضائمن نفس البلد الذي استوردت منھ الواردة  البضائعنفس الفئة أو النوع 
ً عن  ات العامة) وتشمل عبارة (المصروف ،  من بلدان أخريالواردة  البضائعتقییمھا فضال

  محل التقییم . البضائع لتسویقالتكالیف المباشرة وغیر المباشرة 
لمادة كام ھذه استرشد بھا فى تطبیق أحیُ  التيوتكون القواعد المحاسبیة واألعراف التجاریة 

  .جمھوریة مصر العربیةھي القواعد المطبقة فى 
  

  ) ٤٣مادة (  
ي القیمة ھالجمركیة لألغراض تكون القیمة ) من ھذه الالئحة ٤١دون اإلخالل بحكم المادة (

  اآلتیة:  للعناصرالمحسوبة طبقاً 
جھیز أعمال الت أو غیره من التصنیعتكلفة أو قیمة المواد الداخلة في التصنیع وتكلفة  - أ

  .الواردة البضائعالتى دخلت فى إنتاج 
ینعكس  ذيالبصورة إجمالیة  بما یعادل المقدار  العامةمقدار الربح والمصروفات  - ب

ة فى بلد محل التقییم والمصنع للبضائعع من ذات الفئة والنو البضائععادة فى مبیعات 
  .    جمھوریة مصر العربیة إلىلتصدیرھا  اإلنتاج

شحن والتأمین تكلفة أو قیمة المصروفات األخرى المتعلقة بالنقل والمناولة وال - ج
  والتفریغ.

كام ھذه سترشد بھا فى تطبیق أحیُ  التيوتكون القواعد المحاسبیة واألعراف التجاریة 
در من مصا بأيستدل على ذلك ھي القواعد المعمول بھا فى بلد اإلنتاج ویُ المادة 

  المعلومات المتاحة .
ً علي الحاالت التي یكون المن تج علي ویقتصر استخدام أسلوب القیمة المحسوبة عموما

  یما بعد.فویوفر التسھیالت ألي تحقق قد یلزم  ، استعداد ألن یقدم التكلفة الضروریة 
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  ) ٤٤مادة (  
ً ألحكام الموالواردة  للبضائعالجمركیة لألغراض إذا تعذر تحدید القیمة  تم اد السابقة یطبقا

نة ن المرومقدر  باستخدامتحدید القیمة باستخدام ذات الطرق المنصوص علیھا فى تلك المواد 
جارة نظمة التالعامة الواردة باتفاقیة القیمة لم واألحكامووسائل مناسبة تتفق مع المبادئ 

ً ل جمھوریة مصر العربیةالبیانات المتاحة فى  أساسالعالمیة  وعلى  ط ــلضوابوذلك وفقا
  اآلتیة : 

 صر العربیةجمھوریة مإذا لم توجد سلع مستوردة مطابقة أو مماثلة تم تصدیرھا إلي  - أ
 لع مستوردةالجمركیة لس لألغراضتستند القیمة خالل المواعید المحددة بالمواد السابقة 

ً قبل ١٢٠خالل  جمھوریة مصر العربیةمطابقة أو مماثلة تم تصدیرھا إلى  أو بعد  یوما
  محل التقییم . البضائعتاریخ تصدیر 

قیمة عتد بالم یُ محل التقیی للبضائعإذا لم توجد سلع مطابقة أو مماثلة من نفس المنتج  - ب
د یوجد یعت لم فإذامن  منتج آخر من ذات دولة المنشأ   ابقة أو مماثلةالجمركیة لسلع مط

  .أخربالقیمة الجمركیة لسلع مطابقة أو مماثلة من منشأ 
لة بقة أو مماثیجوز االعتداد بالقیمة لألغراض الجمركیة التى تم تحدیدھا لسلع مطا  - ج

  ) من ھذه الالئحة.٤٣) و (٤٢طبقاً ألحكام المادتین (
طابقة أو الم السلع محل التقییم أو للبضائع الواردةحالة عدم وجود سعر بیع  في - د

الئحة ، یجوز ) من ھذه ال ٤٢بالسوق المحلي خالل التوقیتات المحددة بالمادة (  المماثلة
دة ال مالجمركیة لسعر بیع الوحدة فى السوق المحلي خالل  لألغراضأن تستند القیمة 

  خ االستیراد .یوماً من تاری ١٨٠تتجاوز 
ً علي طلب لمستخدم االجمركیة وباألسلوب لألغراض بالقیمة  ھویتم إبالغ المستورد بناء

   لتحدیدھا.
  ) ٤٥مادة (   

على  الئحة) من ھذه ال٤٤(الجمركیة بمقتضى أحكام المادة لألغراض ال یجوز تحدید القیمة 
  أساس:

  سعر بیع الوحدة المنتجة محلیاً فى السوق المحلي . - أ
  نظام یقضى بقبول أعلى  القیمتین البدیلتین لألغراض الجمركیة.  أي -ب
  فى السوق المحلي لبلد التصدیر أو بلد اإلنتاج . البضائعسعر بیع  - ج
وفقا ثلة مما أوالتى حددت لسلع مطابقة  المحسوبةأخرى بخالف القیمة  إنتاجتكلفة  - د

  ) من ھذه الالئحة .٤٣المادة (   ألحكام
  . جمھوریة مصر العربیةسعر التصدیر إلى دولة غیر  - ھـ
  .القیم الجمركیة الدنیا - و
  القیم الجزافیة أو الصوریة . -ز 
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  )   ٤٦مادة (  
 دھاباستیرا سمحیُ  التيالشخصي أو الخاص أو  لالستعمالمنح السیارات المستعملة التى ترد تُ 

ً مقداره ( بدءاً  االتجاربقصد  لقیمة ا) من %١٠من أول شھر أكتوبر لسنة المودیل خصما
اعد (فوب) وذلك حتى نھایة سبتمبر من العام التالي ، وبشرط أن تكون مستوفاة للقو

  .االستیرادیة
  
یخ خصماً لك التارترد بعد ذ التيبالفقرة األولي من ھذه المادة  إلیھامنـح السیارات المشار وتُ 

ً %٥مقداره ( ن اإلخالل من أول شھر أكتوبر من كل عام دو بدءاً ) عن كل سنة تالیة محسوبا
  بالفقرة السابقة . إلیھابالخصم والشروط المشار 

  
لقیمة من ا %٥٠على تین السابقین وال یجوز أن تزید نسب الخصم المنصوص علیھا بالفقر

  (فوب).
  )  ٤٧مادة (  

  : التالیة الكترونیاً بتقدیم المستندات  وكیلھیلتزم المستورد أو 
فعلیة ال لمستنداتاإقرار القیمة بعد استیفاء بیاناتھ وفاتورة الشراء األصلیة وغیرھا من  - أ

ى استیراد رتبة علالمتعلقــة بتكالیف ونفقـات الشحن والتأمـین وكافـة المصاریف واألعباء المت
  یغـھا في میناء الوصول. البضاعة حتـى تفر

الثمن  ، وإجمالي ویجب أن تتضمن فاتورة الشراء بیانات كاملة عن اسم البائع والمشترى
  تعاقد . ، والوصف الكامل للبضائع المستوردة وشروط ال المدفوع فعالً أو المستحق دفعھ

ً ،  طرق الدفع المعترفبأي من المستندات الخاصة و ، المراسالت و ، العقود  - ب بھا بنكیا
حدید ذا كان تتطلبھا المصلحة إ التيوغیرھا من المستندات الالزمة إلثبات صحة قیمة الصفقة 

  القیمة یتطلب ذلك .
  

  )  ٤٨مادة (  
ة بقیمحة تقبلھا المصلیجوز بناء على طلب المستورد اإلفراج عن البضائع مع تقدیم كفالة 

بة ذه الضریمن الضرائب والرسوم إذا كان تحدید القیمة كوعاء لھالضریبة الجمركیة وغیرھا 
  یستغرق وقتاً لتقدیم مستندات أو إیضاحات ألغراض التقییم.

  )  ٤٩مادة (  
اض تعامل المصلحة كل معلومات سریة بطبیعتھا أو التي قدمت على أساس السریة ألغر

ً ، وال تقوم  الجمركيالتقییم  محدد من  عنھا دون تصریح عالنباإلباعتبارھا سریة تماما
ى سیاق ف اإلفصاح عنھاالشخص أو الجھة التى قدمت ھذه المعلومات إال بقدر ما قد یطلب 

  .قضائیة إجراءات
  )  ٥٠مادة (  

الحصول علي تفسیر مكتوب من لمدیر الجمرك للمستورد بناء على طلب مكتوب یقدم 
  .لتقییم امحل  للبضائعغراض الجمركیة المصلحة عن الكیفیة التي تم بھا تحدید القیمة لأل
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  )  ٥١مادة (  
ام عم مدیر الحق في التظلم من قرار لجنة التقییم بالجمرك المختص أما وكیلھللمستورد أو 

تظلم أمام المركزیة المختص وذلك قبل ال اإلدارةأو رئیس  مدیر الجمركأو المختص الجمرك 
  لجان التظلمات أو طلب العرض على التحكیم.

  
  ) ٥٢مادة (  

مصریة لعملة الاالواردة محددة بالعملة األجنبیة فیتعین تحویلھا إلى  البضائعإذا كانت قیمة 
ً لسعر اإلقفال المعلن من البنك المركزي للعمالت األجنبیة فى آخر یوم ع على  مل سابقوفقا

ل البیان من الوزیر فى تاریخ تسجیبقرار أو السعر المعلن  الجمركيتاریخ تسجیل البیان 
  .الجمركي

  )٥٣مادة (
علیة وعات الفالمعدة للتصدیر مساویة للمدف للبضائعلقیمة لألغراض الجمركیة بالنسبة تكون ا
ً إلیھا  البضائعلھذه  در صدیر بالقالتكالیف والمصروفات الفعلیة حتى میناء الت جمیعمضافا
اریخ تتتضمنھ تلك المدفوعات من ھذه التكالیف والمصروفات الفعلیة وذلك فى  لم الذي

  . الجمركيتسجیل البیان 
  المصدرة. بالبضائعتتعلق أخرى ضرائب أو رسوم  أيوال تشمل ھذه القیمة 

  )٥٤مادة ( 
 في إذا طلب أصحاب الشأن تمتع البضائع بإعفاءات أو معامالت تفضیلیة أثناء السیر

ً ألیةالضرائب والرسوم المقررة طالضریبة الجمركیة وغیرھا من اإلجراءات وقبل سداد   بقا
قواعد لستوفاة ون جمھوریة مصر العربیة طرفاً فیھا یتعین أن تكون ھذه البضائع متك  اتفاقیة

ب یة المطلوشھادة منشأ أو المستند الدال على المنشأ المحدد باالتفاقومقدم عنھا المنشأ 
  تطبیقھا .

لرسوم الضرائب واالضریبة الجمركیة وغیرھا من وفى حالة عدم استیفائھا ذلك یتم سداد 
  بالكامل.المقررة 

  ) ٥٥مادة ( 
منشأ أو ادات الشھیجب االلتزام بأحكام الالئحة التنفیذیة لقانون االستیراد والتصدیر في شأن 

ن مستثناء وقواعد اال ، لھا  غیرھا من المستندات الدالة على المنشأ والمستندات المصاحبة
  ذلك.

ً للقواعد والتحقق من صحة نماذج وتوقیعات وأختام الجھات المصدرة و ویكون ات التعلیمفقا
  .في ھذا الشأن من جھات االختصاص المبلغة للمصلحةالمنظمة لذلك 
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  الفصل الثالث
  مقابل اخلدمات 

  )٥٦مادة (
ملون ال یجوز تحصیل أیة رسوم أو أجور للعمل إضافیة لقاء العمل الذى یقوم بھ العا

  . أوقات العمل الرسمیةبالمصلحة  لحساب ذوي الشأن داخـل الدوائر الجمركیـة فى 
العمل  وتكون أجور العمل الذى یقوم بھ موظفو المصلحة لحساب ذوى الشأن فى غیر أوقات

بین بالملحق رقم ( أو خارج الدائرة الجمركیةالرسمیة  ُ    ذه الالئحة.) المرفق بھ١وفقاً للم
  )٥٧مادة ( 

لمرفق بھذه ) ا٢بالملحق رقم (الوارد باألشعة على النحو الحاویات خدمة فحص  مقابلحصل یُ 
  .الالئحة

 نة مكاتبومقابل االنتقال لمعای استخراج وتجدید رخص المخلصین والمندوبین رسومحصل تُ و
بین بالملحق رقم ( ُ فق بھذه ) المر٢المستخلصین داخل المدینة أو خارجھا علي النحو الم

  .الالئحة
  ) ٥٨مادة ( 

بینة بالملحق رقم ( تُحصل الرسوم  ُ ادة رسمیة وذلك عن كل شھ) المرفق بھذه الالئحة ٢الم
  حقة .تصدرھا المصلحة أو صورة مستند أو بیان جمركي عـالوة علي ضریبة الدمغة المست

  ) ٥٩مادة ( 
على  ةالمصلحتدیرھا  التيالمخازن والمستودعات والساحات بتخزین البضائع  رسومحصل تُ 

  ) المرفق بھذه الالئحة.٣بالملحق رقم (الوارد النحو 
  ) ٦٠مادة ( 

لیُ  ض مقاب زتال خف احات ب نیخ تودعات والس ازن والمس يالمخ دیرھا  الت لحة ت ي المص االت ف ة :اآلالح   تی
ة ب المصلحةالبضائع الباقیة إثر حجز أو حراسة قضائیة مقررین لصالح  - أ اء الحراسطیل ة ق

  أو الحجز .
ا أ - ب ائج تحلیلھ یم البضائع التي أوقفت إجراءات التخلیص علیھا في انتظار نت ا فو التحك یھ

د الح مق ة لص ون النتیج دما تك یم عن ل أو التحك تغرقھا التحلی ي اس دة الت ة الم اطیل   ن.م البی
ة یئات أجنبیھالھبات والمعونات التي ترد للوزارات والمصالح الحكومیة من حكومات أو  - ج

  أو دولیة.
  ویصدر قرار من الوزیر بتحدید نسب الخفض.

  ) ٦١مادة ( 
 المخازن والمستودعاتتخزین البضائع ب رسومال یجوز في جمیع األحوال أن یجاوز 

  بضاعة.المقبولة جمركیاً للقیمة النصف  المصلحةتدیرھا  التيوالساحات 
  

  ) ٦٢مادة ( 
بین بالملحق ُ   الالئحة. ) المرفق بھذه٤رقم ( تُحصل أثمان النماذج والمطبوعات وفقاً للم

  
  ) ٦٣مادة ( 

منشأ ، قواعد الالدولیة ، و واالتفاقیاتعن بند التعریفة الجمركیة ،  المسبق یجوز االستعالم
طبیق لواجب التا الجمركيوالنظام  ،  والقواعد الرقابیة ، والقواعد االستیرادیة أو التصدیریة

  بالشروط اآلتیة :وذلك  ، الواردة والصادرة   للبضائع
  عن البضائع المستعلم عنھا . جمركيعدم قید بیان  -أ
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نیاً إلكتروستعالم المسبق على النموذج المعد لذلك الغرض إلى إدارة اال رسميتقدیم طلب  -ب
  .أو یدویاً 

  قدیم تعھد معتمد بأن الصنف المستعلم عنھ لیس محل منازعة جمركیة أو قضائیة .ت -ج
دید غیرھا مما یساعد فى تح لصنف أو المستندات الداعمة لھ أو عینة أوتقدیم بیانات ا -د

  التصنیف السلیم للبضائع .
  . عملیة مُستعلم عنھا  ) المرفق بھذه الالئحة عن كل٢للملحق رقم (طبقاً  المقابلسداد   -ھـ
  

  ) ٦٤مادة ( 
ھذه الالئحة  ) من٦٣المنصوص علیھ في المادة (الطلب  باستالمالمسبق  االستعالمتقوم إدارة 
أو  بالعینة حتفاظاالمع  ، ویجوز أداء الخدمة إلكترونیا  ، واستالم ما یفید السداد ، ومراجعتھ 

د ورود لیھا عنالكتالوج والمستندات المقدمة من طالب االستعالم لمدة ستة أشھر یتم الرجوع إ
  الصنف المستعلم عنھ ووجود خالف بشأنھ.

  
  )٦٥مادة ( 

در تص جمركيالالدولیة واللوائح ذات الصلة بالعمل  واالتفاقیاتمع عدم اإلخالل بالقوانین 
ایة ة عدم كفالمسبق خالل ثالثة أیام عمل من تاریخ قسیمة السداد وفى حال االستعالمنتیجة 

طار تحدید إ االستعالم المسبق طلب المزید من المعلومات مع إلدارةالمعلومات المقدمة یحق 
  االستعالم . نتیجةو المطلوبةآخر لتقدیم المعلومات  زمني

 الستعالمھذه المتطلبات یحق إلدارة االستعالم المسبق رفض طلب ا استیفاءوفى حالة عدم 
  المسبق وإخطار المتعامل رسمیا بسبب الرفض .

  
  )٦٦مادة ( 

شھر أدة ستة بالقوانین والقرارات ذات الصلة تسري نتیجة االستعالم المسبق لم دون اإلخالل
  من تاریخ إصدارھا وتلتزم المصلحة بھا في غیر الحاالت اآلتیة:

  تقدیم المستعلم بیانات غیر دقیقة أو غیر صحیحة بطریق الغش أو التدلیس. -أ
  ھا .لب االستعالم بشأنسبق تقدیم ط التياختالف البضائع الواردة عن البضائع  -ب
  إذا كانت األصناف محل منازعة جمركیة أو قضائیة. -ج
  

  )٦٧مادة ( 
 لعابرةاالبضائع  حصل مقابل خدمة نظیر استخدام القفل الجمركي في نقل البضائع بنظامیُ 
  .التي یصدر بتحدیدھا قرار من الوزیروفقاً للفئات والشروط  )الترانزیت(
  

  ) ٦٨مادة ( 
رفق بھذه ) الم٥المقابل المُقرر لخدمات النافذة علي النحو الوارد بالملحق رقم (یُحصل 
  الالئحة .

  ) ٦٩مادة (  
%  ١٠ زاد بمعدلیراعي في شأن مقابل الخدمات المنصوص علیھ في أحكام ھذا الفصل أن یُ 

  .ون ) من القان١٨بالمادة (المقرر  األقصىبما ال یجاوز الحد وذلك كل ثالث سنوات 
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 الباب الرابع
  اإلعفاءات اجلمركية

  ) ٧٠مادة ( 
  : یأتيا ) من القانون م ١٩) من المادة (  ١شترط لتطبیق اإلعفاء المقرر بالبند  ( یُ 
لوزارة  ھیئات التابعةبالنسبة لما تستورده وزارة الدفاع وأجھزتھا والشركات والوحدات وال -أ

  اإلنتاج الحربي  :
أو  سالة واردة برسم وزارة الدفاع أو أجھزتھا أو الشركات أو الوحداتأن تكون الر -١

ا دیم م د ذل الھیئات التابعة لوزارة اإلنتاج الحربي أو لحساب أي منھا ، مع تق ن یفی ك م
یس اع أو رئرئیس ھیئة تسلیح القوات المسلحة ، بالنسبة للرسائل الواردة لوزارة الدف

واردة للج مجلس إدارة الھیئة ائل ال ي بالنسبة للرس اج الحرب ة لإلنت ة ھات التاالقومی بع
  الحربي . اإلنتاجلوزارة 

ا تستورده وزارة اؤفیقتصر إعفا الخاصة وبالنسبة لسیارات الركوب ى م ا عل دفاع ھ ل
  لالستعمال الرسمي .

 األشیاءجھة طالبة اإلعفاء بشھادة من وزارة الدفاع تفید بأن ھذه أن تتقدم ال -٢
  المستوردة الزمة ألغراض التسلیح أو الدفاع أو األمن .

  بالنسبة لما یستورده جھاز المخابرات العامة : -ب
فید سالة واردة برسم جھاز المخابرات العامة أو لحسابھ مع تقدیم ما یأن تكون الر -١

  ذلك من رئیس الجھاز أو من یفوضھ .
عامة أو من یفوضھ بأن ھذه قدیم خطاب معتمد من رئیس جھاز المخابرات الت -٢

  .ألغراض التسلیح أو الدفاع أو األمنالمستوردة الزمة  األشیاء
  بالنسبة لما تستورده وزارة الداخلیة : -ج

لك سالة واردة برسم وزارة الداخلیة أو لحسابھا مع تقدیم ما یفید ذأن تكون الر - ١
  من وزیر الداخلیة أو من یفوضھ .

 المستوردةاألشیاء فید بأن زیر الداخلیة أو من یفوضھ یُ و تقدیم خطاب معتمد من - ٢
  أو األمن . أو الدفاع الزمة ألغراض التسلیح

  
  ) ٧١مادة ( 

البنود (  رر ب اء المق ق اإلعف ترط لتطبی ادة (   ٦و، ٥و، ٤و، ٣و، ٢یش ن الم ن  ١٩) م ) م
  القانون ما یأتي :

ع حسابھا مبتلك البنود أو ل علیھا المنصوصأن تكون الرسالة واردة  برسم إحدى الجھات   
یة جمھور سرئیتقدیم ما یفید أنھا الزمة لالستعمال الرسمي لھا وفى حدوده من رئیس دیوان 

دفاع أمین عام مجلأو وزیر الخارجیة أو من یفوضھ ، أو أو من یفوضھ ،  مصر العربیة س ال
یأو یفوضھ ، أمین عام مجلس األمن القومي أو من أو  ، الوطني أو من یفوضھ   ة رئ س ھیئ

  أو من یفوضھ . اإلداریةالرقابة 
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  )  ٧٢مادة ( 
  تي :) من القانون ما یأ ٢٠) من المادة ( ١یشترط لتطبیق اإلعفاء المقرر بالبند (

ام ن تتحقق المصلحة من قبول السلطة المختصة لإلھداء أو الھبة أو المنحة طبقا ألحكأ -أ 
صادرة والقرارات المنظمة القواعد وال  ٢٠١٠لسنة  ٨٦٩قرار رئیس مجلس الوزراء  رقم 

  .فى ھذا الشأن 
قدیم خطاب معتمد من رئیس الجھة أو رئیس الھیئة  بأن األشیاء المطلوب إعفاؤھا ت -ب 
زمة لوبة والدة على سبیل الھدیة أو الھبة أو المنحة أو أنھا واردة باعتبارھا عینة مطوار

  للجھة لمزاولة نشاطھا .
  )  ٧٣مادة ( 

  - أتي :ی) من القانون ما  ٢٠) من المادة (  ٢یشترط لتطبیق اإلعفاء المقرر بالبند ( 
  بالنسبة للسیاح والعابرین : -أ 

  -لسائح أو العابر القادم ما یأتي :أال تتجاوز األمتعة الشخصیة ل
  س الشخصیة المستعملة .المالب -١ 

لھ من آالت تصویر وغیر ذلك مما تستعملھ ھذه الفئة عادة في جمیع ما یحم -٢
لتي اوالمجوھرات الشخصیة  الحليرحالتھا سواء كانت جدیدة أو مستعملة ، وكذلك 

  االتجار . تكون بقصدتكون معھ ، بشرط أال 
  لرقابیة المختصة .ااألدویة متى كانت لالستعمال الشخصي وطبقا لما تقدره الجھة  - ٣
االتجار ،  تكون بقصدجنیھ ، وبشرط أال  أالفألشیاء الجدیدة في حدود عشرة ا - ٤ 

الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم على ما یزید عن حد  الضریبةوتحصل 
  اإلعفاء.

ً أو  ٢٥سیجارة )  أو  ٢٠٠شة سجایر ( عدد واحد خرطو -٥ جرام دخان  ٢٠٠سیجارا
  .، ولتر مشروبات روحیة

راؤ - ٦ تم ش ا ی دوائرم ل ال ة داخ رة المقام واق الح ن األس ي م تعمال الشخص  ه لالس
غ  ٤٨، وذلك خالل  الجمركیة اوز مبل ا ال یج والر د ٢٠٠ساعة من وصول الراكب ، بم

عن لتر  أصناف  المشروبات الروحیة أمریكي ، على أال یجاوز ما یسمح لھ بشرائھ من
مح٢و( جائر ، ویس ة س تبدال ) خرطوش ھ باس ر ل دد واح لت ة بع روبات الروحی د المش

ھ رة ، كرتون ن البی س  م اص نف فر خ واز س ري وج فر بح واز س ھ ج ن لدی ل م ویعام
ا راد األسرة أو كلھ ة استحقاق أحد أف ي حال وازین، وف د الج ي أح اء المعاملة عل  لإلعف

ة حدهلكل منھما على  اإلعفاءمنح حد بند یُ المقرر بال ع قیم اء ف ، وال یجوز جم ي اإلعف
  شيء واحد.

دوم إلیھویمنح اإلعفاء المشار  اوز في البند (أ) حال تكرار الق ا ال یج رات ٤( بم ي ف) م
ع  د ، م ام الواح اتالع فر  إثب واز الس ى ج ك عل ي ذل اً عل ھ إلكترونی ة مأو إدراج نظوم

ذلك  ة ب لحة الخاص یاً  ، المص فر شخص واز الس احب ج د ص رط تواج ع وبش ي جمی ف
د األخرىالجمركیة وغیرھا من الضرائب  الضریبةوتحصل  ، األحوال ى  على ما یزی عل

  مبلغ اإلعفاء المشار إلیھ .
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ار  ر السیاحة واآلث ع وزی د بویصدر قرار من الوزیر بالتنسیق م ابط شروط وضوتحدی
رة اإلعفاء بالنسبة للسجایر والسیجار  ة والبی دخان والمشروبات الروحی لمسموح اوال

  الخاصة بھم. الیخــوتورودھا ضمن األمتعة الشخصیة للسیاح القادمین ب
  بالنسبة للمقیمین : - ب

ب ى ال ا إل ي إعادتھ ھ ف ة رغبت ي حال ة ف ناف ذات القیم ادر األص ت المغ ى أن یثب الد عل
  ما یأتي : تھللمغادر عند عودلشخصیة اال تتجاوز األمتعة ن أو ، النموذج المعد لذلك 

ي ال١( ھ ف ار إلی النموذج المش ة ب یاء المثبت یة واألش ة الشخص د ) األمتع   . أبن
رة أالف ) األشیاء الجدیدة المعدة لالستعمال الشخصي كالھدایا في حدود عش٢(

ا زا الضریبةجنیھ وتحصل  ى م ا من الضرائب والرسوم عل د الجمركیة وغیرھ
 عن حد اإلعفاء.

جایر ( ٣( ة س د خرطوش دد واح یجارة ) أو  ٢٠٠) ع یجار أو  ٢٥س  ٢٠٠س
   .جرام دخان، ولتر مشروبات روحیة 

ل )٤( ة داخ رة المقام واق الح ن األس ي م تعمال الشخص راؤه لالس تم ش ا ی  م
ز مبلغ ساعة من وصول الراكب ، بما ال یجاو٤٨الدوائر الجمركیة، وذلك خالل 

ى أال یج ٣٠٠ ي، عل ناف  دوالر أمریك ن أص رائھ م ھ بش مح ل ا یس اوز م
ر و  ن لت ة ع روبات الروحی ا  ٢المش دخان والكولونی جایر  وال ة س خرطوش

، و  رةمن البی كرتونھروحیة بعدد واحد المشروبات ال لتر باستبدال ویسمح لھ
ي  ھ ف د (ب/بشرط عدم تمتعھ باإلعفاء المنصوص علی ا٣البن ذه الم ن ھ ، دة ) م

د عل والرسومالجمركیة وغیرھا من الضرائب  الضریبةوتحصل  ا یزی ى م ى عل
  .راة المبلغ المشار إلیھ وفقاً للبند ذات الفئة األعلى من البنود المشت

د للعائ مادةالمنصوص علیھ في البند (ب) من الفقرة األولي من ھذه ال اإلعفاءویمنح 
اً إلكترون أو إدراجھ ، مع إثبات ذلك على جواز السفر بما ال یجاوز مرتین في العام ی

اً وبشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصی ، علي منظومة المصلحة الخاصة بذلك 
واز سفر خاص ، في جمیع األحوال واز سفر بحري وج ھ ج ن لدی ل م  علي أن یعام

وازین راد األسرة  نفس المعاملة على أحد الج ة استحقاق أحد أف ي حال ا أ، وف و كلھ
ة ، وال یجوز حدهلكل منھما على  اإلعفاءمنح حد لإلعفاء المقرر بالمادة ی ع قیم  جم
  اإلعفاء في شيء واحد.

  )٧٤مادة (
ن النیاشیشترط لتطبیق اإلعفاء المقرر لألشیاء الشخصیة المجردة من أیة صفة تجاریة كیُ 

) من  ٢٠دة ( ) من الما٣والمیدالیات والجوائز الریاضیة والعلمیة المنصوص علیھ في البند (
و برسم القانون أن تكون ھذه األشیاء شخصیة، سواء كانت برسم شخص طبیعي أو اعتباري أ
  ة .فرقة قومیة تمثل جمھوریة مصر العربیة في مسابقات معترف بھا من الجھة المختص
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  )٧٥مادة (
 لتي سبقیشترط لتطبیق اإلعفاء المقرر لألثاث واألدوات واألمتعة الشخصیة والسیارات ا

القانون  ) من ٢٠(  ) من المادة ٤بصفة مؤقتة المنصوص علیھ في البند ( ارج للختصدیرھا 
  ما یأتي:

افر ك م ) یثبت فیھا البیانات الشخصیة للمس ١٢٦ن یحرر عنھا عند التصدیر استمارة ( أ -أ
فظ لدى والبیانات التفصیلیة الكافیة إلثبات شرط العینیة لألشیاء المصدرة من أصل یح

ھا اجعة علیبالسجل المعد لذلك، وصورة معتمدة تسلم لصاحب الشأن لیتم المرالمصلحة وتقید 
  عند العودة .

ن جمرك  المختص من أن األشیاء ، الواردة ھي ذاتھا التي سبق تصدیرھا مأن یتحقق ال - ب
  ك م وشھادة الصادر إذا لزم األمر . ١٢٦خالل االستمارة 

ام ن لمالك األشیاء الواردة محل إقامة بجمھوریة مصر العربیة وفقأ ألحكالتحقق من أ - ج
  القوانین المصریة وأن تواجده بالخارج كان بصفة مؤقتة .

  
  )٧٦( مادة

ي فص علیھ یشترط لتطبیق اإلعفاء المقرر للبضائع التي ترد من الخارج دون قیمة ، المنصو
  القانون ما یأتي : ) من ٢٠(  ) من المادة٥البند (

 الذيسمھ في البیان الجمركي االثابت  األصلين تكون الرسالة واردة برسم المستورد أ - أ
قد  سوموغیرھا من الضرائب والر الجمركیة الضریبةوردت بھ الرسالة األصلیة وأن تكون 

دل بول لمشمسددت عنھا ، وأن یرفق مع البیان الجمركي الفاتورة التي یستدل منھا على أن ا
  تالف أو ناقص عن رسالة سبق توریدھا أو رفض قبولھا .

 الة من نفس المورد وأن تكون واردة بدون قیمة ، وأن تصل خالل سنة منأن ترد الرس - ب 
ب وألسبا تاریخ وصول الرسالة األصلیة ، ویجوز مد ھذه المدة لمدد أخرى ال تجاوز السنة

  .الوزیر أو من یفوضھجدیة یقبلھا 
ھ مطابقة الصنف الوارد ( بدل تالف أو ناقص) على مستندات البیان الجمركي الوارد ب – ج

لمسددة مركیة االج الضریبةالرسالة األصلیة من حیث ( الماركة ، والمنشأ ، والكمیة ) وتحدید 
ة من العینی عن الصنف التالف أو الناقص ، وفى حالة إعدام الرسالة األصلیة یجب التحقق من

 یبةالضر، وفي جمیع األحوال یجب التأكد من عدم استرداد اإلعدامبیانات محضر خالل 
عادة إالجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم السابق سدادھا عن الرسالة األصلیة محل 

  التصدیر أو اإلعدام. 
أن یتحقق الجمرك المختص من إعادة تصدیر الرسالة األصلیة أو إعدامھا تحت  – د 

إعادة  ز أن تتمالمقرر بالنسبة لبدل التالف  ، ویجو اإلعفاءالمالحظة الجمركیة ، قبل تطبیق 
تالف  ة ( بدلالتصدیر خالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشھر من تاریخ اإلفراج عن الرسالة الوارد

م عد تقدیسالة سبق رفضھا ) ألسباب جدیة یقبلھا مدیر عام الجمرك المختص بأو بدیل عن ر
لرسوم الضرائب وا بمبلغ الضریبة الجمركیة وغیرھا منأحد الضمانات الجمركیة المقررة 

  محل اإلعفاء .
  ضریبة المسددة.أن یكون اإلعفاء في حدود ال -ھـ 
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  )٧٧مادة (
 ذاتھابالتي تصدر للخارج ثم یعاد استیرادھا یشترط لتطبیق اإلعفاء المقرر لألشیاء 

  ) من القانون ما یأتي :٢٠) من المادة (  ٦والمنصوص علیھا في البند   ( 
  تجاریة :الرسائل التي ال تحمل الصفة ال -أ 
تقید وك .م ) عند التصدیر من أصل یحفظ لدى المصلحة   ١٢٦أن یحرر عنھا استمارة ( 

،  د العودةعتمدة تسلم لصاحب الشأن لیتم المراجعة علیھا عنبالسجل المعد لذلك ،وصورة م
تفید  واآلثار السیاحة وبالنسبة لآلثار المصریة یجب تقدیم شھادة من الجھة المختصة بوزارة 

 آلثاراید بان بأنھا آثار مصریة ، وعند العودة یجب تقدیم شھادة من الجھة المشار إلیھا تف
  دیرھا .المعادة ھي بعینھا التي سبق تص

  تجاریة التي تصدر للخارج ، ثم تعاد للبالد بعینھا لرفضھا :الرسائل ال  - ب
دة أخرى ١( دھا لم اریخ تصدیرھا ویجوز م سباب أل) أن یتم إعادتھا خالل سنتین من ت

  .الوزیر أو من یفوضھجدیة یقبلھا 
بق ) أن یتحقق الجمرك المختص من أن األصناف المعادة ھي ذات األصناف السا٢( 

تي تم تصدیرھا بعینھا، من واقع مستندات شھادة الصادر ، وأنھا معادة بالحالة ال
  .تصدیرھا بھا 

دم رد المختص ) أن یتحقق الجمرك ٣(  ن الضر الضریبةمن ع ا م ة وغیرھ ائب الجمركی
اندةأو صرف مبالوالرسوم الملحقة بھا أو الضریبة على القیمة المضافة المستحقة   غ مس

  . عد تحصیلھافال یفرج عنھا إال بأیاً من ذلك علیھا عند التصدیر ، فإذا تبین  تصدیریة
  منتجة محلیاً والسابق تصدیرھا للخارج عند إعادة استیرادھا :السیارات ال - ج 

ال یفرج تبین ردھا ف فإذا) أال یكون قد تم رد أي ضرائب أو رسوم عند التصدیر،  ١( 
  بعد تحصیلھا . إالعنھا 

ة الاتتم مراجعة ومطابقة بیانات السیارة على البیانات الواردة بدفتر  ) أن٢( صادر لملكی
امالً  ون ش ى أن یك د التصدیر، عل ن المصلحة عن ةمن الشركة المنتجة والمعتمدة م   لكاف

  البیانات المتعلقة بالسیارة.
  )٧٨مادة (

 مة لسفنیار الالزالمؤن ومواد الوقود والمھمات والمعدات واألجھزة وقطع الغ تمتعیكون 
في  وص علیھأعالي البحار والطائرات وما یلزم الستعمال الركاب والمالحین باإلعفاء المنص

  حة.) من القانون وفقا للنظم المقررة، وتحت رقابة المصل٢٠) من المادة (٧البند (
الي لسفن أع والمعدات واألجھزة وقطع الغیار الالزمة ویقصد بالمؤن ومواد الوقود والمھمات

لیھا في إلمشار ا في رحالتھا الخارجیة البحار والطائرات وما یلزم الستعمال الركاب والمالحین
  : تطبیق حكم ھذه المادة

اب -أ  ة للرك ناعتھا ، الالزم ي ص دخل ف ي ت ناف الت روبات واألص أكوالت والمش ؤن : الم الم
الي  فن أع ى س ع عل تھالك أو البی ة لالس ت مخصص واء كان ین س ائرات.والمالح ار والط   البح
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غیل  -ب  ة لتش ود الالزم واد الوق ن م ا م حومات وغیرھ واد والش ود :السوائل والم واد الوق م
  السفن أعالي البحار والطائرات ومولدات الطاقة بھا 

  قطع الغیار :المھمات والمعدات واألجھزة و -ج 
غیل  ١(  ة لتش واد الالزم زة والم دد واآلالت واألجھ الي الب) الع فن أع ارس ائرةأ ح  و الط

  والمبینة فیما یأتي:
  العدد الیدویة واآللیة . -
  ن .األجھزة الالسلكیة ومعدات التأمی-
  وحدات اإلدارة الھوائیة . -
  وحدات اإلدارة الكھربائیة . -
با - ل الحقائ ع وتحمی ات رف ي عملی تخدم ف ي تس ة الت ة والیدوی ة اآللی  آلالت الرافع

  والحاویات .
  ھا .یل والشبك ومستلزماتواألقفال الخاصة بھا والحاویات وطبالي التحمالبالیتات  -
  أجھزة قیاس واختبار الطائرات . -
ات  - زة العالم م وأجھ ادیةنظ ممة والم اإلرش ى المص ائرات عل اد الط یئة إلرش ض

  المھبط والممرات ولوازمھا .
  المواد المستخدمة في اإلصالح . -
دات والمساعدات  - ةواالتصااألجھزة والمع ة للرصد والمراقب ة الالزم  الت المالحی

  .ولوازمھا 
  .حدات التكیف المتحركة لخدمة الطائرات على المھبطو -
  ات على المھبط أثناء الطوارئ .معدات خدمة الطائر -
  ناش ، وسائد ھوائیة ، ساللم كھربائیة ، رافعات تحمیل فوركلفت .أو -
  كاب ( نظم سیور الحقائب ولوازمھا )الرنظم وأجھزة ومعدات تناول حقائب  -
  . باري نقل الركاب والمالحین من مبنى المطار الى الطائرات ولوازمھا ك -
  

یارات الت٢(  ة) الس داد ال الی اً إلع زة خصیص ارات والمجھ ل المط تخدم داخ ائرات تس ط
  :لإلقالع
ؤن واإلس - ل الم اللم ونق ات والس ش والتوالیت یور العف ف وس داد یارات التكیی م

 بالمیاه .
ل ع - دة لنق أكثر بمالسیارات المع خاص ف رة أش ل  نش زة لنق یھم السائق المجھ ف

  الركاب داخل المطار بین الصاالت والطائرات .
ائرات ) .و - وین الط زة لتم یارات مجھ الوقود ( س ائرات ب وین الط دات تم   ح
  ھربائیة .كسیارات مجھزة بوحدات إدارة  -
  إدارة ھوائیة .سیارات مجھزة بوحدات  -
 نة .سیارات مجھزة ومعده كورش للصیا -

٣٣ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

ارات س - اري ومس زة بمج ارات والمجھ ل المط اقین داخ اب المع ل الرك یارات نق
اقین . اب  المع ة بالرك الت الخاص د ذات العج ت المقاع   لتثبی

ل  -  ةسیارات ( دوب دات  – كابین زه بمع ان ) مجھ وط  إرشادف د الھب ائرات عن للط
  واإلقالع.

وط مجھزة إلزالة ا خاصھسیارات ذات استعماالت  - أمین ھب لمطاط من الممرات لت
  الطائرات . وإقالع

ائرات أیارات ذات استعماالت خاصھ مجھزه لقیاس االحتكاك لتس -  ة الط مین حرك
  في المھبط.

  یارات فرش الرغوي لحاالت الطوارئ والھبوط االضطراري للطائرات س  -
ئ التعامل معھا أثناء الطواروإلنقاذ الطائرات  المجھزة خصیصاً سیارات اإلطفاء  -

  المعتادة . اإلسفلتیةغیر المسموح بحركتھا على الطرق 
  ) جرارات قطر الطائرات وسفن أعالي البحار والمبینة فیما یأتي : ٣( 

  رات وجرارات وعربات شحن العفش .جرارات سحب الطائ -
  . إنقاذھاأو  لإلبحارعدادھا لبحار إلاي جرارات ( قاطرات ) قطر سفن أعال -

ائرات و ٤(  ار الط أعالي  سفن) قطع الغیار الخاصة باألصناف السابقة وكذلك قطع غی
  عدا المحركات واألجزاء الرئیسیة . البحار

  و السفینة .أواد الدعایة والوثائق والمطبوعات الفنیة التي تستخدم على الطائرة م - د
  ا یلزم الستخدام الركاب والمالحین :م - ھـ

ة أو لى السفینع) األدوات واألجھزة الالزمة لتجھیز الوجبات ، وتقدیمھا الستھالكھا  ١( 
  الطائرة ، وقطع غیارھا .

ع األدوات واألجھزة ومعدات النظافة التي تستخدم على السفینة أو الطائرة ، و  )٢(  قط
  . غیارھا 

ز٣(  دات واألجھ فینة أ) المع ل الس اذ داخ عاف واإلنق ة لإلس واد الطبی ائرةة والم ،  و الط
  وقطع غیارھا.

  لمعوقین وقطع غیارھا . ا ) كراسي وأجھزة٤( 
رح ي ال ا ف ا یستخدم منھ ى م ادة عل ذه الم ي ھ ھ ف وص علی اء المنص الت ویقتصر اإلعف

دایتنقالخارجیة للسفن والطائرات ، ویقصد بالرحلة الخارجیة الرحلة التي تكون  ھا طة ب
 ة .و السفینأو نھایتھا في إقلیم دولة أخرى غیر إقلیم الدولة المسجلة بھا الطائرة أ

رد األص - و ة أوأن ت ة ( البحری وط المالحی ركات الخط م ش ا برس ارة إلیھ ابق اإلش  ناف الس
د ة الحیمات المالجویة) ، أو الشركات العاملة في مجال تموین السفن والطائرات ، وتقدیم الخ

  في الموانئ البحریة أو الجویة .
دیم موافق - ز ب تق دني ) حس ران الم ل أو وزارة الطی رفة ( وزارة النق ة المش ة الجھ

الزمھ  دة منھااالختصاص، تفید أن األصناف المستوردة مشمول الفواتیر وقوائم التعبئة المعتم
  لنشاط الشركة.

 دة تقدیملألصناف المعفاة طبقا لھذه الماوفى جمیع األحوال یجب على الجھات المستوردة 
  شھادة جمركیة وفق القواعد العامة ألحكام القانون.
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  )٧٩مادة ( 
رسني ) من القانون ألعضاء البعثات الدراسية والدا ٢٠) من املادة (  ٨يكون تطبيق اإلعفاء املقرر بالبند ( 

ً  أو ما يعادهلا الدكتوراهحتت اإلشراف العلمي للبعثات احلاصلني على شهادة    ا يأتي :ملوفقا
ھعالجمركیة  الضریبةأال تزید قیمة اإلعفاء من  -أ  ك باإلضافة لى أربعین ألف جنی ى  ، وذل إل

زم لحد یلتاإعفاء كمبیوتر شخصي واحد وطابعة ، وفى حالة زیادة الضریبة الجمركیة عن ھذا 
  المبعوث أو أسرتھ بسداد ما یزید على ذلك .

یم العتقدیم شھاد -ب  وزارة التعل ات ب ة للبعث وذج الة من اإلدارة العام ا للنم ذلك الي وفق د ل مع
ا یف ا او م ا یعادلھ دكتوراه أو م ى درجة ال ة وحصولھ عل ن البعث د وفاتتفید االنتھاء م ل ی ھ قب

  انتھاء دراستھ بالخارج .
دیم شھادة منف -ج  ین تق رة یتع رة أو األسواق الح اطق الح ن المن ھ الشراء م رك  ي حال جم

و ما یفید منھا، أ الجمركیة التي تم اإلعفاء الضریبةلألشیاء الواردة من الخارج بمبلغ  اإلفراج
  حصولھ على اإلعفاء. عدم

ا  اإلعفاءي حالة استحقاق كال الزوجین لإلعفاء المقرر بالمادة یمنح حد ف – د ل منھم ى علك ل
  واحد . صنف، وال یجوز جمع قیمة اإلعفاءین في  حده

ء الواردة لألشیا للمبعوث اإلعفاء المُشار إلیھ في الفقرة األولي من ھذه المادةمنح ھذا  نویكو
شھر ة ستة أمعھ من الخارج أو المشتراة من المناطق الحرة أو األسواق الحرة وذلك خالل مد

یر للوزجوز وی وفاتھ،أو ما یعادلھا أو تاریخ  الدكتوراهمن تاریخ حصول المبعوث على درجة 
  التجاوز عن شرط المدة إذا وجد أسباب تبرر ذلك. من یفوضھأو 

  ) ٨٠مادة (
  : یأتيما ل) من القانون وفقا  ٢٠) من المادة (  ٩یكون تطبیق اإلعفاء المقرر بالبند ( 

املین  – أ ة الع وظفي وزارة الخارجی لي وم ي والقنص لكین الدبلوماس اء الس بة ألعض بالنس
  ت :موظفي الوزارات األخرى الملحقین بھذه البعثابالبعثات الدبلوماسیة بالخارج و

بال ١(  ة داخل ال ل لوظیف بب النق ة بس ودة النھائی د الع اء عن تم  اإلعف اء د ، أو إ) أن ی نھ
  الخدمة ، أو اإلحالة إلى التقاعد ، أو عودة أسرتھ في حالة الوفاة .

ة الشخ) تقدیم خطاب من إدارة المراسم بوزارة الخارجیة مرفقاً بھ بیان باأل ٢(  صیة متع
ة ، أو  ھ ، أو الوكال ابع ل ة الدبلوماسیة الت ة ااواألثاث معتمد من رئیس البعث ار لمنظم لمع

  الى إدارة المراسم بوزارة الخارجیة. اإلفراجإلیھا   وترسل صورة منھ بعد 
بة للم - ب ریین بالنس ذلك المص ة وك االت المتخصص دة والوك م المتح ة األم ى ھیئ ارین إل ع

  العاملین في الخارج بجامعھ الدول العربیة واالتحاد األفریقي .
ى ت اإلعارة) یجب أال تقل مدة  ١(  ودأو العمل في الخارج عن سنة میالدیة حت ة اریخ الع

  النھائیة 
ابقلمختصة بإجمالي المرتب وبدل التمثیل عن الس) تقدیم شھادة من الجھة ا ٢(  ة نة الس

ل أو  رار النق اءعلى صدور ق ة الشخ إنھ ة األمتع ى أال تجاوز قیم ة ، عل ل الخدم صیة مح
اء ابقة على ص %٣٠نسبة  اإلعف ل عن السنة الس دل التمثی ب وب الي المرت دور من إجم

ة ،  ھادة المقدم ح بالش ة الموض اء الخدم ل أو انتھ رار النق دد ق ریبةوتس ة ال الض جمركی
  عما یزید على قیمة ھذه النسبة. وغیرھا من الضرائب والرسوم

ل أ - ج اث مح یة واألث ة الشخص حن األمتع تم ش اءن ی اریخ  اإلعف ن ت ھر م تة أش الل س خ
  الوصول.
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  )٨١مادة (
ادة ١٠یشترط لتطبیق اإلعفاء المقرر بالبند (  انون أن ٢٠(  ) من الم الة  ) من الق رد الرس ت
د المشار  ھبرسم الجھات المحددة بالبن ن الجھ إلی دیم شھادة م ع تق ة ة المختصأو لحسابھا م

راد ت ك الجھبوزارة الدفاع تفید بأن األشیاء المستوردة الزمة لالستعمال الشخصي ألف ات أو ل
  مثل.دود المعاملة بال، وفى ح مھمتھا طبقا ألحكام االتفاقیة المبرمة الزمة ألداء

  
  ) ٨٢مادة (

  یأتي: ) من القانون ما ٢٠) من المادة (  ١١المقرر بالبند (  اإلعفاءیشترط لتطبیق 
 ة، أو الجامعی ، أو المستشفیات الحكومیة ن ترد األصناف برسم وزارة الصحة والسكانأ – أ

  ، أو لحسابھا مع تقدیم ما یفید ذلك.
بند تقدیم شھادة من الوزیر المختص بأن األصناف المستوردة الزمة للجھات المحددة بال – ب
  . ) المشار إلیھ ١١(

  ) ٨٣مادة( 
ترط ق ل یش اءتطبی م (  اإلعف د رق رر بالبن ادة (  ١٢المق ن الم ن  ٢٠) م انون) م رد  الق أن ت

وزیر المختص  د من ال اب معتم یس و أالرسالة برسم الجھة على أن یقدم طلب اإلعفاء بكت رئ
ة المختصة وزیر الجھة اإلداری ررات  لل ا ومب وب إعفاؤھ ھ األصناف المطل اءاموضحاً ب  إلعف

  .ومدى لزومھ لنشاط الجھة
الزم و رار ال روع الق داد مش ة إع ة الموافق ي حال ة ف ولى وزارة المالی ھ وتت ھ الومذكرت ى رفع

  .ھامحدداً بھ األصناف المعفاة وكمیات اإلعفاءرئیس مجلس الوزراء الستصدار قرار 
رار  ة عدم صدور ق اءوفى حال اریخ  اإلعف ن ت راجخالل سنة م ت تصبح الض اإلف ریبة المؤق

  الجمركیة واجبة التحصیل .
  )٨٤مادة ( 

ادة (  ررة بالم اءات المق ق اإلعف ترط لتطبی ن ٢١یش أتي ) م ا  ی ا لم انون وفق   :الق
  ) : ١النسبة لإلعفاء المقرر بالبند (ب – أ

ي والقنصلاأن یكون  -١ ن أعضاء السلكین الدبلوماس اء م ب سم المستفید باإلعف ي األجان
ة. درھا وزارة الخارجی ي تص داول الت ي الج د ف ریین ) مقی ر الفخ املین ( غی   الع

ً اة من إدارة المراسم بوزارة م ) المعتمد . ك ٤تقدیم االستمارة رقم (  -٢ لخارجیة ومحددا
  بھا المعاملة الجمركیة طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

  رة .الحصول على موافقة إدارة إعفاءات الدبلوماسیین قبل اإلفراج عن السیا -٣
  ) : ٢النسبة لإلعفاء المقرر بالبند ( ب – ب
ة (   ن وزارة الخارجی ھادة م دیم ش م  إدارةتق واردالمراس یاء ال أن األش د ب ة ) تفی ة الزم

لیة وأن  یة أو القنص فارة أو المفوض مي للس تعمال الرس اءلالس ا اإلعف وب مط دأالمطل  بق لمب
  .المعاملة بالمثل
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لقنصلیة ابالنسبة لإلعفاء المقرر للموظفین األجانب العاملین فى البعثات الدبلوماسیة أو  – ج
  : ) من القانون٢١) من المادة (١البند (المقرر ب اإلعفاءالذین ال یستفیدون من 

ة أو القنصلیة ومصد -١ یس البعث اة من رئ د باألصناف المعف ان معتم ن تقدیم بی ھ م ق علی
  المراسم ) . إدارةوزارة الخارجیة ( 

  عن السیارة . باإلفراجالدبلوماسیین  إعفاءات إدارةتقدیم موافقة من  -٢
اءاإلأن ترد األشیاء المعفاة خالل ستة أشھر من تاریخ وصول المستفید من  -٣  ویجوز عف

  رة .مد المھلة ألسباب مبر الوزیر أو من یفوضھبطلب من وزارة الخارجیة وموافقة 
  

  )٨٥مادة (
ادة (  ي الم ا ف انون ٢٢یشترط لتمتع المشروعات والمنشآت المنصوص علیھ ة  ) من الق بفئ

  الجمركیة المقررة بالمادة ما یأتي:الضریبة 
ھة في قدیم شھادة صادرة من الوزارة أو الھیئة المختصة ، وعلى مسئولیتھا ، بأحقیة الجت -أ

ددة بالشھا األصناف) بالنسبة إلى %٥التمتع بالفئة الموحدة ( واتیر المستوردة والمح دة والف
  . ) من القانون٢٢طبقاً ألحكام المادة (المعتمدة منھا 

وارد -ب ناف ال لحة لألص ة المص روع معاین أة ة للمش ىأو المنش ا عل اً ومطابقتھ اً ونوع  كم
ة ال دة مشمول الشھادة المشار إلیھا والفواتیر المعتمدة وكذلك على قوائم التعبئ ة فمعتم ي حال

  ورودھا مفككة أو على شحنات جزئیة بعد التركیب والمعاینة .
حنات مجزفي حالة ورود ویجب للتمتع باإلعفاء  ى ش ة أو عل واردة مفكك دیم األصناف ال أة تق

ر ة الض اء بقیم ل لإللغ ر قاب ول وغی اري المفع ي س مان بنك اب ض ة أو بخط ة نقدی یبة أمان
  الجمركیة المعفاة ، وذلك لحین التركیب والمعاینة والتشغیل .

  
  ) ٨٦(  مادة

  ) من القانون ما یأتي : ٢٣یشترط لتطبیق الفئة المقررة بالمادة ( 
واردة بلى النشاط تقدیم خطاب من الجھة المشرفة ع -أ ة الوزارة السیاحة بأن السیارات ال زم

ة  ى حدود الطاق ا وف  المصرح أو التوسعیة اإلنشائیةلإلنشاء أو التوسع للشركة المرخص لھ
  بھا .

یاحی -ب یارات الس تخدام الس ر اس د (أ)ة أن یقتص ي البن ا ف وص علیھ اط  المنص ى النش عل
  المرخص من أجلھ .

م منھا إذا ت اإلعفاءالسابق ئب والرسوم وغیرھا من الضراالجمركیة  الضریبةتسدد كامل  - ج
اریخ  ن ت الث سنوات م راجالتصرف في السیارة خالل ث ن  %٤٠وتسدد بنسبة  ، اإلف ك تم ل

تصرف خالل تم ال إذا منھا %٢٠وتسدد بنسبة  إذا تم التصرف خالل السنة الرابعة ، الضرائب
  السنة الخامسة .

ال ا  ي المج دارج ف ي ال ھ لمرخص بوذلك بشرط التحقق من استعمال السیارة االستعمال الفعل
  والذي یتناسب مع حجم حركة العمل بالشركة المؤیدة بالمستندات .

٣٧ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة
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  )٨٧مادة (
ة  رط القیم ري ش يیس ھ ف وص علی ادة ( المنص وب٢٣الم یارات الرك ى س انون عل ن الق  ) م

  فقط.الخاصة 
  ) ٨٨مادة ( 

ً أو جزئیاً أو المتمتعة بتخفیضات جمركی البضائعیعتبر استعمال   الحظر دةمة خالل المعفاة كلیا
 أو اءاإلعفبواسطة نفس الشخص الذي تقرر لھ  ) من القانون٢٤بالمادة (المنصوص علیھا 

تقرر  يالتت غیر أو بواسطة أشخاص أو جھا جلھأالتیسیر ولكن في غیر الغرض المعفاة من 
ص علیھا الضوابط المقررة لإلعفاءات المنصو مخالفة، من قبیل  أو التیسیر اإلعفاءلھا 

  ) من القانون. ٧٤لمادة (با
  )٨٩املادة ( 

) ٢٤( المنصوص علیھا بالمادة مدة الحظر حسابألسباب مبررة وقف  للوزیر أو من یفوضھ
ن أجلھ لمعفاة مالمعتاد في الغرض ا االستعمالإذا حال مانع دون استعمال البضائع  من القانون

  من تاریخ زوال ھذا السبب. حسابھالیبدأ 
  

  ) ٩٠املادة  ( 
ا ألحكام الباب الرابع  البضائع في للملكیة الناقل التصرف یحظر ً  ةن ھذه الالئحمالمعفاة وفق
ًو جزئیاً  أو كامال اإلعفاء كان سواء  أو ألشخاصا لغیر الجمركیة التعریفة في بتخفیضات أ

إلعفــاء أو أو استعمالھا في غیر األغــراض التي تقرر ااإلعفاء  بذات تتمتع التي الجھات
 الضرائب نوغیرھا م الجمركیة الضریبة وسداد المصلحة موافقة بعد ، إال التخفیض من أجلھا

  استحقاقھا. حال والرسوم
  للملكیة بدون إخطار المصلحة  تھرباً جمركیاً . ویعتبر التصرف الناقل

و أبنوك ، وال یدخل في مفھوم التصرف الناقل للملكیة إعادة التصدیر للخارج أو الرھن لل
  التأجیر التمویلي لشخص یتمتع بذات اإلعفاء ویعمل في ذات النشاط المعفى .

 والرسوم وغیرھا من الضرائب الجمركیة الضریبةوفى جمیع األحوال ال یجوز أن تزید قیمة 
بق التي تحصل بسبب التصرف أو االستعمال في غیر األغراض عن قیمة الضرائب التي س

  منھا . اإلعفاء
  
  

٣٨ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة
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  ) ٩١مادة ( 
ع حدد بقرار من رئیس المصلحة بالتنسیق مع مصلحة الضرائب المصریة تصمیم طابیُ  

الدخان ووالسیجار ول أو العالمة الممیزة الدالة على اإلعفاء للصق على السجائر رالبند
  الجمركیة . الضریبةوالمشروبات الروحیة المفرج عنھا معفاة من 

  
  )٩٢مادة ( 

تخضع ومرقمة تعتمد من المصلحة و منتظمة دفاترسجالت وتلتزم الجھات المعفاة بإمساك 
یت لذي أعفاالقیودات بھا لمراقبة المصلحة للتأكد من استعمال األصناف المعفاة في الغرض 
فراج وجبھ اإلمن أجلھ ، ویجب أن تتضمن ھذه الدفاتر رقم وتاریخ البیان الجمركي الذي تم بم

ى عفاة إلم األصناف المعن األصناف المعفاة، ورقم وتاریخ قسیمة السداد، ورقم وتاریخ ض
  العھدة المخزنیة لتلك الجھات ونظام الصرف منھا. 

الجھات على الشركات والمنصوص علیھ في الفقرة األولي من ھذه المادة ویسرى االلتزام 
ریة أو نئ البحالعاملة في مجال تموین السفن والطائرات ، وتقدیم الخدمات المالحیة في الموا

  الجویة .
 نتظمةم دفاترسجالت والنقل السیاحي إمساك المرخص لھا بالعمل في مجال شركات الوعلى 

ا نھا طبقمعتمدة من كل من وزارة السیاحة والمصلحة تقید بھا تحركات السیارات المفرج ع
  ) من القانون.٢٣للمادة ( 

تروني استحداث نظام إلكوتتولي المصلحة بالتنسیق مع الجھة المختصة بوزارة السیاحة 
ً من ، لیھ شركات النقل السیاحي تحركات السیارات تدرج ع شار فتري المُ النظام الد وذلك بدال

  .األولي من ھذه المادةإلیھ بالفقرة 
  )٩٣مادة (

ارات ن والقرعلى الجھات المتمتعة بإعفاءات أو تخفیضات جمركیة بمقتضى القانون أو القوانی
لتغییر  اعند تغییر محل مزاولة النشاط وذلك خالل شھر من إجراء  ةإخطار المصلحاألخرى 

  وكذا بصورة من توقیعات المختصین باعتماد طلبات اإلعفاء أو التخفیض .
  

  )٩٤مادة ( 
ة على المصلحة إمساك سجالت دفتریة أو إلكترونیة لإلعفاءات والتیسیرات الجمركی

ً لإل تقید  عفاءاتالمنصوص علیھا في القانون، على أن یكون من بین ھذه الدفاتر دفتراً عاما
جمركیة ال الضریبةفیھ قیمة األصناف المعفاة والجھات الواردة لھا ھذه األصناف وقیمة 

نوع ولھا التیسیر  المقرروغیرھا من الضرائب والرسوم التي یتم تحصیلھا ، والجھات 
ً لكل جھة من الجھات المعفا ً خاصا ل ة أو لكالتیسیر الممنوح، كما تخصص المصلحة  دفترا

ا ة وغیرھالضریبة الجمركی غرض من أغراض اإلعفاء تقید فیھ قیمة األصناف المعفاة وقیمة
  ائب والرسوم التي أعفیت منھا .الضر من

٣٩ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة
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  الباب اخلامس

  النظم اجلمركية اخلاصة
   األولالفصل 

  البضائع العابرة ( الرتانزيت)
  ) ٩٥مادة (  

 لىإلخروجھا  جمھوریة مصر العربیةخالل أراضى المنشأ البضائع األجنبیة  یجوز عبور
منفذ  المؤدیة مباشرة إليبشرط أن تسلك الطرق  خارج البالد دون أن تأخذ طریق البحر
  الخروج وبعد تقدیم أحد الضمانات اآلتیة:

  (أ) أمانة  نقدیة .
  .لإللغاءغیر مشروط وغیر قابل  مصرفي(ب) ضمان 

كومیة أو من إحدى الوزارات أو المصالح الح ، الوزیر أو من یفوضھ یقبلھ ) تعھد ج( 
 الجمركیة مةاألنظأو الشركات القابضة لجمیع شركات القطاع العام  أوالھیئات العامة 

ً من الوزیر المختص أو رئیس المصلحة أو رئیس الھیئة أو  على أن یكون موقعا
  .یفوضھ كل منھمرئیس الشركة أو من 

 خالیة من الحقوقو علي أن تكون مملوكةمنشأة الضمان أصول ویجوز للمصلحة قبول 
ً لتعریف الجھاز ال ً لتقریر أحد العینیة التبعیة طبقا لحسابات راقبي اممركزي للمحاسبات ووفقا

قیدین بالسجل الخاص بوزارة المالیة المُعد لھذا الغرض.   المُ
   الرسوم.وقیمة الضریبة الجمركیة وغیرھا من الضرائب  المقدمة أن تغطى الضمانات ویتعین

  ) ٩٦مادة (  
 الرسوموغیرھا من الضرائب و یجوز نقل البضائع األجنبیة غیر خالصة الضریبة الجمركیة

مناطق ة أو الإلي المستودعات المقامة خارج المواني أو إلي المناطق الحرة أو األسواق الحر
ً ل بضائع النظام االقتصادیة ذات الطبیعة الخاصة أو الموانئ الجافة أو أي مواني أخرى طبقا

  ئحة.) من ھذه الال٩٥(المادة  فيوفق الضمانات المنصوص علیھا  )الترانزیتالعابرة (
  

ھا عادة شحنإبنقل البضائع الواردة بنظام الوارد النھائي التي یرغب أصحابھا في سمح وال ی
ً من میناء الوصول إلي میناء  جب یو ،  دداخل البال آخرإلي الخارج أو تقرر رفضھا رقابیا

بھذا  من میناء الوصول ما لم یكن الشحن إلي وجھھ لیس لدیھا خط مالحيمباشرة شحنھا 
قابة تحت الر وتنقل ھذه البضائع المختصة بذلك غرفة المالحةالمیناء شریطة تقدیم إفادة من 

 .الجمركیة والحراسة الشرطیة
  

ه ن ھذ) م٢٨٥وفقا لنص المادة ( من القیمةالتظلم  في وكیلھالمستورد أو  ودون اإلخالل بحق
نفیذ المادة بجمرك اإلرسال وفقا ألحكام اتفاقیة تالجمركیة تقدر القیمة لألغراض  الالئحة

  للتعریفات والتجارة.السابعة من االتفاقیة العامة 
 برسم ویجوز للجمرك المختص بالنسبة للبضائع الواردة بوجھة نھائیة محددة من الخارج

تد أن یُع ،  الموانئ الجافةأو المناطق االقتصادیة ذات الطبیعة الخاصة أو  المناطق الحرة
ُقر عنھا ألغراض النقل فقط على أن یتم التقییم النھائي بجمرك وج ول ھة الوصبالقیمة الم

  النھائیة.

٤٠ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة
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  ) ٩٧مادة (  
 لالئحة) من ھذه ا٩٦و ( ، ) ٩٥(یجب أن یقدم عن البضائع المنصوص علیھا في المادتین 

 ً ً جمركیا ً بیانا ً أو یدویا یضاحات ومات واإلفى میناء اإلرسال یوضح فیھ كافة المعلإلكترونیا
فال ضع األقالمتعلقة بھا، وتسري على ھذه البضائع األحكام المتعلقة بالكشف والمعاینة وو

 لة وصولفى حا الظاھريعلیھا ، ولجمرك الوصول االكتفاء بالتحقق  اإللكترونیة الجمركیة
حریر مع تاه رود سلیمة وعلیھا أقفالھا أو إعادة المعاینة وكشف الجمیع فى حالة االشتبالط

  .محضر بذلك یوضح بھ أسباب االشتباه
  ) ٩٨مادة (  

ً لنظام البضائع العابرة (الترانزیت)  ص أو قد أو نقمسئوال عن كل فیكون ناقل البضائع طبقا
یة الجمرك أو األقفالتبدیل فى البضاعة أو عدم وصولھا لوجھتھا النھائیة أو تلف األختام 

یھا فتي تتحقق في الحاالت ال بمسئولیة مالك البضاعة اإلخاللأو العبث بھا دون اإللكترونیة 
  .مسئولیتھم

  )  ٩٩مادة (  
سة یة وحرارفوضة أن یتم النقل تحت الرقابة الجمركیجب عند نقل البضائع الممنوعة أو الم

  الشرطة.
  )  ١٠٠مادة (  

ى وصول تعھد علاذا كانت الوجھة النھائیة للبضائع دولة أجنبیة یتوقف رد الضمان أو إبراء ال
ً من جمرك الوصول اإلرسال طلب كعب ً أو یدویاً  موقعا  البضاعة بما یفید وصول الكترونیا

   .سلیمة
تسلیم  من جمارك بلد المقصد تثبتأو یدویة  ةتقبل تقدیم شھادة إلكترونی وللمصلحة أن

  . اإلرسالالبضاعة مشفوعة بما یفید تمام الشحن كبدیل عن وصول كعب طلب 
  

  )  ١٠١مادة (  
 نة الكشفوذلك تحت إشراف لج اإللكترونیةیقوم جمرك اإلرسال بوضع األقفال الجمركیة    

 تم التي ةاإللكترونیبتوضیح أرقام األقفال الجمركیة  أن یقوم الجمرك وعلي ، والمعاینة 
كانیة حالة عدم إم وفي ، والبیان الجمركي  وضعھا على كل من طلب اإلرسال والبولیصة

 ع التوصیفیجب كشف جمیع الرسالة مفعلى وسیلة النقل  اإللكترونیةوضع األقفال الجمركیة 
  الدقیق للبضاعة.

ة ، لمستخدما اإللكترونیةكد من سالمة الحاویات و األقفال الجمركیة وعلى جمرك الوصول التأ
ع خصم لجمیع ما، یتم كشف  اإللكترونیةفإذا تبین أن ھناك عبث بالرسالة أو األقفال الجمركیة 

من  - جدوإن  -الضرائب والرسوم المستحقة عن العجز الضریبة الجمركیة وغیرھا من قیمة 
  بأحكام الباب التاسع من القانون  . اإلخاللدون وذلك الضمان ، 

یان وب ، عند تحریر محضر فض األقفال توضیح نوع القفل الموضوع على الحاویات یجب و
  :ما إذا كان 

  قفل المورد بالخارج . -أ
  شأن فیما لو كان الشحن من الخارج قد تم بمعرفتھ.قفل صاحب ال -ب
  .اإللكترونيقفل  الجمرك  -ج
 . المالحيقفل الشركة أو التوكیل  -د

٤١ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة
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  ) ١٠٢(   مادة
  :تتم إجراءات الترانزيت غير المباشر وفقًا لما يأتي

ً  جمركيببیان  وكیلھیتقدم صاحب الشأن أو  - أ ً أو یدویا ء الوصول للبد إلى جمركالكترونیا
  لوجھتھا النھائیة ، على أن یرفق بالبیان  نقل البضائعتنفیذ إجراءات  في

  م وبولیصة الشحن .إذن التسلی -١
  تجاریة إن وجدت.الفاتورة ال –٢
  ا  كانت تتضمن محتویات الطرود  .بالفاتورة إذ ویكتفيبیان العبوة ،  -٣
  رسال من أصل وصورتین .طلب اإل - ٤
  .غیرھا من الضرائب والرسوم بعد مرحلة التثمین والجمركیة  الضریبةالضمان  بقیمة  - ٥

د ندات وتحدیفحص المستو بإدراج البیانات الجمركیة بالحاسب اآللي اإلرسالم جمرك یقو - ب
  إلكترونیاً  عن البضائع مسار اإلفراج

م راجعة المستندات والتأكد من تقدیبالمسار األخضر تتم م اإلجراءات إتمامفي حالة  -١
بقة ة والمطاالضمانات واستیفاء موافقة الجھات الرقابیة إن وجدت باإلضافة إلى المعاین

ن یتم كشف أبالمسار األحمر على   اإلجراءات إتمامللتأكد من الصنف والكمیات فى حالة 
  الحرة الخاصة .الجمیع لرسائل الترانزیت المنقولة للمناطق 

 اإلجراءات مإتما) التي سبق  X-RAYالكتفاء بتمریر الرسائل الواردة علي جھـاز ( ا -٢
حالة عنھا بالمسار األخضر بشرط سالمة األقفال على الحاویات وأن تكون الطرود ب

  .ظاھریة سلیمة 
ً لقیدھا في سجل خاص ممیكن وترسل ترسل الضمان -٣ ات إلى حسابات الجمرك یومیا

  ملفات البیانات إلى إدارة حفظ البیانات .
طلب اإلرسال بعد اتخاذ  وصورتيقوم رئیس قسم التعریفة بالتوقیع على أصل ی -٤

ى ن وجد علإاإلجراءات الجمركیة ویتم تحدید االختالف فى المشمول والمستندات المقدمة 
  ، ویراعى ذلك فى قیمة الضمانات المقدمة .اإلرسال طلب 

لب طوتسجیل أرقامھا علي  إللكترونیةا ة الحركة بوضع  األقفال  الجمركیةتقوم إدار -٥
مدة المؤدى مباشرة إلى جمرك الوصول وال المرورياإلرسال مع تحدید مسار السیر 

  الزمنیة  التقدیریة  لذلك  .
وغیرھا من  اإللكترونیة حال الملف إلي الحسابات لتحصیل قیمة األقفال الجمركیةی -٦

  لعبوة .ادمات ، وختم طلب اإلرسال وصورتھ بخاتم الجمرك والفاتورة وبیان مقابل الخ
  اإلرسال تعیین مندوب توصیل جمركي في حالة وجود ضرورة لذلك . لمدیر جمرك  -٧
  أصل طلب اإلرسال ومرفقاتھ .  كیلھویسلم لصاحب الشأن أو  -٨
ً بھا صورة طبق األصل من الفاتورة وبیان العبوة ترسل صورة ط -٩ لب اإلرسال مرفقا

  . الجمركيلباب الصرف ویحتفظ بالصورة الثانیة بملف البیان 
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مكافحة التھرب  إدارةتابعة الرسالة التي یفرج عنھا بنظام الترانزیت وإخطار م  -١٠
ي عن ي المیعاد المناسب للتحرالجمركي أو األمن الجمركي في حالة تأخر وصولھا ف

  .إذا لزم األمرأسباب تأخر وصولھا واتخاذ اإلجراءات القانونیة 
  -إجراءات باب الصرف : - ج

بأصل طلب اإلرسال لمأمور باب الصرف الذي یقوم  كیلھویتقدم صاحب الشأن أو  -١
حة بیانات طلب والتأكد من ص -إن وجدت  -باستدعاء البیان الجمركي بالنھایة الطرفیة 

  طلب اإلرسال . وصورتياإلرسال وسالمة األقفال  والطرود ومطابقة أصل 
طلب اإلرسال ووقت الصرف وأسماء  الیدويقید بدفتر حوادث الباب الممیكن أو ی -٢

م وسیلة المصاحبین للرسالة من مندوبي الجمرك والشرطة  المعینون على الرسالة  ورق
  لحاویات ورخصة السائق . النقل وأرقام ا

بعد مراجعة أرقام الحاویات والتأكد من سالمة األقفال والطرود  یسمح بالصرف -٣
  تھا دون التعرض لمحتویات الحاویات أو الطرود .اومارك

یقوم بدوره  الذيعاد صورة طلب اإلرسال وكارتة الصرف إلي الجمرك المختص ت -٤
   لخاصة بھافي ملفات البیانات الجمركیة ا تحفظ بإرسالھا إلي إدارة حفظ البیانات حیث

  تتبع اإلجراءات التالیة بجمرك الوصول : - د
د أمور باب الدخول حیث یتم التأكبأصل طلب اإلرسال لم وكیلھیتقدم صاحب الشأن أو  -١

 بذلك و من سالمة أقفال الحاویات والطرود وماركاتھا والتأشیر على أصل طلب اإلرسال
ویات وأرقام الحا الیدوياریخ الورود بدفتر حوادث الباب الممیكن أو تسجیل وقت وت

  ووسیلة النقل.
 أمور الحركة المختص علي كعب طلب اإلرسالم یوقعفي حالة سالمة األقفال والطرود  -٢

ً أو بالفاكس لجمرك اإلرسال ویرسل أصل طلب اإلرسال إ لي بذلك ویرسل إلكترونیا
ل إلي فستو جمرك الوصول أصل طلب اإلرسانی، ویرسل مافستو جمرك الوصول للقید نیما

 ونیةویجوز إرسالھ بالفاكس أو بأي طریقة إلیكتر ، جمرك اإلرسال خالل یومى عمل 
ً على رغبة صاحب الشأن وعلى نفقتھ . معتمده   أو عن طریق البرید السریع بناء

و وصول الطرود بحالھ ظاھریة والحاویات والشاحنات أ األقفالفي حالة عدم سالمة  -٣
 اإلرسال یتم كشف الجمیع  باستمارة جرد تفصیلیة تقید أرقامھا على طلب ، غیر سلیمة 

یقوم  فستو جمرك الوصول الذينیوترفق  االستمارات بأصل طلب اإلرسال وترسل إلي ما
ة إلستیداء الالزم ك التخاذ اإلجراءاتبقید الوارد الفعلي ، وإخطار اإلدارة القانونیة بالجمر

  . اإلرسالمن جمرك  الجمركيحقوق الخزانة العامة بعد استدعاء البیان 
  :یكون حفظ ضمانات الترانزیت غیر المباشر وقیدھا وردھا  -ھـ 

  . ات بحسابات جمرك اإلرسال وتسلم آخر الیوم لإلدارة المختصة بحفظھاتحجز الضمان - ١
اآللي  تقوم حسابات جمرك اإلرسال بقید ھذه الضمانات في سجل خاص أو بالحاسب - ٢

  وتتولى مراجعة ومتابعة الضمانات. 
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بما  بأي طریقھ اإلرسالعد وصول كعب طلب اإلرسال من جمرك الوصول إلي جمرك ب - ٣
  ضمان. وصول الرسالة بدون أي مالحظات یتم إخطار حسابات جمرك اإلرسال برد الیؤكد 

 
  ) ١٠٣مادة  (  

 
 إدارةئع إلى صورتین من مستخرج قائمة الشحن للبضا المالحيیقدم الناقل أو الوكیل  - أ

اردة ن أنھا وملمراجعتھا ومطابقتھا على النسخة األصلیة لقائمة الشحن والتأكد  المانیفست
  برسم الترانزیت المباشر .

تقوم  لتيواصورة من المستخرج إلى إدارة الحركة المختصة  المانیفستترسل إدارة  - ب
الة تحت ذن الشحن إلعادة شحن الرسإب المالحيبدورھا بتسجیلھا إلى حین تقدم الوكیل 

  المالحظة الجمركیة .
لرسوم یتم إعادة الشحن تحت المالحظة الجمركیة بعد تحصیل مقابل الخدمات وا - ج

  المستحقة فى غیر أوقات العمل الرسمیة .
ل صورة إلى تختم صورة المستخرج بعد تمام الشحن وتسدد قیودات إدارة الحركة وترس - د

  لتسدید قیوداتھا . المانیفست إدارة
  ) ١٠٤مادة ( 

ً مباشریعتبر الترانزیت استیرو ، مصدر البضاعة ھو البلد الذي استوردت منھ مباشرة  اً ادا
فتھا غیر من صیوإن كانت البضاعة عابرة بأكثر من دولة طالما لم یتم إجراء أى تعدیل علیھا 

لنھائیة ، وبشرط أن تتضمن بولیصة الشحن الصادرة من البلد مصدر البضاعة أن الوجھة ا
  جمھوریة مصر العربیة .لھا 

   الثانيالفصل 
  املستودعات اجلمركية 

  )  ١٠٥مادة ( 
 

  تخزن فیھ البضائع لحساب الغیر. الذيمستودع عام وھو   -أ
من المستودع وارداتھ  المرخص لھ باستغاللیخزن فیھ  الذيمستودع خاص وھو   -ب

  المرخص لھ بتخزینھا.البضائع 
  خارج الموانئ. العامة والخاصة المستودعات وتنشأ 

  ) ١٠٦مادة (  
لعرض عام أو خاص إال بعد ا عیراعي عدم البدء في إجراءات الترخیص بإنشاء أي مستود

  ترخیص.السیر في إجراءات ال العتماد االقتصادیة الجدوىعلي رئیس المصلحة ببیان مدي 
  

خیص الخاص یتقدم صاحب المستودع بطلب لرئیس اإلدارة المركزیة المختص إلصدار التر - أ
   ھ.مبیناً فیھ علي وجھ الخصوص نوع المستودع المطلوب الترخیص ب المستودع بإنشاء

 قة الجھة الرقابیةوعلي األخص مواف الالزمة االشتراطاتیتم إجراء المعاینة وتحدید  -ب 
  ائھا .وإخطار صاحب الشأن بھا الستیفالمختصة وفقاً لنوعیة البضائع المراد تخزینھا 

  
  

٤٤ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  ) ١٠٧مادة ( 
تغطي  تقدیم ضماناتمن ھذه الالئحة  ١٠٦الصدار الترخیص المشار الیھ بالمادة یشترط 

ذه ھكام ھذه الالئحة وتحدد جمیع التزامات صاحب المستودع الناشئة عن القانون وأح
  الضمانات علي الوجھ اآلتي :

الجمركیة وغیرھا  الضریبةمن  %١٠أو خطاب ضمان مصرفي یغطي  تقدیم أمانة نقدیة -أ
 ة للمستودعلطاقة التخزینیة التقدیریة المتوقعمتوسط االتقدیریة لوالرسوم من الضرائب 

من  الجمركیة وغیرھا للضریبة المتوسط الشھريالتى یحددھا صاحب المستودع أو من 
ب نة أو خطاھذه األما المحصلة عن السنة السابقة عند التجدید ،  وتكونوالرسوم الضرائب 

  .للمصلحة ضامنة أیضا للجعالة المستحقة الضمان المصرفي
ة الضریبة الجمركی قدیم وثیقة تأمین تغطي باقي التزامات صاحب المستودع بما فیھات - ب

  رائب والرسوم .الض وغیرھا من
ت بالنسبة للمستودعات التى یرخص بھا إلحدى الجھا ، للوزیر أو من یفوضھ ویجوز 

من  ریح موقعقبول تعھد ص ، الحكومیة أو الھیئات العامة أو شركاتھم أو قطاع األعمال العام
ن الوزیر المختص أو رئیس الھیئة العامة أو رئیس الشركة القابضة بدال من الضما

  . من ھذه المادة )أ( البندعلیھ فى المنصوص 
  )  ١٠٨مادة ( 

قررة من یفوضھ بعد استیفاء جمیع االشتراطات الم أویصدر الترخیص من وزیر المالیة 
ً و ً للویحدد فى الترخیص نوع المستودع ، ومكانھ ، والجعالة الواجب أداؤھا سنویا  فقا

)
مادة 

اد ئع المر) من ھذه الالئحة ، وعدد الوردیات التى یعمل بھا المستودع ، ونوع البضا ١١٠
من  ھ ویحررن المرخص لھ لاللتزام بما ورد بتخزینھا ، ونظام العمل بھ ، ویوقع الترخیص م

 ة المالیةالقانونیة المختصة ، وتحفظ صورة باالدار باإلدارة األصلوثالث صور یحفظ  أصل
ورة الى المختصة ، وتسلم ص واإلیداعاتالشئون الجمركیة  إلدارةالمختصة ، وتسلم صورة 

  صاحب الشأن.
 فاء جمیعدائرة جمركیة بعد استی الموانئویعتبر المستودع العام او الخاص المقام خارج 

  فوضھ.االشتراطات والقواعد والضمانات المقررة بمقتضى قرار یصدر من الوزیر او من ی
  

  )  ١٠٩مادة ( 
ً كان أو خاصاً  ، المستودع المرخص لھ باستغاللیلتزم    ة.المصلحاً مع بربطھ الكترونی ، عاما

  
  ) ١١٠مادة (  

 
   - أ

وال  ھنیمن إجمالي إیرادات المستودع خالل العام على أال تقل عن خمسین ألف ج %١٠
  فى السنة . سبعمائة وخمسون ألف جنیةتجاوز 
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   - ب
بضائع المقررة على ال الضریبة الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوممن قیمة  %١

سجائر المخزنة خالل العام ، وبالنسبة للمشروبات الكحولیة واألدخنة والتبغ وال
وز جنیھ وال تجا ألفتقل عن خمسة وعشرین  أالمن قیمتھا ، على  %١ومصنوعاتھ 

  جنیھ فى السنة . ألفخمسمائة 
 ،  )ین (أ% كل ثالث سنوات من النسب الموضحة بالبند ١٠ادة مبلغ الجعالة بمعدل ویتم زی

  .األقصىب) بما ال یجاوز الحد و (
  ) ١١١مادة  (  

ً كان او خاصة ، أن یتخذ االح تیاطات یتعین على المرخص لھ باستغالل المستودع ، عاما
،   كامالً لدیھ وتأمینھ تأمیناً  المودعةالالزمة للمحافظة على سالمة المستودع والبضائع 

وكذا  الحریق إلطفاءالالزمة  واألجھزة واألدواتوبصفة خاصة تزوید المستودع بالمواد 
دورات تودع بالالمبكر عن الحریق والسرقة مع االلتزام بتزوید العاملین بالمس اإلنذار أجھزة

  .األجھزةواستخدام تلك  الوعيالالزمة للحمایة ورفع 
ئل اسب  ووساالمن باألثاثالحجرات الالزمة لمكاتب الموظفین ، وتزویدھا  إعداد أیضاً وعلیھ 

نة فى ع المخزاالتصاالت وتوفیر وسیلة االنتقال والساحات والمعدات الالزمة لمعاینة البضائ
  المستودع.

  ) ١١٢مادة ( 
عة أنواع البضائع المستوردة الخاض جمیعالمستودعات الجمركیة  فيیسمح بالتخزین  

نوعة عدا البضائع المم ماوذلك فی ،  والرسوم للضریبة الجمركیة وغیرھا من الضرائب
عالمات  ھر فیھاوالمتفجرات والمواد الشبیھة لھا والمواد القابلة لاللتھاب والبضائع التي تظ

ى ات األخربجودة المنتج ضرتالفساد ، وتلك التي یعرض وجودھا في المستودع ألخطار أو قد 
ودع والبضائع التي یتطلب حفظھا إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة ما لم یكن المست

  كن.ال یجوز تخزین أي بضائع أخرى خالفھا بتلك األمافي ھذه الحالة مخصصاً لذلك و
  

  ) ١١٣مادة ( 
 ن الدخان، ویكون تخزیتسعة أشھرتحدد مدة بقاء البضائع بالمستودعات لمدة ال تزید على 

  .من تاریخ التخزین عند الورود  بدءاً بالمخازن المتخصصة لمدة ال تجاوز سنتین 
  .وضھأو من یف الوزیر بموافقةالمدة  إطالة ھذه العام ویجوز فى األحوال التى یقتضیھا الصالح

  
  ) ١١٤مادة ( 

ز یجو ثالث مرات في حدودعن البضائع المودعة فى المستودعات  اإلفراجیجوز تجزئة 
ت الث مرابما ال یجاوز ث زیادتھا ألسباب مبررة بموافقة رئیس اإلدارة المركزیة المختص

  اجاإلفراز المتبعة فى حالة تجزئة البولیصة مع مراعاة عدم جو لإلجراءاتوفقا  أخري وذلك
  واحد عن البضائع المودعة بمستودعین مختلفین .   جمركيببیان 
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  )١١٥مادة (
قاً وف طلبات إرسال أوتخزن البضائع داخل المستودعات الجمركیة بموجب طلبات تخزین 

ى لمعمول بھا فالجمركیة ا لإلجراءات طبقاً  معاینة ھذه البضائع ونقلھاویتم  ،  لطبیعة الحال
فقا وومختصة (الترانزیت ) والقرارات الصادرة عن الجھات الرقابیة الشأن البضائع العابرة 

  المخاطر.  إدارةلمعمول بھ فى للنظام ا
  ) ١١٦مادة ( 

  ، د الضرورة أو یدویة عن ،  إمساك دفاتر الكترونیة ،  یلتزم المرخص لھ باستغالل المستودع
 لمتعلقةاخاصة بدخول وخروج البضائع المودعة لدیھ ، وعلیھ أن یضع السجالت والمستندات 

طلب توأن یقدم كل المعلومات التى بالبضائع المودعة عند أول طلب تحت تصرف الجمرك 
  منھ.

  
  ) ١١٧مادة ( 

          
 

ى ت األجنبیة بأخرى أجنبیة أو محلیة بقصد إعادة التصدیر فقط ویشترط فمزج المنتجا -أ 
  وتخصیص مكان مستقل لھا . األغلفةھذه الحالة وضع عالمات خاصة على 

 ألغلفة والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتھا وإجراء جمیعنزع  ووضع ا - ب 
  نتجات أو تحسین مظھرھا أو تسھیل تصریفھا.األعمال التى یراد منھا صیانة الم

 ولي من ھذهب) من الفقرة األو( ،  )وال یجوز إجراء العملیات المنصوص علیھا بالبندین (أ
  المادة على المنتجات الغذائیة إال بموافقة الجھة الرقابیة المختصة.

األولي  الفقرةالعملیات المنصوص علیھا في وفي جمیع األحوال یجب أال یترتب على أي من 
  د  .تغییر فى فئة التعریفة الجمركیة عند اإلفراج عنھا لداخل البال من ھذه المادة

معدة ضائع الوتخضع المواد المحلیة الالزمة لتلك العملیات لإلجراءات المقررة بالنسبة للب
ءات لإلجرا تلھذه العملیاللتصدیر، وتخضع اآلالت األجنبیة المستوردة من الخارج والالزمة 

  المقررة فى شأن البضائع الواردة .
  ) ١١٨مادة ( 

 ً ً  للجمرك المختص أن یرخص كتابة عملیات إجراء ال فيفى الحاالت العاجلة أو إلكترونیا
نظیر  فى غیر مواعید العمل الرسمیة ) من ھذه الالئحة١١٧(المنصوص علیھا فى المادة 

ب   . لمقابل الخدمة المقرر لتلك العملیات استغالل المستودعسداد المرخص 
  

  )١١٩مادة (
والسلطات  المصلحةیحظر دخول المستودع علي غیر موظفیھ وعمالھ وموظفي وعمال 

لمرخص یجوز لبالمستودع ، ومع ذلك المخزنة األخرى الذین تتطلب أعمالھم فحص البضائع 
 المختص  لغیر ھؤالء فىالمستودع أن یسمح بموجب ترخیص من الجمرك لھ باستغالل 

ضرائب وأخذ عینات منھا بعد دفع الضریبة الجمركیة وكافة ال معاینة البضائع المودعة
  المستحقة على  ھذه العینات . األخرىوالرسوم 

٤٧ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة

لھ 



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 )١٢٠مادة ( 
ویفتح  الجمرك المختص ، فيتقفل جمیع منافذ المستودع بمفتاحین مختلفین یبقى أحدھما 

طبقا  لھمن یمث أوالمستودع ویقفل بمعرفة مندوب الجمرك والمرخص لھ باستغالل المستودع 
  لمواعید العمل الرسمیة بالجمرك .

 )١٢١مادة (  
ستوردة نقل البضائع الم من یمثلھالمستودع أو صاحب وموافقة  المصلحةیجوز بترخیص من 

دخال أیة ، وال یجوز إمن یمثلھ البضاعة أو  مالكمن الخارج تحت نظام اإلیداع إذا طلب 
  .المصلحةبضائع فى المستودع أو إخراجھا منھ إال بترخیص من 

نازل عن للتالمستودعات وفقا لإلجراءات المتبعة  فيویسمح بنقل ملكیة البضائع المودعة 
  ھذا الشأن . فيدوائر الجمركیة البضائع داخل ال

 ) ١٢٢(  مادة
رور اتر المیجوز الترخیص بإنشاء مستودعات لتخزین السیارات المفرج عنھا مؤقتاً بنظام دف

ئة عن المستودع الناش المرخص لھ باستغاللالدولیة بعد تقدیم ضمانات تغطى التزامات 
  القانون 

الجمركیة وغیرھا من  الضریبةمن  %٥غطى ی مصرفيتقدیم أمانة نقدیة أو خطاب ضمان  -أ
ا یحددھ لتيواالتقدیریة للطاقة التخزینیة التقدیریة المتوقعة للمستودع والرسوم الضرائب 

ھذه وتكون  ،صاحب المستودع أو من الطاقة الفعلیة للتخزین في السنة السابقة عند التجدید 
  ضامنة أیضاً للجعالة المستحقة للمصلحة .خطاب الضمان المصرفي األمانة أو 

 الضریبةمن باقي التزامات صاحب المستودع بما فیھا  %٢٠دیم وثیقة تأمین تغطى تق -ب
  الضرائب والرسوم .الجمركیة وغیرھا من 

 :  
  ة التخزین .مخالفة نظام اإلفراج خالل فترداء أیة مستحقات مالیة ناتجة عن أ - ١
فة مخالفات من كا المنصوص علیھا في الفقرة األولي من ھذه المادةالسیارات  تطھیر – ٢

رائب الضریبة الجمركیة وغیرھا من الضنظام اإلفراج المؤقت ومقابل الخدمة وسداد 
  التخزین. يبواسطة صاحب الشأن قبل الموافقة علعن النواقص المستحقة  والرسوم

  حة.لسیارات وفقاً لقواعد اإلفراج المؤقت المنصوص علیھا في ھذه الالئمدد تخزین ا - ٣
ج السیارات المفر بتخزین الجمرك المختص المشرف على المستودع المرخص لھویتولي 

ً بنظام دفاتر المرور الدولیة إلفراج لالعامة  جمرك اإلفراج واإلدارة كل من إخطار عنھا مؤقتا
  مؤقت فور تخزین السیارات . ال

) ١٢٣(  مادة
 أوزانى التغییر ف أوعن النقص  وغیرھا من الضرائب والرسومال تستحق الضریبة الجمركیة 

بیعیة ط أسبابكان ناشئا عن  إذامقادیر البضائع المودعة فى المستودعات  أو أعداد أو
شمول متحسب من  %٥الجفاف أو قوة قاھرة ، وذلك فى حدود نسبة أو التسرب أو كالتبخر 

 غرامات . أليوفقا لما تقرره الجھات المختصة ، وال تخضع ھذه النسبة  أو حدهكل طرد على 
وزیر ویجوز  ن یفوضھ أولل ة  في م ةحال ھ  إدان رخص ل تودع بالم تغالل المس ة جریفي اس م
رب  يتھ ا جمرك تراك فیھ اره  ،  أو االش ھ اعتب د رد إلی ن ق م یك ا ل د  ، م دأأو فق روط  ح الش

  . ره  بذلكالترخیص الصادر للمستودع بعد إخطا أن تقوم بإلغاء الالزمة الستمرار الترخیص

٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة ٤٨

ُ



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  ) ١٢٤مادة ( 
  ي :حو اآلتتتم اإلجراءات الجمركیة للنقل والتخزین بالمستودعات العامة والخاصة على الن

موضحاً  المركزيتقدم صاحب الشأن  بطلب تخزین من أصل وثالث صور الى المانیفست ی -أ 
لي ستودع عبھ بیانات الرسالة وقیمة الضرائب والرسوم التقدیریة ومؤشر علیھ بموافقة الم
  .احد ستودع ومنقل الرسالة مع مراعاة عدم جواز تجزئة البولیصة الواحدة وتنقل بالكامل الى 

  المانیفست المركزي باستیفاء اآلتي : یقوم  –ب 
  لمطابقة علي المانیفست األصلي ووضع رقم مسلسل خاص لطلب التخزین .المراجعة وا -١
ت طلب التخزین في سجل خاص أو بالحاسب اآللي بأرقام مسلسلھ لكل إثبات بیانا -٢

  .حده مستودع علي
 كيجمریفید المراجعة والقید وأنھ لم یقدم عن مشمول طلب التخزین بیان  التأشیر بما -٣

  من قبل.
التخزین والتأشیر علي الصورتین بالرقم المسلسل وختمھا بخاتم  حجز أصل طلب -٤

  : اإلدارة والموافقة علي النقل 
ًصل إلي اللجنة الجمركیة المشرفة على المستودع. -   أ
 مشمول طلب التخزین.  إلیھإدارة المستودع  المنقول  إلىصورة  -
  صورة لصاحب الشأن . -

 الجمرك إلى المُشار إلیھا اإلجراءاتتقدم صاحب الشأن بطلب التخزین بعد استیفاء ی -٥
نظام لمتبعة باالجمركیة  اإلجراءاتالمختص مرفقا بھ صور الفواتیر وبیان العبوة وتتم علیھ 

  . الترانزیت
  ) ١٢٥مادة ( 

 مركیةلجنة ججرد جزئي للبضائع المودعة بالمستودعات كل ثالث شھور بمعرفة  إجراءیتم 
دارة إویطابق على األرصدة الدفتریة بالجمرك والمستودع ، ویتم جرد كلى سنوي وتخطر 

تخاذ متھا وامراقبة اإلیداعات التابع لھا المستودع للنظر في الضمانات المقدمة ومدى مواء
  العجز والزیادة . حیالالزم قانوناً ال
ھ لمدیر الجمرك التابع  و تشكل لجان جرد مفاجئ كلما اقتضت الحاجة ذلك بمعرفة  

 یب الجمركيمكافحة التھر وإدارةتضم بین أعضائھا مندوبین من الشئون القانونیة المستودع 
العجز ذكرة بدع  وتعد موتراجع ھذه اللجنة دفاتر المستودع ودفاتر اللجنة الجمركیة بالمستو

  .التخاذ الالزم قانوناً  وجدت تعرض على المدیر العام المختص إنوالزیادة 
  

  )١٢٦مادة (
صحابھا م یقم ألللمصلحة عند انتھاء مھلة اإلیداع أن تبیع البضائع المودعة فى المستودع إذا 

 قة علیھاالضرائب والرسوم المستح الضریبة الجمركیة وغیرھا منبإعادة تصدیرھا أو سداد 
لى ستودع عواإلفراج عنھا ، ویتم البیع بعد شھر من تاریخ إخطار المرخص لھ باستغالل الم

دع وتو ، ي بالبرید اإللكترونأو  بعلم الوصول العنوان الوارد بالترخیص بخطاب موصى علیھ
ى حساب والنفقات ف سومالضریبة الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرحصیلة البیع بعد خصم 

سنوات  بعد خمس اویسقط الحق فى المطالبة بھ أمانة لدى المصلحة لتسلیمھ ألصحاب الشأن
  من تاریخ البیع . 

٤٩ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

علیھا  التي یظھرعن الطرود  تفصیليوعلى المرخص لھم باستغالل المستودعات إرسال بیان 
اریخ تسبوع من القانونیة لبقائھا بالمستودع خالل أ ةانتھت المد التي عالمات الفساد أو تلك

 -العدد -الوزن  -رقم الطریق  - رقم التخزین -االنتھاء على أن یشتمل على ( رقم البولیصة 
شأن) مرفق بھ صورة إخطارات أصحاب الشأن وصور البوالص اسم صاحب ال -المشمول
  األصلیة.

 .لتخزین اونیة وصالحیة البضاعة من تاریخ وعلى الجمرك المختص متابعة مدد المھمل القان
زم ویقوم الجمرك المختص (جمرك الوارد) بكشف الطرود فى وجود مندوب المستودع وتح

  .الجمركيبالسلك والرصاص 
ات ود فراغیتم إخطار إدارة البیوع الجمركیة الستقبال واستالم الطرود وفى حالة عدم وجو

،  مستودعالمخازن الخاصة بال فيودع بعد تجنیبھا مستالتسلم تلك الطرود ألمین التخزین 
ً ل لقواعد وتكون تحت مسئولیة أمین التخزین بالمستودع لحین التصرف فیھا بالبیع وفقا

  المعمول بھا فى ھذا الشأن .
 ) ١٢٧مادة  (  

قد أحد الممنوحة لھ أو إلغاء الترخیص لفانتھاء مدة الترخیص  أو المستودععند تصفیة 
 أخر مستودع إلىنھائیا عنھا او نقلھا  اإلفراجالبضائع  ألصحابیجوز  ، الشروط المقررة لھ 

  . المصرح بھا مدة التخزین باقيتصدیرھا ، وفى ھذه الحالة یتم استكمال  إعادة أو

  الفصل الثالث 
 التخزين املؤقت 

  ) ١٢٨مادة ( 
أن یجوز الترخیص فى إنشاء المخازن الجمركیة المؤقتة داخل الموانئ ، وتسرى فى ش

(  األحكاماستخراج  الترخیص ذات  إجراءات  ) ١٠٨و (  ) ١٠٦المنصوص علیھا 
  .)١٠٨من المادة  ( األخیرةالفقرة من ھذه الالئحة عدا 

 )١٢٩مادة (
ھا من الصادرة بالمخازن الجمركیة المؤقتة المرخص ب أویجوز تخزین البضائع الواردة 

 مركيالجلحین تقدیم البیان   األخرى واألماكنالمصلحة فى الساحات ومحطات الحاویات 
  وإتمام   اإلجراءات الجمركیة بشأنھا   .

مستودع  أومؤقت  أخر جمركيمخزن  إلىمؤقت  جمركيویسمح بنقل البضائع من مخزن 
  مصلحة وتحت رقابتھا .بترخیص من ال جمركي

 ) ١٣٠مادة ( 
 ،وارد  أونوع المخزن سواء صادر  )  ١٢٨بالمادة (  إلیھبالترخیص المشار یحدد 

ب  ألسباوالبضائع المرخص بتخزینھا فیھ ،  وال یجوز تخزین بضائع بخالف المرخص بھا إال
  مبررة تقبلھا المصلحة  قبل التخزین.

٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة ٥٠

بالمادتین



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  ) ١٣١مادة ( 
وعة البضائع الممنوذلك فیما عدا  ،  یسمح بالتخزین المؤقت لكافة أنواع البضائع 

المات عھر فیھا والمواد القابلة لاللتھاب والبضائع التي تظ لھاوالمتفجرات والمواد الشبیھة 
 ودةبج قد تضر أو ألخطار المخزن الجمركي المؤقت في وجودھا یعرضالتي وتلك الفساد 

یكن  لم ام المنفرطة والبضائع خاصة إنشاءات حفظھا یتطلب التي والبضائع األخرى المنتجات
  األماكن. ال یجوز تخزین أي بضائع أخرى خالفھا بتلكفي ھذه الحالة ولذلك  المخزن مخصصا

  
  ) ١٣٢مادة ( 

ھ حتاج إلیلتخزین السلع الالزمة لتموین السفن وما ت مؤقتةیجوز الترخیص بمخازن جمركیة 
 نئالموال من مواد غذائیة ومشروبات وسجائر بمخازن تموین السفن والترانزیت المقامة داخ

إعادة  الصالحیة یتم انتھاءوفى حالة  ، االستھالك أو  لالستعمالطوال مدة صالحیتھا 
وفقاً  على أن یتم سحبھا المرخص لھتصدیرھا أو إعدامھا تحت إشراف المصلحة على نفقة 

  لإلجراءات الجمركیة المعمول بھا.
  ) ١٣٣مادة ( 

لبضائع العملیات العادیة الالزمة للحفاظ على ا إجراءیجوز بترخیص من الجمرك المختص 
ریبة على الض التأثیر أومنھا ، دون تغییر فى حالتھا  ھاإخراجداخل المخازن المؤقتة وتسھیل 

  الضرائب والرسوم المستحقة . وغیرھا منالجمركیة 
  

  ) ١٣٤مادة ( 
ع )  ١٢٨بالمادة (  إلیھالترخیص المشار  إلصداریشترط  ات اتقدیم ضمانات تغطي جمی لتزام

من  %٥سبة وتحدد ھذه الضمانات بن ، الناشئة عن القانون وأحكام ھذه الالئحة  المرخص لھ
ریبة ة التخز الض ط الطاق ة لمتوس وم التقدیری رائب والرس ن الض ا م ة وغیرھ ة الجمركی ینی

زن  ة للمخ يالمتوقع ددھا  الت ھیح رخص ل ط  الم ن المتوس ھريأو م ریبة الش ة الجمرك للض ی
د ، والجعال د التجدی ب ة الواجوغیرھا من الضرائب والرسوم المحصلة عن السنة السابقة عن

  بوثیقة تأمین . المرخص لھتغطي باقي التزامات  أنللمصلحة ، على  أداؤھا
ات الحك التيبالنسبة للمخازن  الوزیر أو من یفوضھ ویجوز ة أو یرخص بھا إلحدى الجھ ومی

ركاتھ ة أو ش ات العام ركات أو  االھیئ امش ال الع اع األعم ریح م قط د ص ول تعھ ن ، قب ع م وق
ی ركة القابضة الوزیر المختص أو رئ یس الش ة أو رئ ة العام بنسبة  یغطي الضماناتس الھیئ

١٠٠%  .  
  ) ١٣٥مادة (  

خزن خالل % من إجمالي إیرادات الم ١٠یلتزم  المرخص لھ بأداء الجعالة للمصلحة  قدرھا 
  لسنة .افى  سبعمائة وخمسون ألف جنیھ وال تجاوز ھالعام على اال تقل عن خمسین ألف جنی

رة األولي % كل ثالث سنوات من النسبة الموضحة بالفق ١٠ویتم زیادة مبلغ الجعالة بمعدل 
  .األقصىمن ھذه المادة بما ال یجاوز الحد 
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  )١٣٦مادة (  
ع ترونیا مالك المخزن الجمركي المؤقت ربطبقبل الحصول على الترخیص  الطالبةتلتزم الجھة 

  .المصلحة
  ) ١٣٧مادة ( 

ان فال و النقصمدة بقاء البضائع بالمخازن المؤقتة شھرین أما البضائع القابلة للتلف أ تكون
  یجوز إبقاؤھا إال للمدة التي تسمح بھا حالتھا .

  .من یفوضھ الوزیر أو بموافقةالمدة  مد ھذهالصالح العام فى االحوال التى یقتضیھا ویجوز 
  

  ) ١٣٨مادة ( 
 من ھذه الالئحة ١٢٥،  ١٢٢،  ١٢٠،  ١١٩،  ١١٧،  ١١٦،  ١١١المواد  أحكامتطبق 

  .  المؤقتةعلى المخازن الجمركیة 
  

  الفصل الرابع
  املناطق احلرة

  ) ١٣٩مادة ( 
 شار إلیھاالستثمار المُ قانون  أحكام الحرةتسرى على المشروعات المقامة بنظام المناطق 

  .والئحتھ التنفیذیة والقرارات المنفذة لھ
  ) ١٤٠مادة (

د الدوري الجر وإجراءوالسجالت والوثائق والمستندات  األوراق جمیعللمصلحة االطالع على 
وذلك  الالزمة المطابقات الدفتریة وإتمامالمناطق الحرة  المقامة بنظام مشروعاتلل والمفاجئ

  األرصدة.للتأكد من صحة  الھیئة العامة لالستثمار والمناطق الحرةبالتنسیق مع 
 المصلحة وتحصل ،  بنتیجة الجرد والمطابقة إدارة المنطقة الحرة المختصةتخطر المصلحة و

لمبررة االجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم  فى حاالت العجز والزیادة غیر  الضریبة
  الباب التاسع من القانون . بأحكام اإلخاللدون 

  ) ١٤١مادة ( 
طق سم المناالتى ترد فیھا الرسالة من الخارج ویفرج عنھا من الجمارك بر األحوالفى جمیع 

 لشأن اواالحرة ، یتم معاینتھا بواسطة لجنة ثالثیة من المنطقة والجمرك المختص وصاحب 
مطابقة بعد ال من ینیبھ داخل مقر المشروع ، ویحرر بیان بتوقیعھم موضحاً بھ نتیجة المعاینة

ھ وتحت العبوة ، وتسلم الرسالة الى صاحب الشأن وتصبح فى عھدتبیان  أوعلى الفواتیر 
طقة المن ارةإد وإبالغمسئولیتھ الكاملة ، وتلتزم مصلحة الجمارك بتقدیر قیمة ھذه الرسالة 

  بھا .
 أدرجعما  الزیادة غیر المبررة أورئیس المنطقة  بحاالت النقص  إخطاروعلى مدیر الجمرك 

 فرطةالمن أوالبضائع المحفوظة  أومحتویتھا  أود الطرود فى قائمة الشحن سواء فى عد
  .(الصب)
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  ) ١٤٢مادة ( 
منقولة بضائع الالواردة بقانون االستثمار والئحتھ التنفیذیة ، تخضع ال اإلجراءاتمع مراعاة 

ض عضھا البعبفیما بین المناطق الحرة  أومنھا  أومن الدوائر الجمركیة الى المناطق الحرة 
  .الخاصة بالبضائع العابرة ( ترانزیت ) لألحكام

  
  ) ١٤٣مادة ( 

المواد بضائع وال بإدخال بالتنسیق مع الھیئة العامة لالستثمار والمناطق الحرة التصریح یجوز
 المنطقة من للمشروع المقام بنظام المناطق الحرةالمملوكة  األجنبیةوالخامات  واألجزاء

على ة علیھا عملیات صناعی إلجراء أو إلصالحھابصفة مؤقتة  وذلك ، داخل البالد الحرة الى 
ة مماثلة ویجوز مدھا لمد للمنطقة الحرة خالل سنة من تاریخ التصریح ،  یتم إعادتھا أن

  . مركیاً جتقدیم ضمانات مقبولة مبررة ،  وذلك بعد  ألسباببقرار یصدر من رئیس المصلحة 
  

  ) ١٤٤مادة ( 
ص عن كل نق مسئولیة كاملة المناطق الحرة مسئوالً  بالعمل بنظاملھ یعتبر المشروع المرخص 

بت عند وزنھا الثا أوعددھا  أوتغییر فى البضائع والمنتجات سواء فى صنفھا  أوفقد  أو
ة ز والزیادالعجعلي  وغیرھا من الضرائب والرسوم الجمركیة الضریبةالتخزین  ویلتزم بسداد 

  لباب التاسع  من القانون .ا بأحكام اإلخاللغیر المبررة ودون 
  

  )  ١٤٥مادة ( 
 أو ة الحرةداخل المنطق العاملة بنظام المناطق الحرة یجوز تداول البضائع بین المشروعات

  عات .للمشرولھذه المرخص بھا  األغراضكلما اقتضى ذلك تحقیق  أخرى إلىمن منطقة حرة 
ة ة المنطقإدارالواحدة بموافقة  العامة داخل المنطقة الحرة المشروعاتویتم التداول بین 

إخطار بیلتزم كل من البائع والمشتري وتحت المالحظة الجمركیة علي أن  الحرة المختصة
  جمرك المنطقة الحرة بتمام التداول .

  
  الفصل اخلامس

  املناطق االقتصادية ذات الطبيعة اخلاصة 
  )١٤٦مادة (

خطار میتھا إوتن االقتصادیة ذات الطبیعة الخاصةیتعین علي الھیئة المختصة بإدارة المنطقة 
 قتصادیةالمصلحة بالترخیص أو تصریح المزاولة الصادر منھا للمشروع بنظام المناطق اال

  .ذات الطبیعة الخاصة علي أن یوضح بقرار المزاولة طبیعة وغرض النشاط تفصیلیاً 
 إجراءو كان نوعھا أیاً  والسجالت والوثائق والمستندات األوراقللمصلحة االطالع على و

طة بواس اصةالمناطق االقتصادیة ذات الطبیعة الخ المفاجئ للمشروعات المقامة بنظامالجرد 
تم تو ، لجنة من المصلحة والھیئة المختصة بإدارة المنطقة في حضور مندوب المشروع 

 أحكامتطبق و ، ویخطر المشروع بنتیجة الجرد والمطابقة  ،  األرصدةالمطابقة الالزمة على 
  مبررة .الالقانون حیال العجز والزیادة غیر 

  ) ١٤٧مادة ( 
ون قان كامأحتسرى على المشروعات المقامة بنظام المناطق االقتصادیة ذات الطبیعة الخاصة 

  لمنفذة لھ .قرارات اوالئحتھ التنفیذیة وال المُشار إلیھالمناطق االقتصادیة ذات الطبیعة الخاصة 
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  س الفصل الساد
  احلرة األسواق 

  ) ١٤٨مادة ( 
انئ ب بالموالترخیص بإنشاء األسواق الحرة الجدیدة داخل صاالت الركا للوزیر أو من یفوضھ

   .وتجدید تراخیصھا 
جدید ت صاالت الركاب بالموانئ أو في غیرإنشاء أسواق حرة جدیدة ب ال یجوز الترخیصو

 وزارةن مبعد موافقة كل  بقرار من الوزیرإال  من التراخیص وقت العمل بالقانونالقائم 
  السیاحة. ووزارةالتجارة والصناعة 

  ) ١٤٩مادة ( 
 

 بإنشاءالترخیص  إلصدارركزیة المختص الم اإلدارةیتقدم صاحب الشأن بطلب لرئیس  -أ 
ما یلزم المعاینة وتحدید  إجراءخزن ) حیث یتم م –( معرض  المیناءالسوق الحرة داخل 

  صاحب الشأن بھا الستیفائھا . وإخطار استیفاؤه من االشتراطات المقررة
تراطات المقررة ، ویوقع السوق الحرة بعد استیفاء كافة االشبإنشاء یصدر الترخیص  -ب 

 أصلرر الترخیص من الترخیص من صاحب الشأن المرخص لھ االلتزام بما ورد بھ ویح
ة وصورالیة الم باإلدارةالقانونیة المختصة ، وتحفظ صورة  باإلدارة األصلوثالث صور یحفظ 

  صاحب الشأن . إلىالجمركیة المختصة ، وتسلم صورة باإلدارة 
  )١٥٠مادة (

ئب الضریبة الجمركیة وغیرھا من الضراتزید مدة بقاء البضائع غیر خالصة  أالیجب 
 أول الحرة عن مدة صالحیتھا لالستعما األسواقبمخازن   أوالمودعة بمعارض  والرسوم

 فيلبیع ا أوالبضاعة على نحو یجعلھا غیر مالئمة  للعرض  فيظھور عیوب  أواالستھالك ، 
  الحرة. األسواقمعارض 

 یة العرضعدم صالحمن الجھة الرقابیة المختصة بصدور قرار  أووفى حالة انتھاء الصالحیة 
لمختص على الجمرك ا إشرافتحت  إعدامھا أوتصدیرھا  إعادةالحرة ، یتم  باألسواقالبیع  أو

  نفقة الجھة المستغلة للسوق الحرة.
من  اءاإلعفتعدیل وضع العالمات الدالة على  أوالحرة لصق  األسواقویجوز داخل مخازن 

ن مع الغرض م(البندرول) بما یتفق  الضریبة الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم
  ختصة.اللجنة الجمركیة الم إشرافوذلك تحت  األصلیةومع مستندات االستیراد  اإلعفاء

  
  

 ) ١٥١مادة ( 
 أو تباع لجھات التيالسجائر والسیجار والمشروبات الروحیة  أصنافعن  اإلفراجیحظر 

ما لم  بمقتضى القانون الضریبة الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوممعفاة من  أشخاص
  ئب .ذه الضراھمن  إعفائھاالعالمة الممیزة الدالة على  أویكن ملصقا علیھا طابع (البندرول) 
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  ) ١٥٢مادة ( 
لع غیر سالسلع محلیة الصنع ومن خالل شراء الفى الموانئ  األجنبیةیسمح بتموین السفن 

 روالسیجا بما فیھا السجائر الضریبة الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسومخالصة 
 أولسفینة وذلك بناء على طلب من ربان امن األسواق الحرة والمشروبات الروحیة وغیرھا ، 

  السفن مع استیفاء القواعد النقدیة المقررة . متعھدي أو المالحيالتوكیل 
  

  ) ١٥٣مادة ( 
الحرة  واقاألسالشراء من  فيالطاقم  أفرادلرغبات  مجمعیسمح لربابنة السفن التقدم بطلب 

ب الضریبة الجمركیة وغیرھا من الضرائلسلع محلیة الصنع وسلع أجنبیة غیر خالصة 
ویجب  ،والمشروبات الروحیة وغیرھا الالزمة لھم  والسیجاربما فیھا السجائر  والرسوم

اء مین بألقرالطاقم ومدة الرحلة  أفرادمراعاة تناسب الكمیات المطلوبة للشراء مع عدد 
  .الخاصة بتوصیلھا للسفینة اإلجرائیةوفقا للضوابط   وصول

  
  ) ١٥٤مادة ( 

 )١٢٥ ،١٢٠، ١١٩ ،١١٦ ،١١٥ ، ١١١ ، (ب)١١٠ ، ١٠٩، ١٠٧( المواد أحكامتطبق 
  الحرة. األسواقمن ھذه الالئحة على 

  الفصل السابع 
  السماح املؤقت 

  ) ١٥٥مادة (
ألولیة االمواد  ،  من الضریبة الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم تعفى بصفة مؤقتة 

 عبئة السلعإنتاج وتمستلزمات وكذا  ،  والسلع الوسیطة والمكونات المستوردة بقصد تصنیعھا
 ، رھاثم  إعادة تصدی تكملة صنعھاأو  إصالحھا ألجلاألصناف المستوردة و ،  المصدرة
وغیرھا  رد لدى المصلحة ضمانا بقیمة الضریبة الجمركیةیودع المستو أن لإلعفاءویشترط 

نة من التصدیر خالل سنھ ونصف الس إعادةیتم  أنعلى ، من الضرائب والرسوم المستحقة 
 أخرىمدد  وألمده  المدةقبل التصدیر مد ھذه  یفوضھمن  أوویجوز للوزیر  ،  اإلفراجتاریخ 
والرسوم  تلك الضریبة الجمركیة والضرائب أصبحتانقضت المدة  فإذا ، یجاوز سنة  بما ال

   األداء.واجبة  اإلضافیةشاملة الضریبة  األخرى
  ) ١٥٦مادة ( 

١٥٥ 
          

 
  ضمان نقدي. -أ

وساري المفعول لمدة سنة  إللغاء وغیر مشروط ومعززضمان مصرفي غیر قابل ل -ب 
  على األقل.
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) من متوسط صافي حقوق الملكیة للمنشأة عن %٨٠مان أصول منشأة بواقع (ض -ج
ً لتعریف الجھاز المركزي  ت لمحاسبالالثالث سنوات السابقة لتقدیم الطلب للمصلحة طبقا

ً لتقریر أحد مراقبي الحسابات  ُقیدین بالسجل الخاص بوزارة المالیووفقا ُعدالم لھذا  ة الم
  الغرض.

ة اح المؤقت أو رد الضریبلمنشآت التى تعمل بالتصدیر بنظامي السمتعھد شخصي من ا -د
عرفة ) من متوسط إجمالي قیمة ما تم تصدیره بھذین النظامین بم%٥٠بما ال یجاوز (

د التعھ ھذا ویشترط لقبول ، المنشأة خالل الثالث سنوات السابقة لتقدیم الطلب للمصلحة 
  : ما یأتي

، وشركات  يعات اإلنتاجیة المقیدة بالسجل الصناعالمشرو تكون المنشأة منأن  -١
ً لنظام السماح المؤقت تقل  لمدة ال اإلنتاج الزراعي، والتي سبق قیامھا بالتصدیر وفقا

ة قدیم صورعن ثالث سنوات سابقة على تقدیم طلب التمتع بھذا التیسیر ، ویثبت ذلك بت
مومیة عوبتقدیم میزانیة  ترخیص المزاولة أو شھادة من الجھة المشرفة على النشاط

ردة للشركة عن  آخر ثالث سنوات یثبت منھا قیمة الصادرات عن المنتجات المستو
  .الجمركیة بنظام السماح المؤقت أو نظام رد الضریبة وبعد مطابقتھا بالقیود

مة بحكم قضائي نھائي فى جری القانونيلمشروع أو ممثلھ أال یكون قد سبق إدانة ا  -٢
الل خالمنصوص علیھا فى القانون أو تم التصالح فیھا  الجمركيلتھرب من جرائم ا

  . ھذا الطلبالثالث سنوات السابقة على تقدیم  
ً علیھ من الموظف المختص  لقانونياأن یقدم المشروع تعھداً من ممثلھ  -٣ موقعا

ً للنموذج المرفق بھذه الالئحة .   بالمصلحة  وفقا
  ن خمسة مالیین جنیھ. ع مال المنشأةأال یقل رأس   -٤ 
د ویشترط للمنشآت والمشروعات التي تتعامل بضمانات أصول المنشأة أو التعھ 

م وأال یت الشخصي أن تكون مالكة لآلالت والمعدات خالیة من الحقوق العینیة التبعیة
  الجمع بین میزتي التعامل بضمان أصول المنشأة والتعھدات الشخصیة.

 
مساك سجالت ودفاتر منتظمة ومعتمدة من المصلحة لقید وإثبات المواد والسلع إ -أ

لموجودة ایتم استیرادھا أو تصدیرھا ودورة التشغیل واألرصدة الفعلیة  التيواألصناف 
  تحت ھذا النظام .

د معدالت لتحدیلتجارة والصناعة الجھة المختصة التى یحددھا وزیر اإخطار  -ب 
  االستخدام ونسب الھالك .

د بالسجل الموثق والمقی اإلیجاربات الملكیة للمشروع أو المنشأة أو عقد تقدیم مستند إث -ج
  وكذا المخازن والملحقات. التجاري

اصة خطبیعة  ذات اقتصادیة أن یتم التصدیر إلى خارج البالد أو منطقة حرة أو منطقة 
رھا من الضریبة الجمركیة وغیمن  الجزئيأو بیعھا إلى جھات تتمتع باإلعفاء الكلى أو 

ة من وذلك بمعرفة المستورد أو عن طریق الغیر خالل سنة ونصف السن الضرائب والرسوم
خرى و لمدد أقبل التصدیر مد ھذه المدة لمدة أ للوزیر أو من یفوضھتاریخ اإلفراج ، ویجوز 

یة ، ة األصلقبل نھایة المد أو وكیلھ بما ال یجاوز سنة ، بناء على طلب یقدمھ صاحب الشأن
رھا من فإذا انقضت المدة دون إتمام التصدیر أو التجدید أصبحت الضریبة الجمركیة وغی

 ادیةاالستیر القواعد استیفاءمع  ألداءاالضرائب والرسوم بما فیھا الضریبة اإلضافیة واجبة 
  المنصوص علیھا فى القوانین والقرارات الخاصة باالستیراد .
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  ) ١٥٧مادة (
ؤقت ماح المآت العاملة بنظام السیتعین أن تغطى الضمانات المقدمة من المشروعات أو المنش

غیرھا ومركیة ة الجخالل الثالث سنوات األولى من تاریخ العمل بھذا النظام كامل قیمة الضریب
لسماح من الضرائب والرسوم المستحقة على المواد والسلع واألصناف المستوردة بنظام ا

  المؤقت.
٣٠

              
:  

والسلع  ) من إجمالي المواد٥٠أال تقل الصادرات التي تمت تسویتھا عن نسبة ( -أ
 السابق استیرادھا بھذا النظام خالل تلك المدة. واألصناف

ة على طلب خالل الخمس سنوات السابق جمركيجریمة تھریب  اإلدانة فيعدم سبق  -ب
  .   تم رد االعتبارما لم یكن قد  التخفیض

  ) ١٥٨مادة ( 
من  یجب أن تكون الضمانات المقدمة ) من ھذه الالئحة١٥٧(استثناء من حكم المادة  

یر غالمشروع أو المنشأة التى تعمل بنظام السماح المؤقت ضمانات نقدیة أو مصرفیة 
ل قیمة وغیر قابلة لإللغاء وساریة المفعول وبكاملمدة سنة علي األقل مشروطة ومعززة 

  :غیرھا من الضرائب والرسوم المستحقة وذلك في الضریبة  الجمركیة و
واد ذا كانت األصناف المستوردة أقمشة جاھزة أو توابع األلبسة وكذلك األصناف والمإ -أ

لصناعي الالزمة لمنتجات الشركة وال تدخل فى تصنیع أحد المنتجات الموضحة بالسجل ا
  للمشروع أو المنشأة .

ن تخرج ع والتيغیل لدى الغیر تحتاج إلى عملیات تش التيلمستوردة األصناف والمواد ا-ب
  .  الصناعينشاط المنشأة الموضح بالسجل 

 جمركياللھا أي من جرائم التھریب  القانونية أو الممثل إذا ارتكب المشروع أو المنشأ -ج
عنھا  تم التصالح عنھا أو انقضت الدعوى الجنائیة التيالمنصوص علیھا فى القانون 

صالح بول التقبالتصالح أو صدر حكم نھائي باإلدانة وذلك عن الثالث السنوات التالیة بعد 
  أو صدور الحكم المُشار إلیھ .

  ) ١٥٩مادة ( 
          

 
عملیات الكشف والمعاینة ، وسحب وتحریز  اءبإجرتقوم اللجنة  الجمركیة المختصة   -أ

وموظف  وكیلھثالث عینات قانونیة أو أكثر من الصنف الوارد موقعة من صاحب الشأن أو 
لمختصة للجھة اة الوارد المختصة بإحداھا وترسل الثانیة الجمرك المختص وتحتفظ إدار

جوز بناء ویوكیلھ وتسلم الثالثة لصاحب الشأن أو التى یحددھا وزیر التجارة والصناعة 
  نفذ. معلى طلب المستورد تحریز أكثر من عینة  الستخدامھا فى التصدیر في أكثر من 

لصنف رسومات أو شھادة مكونات لالوجات أو تفى حالة تعذر سحب عینات یتم إرفاق كو
  الوارد تكون أصلیة وصادرة من المنتج تمكن من المطابقة علیھا عند التصدیر.

ة الماد ألحكاممأمور التعریفة المختص بتحدید القیمة لألغراض الجمركیة طبقا  یقوم -ب
  ) من القانون ومواد ھذه الالئحة.١٦(
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أصل أذن والخاصة بھ  اإلفراجذن إنسخة احب الشأن بعد إیداع الضمان یتم تسلیم ص -ج
 خاتم شعاربوعدد ثالث صور ضوئیة من شھادة الوارد بعد اعتماد الجمیع  المالحيالتسلیم 

  . جمھوریة مصر العربیة
  )  ١٦٠مادة ( 

           

١٧ :  
 دات الوارد بنظام السماح المؤقت أرقام شھا بإثبات وكیلھأن یقوم صاحب الشأن أو  -أ

ً أالكتإنتاج السلع المصدرة  فيالخاصة بالمواد والسلع واألصناف التى استخدمت  و رونیا
  على أصل شھادة الصادر مع إرفاق صورة ضوئیة من إذن إفراج الوارد .یدویاً 

ة إلعادة قوم اللجنة المختصة باستبعاد أرقام شھادات الوارد التي انتھت المدة القانونیت -ب
ھادات الش باقي، أما  النھائيتصدیرھا ، ویجوز لصاحب الشأن تصدیرھا بنظام الصادر 

  فیتم التأشیر بالموافقة على القید واإلدراج . المستوفاة
ن قوم لجنة الكشف والمعاینة المختصة بمطابقة األصناف المصدرة مع الفاتورة وبیات -ج

صل ارھا األالعبوة التفصیلي ، وعلى اللجنة مطابقة العینات المحرزة لدى المصلحة باعتب
ة حیال اإلجراءات القانونی اتخاذفى المطابقة وفى حالة عدم وجودھا أو ضیاعھا یتم 

لى طابقة عالمتسبب ، فإذا تعذرت المطابقة على العینات المحرزة لدى المصلحة فیتم الم
 جز عینةحالعینة المحرزة لدى صاحب الشأن بعد تأكد اللجنة من صالحیتھا للمطابقة مع 

جات اقانونیة من األصناف المصدرة مع مراعاة أن تكون المطابقة لكل إفراج من إفر
تم طابقة یمالوارد مع إثبات أرقام شھادات الوارد التى تمت المطابقة علیھا فإذا وجدت 

  للجنة .االسماح بالتصدیر ثم یعاد تحریز عینات الوارد مره أخرى والتوقیع علیھا من 
صالحیتھا للمطابقة وعدم صالحیة العینة  عدم فى حالة عدم وجود عینة الوارد أو -د

لتصدیر مع صاحب الشأن یتم إثبات ذلك على شھادة الصادر ویسمح با المحرزة الموجودة
وكیلھ  من صاحب الشأن أو توقعبعد سحب عینات قانونیة  ثالثیة من األصناف المصدرة 

ة التى الجھة المختص الرجوع إلى خطاب علي أن یتم بعد ذلك ،  وموظف الجمرك المختص
 التحالیل عینة إلى معاملاللألصناف المصدرة أو إرسال یحددھا وزیر التجارة والصناعة 

دة إال منح المصدر الصور الضوئیة المعتمالمختصة وذلك على نفقة صاحب الشأن وال یُ 
  بعد المطابقة .

ـ ف إ -ھ تم وق وارد ی ات ال ة لعین ر مطابق درة غی اعة المص دیر أن البض ل التص ت قب ذا ثب
  الالزمة فى ھذا الشأن . جراءاتاإلالتصدیر  بنظام السماح المؤقت وتتخذ 

ى حالة التصدیر من جمرك آخر خالف جمرك إتمام اإلجراءات یجوز لجمرك التصدیر ف  -و
ھ  واردة  إلی دة ال ى المستندات المعتم ة األصناف المصدرة عل ن مطابق رك مالتأكد م ن جم
ات الحاسب اآلل ى قاعدة بیان ك عل ات ذل وم بإثب ام الشحن یق ح ي للسمااإلرسال ، وبعد تم

كالمؤقت، مع إرسال أصل إذن اإلفراج وبوصلة التوصیل إلى جمرك إتمام اإلجراء  ات وذل
  .المصلحةبالبرید على نفقة أصحاب الشأن أو صحبة مندوب 
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ى عی -ز ة عل ة المطابق وم فى حال احب الشأن تق ات ص ل اإلداراتن ة بالمصلحة وقب  المعنی
م حج ى ت ات الت ة العین رك اإتمام التسویة بمطابق ا من األصناف المصدرة بجم لتصدیر زھ

ك العی لیم تل تم تس ى أن ی وارد عل ات لصاعلى العینات القانونیة المحرزة لشھادات ال حب ن
  الشأن بعد إتمام التسویة .

) صور ٣عدد ( ھوكیلتمام التصدیر یتم تسلیم صاحب الشأن أو إفادة ببعد ورود  -ح
 اإلدارةوللعمل بھا أمام الجھات المعنیة  ضوئیة  طبق األصل من شھادة الصادر معتمدة

  نھا.مالمختصة بالتسویات لرد ما سبق إیداعھ من ضمانات ویكتب على كل صورة الغرض 
رت ذا كانت العملیات الصناعیة التى تمت على المواد واألصناف المشار الیھا قد غیإ -ط

ة المصدر ون المنتجاتبأن تك فیكتفيمعالمھا بحیث یصعب معھا االستدالل على عینیتھا ، 
ً لقرار الجھة  لمختصة امما یدخل فى صنعھا عادة األصناف المستوردة ذاتھا وذلك وفقا
 ،لصناعة االتى یحددھا وزیر التجارة والصناعة ، وتحدد ھذه الجھة نسب الھالك وعوادم 

  وما إذا كانت لھا قیمة .
رف تصام بحالتھا األصلیة لنظوالمواد السابق استیرادھا بھذا ا األصنافیعتبر تصدیر  -ي

  فى الغرض المصرح بھ. 
  ) ١٦١مادة ( 

         
          

 
تصة  باإلدارة المخ باستیفاء نموذج البیع المعد لھذا الشأن وكیلھیقوم صاحب الشأن أو   -أ

  یرفق بھ:
یمة . فاتورة بیع تفصیلیة توضح األصناف والمراقیم واألعداد واألوزان والق١

 لألغراض الجمركیة الواردة بشھادة الوارد سماح مؤقت لھذه المواد والسلع
  واألصناف  .

  الصادر من الجھة المعفاة  . . أمر التورید٢
د ھذا المشرفة على الجھة المعفاة التي سیتم البیع لھا وسن ن الجھة. شھادة م٣

  اإلعفاء .
عد مراجعتھ وإدخال بیاناتھ على الحاسب اآللي بك.م  ٤٦إدراج بیانات النموذج بدفتر  ویجب

  بمعرفة اللجنة المختصة .
ة الصادرة مطابقة األصناف علي كل من الشھادتقوم اللجنة المختصة بكشف ومعاینة و -ب 

زة طرف المشرفة و فاتورة البیع وأمر التورید و كذلك مطابقة  العینة المحر الجھةمن 
لواردة المنصوص علیھا فى الفقرات ا اإلجراءاتذات  إتباعالمصلحة  أو صاحب الشأن مع 

  ئحة .) من ھذه الال ١٦٠) من المادة ( و (د ،  و (ج)  ،  و (ب) ، )  أفى البنود (
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ة كد من مطابقتقوم إدارة اإلعفاءات المختصة بمراجعة مستندات اإلعفاء وسندھا والتأ -ج 
لمختصة اإلدارة األصناف المباعة على ضوء المعاینة الفعلیة لنص اإلعفاء والتأشیر بما یلزم ل

  ا.إلتمام اإلجراءات وإخطار إدارة متابعة اإلعفاءات بما تم ألعمال شئونھ
ع وشھادة تقوم اإلدارة المختصة بمنح صاحب الشأن صورة طبق األصل من نموذج البی -د 

  إلتمام إجراءات التسویة ورد الضمان. جمھوریة مصر العربیةمعتمدة بخاتم شعار 
  

  ) ١٦٢مادة ( 
لمؤقت لسماح ااتتبع اإلجراءات الجمركیة التالیة عند التسویة على الرسائل المستوردة بنظام 

ت طبیعة نقلھا إلى منطقة حرة أو منطقة اقتصادیة ذا یتم التيوالمصدرة إلى الخارج أو 
ً   الرسوموبیعھا لجھات تتمتع باإلعفاء الكلى أو الجزئي من الضرائب  یتمخاصة أو  ھذا لوفقا

  ام:النظ
الطلب ببطلب التسویة لإلدارة المختصة على أن یرفق  وكیلھیتقدم صاحب الشأن أو  -أ

 

یة المعتمدة من شھادات الوارد محل التسویة بما فیھا أصل إذون الصور الضوئ -١
  . اإلفراج

  لصور الضوئیة المعتمدة من شھادات الصادر وبما یفید إتمام التصدیر.ا -٢
القواعد  استیفاءھادة البیع للجھات المعفاة والمعتمدة من الجھة المختصة بعد ش  -٣

  .االستیرادیة
ً أو االجھة المختصة التى یحددھا وزیر التجارة والصناعة خطابات صور  -٤ لكترونیا

 ً ف محل الخاصة بتحدید معدل التصنیع ونسب الھالك والفاقد الخاصة باألصنایدویا
بھ فى  أكد من صحة البیانات الواردة بھا من خالل األصل المحتفظالتسویة بعد الت

  اإلدارة المختصة.
ور ا على الصتقوم اإلدارة المختصة بمراجعة البیانات الواردة بطلب التسویة ومطابقتھ -ب

ى یحددھا الجھة المختصة التفى ضوء خطاب  اآلليالضوئیة وإدراج كافة البیانات بالحاسب 
  ھا.یتعین رد التيوالتأكد من صحتھا والمبالغ أو الضمانات صناعة وزیر التجارة وال

شھادات   فى حدودتلتزم اإلدارات المختصة بالتسویات عند إجراء التسویة بأال یتم الرد إال -ج
  تمت المطابقة علیھا . والتيالوارد المثبتة على شھادات الصادر 

و الضمانات أو (إشعار) بالمبالغ أ اآلليتقوم اإلدارة المختصة بطباعة كشف الحاسب  -د
مھ بعد خت التعھدات التى سیتم ردھا أو تسویتھا وتسلیم الكشف (اإلشعار) إلى صاحب الشأن

ن وتسجیلھ بسجل خاص ینشأ لھذا الغرض، ولصاحب الشأن الحصول على كشف بأرصدة أذو
  الوارد وأرصدة ضماناتھ.
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ً لطبیعة الحالةاإلجراءات الجمركیة  اتخاذیتم  لمنتجة االسیارات ولبضائع بالنسبة ل التالیة وفقا
عادمحلیاً السابق تصدیرھا للخارج بنظام السماح المؤقت و ُ ل سنة خرى خالمرة أ استیرادھا الم

  : من تاریخ تصدیرھا (مرتجع صادر سماح مؤقت)
أ          

  
إلى اإلدارة المختصة بطلب یوضح فیھ رغبتھ فى  كیلھویتقدم صاحب الشأن أو  -١

لب اإلفراج بصفة نھائیة عن البضاعة المرتجعة من الخارج على أن یوضح فى الط
  ة منھا.أرقام شھادات الصادر التى تم التصدیر على قوتھا وصور

 تحقیق، لكشف والمعاینة المختصة بإجراء المعاینة النافیة للجھالة تقوم لجنة ا -٢
التى تم  على شھادة المرتجع ومطابقتھا على شھادة الصادر وإثباتھا ، شرط العینیة 

  بناء على طلب صاحب الشأن . استدعائھا
غیرھا من الضرائب الجمركیة و الضریبةذا كانت البیانات مطابقة فیتم تحصیل إ  -٣

ائع والرسوم المستحقة على المكونات األجنبیة التى تم استخدامھا فى تصنیع بض
ن تاریخ متحصیل الضریبة اإلضافیة المستحقة  إلىالسماح المؤقت المرتجعة باإلضافة 

المؤقت  حددتھا إدارة السماح والتيورود شھادة الوارد وحتى تاریخ شھادة المرتجع 
لمرتجع اع شھادة الوارد وشھادة الصادر وقامت بإثباتھا على شھادة المختصة من واق

  . النھائي بعد استیفاء القواعد االستیرادیةإجراءات اإلفراج  باقيوتستكمل 
  

 -ب
 

ھ  كیلھویتقدم صاحب الشأن أو  -١ إلى إدارة السماح المؤقت المختصة بطلب یوضح فی
ا  التي ویذكر رقم شھادة الصادر في ذلكرغبتھ  م التصدیر بموجبھ دیم ، ت ورة  وتق ص

  سیتم إجراؤھا على الصنف المرتجع  .  التيمنھا ،موضحاً بھ العملیات 
ة ا -٢ وم لجن ة تق ة للجھال ة النافی إجراء المعاین ة المختصة ب ف والمعاین ق تحقی ، لكش

ھادة الصادر ، شرط العینیة  ى ش ا عل م  التي وإثباتھا على شھادة المرتجع ومطابقتھ ت
تدعاءھا احب الشأن ،  اس ب ص ى طل اء عل وم ص وإذابن ة یق ات مطابق ت البیان احب كان

د الضمانات الم داع أح ة الشأن بإی اً بقیم ة جمركی ریبةقبول ة وغ الض ن الجمركی ا م یرھ
م  ى ت ة الت ات األجنبی ى المكون ى ت استخدامھاالضرائب والرسوم المستحقة عل صنیع ف

ا وتستكمل  ن قدبضائع السماح المؤقت المرتجعة إذا كا م ردھ اقيت راءات  ب راج اإج إلف
زم صاحب الشأن بت وال یلت ا یفیبنظام السماح المؤقت ، وفى جمیع األح دیم م اق  د رد م

  من مبالغ خاصة بالضرائب أو دعم الصادرات أو غیرھا .  تحصیلھسبق 
  ھادة الوارد المرتجع .شإجراءات الوارد بنظام السماح المؤقت على  باقيتتخذ  -٣
  جوز تجدیدھا . إعادة التصدیر خالل سنة واحدة فقط من تاریخ اإلفراج وال ی یجب -٤

  

  ) ١٦٣مادة ( 
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ي رة األولمد المدة المنصوص علیھا بالفق الوزیر أو من یفوضھھا ویجوز ألسباب جدیة یقبل
  من ھذه المادة لمدة أخري مماثلة.

  ) ١٦٤مادة ( 
نا لع واألص واد والس ى الم رف ف ر التص تیحظ ماح المؤق ام الس توردة بنظ ي ف المس ر غی ف

ذ ذات  ، إال بعد موافقة المصلحة استوردت من اجلھا  التي األغراض ى أن تتخ راءاتاعل  إلج
ة  راجالمتبع وارد  لإلف ام ال واردة بنظ ائع ال ن البض ائي ع ع النھ تیفاءم ود القواع اس د والقی

رار ،  االستیرادیة ام إق واردویحدد صاحب الشأن األصناف المطلوب التصرف فیھا وأرق  ات ال
واد ذه  الم ة بھ ت الخاص ماح المؤق ام الس لع  ،  بنظ ناف  ، والس ى أن ت ، واألص ل عل حص

يالجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم  یبةالضر ات األصناف وال السابق تقدیرھا عل كمی
اریخ ى تحصیل الضریبة اإلضافیة المستحقة من ت ا باإلضافة ال ورود المراد التصرف فیھ  ال

  وحتى تاریخ السداد.
  الفصل الثامن 

  اإلفراج املؤقت 
  ) ١٦٥مادة ( 

ن  ا م ة وغیرھ ق أداء الضریبة الجمركی ع تعلی اً عن البضائع م راج مؤقت لضرائب ایجوز اإلف
ادة ت ین إع اً لح ة جمركی د الضمانات المقبول دیم أح ل تق تحقة  مقاب و أصدیرھا والرسوم المس

  : فى تسویة وضعھا جمركیاً وذلك 
ن  - أ واردة م زة ال دات واألجھ الح اآلالت والمع وزارات والمص م ال ارج برس ة االخ لحكومی

ادة یجوز إع، و والھیئات العامة للعمل فى مشروعات إنشائیة أو اقتصادیة ثم إعادة تصدیرھا
  تشغیلھا فى مشروعات أخرى مماثلة مع تطبیق ذات القواعد والشروط.

م إ - ب بالد ث ل ال ھا دة تصدیرعااآلالت والمعدات واألجھزة الواردة للعمل فى مشروعات داخ
  ) من القانون .  ٣٤مع مراعاة حكم   المادة (  

ات أو األس - ج ة واق الدولیالبضائع المستوردة من الخارج برسم أحد المعارض أو المھرجان
  لمختصة.احكومیة أو المسارح أو المناسبات الریاضیة أو ما یماثلھا بعد تقدیم موافقة الجھة ال

عیة أو یة أو الصناالعلم االختباراتوالمعدات واألجھزة الالزمة إلجراء التجارب أو  اآلالت - د
  توافق علیھا الجھة المختصة . التيالزراعیة 

وا ،  الملئھاألوعیة الفارغة والغالفات الواردة  - ھـ ة والعب ذلك األوعی واردة مموك وءة ت ال ل
وءة ،  ة أو ممل ا فارغ دیرھا إم ادة تص م إع لع برس اتبالس بال الحاوی دخل ال ى ت غ الت د لتفری

  محتویاتھا ثم إعادة تصدیرھا .
ـلینآالت ومعدات التصویر واألفالم والشرائط الخاصة بالصحفیین والمص -و   ورین والمراس

ة أو ال واد اإلخباری ث الم جیل أو ب رض تس ة بغ اء واإلذاع االت األنب ب ووك ویر األجان تص
  .السینمائي

ةجمھوریة مصر العرترد مع األجانب الوافدین إلي  التياألصناف المھنیة  -ز  ق تتف والتي بی
  مع مھنتھم بعد تقدیم موافقة الجھة المختصة .
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  ذوى المكانة . - ١
  .الالجئین السیاسیین  - ٢
  قنصلي .وال  الدبلوماسيأعضاء السلكین  - ٣
ازاتھم أو ألداء عمأالمصریین المنتدبین  - ٤ ادمین لقضاء إج ل و المعارین للخارج الق

  مؤقت بالبالد .
  لدارسین األجانب القادمین للدراسة.ا -٥
ةمتعة الحجاج األجانب الذین یعبرون أراضي أ -٦ ي  جمھوریة مصر العربی ي األراض إل

  المقدسة. 
  لخبراء المرخص لھم بالعمل فى البالد .ا -٧

  ترد مع السائحین والعابرین زیادة عن حدود اإلعفاء . التياألصناف  -ط 
ة أو  - ى ةالبضائع الواردة برسم األشخاص الطبیعی ي االعتباری ع بإعف الت ةتتمت  اءات جمركی

شھر أل ستة ولم ترد المستندات الخاصة الالزمة لإلعفاء وذلك لحین صدور قرار بإعفائھا خال
  .الوزیر أو من یفوضھ بموافقةویجوز مدھا مدة أخرى مماثلة 

  ) ١٦٦مادة ( 
 

ة لضمانات بقیمة الضریبة الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم المستحقاتقدیم إحدى  - أ
  :لحین تسویة أوضاع ھذه البضائع أو انتھاء الغرض المفرج عنھا من أجلھ

  . نقديتأمین  -١ 
  . لإللغاءغیر مشروط ومعزز وغیر قابل  مصرفيضمان  -٢

ا عدا ال المؤقت خالل سنة من تاریخ اإلفراجالبضائع تلك  أن یتم إعادة تصدیر - ب رة عنھ فق
ة لمدة أ ةویجوز مد ھذه المد ) من ھذه الالئحة١٦٥) من المادة (ح) من البند (٧( خرى مماثل

  .الوزیر أو من یفوضھألسباب مبررة بموافقة 
ان  – ج ي مك ا ف ا أو تخزینھ راج عنھ اریخ اإلف ن ت ات خالل شھر م ادة تصدیر الحاوی تم إع ی

ر باب مب ة ألس رى مماثل دة أخ دة لم ذه الم د ھ وز م لحة ، ویج ن المص ذلك م ھ ب رخص ل رة م
  .الوزیر أو من یفوضھموافقة ب

ادة ت -د  الفقرة ( یتم إع واردة ب د ( ٧صدیر األصناف ال ادة ( ح) من البن ن الم ن م) ١٦٥) م
  المشروع أیھما أقرب. انتھاءھذه الالئحة فور انتھاء مدة اإلقامة أو 

  ) ١٦٧مادة ( 
ة و یجوز وزارات والمصالح الحكومی واردة برسم ال ت عن البضائع ال راج المؤق اتاإلف  الھیئ

ھ و من یفوضر أالوزییقبلھ تعھد تقدیم  بعدالعام  األعمالالعامة وشركات القطاع العام وقطاع 
ون أنى من إحدى الوزارات أو المصالح الحكومیة أو الھیئات أو الشركات القابضة عل ،   یك

یس ال لحة أو رئ یس المص ة أو رئ ة العام یس الھیئ تص أو رئ وزیر المخ ن ال اً م ركة موقع ش
  القابضة أو من یفوضونھ.

  ستھالكیة لكل من :الاألمتعة الشخصیة غیر ا -ح 
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ل (ع ائل النق ات ووس زة والحاوی دات واألجھ ن اآلالت والمع اً ع راج مؤقت تم اإلف یاری ات دا س
أجیر  ل أو الت واردة للعم يالركوب والیخوت) ال ادة ف م إع بالد ث ل ال   تصدیرھا مشروعات داخ

  :  یأتيوفقا لما 
ن  %٢ن یسدد مقدماً عند اإلفراج المؤقت نسبة أ  -أ  من الضریبة الجمركیة المستحقة ع

ر %٢٠ أقصىكل شھر أو جزء منھ و بحد  د الضمانات المق ن سنویاً ، مع تقدیم أح رة ع
  كامل الضریبة الجمركیة وغیرھا من الضرائب  والرسوم المستحقة .

ل  أن -ب  تص قب رك المخ احب الشأن للجم دم ص اءانیتق ددة المس تھ دة المح ا الم دد عنھ
ری بة الض داد نس دة وس د الم ب م دیر أو طل ادة التص ب إلع ة بطل ریبة الجمركی بة الض

ائل النق ات ووس زة والحاوی دات واألجھ اء اآلالت والمع وب إبق ة المطل دا الجمركی ل ( ع
د ن الم دم ع مان المق الحیة الض رط ص بالد بش ل ال وت ) داخ وب والیخ یارات الرك ة س

  وب تجدیدھا .المطل
اء اآلالت أ -ج  دة بق وال م ا ط ار إلیھ ة  المش ریبة الجمركی ب الض یل نس تمر تحص ن یس

ل ات ووسائل النق وب والیخوت  والمعدات واألجھزة والحاوی ل  )( عدا سیارات الرك داخ
  عنھا . النھائي أو اإلفراجالبالد وحتى إعادة تصدیرھا للخارج 

راج  ة اإلف ى حال ائيوف ك  النھ ي تل لحة ف ة المص رف بموافق نافأو التص تم تحص األص یل ی
 %٢م ت بعد خصبنظام اإلفراج المؤق الجمركيالضریبة الجمركیة النافذة فى تاریخ قید البیان 

م  ذي ت ھر ال ن الش ددة ع ة المس ریبة الجمركی بة الض راجنس ائي اإلف رف  أو النھ ھ فالتص ی
  .واستیفاء القواعد االستیرادیة

  ) ١٦٩مادة ( 
 

 من الضریبة الجمركیة المستحقة عن كل شھر %١سدد مقدما عند اإلفراج المؤقت نسبة ی -أ 
ن المادة م) بالبند (أ سنویا مع تقدیم أحد الضمانات المقررة %١٠ أقصىأو جزء منھ و بحد 

عن كامل الضریبة الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم  ) من ھذه الالئحة١٦٦(
  المستحقة.

 المدة بشرط حالة طلب إعادة التصدیر أو مد المدة یتم تقدیم طلب قبل انتھاء ھذه في -ب 
  صالحیة الضمان المقدم عن المدة المطلوب تجدیدھا.

 دة المشار إلیھا طوال مدة بقاء المعداتكیة المحدیستمر تحصیل نسب الضریبة الجمر -ج 
ارج رھا للخومكونات الطاقة الجدیدة والمتجددة وقطع الغیار الخاصة بھا  وحتى إعادة تصدی

  عنھا . النھائيأو اإلفراج 
صیل وفى حالة اإلفراج النھائي أو التصرف بموافقة المصلحة في تلك األصناف یتم تح

ة خالل وقت اإلفراج المؤقت بعد خصم نسبة الضریبة الجمركی الضریبة الجمركیة المقررة
  الشھر الذي تم التصرف فیھ فقط . 

  )  ١٦٨مادة ( 
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  )١٧٠مادة (
یبة  كون الضرتبأحكام الباب التاسع من القانون فى حالة عدم إعادة التصدیر  اإلخاللمع عدم 

ور الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم المستحقة  عند اإلفراج المؤقت مستحقة ف
دة عالمدد المنصوص علیھا في ھذا الفصل ، و یجوز تجزئة إعادة التصدیر في  انقضاء

رد یتم ال المدة ، و انقضاءامل الشحنات خالل شھر من أن یكون تمام التصدیر لك ىشحنات عل
 لضرائباالضریبة الجمركیة وغیرھا من الجزئي للضمان وفقا للمصدر الفعلي علي أن تحصل 

 لإلفراج المدد المقررة انقضاءوالرسوم المستحقة عن األجزاء التي لم یتم تصدیرھا فور 
  المؤقت .

  واليخوتالسيارات  اإلفراج املؤقت عن
  الضريبة اجلمركية وغريها من الضرائب والرسومحتديد مقابل تعليق أداء و

  )١٧١مادة(
یارات سمع مراعاة الشروط واألوضاع المنظمة لإلفراج المؤقت یجوز اإلفراج المؤقت عن 

 لضماناتوالیخوت المنصوص علیھا في المواد التالیة وفقاً للشروط واألوضاع وبا الركوب
 ھوریة مصرتكون جم التيالدولیة  باالتفاقیات، وذلك دون اإلخالل  الموضحة في ھذه المواد

 اإلفراجرر تق الذيللسیارات متناسبة مع الغرض  اإلفراجتكون مدة و ، العربیة طرفاً فیھا 
  المؤقت من أجلھ .

  ) ١٧٢مادة ( 
ً عن سیارات الركوب الخاصة بالمصریین المقیمین بالخارج وا ألجانب یتم اإلفراج مؤقتا

 ھر خاللوالسیاح والعابرین القادمین لقضاء فترة مؤقتة بالبالد وذلك بحد أقصي ستة أش
مقابل  عد سدادبالسنة وبما ال یجاوز فترة اإلقامة المثبتة على جواز السفر بالنسبة لألجانب 

  ،منھا   عن ستة أشھر أو جزء الضریبة الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم تعلیق أداء
 

    األولى أو جزء منھا. أشھرجنیھ عن السیارة عن الثالث  ١٠٠٠ -أ 
   التالیة أو جزء منھا. أشھرجنیھ عن السیارة عن الثالث  ٢٠٠٠ -ب 
ویجب أال  ، جنیھ عن كل سیارة من السیارات الواردة صحبة األفواج السیاحیة  ٥٠٠ -ج 

ً واحداً.   تجاوز مدة اإلفراج عن ھذه السیارات شھرا
  .جزء منھا  أو) من قیمة الضریبة عن كل شھر ٥یجاوز ( وذلك كلھ بما ال

  )١٧٣( مادة
        

 
حد واز السفر وب، فى حدود فترة اإلقامة المؤقتة المثبتة علي ج المستثمرون األجانب -أ 

  ثالث سنوات . أقصى
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فیھا  حكمھا ( بما الخبراء واألساتذة األجانب الذین تستقدمھم الجھات الحكومیة وما فى -ب 
ل قیام بعمء الشركات األجنبیة المتعاقدة مع ھذه الجھات للالجامعات والمدارس ) وخبرا

  مؤقت داخل البالد .
  ة.ذوى المكانة من األجانب بناء على توصیة من وزارة الخارجیة المصری  -ج 
لى وعبر تسیر خطوط جویة منتظمة من وإ التيشركات ومؤسسات الطیران األجنبیة  -د 

  لمدني . لطیران االمصریة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ، بناء على كتاب من وزارة ا األراضي
و(د)   ، و(ج) ، تكون مدة اإلفراج بالنسبة إلى الفئات المحددة بالبنود ( ب) ویجب أن 

  تقرر اإلفراج المؤقت من أجلھ. الذيمتناسبة مع الغرض 
  

لمادة الیھا في الفقرة األولي من ھذه ویشترط لإلفراج المؤقت عن السیارات المنصوص ع
سداد مقابل تعلیق أداء الضریبة الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم  

 

  البيان
 أشهرالستة 

جزء  أو األوىل
  منها

 أشهرالستة 
 أوالثانية 

  جزء منها

 أشهرالستة 
جزء  أوالثالثة 

  منها

 أشهرالستة 
جزء  أوالرابعة 

  منها

 أشهرالستة 
 أواخلامسة 

  جزء منها

 أشهرالستة 
 أوالسادسة 

  جزء منها

یارة ذات  الس
ة  عة اللتری الس

ى   ١٦٠٠حت
  ٣سم

  جنیھ ٤٠٠٠  جنیھ ٣٥٠٠  جنیھ ٣٠٠٠  جنیھ٢٥٠٠  جنیھ٢٠٠٠  جنیھ١٠٠٠ 

یارات ذات  الس
ة  عة اللتری الس

 ١٦٠٠اكثر من 
م ى  ٣س وحت

  ٣سم٢٠٠٠

  جنیھ ٧٠٠٠  جنیھ ٦٠٠٠  جنیھ ٥٠٠٠  جنیھ ٣٥٠٠  جنیھ ٣٠٠٠  جنیھ ٢٠٠٠

یارة ذات  الس
ة  عة اللتری الس

ر ن  اكث م
  ٣سم٢٠٠٠

  جنیھ ٢٠٠٠٠  جنیھ ١٦٠٠٠  جنیھ ١٣٠٠٠  جنیھ ١٠٠٠٠  جنیھ ٧٠٠٠  جنیھ ٤٠٠٠

   
ذه ھویكون خضوع شركات ومؤسسات الطیران األجنبیة المنصوص علیھا في البند (د) من 

  أقل . ماأیھمثل المادة للمقابل المنصوص علیھ في الجدول السابق أو طبقاً لمبدأ المعاملة بال
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 فيلیھا وفى حالة زیادة مدة اإلفراج المؤقت عن ثالث سنوات بالنسبة للفئات المنصوص ع
 عن كل ستة د) یستمر تحصیل الفئة األخیرة من الجدول المشار إلیھو(،  )جو(، ) البنود (ب

  أشھر أو جزء منھا 
  .جزء منھا  أو) من قیمة الضریبة عن كل شھر ٥یجاوز ( وذلك كلھ بما ال

  
  ) ١٧٤مادة ( 

  الخاصة بكل من:السیارات  یتم اإلفراج مؤقتاً عن
  جانب .الالجئین السیاسیین والصحفیین والمراسلین ومندوبي وكاالت األنباء األ - أ

ریة د السعة اللتبشرط أال تزی ، الطلبة والمتدربین األجانب القادمین للدراسة والتدریب  - ب
  مقابل تعلیق أداء الضریبة . ٣سم ١٦٠٠للسیارة على 

  برائھا األجانب .شركات البحث والتنقیب عن البترول والمعادن وخ - ج
فراج من أجلھ ، ویجوز مد مدة اإل اإلفراجتقرر  الذيوتكون المدة متناسبة مع الغرض 

ق أداء المؤقت للطلبة عن سیاراتھم خالل فترة اإلجازة الصیفیة مع مضاعفة مقابل تعلی
  الضریبة المقررة حسب السعة اللتریة.

سداد   ،قرة األولي من ھذه المادة ویشترط لإلفراج عن السیارات المنصوص علیھا في الف
ھر أو عن كل ستة أش الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم مقابل تعلیق أداء الضریبة

  : كاآلتيجزء منھا 
  ٣سم ١٦٠٠تى حالسیارات ذات السعة اللتریة  -أ 

  .أو جزء منھا  أشھر( مائة دوالر ) أو ما یعادلھا عن مدة ال تجاوز ثالثة 
 شار إلیھامدة الثالث أشھر الم على( مائة وخمسون دوالر ) أو ما یعادلھا عما یزید 

  ستة أشھر . أقصىوبحد 
  .٣سم ٢٠٠٠وحتى  ٣سم ١٦٠٠ریة أكثر من السیارات ذات السعة اللت -ب 

  ا ( مائتا دوالر ) أو ما یعادلھا عن مدة ال تجاوز ثالثة أشھر أو جزء منھ
بحد ر إلیھا ومدة الثالث أشھر المشا علىیعادلھا عما یزید  ( ثالثمائة دوالر ) أو ما

  أقصى ستة أشھر .
  :٣سم ٢٠٠٠ریة أكثر من السیارات ذات السعة اللت -ج 

  نھا .أو جزء م أشھر( أربعمائة دوالر ) أو ما یعادلھا عن مدة ال تجاوز ثالثة 
 لیھا وبحدإمدة الثالث أشھر المشار  على( ستمائة دوالر ) أو ما یعادلھا عما یزید 

  أقصى ستة أشھر .
 نباألجاراء البحث والتنقیب عن البترول أو المعادن وسیارات الخبشركات وبالنسبة لسیارات 

عادلھا عن یاو ما  العاملین بتلك الشركات یكون مقابل تعلیق أداء الضریبة مبلغ ( مائتا دوالر )
  كل ستة أشھر أو جزء منھا .

   .جزء منھ أو ) من قیمة الضریبة عن كل شھر  ٥كلھ بما ال یجاوز (وذلك 
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  ) ١٧٥مادة ( 
 

 
ألجنبیة أو والقنصلیات ا والمفوضیات الرسمي للسفارات لالستعمالالسیارات الواردة  - أ

  القانونألعضاء السلكین الدبلوماسي والقنصلي األجنبي زیادة علي حد اإلعفاء المقرر ب
  . ألجنبیةوكذلك السیارات الواردة للموظفین اإلداریین األجانب بالسفارات والقنصلیات ا

ة یة اإلقلیمیظمات الدولیة والمنظمات العربالرسمي للمن لالستعمالالسیارات الواردة  - ب
إدارة  وأعضائھا الحائزین علي جوازات سفر دبلوماسیة أو بطاقة تحقیق شخصیة صادرة من

  المراسم بوزارة الخارجیة ألعضاء ھذه المنظمات.
ة ذه المادعن السیارات المنصوص علیھا في الفقرة األولي من ھوتكون مدة اإلفراج المؤقت 

  تقرره وزارة الخارجیة باالتفاق مع المصلحة . وفقاً لما
ة )، أو ثمانمائلبند (أویتم سداد مقابل تعلیق أداء الضریبة وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة ل

بند (أ) نسبة للجنیھ أو ما یعادلھا عن كل ستة أشھر أو جزء منھا بالنسبة للبند (ب) وكذا بال
  المعاملة بالمثل . وفقاً لمبدأ اإلعفاءفى حالة عدم 

   .جزء منھ أو% ) من قیمة الضریبة عن كل شھر  ٥وذلك كلھ بما ال یجاوز (
  

  ) ١٧٦مادة ( 


:  
یارات سسیارات الركوب الخاصة الواردة برسم العرض التجاري بما ال یجاوز أربع  - أ

  مختلفة الطراز لكل من وكالء مصانع السیارات األجنبیة .
ین مختلفتي سیارات الركوب الخاصة الواردة ألغراض التجارب بما ال یجاوز سیارت - ب

 صة بوزارةط موافقة الجھة المختوذلك بشر ، الطراز واردتین برسم مصانع إنتاج السیارات 
  التجارة  والصناعة .

ستة دة السیارات المنصوص علیھا في الفقرة األولي من ھذه الماوتكون مدة اإلفراج عن 
صھا وال یجوز ترخی الوزیر أو من یفوضھأشھر یجوز مدھا لمدة أخرى مماثلة بموافقة 

  بالمرور.


   
 

  جنیھ عن الستة أشھر األولى أو جزء منھا.  ٥٠٠٠ -أ 
ضمان مصرفي  ھر التالیة أو جزء منھا ، مع تقدیم خطابجنیھ عن الستة أش ١٠٠٠٠ -ب 

من  غیر مشروط ومعزز وغیر قابل لإللغاء یغطي ما یستحق على السیارات المفرج عنھا
  .وغیرھا من الضرائب والرسومالجمركیة  الضریبة
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  .جزء منھ أو% ) من قیمة الضریبة عن كل شھر  ٥وذلك كلھ بما ال یجاوز (
   

  ) ١٧٧مادة ( 
عند  وز مدھایتم اإلفراج المؤقت عن سیارات النقل و التریالت والبرادات لمدة أسبوعین ویج

  .الوزیر أو من یفوضھالحاجة لمدة أسبوعین آخرین بقرار من 
   ،لمادة ویشترط لإلفراج المؤقت عن األصناف المنصوص علیھا في الفقرة األولي من ھذه ا

  : كیة وغیرھا من الضرائب والرسوم الجمرسداد مقابل تعلیق أداء الضریبة 
  جنیھ عن كل أسبوع أو جزء منھ من األسبوعین األول والثاني . ١٠٠ -أ 
  . الثالث والرابع األسبوعینجنیھ عن كل أسبوع أو جزء منھ من  ٥٠٠ -ب  

لبالد للعمل داخل ا وفى حالة الرغبة فى إبقـاء أي مـن ھـذه السـیارات أو التریـالت أو البرادات
  ) من القانون . ٣٤بصفة مؤقتة أو بغرض التأجیر تسري أحكام المادة (  

  .جزء منھ  أو% ) من قیمة الضریبة عن كل شھر  ٥وذلك كلھ بما ال یجاوز (
  ) ١٧٨مادة (  

ھا علي یتم اإلفراج المؤقت عن السیارات النصف نقل والمیكروباص التي یزید عدد مقاعد
  . فوضھیالوزیر أو من تسعة بخالف مقعد السائق لمدة شھر ویجوز مدھا شھر آخر بموافقة 

بل اد مقاسد ویشترط لإلفراج عن األصناف المنصوص علیھا في الفقرة األولي من ھذه المادة
لشھر جنیھ عن ا٥٠٠بواقع الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم یبة تعلیق أداء الضر

  جنیھ عن الشھر الثاني أو جزء منھ .  ١٠٠٠األول أو جزء منھ ، و  
  .جزء منھ أو% ) من قیمة الضریبة عن كل شھر  ٥وذلك كلھ بما ال یجاوز (

   
  ) ١٧٩مادة (  

ین والعابر المقیمین بالخارج والسیاحیتم اإلفراج المؤقت عن الیخــوت الخاصة بالمصریین 
ي عشر قصى اثنوذوي المكانة القادمین للبالد لإلقامة المؤقتة فى حدود فترة اإلقامة وبحد أ

  شھراً .
ل د مقابسدا ویشترط لإلفراج عن الیخوت المنصوص علیھا في الفقرة األولي من ھذه المادة

سیاحیة بالنسبة للموانئ ال الرسومالجمركیة وغیرھا من الضرائب و تعلیق أداء الضریبة
ً لقرار وزیر النقل رو ٢٠٠٣لسنة  ١٤١رقم جمھوریة الالمحددة بقرار رئیس   ٥٣٩قم وفقا

  .جمھوریةالوتحصل المصلحة ما یعادل ذات المبالغ فى باقي موانئ  ٢٠٠٣لسنة 
   .جزء منھ أو% ) من قیمة الضریبة عن كل شھر  ٥وذلك كلھ بما ال یجاوز (

  
  ) ١٨٠مادة ( 

ً عن  اإلفراجیتم  ن رتبط بھا موما ی القادمین للبالد باألجانبسیارات الركوب الخاصة مؤقتا
یئة شراف الھإالزمة للسباقات الدولیة والسباقات المحلیة المنظمة تحت  وأجھزةومعدات  آالت

موافقة بولمدة شھر یجوز مدھا مدة أخرى مماثلة ألسباب مبررة  السیاحيالعامة للتنشیط 
  .الوزیر أو من یفوضھ
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ء یق أدامقابل تعل ویشترط لإلفراج المنصوص علیھ في الفقرة األولى من ھذه المادة سداد
لشھر ا فيمائة جنیة عن كل وحدة  الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم بواقعالضریبة 

  أو جزء منھ .
  أو جزء منھ.مة الضریبة عن كل شھر % ) من قی ٥وذلك كلھ بما ال یجاوز (

  
  ) ١٨١مادة ( 

لجمركیة ا الضریبةوالیخوت الخاصة مع تعلیق أداء  سیارات الركوبیتم اإلفراج المؤقت عن 
رور دفتر م وغیرھا من الضرائب والرسوم مقابل تقدیم أي من الضمانات المقبولة جمركیاً أو

 یة قیادة دولأو رخصة تسییر و المصلحة(تربتیك) صادر من أحد أندیة السیارات المعتمدة لدى 
  ( بالنسبة لألجانب القادمین فى أفواج سیاحیة). 

ن م شخصيعھد تبتقدیم  فیكتفي اإلقلیمیةالبحریة للسیاحة  للموانئترد  التيوبالنسبة للیخوت 
راج ند اإلفع یخطر قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلیةصاحب الیخت أو المسئول عنھ  على أن 

  عن الیخت .
مان ضم خطاب وبالنسبة لراغبى السیاحة الداخلیة ( النیلیة ) یشترط لإلفراج عن الیخت تقدی

  .المصریةأو تعھد من ھیئة تنشیط السیاحة 
  ) ١٨٢مادة ( 

 

فراج عن ویجوز اإل ، یفرج مؤقتاً عن سیارة ركوب واحدة أو یخت لكل شخص طبیعي  - أ
 أن تكون أكثر من سیارة أو یخت لألشخاص ذوي المكانة والجھات االعتباریة، وذلك بشرط

 السیارة أو الیخت مرخصاً، وفى حالة عدم الترخیص یقدم خطاب ضمان مصرفي غیر
عت أود التيدفتر مرور صادر من احد األندیة  مشروط ومعزز وغیر قابل لإللغاء أو

  ضمانات نقدیة أو مصرفیة لدى المصلحة بقیمة الضرائب والرسوم المقررة .
،  تثماریفرج عن سیارات ركوب المستثمرین األجانب بعد تقدیم صحیفة ھیئة االس - ب

  وجواز السفر الموضح بھ تأشیرة اإلقامة المؤقتة .
ً علي األغ یجب أن یقتصر استعمال - ج  راض التى تمالسیارة أو الیخت المفرج عنھ مؤقتا

انة ذوي المكباإلفراج من أجلھا وأن یقودھا المفرج عنھا باسمھ باستثناء الحاالت الخاصة 
ظروف  من األجانب وذوى اإلعاقات الذین تستدعى حالتھم االستعانة بسائق وإذا وجدت

  .ر أو من یفوضھالوزیخاصة تستدعى القیادة بسائق ، بموافقة 
ر ذلك من یحظر التصرف فى السیارة أو الیخت بالبیع أو التنازل أو الھبة أو غی - د

اعد القو واستیفاءالتصرفات أو تأجیر أیھما إال بعد الحصول على موافقة المصلحة 
  وسداد جمیع الضرائب والرسوم المستحقة. االستیرادیة

   .جزء منھ أو% ) من قیمة الضریبة عن كل شھر  ٥وذلك كلھ بما ال یجاوز (
یخوت وال سیارات الركوبویجوز بموافقة الوزیر مد المدة المقررة لإلفراج المؤقت عن 

  وذلك ألسباب مبررة یقبلھا . إلیھا بالفقرة األولي من ھذه المادةالمشار 
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ة انتھاء فى حالوغیرھا من الضرائب والرسوم الجمركیة ویضاعف مقابل تعلیق أداء الضریبة 
  صالحیة السیر وسریان صالحیة الضمان.

عقوبات وفى حالة مخالفة شروط وأحكام اإلفراج المنصوص علیھا فى ھذه الالئحة تطبق ال
  المنصوص علیھا فى القانون .

  ) ١٨٣مادة ( 
ً یجوز قبول  شریطة  وضھالوزیر أو من یفبموافقة التنازل عن السیارات المفرج عنھا مؤقتا

ات أو تطھیر السیارة من الغرام أن یتمو ، أال تكون السیارة محل جریمة تھرب جمركي 
داد وس الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم الضریبة أداءالتعویضات ومقابل تعلیق 

فاء ستیواة والرسوم على األجزاء الناقصة والمستبدل الضریبة الجمركیة وغیرھا من الضرائب
  .القواعد االستیرادیة

  ) ١٨٤مادة ( 
 

ي بأحد طرق بإدراج بیانات البیان الجمركي بالحاسب اآلل وكیلھیقوم صاحب الشأن أو  - أ
 أو لكترونیاً ا إلفراج المؤقتلالمطلوبة الربط االلكتروني مع المصلحة  مع تقدیم المستندات 

  یدویاً.
  تكون المستندات المطلوبة لإلفراج ھي : - ب

  المؤقت . اإلفراجظام البیان الممیكن بن - ١
  واردة .بیان األصناف ال - ٢
  . المالحيإذن التسلیم  - ٣
  ناف الواردة .فاتورة األص - ٤

ال  فراج المؤقتج عنھا بنظام اإلالجمركیة مع مراعاة  أن األصناف المفر اإلجراءاتتتم  - ج
مركیة الضریبة الجیفرج عنھا بالمسار األخضر لضرورة المعاینة والمطابقة وحساب قیمة 

  لتأكد من العینیة عند التصدیر .اوالرسوم المستحقة  و وغیرھا من الضرائب
ل من ذن اإلفراج مرفقا بھ صور طبق األصإتحصیل الضمانات الالزمة ویسلم أصل  -  د

ً بھا صور  ل بق األصطالفاتورة وبیان العبوة لصاحب الشأن وترسل صورة إذن اإلفراج مرفقا
  من الفاتورة وبیان العبوة لباب الصرف .

جا ج عنھا إفرایقوم قسم اإلجراءات بالجمرك المختص بإرسال البیانات الجمركیة المفر -ـ ھ
ً إلد اإلفراجساعة من تاریخ  ٧٢مؤقتا خالل  ارة لمتابعـة بإدارة المعلقات وتتم اأو إلكترونیا

  اإلفراج المؤقت (المعلقات) 
ً فى سجل یوضح بھ رقم اإلقرار وسبب اإلقید ھذه الب -١ ً أو یدویا فراج یانات إلیكترونیا

  .المؤقت وقیمة الضرائب والرسوم ونوع الضمان المقدم ومھلة اإلفراج المؤقت 
 تنتھي مھلة اإلفراج المؤقت التيستخراج تقاریر بشكل دوري توضح موقف البیانات ا -٢

  عنھا ومتابعتھا إلنھاء موقفھا.

٧١ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

 

ً أو الكالسیاحة إلى جمرك الوصول  شركة أو مندوب وكیلھیتقدم صاحب الیخت أو  - أ ترونیا
 ً ً بھ البیانات األساسیة مرفیدویا ً بھ كبالنمـوذج المعد لذلك من أصل وصورة موضحا شوف قا

ل ائع داخبیانات الطاقم والركاب وقسیمة سداد مقابل تعلیق أداء الضریبة وقائمة بأي بض
  وغیرھا ) . –سجائر  –خمور (الیخت 

 لضریبةابسداد  وكیلھمسئول الیخت أو  وفى حالة السیاحة اإلقلیمیة یقدم تعھد شخصي من
د یمیة بعالجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم فى حالة عدم مغادرة الیخت المیاه اإلقل

رة نافذ بوزاقطاع أمن المبإخطار  المصلحةمدة اإلفراج المؤقت وفى ھذه الحالة تقوم  انتھاء
  عند اإلفراج المؤقت عن الیخت . الداخلیة

نشیط تالسیاحة (النیلیة) یشترط تقدیم خطاب ضمان أو تعھد من ھیئة  وبالنسبة لراغبي
خت فى الضرائب والرسوم المستحقة عن الیسداد الضریبة الجمركیة وغیرھا من السیاحة ب

  حالة عدم مغادرتھ المیاه اإلقلیمیة خالل المدة الممنوحة لإلفراج المؤقت .
م ئب والرسوالضرا ضریبة الجمركیة وغیرھاال تقوم اللجنة الجمركیة بالمعاینة وتقدیر -  ب

  .المعد لذلك وتحدید مدة اإلفراج المؤقت  الجمركيالنموذج بالمستحقة وإثباتھا 
ً علیھ الموافقة على اإلفراج المؤقت - ج ویحتفظ  یسلم أصل النموذج والمرفقات موضحا

 جمركیاً  إفراجاً بمثابة  الجمركيبالصورة وصور المرفقات فى جمرك اإلفراج ویعد النموذج 
ً صالح للعمل بھ فى الموانئ المصریة األخرى التى یتردد علیھا الیخت خال  ل فترةمؤقتا

  اإلفراج المؤقت. 
ً بھ الفتفى حالة رغبة مسئول الیخت تجدید فترة اإلفراج المؤقت یتقدم بطلب موضح - د رة ا

ً بھ قسیمة سداد مقابل تعلیق أداء ال للجنة اضریبة وتقوم المطلوبة وخط السیر ومرفقا
 ول الیختولمسئ الجمركيالنموذج  فيالجمركیة بالتأشیر بالتجدید فى المكان المخصص لذلك 

التى  لجمركیةاتجدید فترة اإلفراج المؤقت من أى میناء بھ لجنة جمركیة على أن تقوم اللجنة 
  مرة . ؤقت أولالم قامت بإتمام إجراءات اإلفراج التيقامت بالتجدید بإخطار اللجنة الجمركیة 

م قا الذيناء میناء مصري غیر المی أيلمسئول الیخت إنھاء اإلفراج المؤقت من جمارك  - ھـ
فراج لإل الجمركيبإتمام إجراءاتھ شریطة أن یكون بھ لجنة جمركیة وذلك بسحب النموذج 

رة ول مقت أقامت بإتمام إجراءات اإلفراج المؤ التيالمؤقت على أن تخطر اللجنة الجمركیة 
  . ھقیوداتلتسدید 

لموضحة اھو الرخصة الوحیدة للتردد على الموانئ المصریة  الجمركيیكون النموذج  - و
  بخط السیر خالل صالحیة مدة اإلفراج المؤقت .

ً بمعرفة إدارة  - ز قات) دارة المعلالمؤقت (إ اإلفراجتتم متابعة الیخوت المفرج عنھا مؤقتا
  على أن تسدد قیودات مغادرة الیخوت خالل مدة اإلفراج المؤقت .

) ١٨٥مادة ( 
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السیارة  ت إیداعجمیع األحوال یجب في الیوم التالي على األكثر النتھاء مدة اإلفراج المؤق في
عادة إأو الیخت داخل دائرة جمركیة مخصصة لذلك أو مارینا بالنسبة للیخوت وال یجوز 

ربعة أحد أقصى قضتھا بالبالد وب التياإلفراج المؤقت عنھا إال بعد انقضاء مدة مماثلة لتلك 
  .النسبة للیخوتب أشھر

  تصدیر. وتعتبر فترة التخزین داخل دائرة جمركیة أو مارینا مخصصة لذلك بمثابة إعادة 
  ) ١٨٧مادة ( 

  تي :تتم اإلجراءات الجمركیة على الصادرات تحت نظام اإلفراج المؤقت طبقاً لما یأ
جراء النظام إل تقوم جمارك التصدیر باستدعاء بیان الوارد السابق اإلفراج عنھ تحت ھذا - أ

ؤقت الم راجاإلفعملیة المطابقة قبل تمام إعادة تصدیر الرسائل السابق اإلفراج عنھا برسم 
ن بیان مبإرسال أصل بیان الصادر إذا تم التصدیر من جمرك اإلفراج أو صورة طبق األصل 

لمؤقت احالة التصدیر من جمرك غیر جمرك اإلفراج إلى وحدة متابعة اإلفراج الصادر فى 
م رد ویختللوا الجمركي(المعلقات) بالقطاع المختص ویتم إثبات تمام التصدیر على البیان 

  بخاتم جمرك الصادر.
لیات من عم تأكدالتقوم إدارة المعلقات بمقارنة ما تم اإلفراج عنھ بما تم تصدیره وبعد  - ب

 والصادر مالحظات تحرر مذكرة بالتسویة ویؤشر على إقرار الوارد أيالمطابقة وعدم وجود 
  بتمام المراجعة والمطابقة ویتم السیر فى إجراءات رد الضمان. 

بیانات فى سجل ال ترسل البیانات الجمركیة للمراجعة ثم إدارة حفظ البیانات وتسدد قیودھا - ج
  الجمركیة 

لضمانات ، علقات بمذكرة التسویة لحین تقدم صاحب الشأن بطلب رد اتحتفظ إدارة الم - د
جھات  كانت الضمانات تعھدات من إذاحیث تتم إجراءات رد الضمان ، ویمكن فى حالة ما 

یة معینة وتأخر أصحاب الشأن فى التقدم للتسویة خالل شھر من التصدیر وال توجد أ
  خطر أصحاب الشأن بذلك .وی سایرهمالحظات یتم تسویة البیانات بقسیمة 

لضریبة ا فى حالة وجود مالحظات أو فروق بین الوارد والصادر تحرر مذكرة بفروق - ھـ
لضمان االضرائب والرسوم المستحقة ویخطر صاحب الشأن وال یتم رد الجمركیة وغیرھا من 

و تقدیم أ تیرادیةواستیفاء القواعد االس ،  إال بعد سداد الضرائب والرسوم نتیجة ھذا االختالف
  المبررات المقبولة جمركیاً.

مان سب نوع الضفى حالة التصدیر الجزئي تخطر إدارة المعلقات الحسابات أو الكفاالت ح  - و
التخاذ  تم تصدیره الذيالضرائب والرسوم عن الجزء الضریبة الجمركیة وغیرھا من بمقدار 

  من الضمان .إجراءات خصم ما تم تصدیره 
الحرة  ى  المناطقعند التصدیر إل والمناطق الحرة تقدیم موافقة الھیئة العامة لالستثمار - ز

  موضحاً بھا الكمیات المصدرة الیھا .
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  ) ١٨٨املادة ( 
واد ى الم یلھا عل ابق تحص وم الس رائب والرس ن الض ا م ة وغیرھ ریبة الجمركی رد الض  ت

ى ال واألصناف ة المصدرة إل ات المحلی  خارج أوالمستوردة التي استخدمت فى صناعة المنتج
ع تلجھات  التي تم نقلھا إلى منطقة حرة أو منطقة اقتصادیة ذات طبیعة خاصة أو تم بیعھا تمت

 ھمن یفوض للوزیر أو، ویجوز  باإلعفاء الكلي أو الجزئي خالل سنة ونصف من تاریخ اإلفراج
  لیة :روط التاإجراءات التصدیر وذلك وفقاً للش فيلمدة لسنة واحدة أخرى قبل البدء مد ھذه ا

نظام بویقر علیھ بطلب اإلفراج  الجمركيبمستندات البیان   یلھوكیتقدم صاحب الشأن أو  -أ
ر ك ن المصلحة ، ویق دة م ة ومعتم اتر منتظم جالت ودف ر بإمساك س ریبة ویق ذلك رد الض

ر التجارة والصناعة الجھة المختصة بإخطار  رار بالتي یحددھا وزی دالت واستخراج ق مع
  التصنیع ونسب الھالك والفاقد وعوادم الصناعة قبل إعادة التصدیر.

ائي لوارد النھاتتخذ ذات اإلجراءات الجمركیة المتبعة بشأن البضائع المستوردة بنظام  -ب
  حة.) من ھذه الالئ ١٥٩من المادة (  و (ب) ، البندین (أ) مع االلتزام بأحكام 

  
  )١٨٩املادة ( 

ذ ة  تتخ راءات الجمركی ةذات اإلج ادرب المتبع ائي الص ة النھ ذه الالئح واردة بھ ذا  ، ال وك
  ) من ھذه الالئحة . ١٥٩المادة  (  المنصوص علیھا في  اإلجراءات

  
  ) ١٩٠املادة ( 

 راءاتاإلجذات  إتباع معالمصدرة  البضائعبعد تمام تصدیر  الجمركيیتم تسویة البیان 
  ) من ھذه الالئحة. ١٦٢المادة  (  المنصوص علیھا في

  
  )١٩١املادة (

ن غیرھا محالة نقل البضائع إلى المستودعات الجمركیة ال یتم رد الضریبة الجمركیة و في
مت على ت التيكانت العملیات الصناعیة  وإذاتصدیرھا ،  إعادةالضرائب والرسوم إال بعد 

 ى عینیتھاالمشار إلیھا قد غیرت معالمھا بحیث یصعب معھا االستدالل عل واألصنافالمواد 
ذاتھا  المستوردة األصنافصنعھا عادة  فيبأن تكون المنتجات المصدرة مما یدخل  فیكتفي

ً لقرار  ت دد معدالیح والذي الجھة المختصة التي یحددھا وزیر التجارة والصناعةوذلك وفقا
  التصنیع  ونسب الھالك والفاقد وعوادم الصناعة .

  
  )١٩٢املادة (

صدیر عند إعادة تالسابق تحصیلھا ترد الضریبة الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم 
ن مثیل م المفرج عنھا برسم الوارد النھائي والتي لیس لھا المستوردة البضائع األجنبیة

ً لیمكن تمییزھا عما یماثلھا من ھذه المنتجات  التيالمنتجات المحلیة أو  لضوابط وفقا
  :  اآلتیةواإلجراءات 

قم ب موضح بھ رقم بیان الوارد ورجمرك بطلالإلى مدیر  أو وكیلھ أن یتقدم صاحب الشأن -أ 
ً رغبتھ فى إعادة التصدیر ورد الضریبة السابق سدادھا لى أن ع، وقسیمة السداد متضمنا

  .ت المستوردیكون المصدر ھو ذا

  الفصل التاسع 
  رد الضريبة 
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بق قوم جمرك الصادر بمعاینة البضاعة المعاینة النافیة للجھالة ومطابقتھا على ما سی -ب 
  استیراده إلثبات العینیة.

  ل سنة من تاریخ دفع الضریبة عنھا.أن یتم التصدیر خال -ج 
دات ال تكون البضاعة قد استعملت داخل البالد ویستثنى من ذلك اآلالت واألجھزة والمعأ -د 

  ة.تستعمل أثناء التجربة بشھادة من الجھة المختصة بوزارة التجارة والصناع التي
ً على البیان با -ھـ  د عن الجمركيلنسبة لألجھزة واآلالت والمعدات یشترط أن یكون موضحا

  لسل والكود على أن یتم مطابقتھا عند التصدیر .الورود الرقم المس
  

  ) ١٩٣املادة ( 
وم  ن الضرائب والرس ا م دالسابق تحصیلھا یشترط لرد الضریبة الجمركیة وغیرھ ادةإ عن  ع

ائيتصدیر معدات أو مھمات  وارد النھ ا برسم ال راج عنھ ا ورفض ق أو بضائع سبق اإلف بولھ
باب ن األس بب م اً ألي س ة  ،  نھائی ة المختص ة الرقابی ض الجھ تند رف دیم مس دویتق اً أو ی

ارإتمام وأن یتم  ، والتأكد من عینیتھا  ، الكترونیاً  ن ت ع الضریبتصدیرھا خالل سنة م ة یخ دف
  عنھا .

  
  )١٩٤املادة (  

اد ع والموالسابق تحصیلھا عن البضائ وغیرھا من الضرائب والرسوم ترد الضریبة الجمركیة 
ة ات طبیعذالمحلیة المصدرة للخارج أو التى تم نقلھا إلى منطقة حرة أو منطقة اقتصادیة 

  تیة:بالشروط اآل من الخارج أو سحبھا من المنطقة خاصة إذا أعید استیرادھا بحالتھا
بھ رقم شھادة لمختص بطلب موضح إلي الجمرك ا وكیلھأن یتقدم صاحب الشأن أو  -أ 

ً رغبتھ فى اإلفراج عن البضائع السابق  تصدیرھا الصادر ورقم قسیمة السداد متضمنا
یجوز و ، السابق سدادھا  وغیرھا من الضرائب والرسومواسترداد الضریبة الجمركیة 

  . الصنع إرفاق  خطاب من الجھة المختصة یفید أن البضائع المعاد استیرادھا محلیة
ا لجھالة والمطابقة على ملالمختص بمعاینة البضاعة المعاینة النافیة یقوم الجمرك  - ب 

ھو ذات  سبق تصدیره من واقع شھادة الصادر إلثبات العینیة على أن یكون المستورد
  المصدر.

  لبضاعة واردة بالحالة التي كانت علیھا عند التصدیر.اأن تكون  -ج 
الجمركیة وغیرھا من  الضریبةسداد الل سنة من تاریخ أن یتم إعادة االستیراد خ -د 

  . الضرائب والرسوم
ة من مبالغ خاص وقام بالتحصل علیھم ما یفید رد ما سبق یلتزم صاحب الشأن بتقدی -ھـ 

  بالضرائب أو دعم الصادرات أو غیرھا .
  

  ) ١٩٥املادة (
 ا فيفي جمیع حاالت رد الضریبة الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم المنصوص علیھ

ً من تاریخ  ھذا الفصل ال یجوز أن تزید المدة المقررة لرد الضریبة عن خمسة عشر یوما
  استكمال اإلجراءات الالزمة لذلك من قبل صاحب الشأن أو وكیلھ.
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  الباب السادس
  اجلمركية اإلجراءات

  األولالفصل 
  التسجيل املسبق للشحناتنظام 

  ) ١٩٦مادة ( 
ً فیھا التيالدولیة  باالتفاقیاتن اإلخالل دو یلتزم ،  تكون جمھوریة مصر العربیة طرفا

  البضاعة أو وكیلة من المخلصین الجمركیین بما یأتي :  مالكالمستورد أو 
 ،  )أ( بالبندینوضحة الم ، م حزمة البیانات والمستندات الرقمیة الخاصة بالبضاعة یتقد -أ

ة قبل مصلحة من خالل منصة نافذإلي ال ، ) من ھذه الالئحة ١٩٨) من المادة (و(ب
 .(ACID) شحنھا إلي البالد ، لتتولي المصلحة التأشیر علیھا برقم قید جمركي مبدئي

ابق لقیده بجمیع المشار إلیھ في البند الس (ACID) بالرقم التعریفيإخطار الشاحن  -ب
 مستندات شحن البضاعة .

بما في  مستنداتاستخدام التوقیع اإللكتروني فى إدراج البیانات والتقدیم االلكتروني لل  -ج
لمسبق اذلك الفاتورة ، وذلك عند قید البیانات الجمركیة الخاصة بنظام التسجیل 

 من خالل منصة ( نافذة ) . (ACI)للشحنات 
  
  ) ١٩٧مادة ( 

یون أو م المالحأو وكالؤھ األخرىبابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل ریلتزم الناقل أو 
  من یمثلونھم بما یأتي :

ئ ي الموانتقدیم المعلومات والمستندات وقوائم الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة إل  -أ
 داخل البالد الكترونیاً إلي المصلحة من خالل منصة نافذة.

ن ھذه م)  ١٩٦المادة (  فيالمشار إلیھ   (ACID)الرقم التعریفيإدراج التأكد من   -ب
عریف ت أرقامالالئحة بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبالد ، وكذلك 

 أطراف بولیصة الشحن . 
  

  ) ١٩٨مادة ( 
لي ع (ACI) تحدد الضوابط واإلجراءات الواجب االلتزام بھا لنظام التسجیل المسبق للشحنات

  :  األتيالنحو 
ل (ACI)یعتمد نظام التسجیل المسبق للشحنات   -أ الشحن  علي إتاحة بیانات الشحنة قب

تورد أو  ن المس ك م ب ذل دیر، ویتطل د التص ن بل كم اعة مال ة م البض ن ، أو وكیل
ذة  ھ ، المخلصین الجمركیین إنشاء حساب علي منظومة ناف ون ل حق  ویشترط أن یك

  التوقیع اإللكتروني . 
اح  -ب تورد أو ص وم المس اعةب یق جیل  البض ركیین بتس ین الجم ن المخلص ة م ، أو وكیل

تمل  ي أن تش ذة عل الل منصة ناف ن خ دیر" م د التص ى بل ي "ف در األجنب ات المص بیان
در  ا المص جل بھ ة المس ي (الدول ات عل در و ، البیان جیل للمص م التس م و ، رق االس
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در  اري للمص ري" و ، التج ركة ، أخ رع للش تج ، ف در "من وع المص وان و ، ن العن
  البرید االلكتروني للمصدر ، وغیرھا من بیانات المصدر ) .و ، التفصیلي 

تو  -ج وم المس إد ، د ریق ركیین ب ین الجم ن المخلص ة م اعة أو وكیل احب البض راج أو ص
تیرادھا ع اس حنة المزم یة للش ة األساس ات األولی ة  البیان ورة إلكترونی ي أن ع، بص ل

ي ھذه البیانات (رقم تسجیل المص تتضمن د التصدیرو ، در األجنب ود بل ات و ،  ك بیان
ة و ، السلعة  ة الجمركی د التعریف ق بن ام المنس اً للنظ مناً ، متض  H.S.CODEوفق

  بیانات الفاتورة) .و ، التفریعة المحلیة 
ن أو صاحب البضاعة ، أو وكیلھ من المخلصین الجمر ، بعد انتھاء المستورد   -د كیین م

ا  وص علیھ راءات المنص ذ اإلج يتنفی ة ب ف وم المنظوم ابقین ، تق دین الس یم البن تقی
تیرادیة وال ودات االس تیفاء القی م اس حنة ، ث ر الش ة لعناص اطر األولی ة المخ رقابی

ق ة للتحق ة المتكامل ة الجمركی ذییالت التعریف ا لت ة وفق الحیة  المطلوب ن ص تیراد ام س
  (ACID)للشحنة الرقم التعریفيالصنف ، وتقوم المصلحة بالرد إما بالقبول وإصدار 

ون ساعة ، أو بالرفض مع توضیح سبب الرفض اني وأربع م وذلك بحد أقصي ثم  ، ث
ات الرقابی ة الجھ ي كاف رقم إل ذا ال ور إصدار ھ ة ة المختصیتم إتاحة بیانات الشحنة ف

 لصنف) إلعمال شئونھا . (طبقاً للبند وا
لم خالل یجوز للمستورد أو صاحب البضاعة ، أو وكیلھ من المخلصین الجمركیین التظ  -ه

دعماً  دةابالمستندات  تظلمھثالثة أیام عمل من صدور قرار المصلحة بالرفض م  لمؤی
ل  ومي عم الل ی تظلم خ لحة بدراسة ال وم المص ذلك وتق اءل ول ا واالنتھ ا بقب تظلم إم ل

  ، أو بالرفض مع توضیح سبب الرفض.  (ACID)للشحنة رقم التعریفيالوإصدار 
ال   - و تم إرس يی رقم التعریف احب   (ACID)ال تورد أو ص ن المس ل م ي ك حنة إل للش

ي  المصدرو –حسب األحوال ب –البضاعة، أو وكیلة من المخلصین الجمركیین  األجنب
  . ذات الحجیةالكترونیة لھا إرسال أو أي وسیلة  عن طریق البرید اإللكتروني

ام التسجیل المسبق ةیشترط للقید الجمركي للشحنات الوارد  - ز بالد بنظ ي ال  للشحنات إل
(ACI) تورد دم المس ین  ،  أن یتق ن المخلص ة م اعة ، أو وكیل احب البض أو ص

،  لكترونيالجمركیین بالفاتورة الخاصة بالبضاعة بشكل إلكتروني متضمنة التوقیع اإل
توركما یشترط أن تكون ھذه ا م لفاتورة مسجل بھا رقم التسجیل الضریبي للمس د ورق

لتعریفة وبند ا  (ACID)للشحنة الرقم التعریفي تسجیل المصدر األجنبي " المورد" و
  ناف .والكود القیاسي للصنف / األص   H.S.CODEوفقاً للنظام المنسق  الجمركیة

د إصدار   -ح ات الشحنة بع دیل بیان تم السماح بتع يی رقم التعریف ا عدا فی   (ACID) ال م
احب البضاعة  ي )  –بیانات طرفي التعامل التجاري ( المستورد أو ص المصدر األجنب

ا اً لمع ف وفق ات المل ل بیان یم كام ادة تقی اة إع ع مراع حن ، م ل الش ك قب م وذل ییر نظ
ییالت درجة بتذالمخاطر األولیة لعناصر الشحنة ، والقیودات الرقابیة واالستیرادیة الم

 ة الجمركیة المتكاملة الساریة .     التعریف
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ي   -ط رقم التعریف الحیة ال د ص دة  ACIDتمت ى أشھر  ستةلم جیل عل اریخ التس ن ت ن أم
ن ئمة الشحیلتزم المصدر األجنبي بإخطار الناقل بھ إلدراجھ على مستندات الشحن (قا

 بولیصة الشحن) الخاصة بالبضائع. –
رة مماث ھ لفت ي المُشار إلی ة بموافویجوز ألسباب مبررة مد صالحیة الرقم التعریف ة ل ق

 .الوزیر أو من یفوضھ
نتج بإرسال بیانات ومستندات الشحنة إلكتر  - ي ُ لفاتورة ونیاً (ایقوم المُصدر األجنبي أو الم

ة  ة  –التجاری ة التعبئ حن  –قائم ة الش ا –بولیص ت علیھ ثب ُ ا ... ) الم رقم  غیرھ ال
 مصلحة.) إلي منصة نافذة من خالل اآللیة التي تحددھا الACIDلتعریفي للشحنة (ا

ع الشحنا  -ك زمیتولي الناقل بمیناء التصدیر أو من یمثلھ إرسال قائمة تضم جمی ع ت المُ
اوز  دة ال تتج الل م ة خ ة بصورة إلكترونی ) ٢٤(تصدیرھا إلي جمھوریة مصر العربی

ل مین یلة النق ادرة وس ت مغ ن وق ات ، اء التصدیر ساعة م ي أن تتضمن بیان ل  عل ك
 –رقم تعریف المُصدر  –) ACIDقم تعریف الشحنة (ر -شحنة (رقم بولیصة الشحن 

 رقم تعریف المستورد).
دیر  - ل ع تص زم حنات المُ ع الش م جمی ي تض ة الت ة اإللكترونی تقبال القائم تم اس ي ی ھا إل

 ناتھا.سالمة جمیع بیاجمھوریة مصر العربیة علي منصة نافذة لكي یتم التحقق من 
ركیین أ  -م ن یتم إخطار المستورد أو صاحب البضاعة أو وكیلھ من المخلصین الجم اً م لی

ة الت ن خالل اآللی ات أو مستندات الشحنة م  ي تحددھاخالل منصة نافذة باستالم بیان
 المصلحة.

ي یقوم المستورد أو صاحب البضاعة أو وكیلھ من المخلصین الجمركیین بالدخو  -ن ل عل
تندات ) واعتماد مسACIDصة نافذة واإلطالع علي ملف الشحنة بالرقم التعریفي (من

 الشحنة باستخدام التوقیع اإللكتروني.
ة موضحاً   - س ة بصیغة إلكترونی اتورة التجاری ا مشم یتم االلتزام بإرسال بیانات الف ول بھ

ل صن ، الشحنة من حیث بیانات األصناف  المي لك ود الع ام ف (بما في ذلك رقم الك نظ
م وجود وفي حال عد ، ) أو أي نظام ترقیم دولي قیاسي أخر) GS1الترقیم القیاسي (

ود عالمي ( م ك ة ( ، ) ألي صنف GS1رق م القطع د رق تم تحدی ) Part Numberی
 وفقاً لطبیعة الصنف الوارد.

ذة  ویجوز للناقل أو من یمثلھ االستعالم من خالل منصة رقناف ن صحة ال د م ي م التعریللتأك ف
ACID المُصدر األجنبي قبل الشحن. الذي أدلي بھ  

ي یر ف ركیین الس ین الجم ن المخلص ھ م اعة أو كیل احب البض تورد أو ص وز للمس ا یج  كم
  اإلجراءات الجمركیة بنظام (التخلیص المسبق) من خالل منصة نافذة.

اً أل اموتستكمل باقي اإلجراءات المقررة لإلفراج عن الشحنة عبر منصة نافذة وفق انون ال حك ق
 وھذه الالئحة.
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 سبقالتخليص املُ  
  ) ١٩٩ماده ( 

نسبة لا وسداد ، یجوز للمستورد أو وكیلھ اتخاذ إجراءات التخلیص المُسبق عن البضاعة 
رة وم المقدالجمركیة وغیرھا من الضرائب والرس من الضریبةالتي یحددھا الوزیر بقرار منھ 

علي أن  ،جمھوریة مصر العربیة  أراضى إلىقبل وصول البضاعة  تحت التسویة وذلك مبدئیاً 
والرسوم  وسداد كامل الضریبة الجمركیة وغیرھا من الضرائبالتسویة النھائیة  إجراء یتم

دیة االستیراوبعد وصول البضاعة ومعاینتھا ومطابقتھا واستیفاء القواعد الرقابیة المستحقة 
  .اإلفراجللتعریفة الجمركیة النافذة وقت  المقررة ووفقاً 

عتمد تمنح  ُ وفقاً  لجمركیةالبیانات اودون اإلخالل بالمزایا الممنوحة للمُشغل االقتصادي الم
ئي فراج النھااإلجراءات الجمركیة علیھا لإلإنھاء  في  أولویة الدورلنظام التخلیص المُسبق 

  .عنھا

 ) ٢٠٠ماده ( 
راءات الیقوم للمستورد أو وكیلھ بالقید اإللكتروني للبیان الجمركي  ا إلج یص الوفق سبق مُ تخل

ع صول الجمركیة بجمرك الو اإلجراءاتوتتم  ، اإلفراج بخالف جمرك  جمركيفى اى موقع  م
  :مراعاة اآلتي 

دة أنیجب  -أ ا عدا السلع المسموح استیرادھا مستع تكون البضائع جدی اً لالئ ملةفیم ة وفق ح
انون االستیراد والتصدیر ام ق ون واضحة ،  القواعد المنفذة ألحك ف و وأن تك راقیم الوص الم

   .)ةالمقدمة (غیر مجھل الرقمیة بالمستندات
ً . أن -ب   تكون البضائع  قد تم شحنھا فعال
د بالرسالة الخاصةتقدیم صور المستندات   -ج ة ع وافر فى حال ى  أصولم ت  أنالمستندات عل

  بجمرك الوصول . المالحيالتسلیم  وأذنالمستندات  أصولتقدم 
  صورة منھا . أوبولیصة الشحن  أصلتقدیم  -د

 ) ٢٠١مادة ( 
  حالة التخلیص المسبق : فيالجمركیة التالیة  اإلجراءاتتتبع 

  :: بعد الشحن وقبل وصول البضاعة أ
لمسبق االتخلیص  إلجراءاتوفقا  الجمركيوكیلھ  لقید البیان  أویتقدم المستورد   -

رة صو أوبولیصة الشحن  أصلمرفقا بھ ما یثبت شحن البضاعة من الخارج بتقدیم 
 ندات الشحنوالمثبت بمست المبدئي الجمركيمنھا وذلك بعد التأكد من وجود رقم القید 

  قبل شحن البضاعة .
 اإلفراجمسار  إخفاءویتم  واإلجراءاتتتم المراجعة المستندیة  الجمركيبعد قید البیان  -

 أداءوكیلھ بعد  أولحین ربط بولیصة الشحن بجمرك الوصول ، ویسلم للمستورد 

  
  الفصل الثاني 
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 إلىونسخة  اإلفراج إذنالضرائب والرسوم المستحقة  الضریبة الجمركیة وغیرھا من
  من الفواتیر وبیان العبوة. األصلجھات العرض وصورة طبق 

  :: بعد وصول البضاعة  ب
تم السیر یومستندات البضاعة  المبدئي الجمركيفى حالة التأكد من وجود رقم القید   -

حن ھذه ش إعادة، وفى حالة عدم وجود ھذا الرقم بمستندات الشحن یتم  اإلجراءات في
  البضائع للخارج علي نفقة الناقل أو من یمثلھ.

 إذن لىإ باإلضافة اإلفراججمرك الوصول بمستندات  إلىوكیلھ   أویتقدم المستورد   -
عند  وصورة ضوئیة منھ وأصول المستندات فى حالة عدم تقدیمھا المالحيالتسلیم 

  . األولیة اإلجراءات إتمام
ندات على كل من المست المبدئي الجمركيیقوم جمرك الوصول بمطابقة رقم القید   -

 نمالخاصة بالبضاعة وعلى مستندات الشحن (قائمة الشحن وبوالص الشحن) وذلك 
  التابع لھا الجمرك . المركزي المانیفست إدارةخالل 

 يالجمرك رارباإلق المانیفستعلى النھایة الطرفیة وربط  الجمركيیتم استدعاء البیان   -
 إدارةعاییر طبقا لم اإلفراجك م ) ، ویتم تحدید مسار  ٤٦بدفتر البولیصة (تسدید رقم 

  .المخاطر
  في حالة اإلفراج بالمسار األخضر : -

قا بھ المستورد او وكیلھ  بعد استیفاء جھات العرض أصل إذن اإلفراج مرف  یسلم
،  رسالةصور طبق األصل من الفواتیر و بیان العبوه وإذن التسلیم لیتوجھ لصرف ال

وترسل صورة من إذن اإلفراج ومرفقاتھ لباب الصرف ویختم أصل وصورة أذن 
  .  اً ئی"ال مانع من الصرف" ویصبح السداد نھا بـ اإلفراج

  في حالة اإلفراج بالمسار األحمر : -
مركیة راءات الجوكیلھ  مستندات اإلفراج للجنة المعاینة، إلتمام اإلج أویسلم المستورد 

یسلم  والرقابیة واألمنیة في آن واحد، وفى حالة المطابقة وموافقة ھذه الجھات
د ختمھ رسالة بعأصل إذن اإلفراج بمرفقاتھ لیتوجھ لصرف ال وكیلھ لصاحب الشأن أو

ً ویخطر باب الصرف بصورة   إذنبـ "ال مانع من الصرف" ویصبح السداد نھائیا
  الموضح علیھا ( ال مانع من الصرف ) اإلفراج

م جرد یسحب أصل إذن اإلفراج ویت األصناففي حالة وجود اختالف في الكمیات أو   -
وم ضرائب والرسال حساب الضریبة الجمركیة وغیرھا منالرسالة بالكامل، ویعاد 

 حسب الوارد الفعلي مع اتخاذ اإلجراءات القانونیة. 
ذن إفي حالة رفض الجھات الرقابیة أو األمنیة اإلفراج عن الرسالة یسحب أصل  -

 قررةالماإلفراج ویرفق بھ نسخة جھات العرض موضحا بھا الرفض وتتخذ اإلجراءات 
یة وغیرھا الضریبة الجمركرد بوتلتزم المصلحة  ، سواء بإعادة التصدیر أو اإلعدام 

ستحقاً مبعد خصم ما قد یكون  فور إعادة التصدیر أو اإلعدام الضرائب والرسوم من
  .علیھا ودون إجراء مقاصة بین ھذه المبالغ وأیة مبالغ تخص بضائع أخرى
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تم  لذياالجمرك  إلى اإلفراج إذنالمستندات ونسخ  أصل بإرسال اإلفراجیقوم جمرك   -
 .وتسدید قیوداتھالمراجعة   إلجراء الجمركيبھ قید البیان 

ن أ ، ركیة من المواقع الجم أليویراعي فور استكمال المنظومة اإللكترونیة (منصة نافذة) 
  :یتم العمل باإلجراءات اآلتیة 

ً علي طل  -أ ھ بب یتقدم یتم السیر في اإلجراءات الجمركیة بنظام (التخلیص المسبق) بناء
 المستورد أو وكیلھ علي المنظومة (منصة نافذة). 

ل قم التسجییتم إصدار ر ، لدي طلب المستورد أو وكیلھ البدء في اإلجراءات الجمركیة   -ب
 نھا.عمال شئوك.م للبیان الجمركي ومن ثم إتاحة البیانات لكافة الجھات المعنیة إل ٤٦

ءات ء اإلجرایتم تسلیم المستورد أو وكیلھ نسخة إذن إفراج مذیلة بعبارة (یتم استیفا  -ج
 الجمركیة والنواحي االستیرادیة وجھات العرض فور وصول البضاعة).

 تصدیرھا اقل بمیناء التصدیر إرسال قائمة تضم جمیع الشحنات المزمعیتعین علي الن  -د
من  ساعة)٢٤إلي جمھوریة مصر العربیة بصورة إلكترونیة خالل مدة ال تتجاوز (

بولیصة  علي أن تتضمن بیانات كل شحنة رقم ، زمن مغادرة السفینة میناء التصدیر 
عریف ترقم و ، رقم تعریف المصدر و ، ) ACIDوالرقم التعریفي للشحنة ( ، الشحن 

 المستورد).
ا إلي یتم استقبال القائمة اإللكترونیة التي تضم جمیع الشحنات المزمع تصدیرھ  -ه

 ناتھا.جمھوریة مصر العربیة علي منصة نافذة لكي یتم التحقق من سالمة جمیع بیا
ة یتم في حالة التأكد من وجود الرقم التعریفي للشحنة علي جمیع مستندات الشحن  - و

تم إعادة یوفي حالة عدم وجود ھذا الرقم بمستندات البضاعة  ، السیر في اإلجراءات 
 شحن البضاعة للخارج علي نفقة الناقل أو من یمثلھ.

دات ) علي كل المستنACIDیقوم جمرك الوصول بمطابقة الرقم التعریفي للشحنة (  - ز
 الخاصة بالبضاعة وعلي مستندات الشحن.

 إذن التسلیم إلكترونیا علي منصة نافذة. یتم استقبال بیانات  -ح
د مسار یتم استدعاء البیان الجمركي وربط البولیصة باإلقرار الجمركي ویتم تحدی  -ط

 اإلفراج طبقاً لمعاییر إدارة المخاطر.
یة الستیرادفي حالة اإلفراج مسار أخضر یتم استیفاء جھات العرض الرقابیة والقیود ا  - ي

ویتوجھ  ـ (ال مانع من الصرف) ویصبح السداد نھائيأن وجدت ویتم تذییل اإلفراج ب
 صاحب الشأن أو وكیلھ لصرف رسالتھ.

لرقابیة في حالة اإلفراج مسار أحمر یتم استیفاء الكشف والمعاینة وجھات العرض ا  -ك
) ویصبح والقیود االستیرادیة إن وجدت ویتم تذییل اإلفراج بـ (ال مانع من الصرف

 الشأن أو وكیلھ لصرف رسالتھ. السداد نھائیاً ویتوجھ صاحب
  ة:وتتبع اإلجراءات التالیة في حالة رغبة صاحب الشأن االنتظار حتى وصول البضاع
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ً التأكد من وجود الرقم التعریفي لل  -أ  شحنة عليفور وصول البضاعة للمیناء یتم أوال
 ، جراءات وفي حالة وجود الرقم التعریفي یتم السیر في اإل ، جمیع مستندات الشحن 

خارج وفي حالة عدم وجود ھذا الرقم بمستندات الشحن یتم إعادة شحن البضاعة لل
 على نفقة الناقل أو من یمثلھ.

) علي كل ACIDیقوم جمرك الوصول األول بمطابقة الرقم التعریفي للشحنة (  -ب
 المستندات الخاصة بالبضاعة وعلي مستندات الشحن.

 علي منصة نافذة. یتم استقبال بیانات أذن التسلیم إلكترونیاً   -ج
یقوم الموظف المختص بالمصلحة فور طلب صاحب الشأن أو وكیلھ بمراجعة   -د

.م ك ٤٦قم المستندات اإللكترونیة المرفقة بالملف التعریفي للشحنة ویقوم بإصدار ر
للجھات  ومن ثم تقوم منظومة نافذة بإرسال ملف الشحنة كامالً  ، للبیان الجمركي 

 ت بنود التعریفة المتكاملة.ذات الصلة طبقاً لتذییال
دیة الستیرافي حالة اإلفراج مسار أخضر یتم استیفاء جھات العرض الرقابیة والقیود ا  -ه

ً علي منظومة نافذة إن وجدت وسداد الضریبة الجمركیة وغیرھا م ن إلكترونیا
یتوجھ الضرائب والرسوم المستحقة ویتم تذییل اإلفراج بـ (ال مانع من الصرف) و

 لصرف رسالتھ. أو وكیلھ نصاحب الشأ
 لرقابیةفي حالة اإلفراج مسار أحمر یتم استیفاء الكشف والمعاینة وجھات العرض ا  - و

یة بة الجمركوجدت وسداد الضری إنوالقیود االستیرادیة إلكترونیاً علي منظومة نافذة 
 الصرف) وغیرھا من الضرائب والرسوم المستحقة ویتم تذیل اإلفراج بـ (ال مانع من

 لصرف رسالتھ. أو وكیلھ ویتوجھ صاحب الشأن
  

  الفصل الثالث
  نقل البضائع 

  ) ٢٠٢مادة ( 
ن تنقل أبحري للسفن التى تقل حمولتھا عن مائتي طن  دون إذن مسبق من المصلحة ال یجوز

رائب نقل البضائع الخاضعة لضأو أو منھا بضائع ممنوعة ،  جمھوریة مصر العربیةإلى 
كافة كحولیة بومصنوعاتھ بما فیھا السجائر والسیجار و السوائل والمشروبات الباھظة كالتبغ 

  أنواعھا إال فى حدود استخدام طاقمھا
جھة وو تخالف أأن تتجـــول للسفن المُشار إلیھا بالفقرة األولي من ھذه المادة كما ال یجوز 

ة أو عن قوة قاھرسیرھا داخل نطاق الرقابة الجمركیة البحري إال في الظروف الناشئة 
علي و ،  طوارئ بحریة التي تقدرھا المصلحة بالتنسیق مع الجھات المعنیة ذات الصلة

ً الربابنة في ھذه األحوال أن یقدموا تقری ل اثنتي ركیة خالبذلك إلي أقرب دائرة أو نقطة جمرا
  عشرة ساعة من رسو السفینة.

  ) ٢٠٣مادة (  
  :البحریة والنھریة  بالموانئالتفریغ والنقل الشحن و إجراءاتبشأن  األتيیتبع 
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 أولناقلة ا أوتتراكى بھ السفینة  الذيالجمرك المختص  بإخطار المالحيیلتزم الوكیل   -أ
تفریغ  شحن أوبدائرتھ بموعد  النھري أو البحريغیرھا من وسائل النقل  أوالزورق 

  البضائع موضحا بھ اسم وسیلة النقل وجھة تراكیھا.
ى ففریغ البضائع تحت المالحظة الجمركیة وللجمرك المختص الحق تشحن أو یتم   -ب

 . بأول أوالً المفرغ المشحون أو االطالع على دفاتر قید 
مشحونة أو البیانات البضائع  المالحيتفریغ البضائع یتقدم الوكیل شحن أو بعد تمام   -ج

  / ألیھ ھشحنت من الذيوالمصدر  واألرقامالمفرغة من حیث العدد والنوع والعالمات 
حة السا أوالمخزن  أمینمصحوبة بصور من بطاقات النقل الداخلیة والموقعة من 

 نیفستالماالتفریغ بمقارنة الوارد ب الشحن أو ویتم التسویة بمجرد االنتھاء من
  إلكترونیاً. الجمرك المختص بإدارة الفعليالمفرغ المشحون أو و
  

  ) ٢٠٤مادة ( 
ل سائل النقغیرھا من و أوالزوارق  أوالناقالت  أوتفریغ ونقل البضائع من السفن شحن و یتم

  الساحات المخصصة لذلك.والمخازن  النھري باستخدام أو البحري
  

  ) ٢٠٥مادة ( 
  التفریغ والنقل من الطائرات :الشحن و إجراءاتبشأن  ما یليیتبع 
ھبط ت الذيالجمرك المختص  بإخطاروكالء الشحن الجوى  أوتلتزم شركات الطیران   -أ

  تفریغ البضائع. شحن أو الطائرات بدائرتھ بموعد 
 تفریغ البضائع تحت المالحظة الجمركیة . شحن أویتم   -ب
جوى وكالء الشحن ال أوتفریغ البضائع تتقدم شركات الطیران  شحن أوبعد تمام   -ج

رد سویة بمج، وتتم الت أو شحنھا تم تفریغھا بالمخازن الجمركیة التيبیانات البضائع 
 . يالفعلوالمفرغ  المانیفستالتفریغ بمقارنة الوارد بالشحن أو االنتھاء من 

  
  ) ٢٠٦مادة ( 

سكك ال أوفریغ ونقل البضائع بوسائل النقل البرى شحن وت إجراءاتبشأن  ما یليیتبع 
  الحدیدیة :

 نقطة أورة أقرب دائ بإخطاربالسكك الحدیدیة  أو البضائع المشحونة براً  أصحابیلتزم   -أ
 ،  جمركیة من الحدود بقائمة شحن خاصة لكل وحدة من وحدات النقل البرى

یة كك الحدیدالبضائع المنقولة بالسكك الحدیدیة یوقع القائمة موظف الس إلىوبالنسبة 
  .القطار فيمحطة الشحن ومندوبھا  فيالمختص 

حن أو شتم  ه الالئحة إذامن ھذ)  ٢٠٣المادة (  فيالواردة  اإلجراءاتتتبع نفس   -ب
  الدائرة الجمركیة. بتفریغ البضائع 

  ) ٢٠٧مادة ( 
نقل سائل التفریغ البضائع الواردة مباشرة على و أو وكیلھ یجوز بناء على طلب صاحب الشأن

  الحاالت اآلتیة : فيالجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم  الضریبةبعد سداد 
  ة البحریة .رسائل المشارط -أ 

٨٣ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  لبضائع بحكم طبیعتھا من النوعیات اآلتیة :ا - ب
  ریعة التلف مثل اللحوم والدواجن والمجمدات .س - ١
مخازن أو تلویث غیرھا مثل مسحوق تلویث األرصفة وال فيتتسبب  التيالبضائع  - ٢

  األعالف.
  أو النقل مثل مجروش البالستیك . تنفرط عند تداولھا بالتفریغ التيالبضائع  - ٣
  لبضائع الخطرة مثل الكیماویات والمفرقعات .ا - ٤

  ئع المنفرطة ( الصب ) .البضا -ج 
  لبضائع العاریة الواردة دون عبوات .ا -د 

مجردة عبوات یمكن معاینة مشمولھا بالعین ال فيترد  التيت العدد الكبیر الرسائل ذا -ھـ 
  بشرط:
  تماثل العبوات . - ١
  جمركي واحد .نس المشمول أو خضوعھ لبند تجا - ٢

  جواالت أو برامیل بأعداد كبیرة . فيرد ت التيبضائع تسلیم صاحبھ  -و 
  ) ٢٠٨مادة ( 

رسائل ال یجوز تطبیق نظام التفریغ المباشر على وسائل النقل (من تحت الشكة) على ال
  وما دونھا ، أو بواقي األصناف والمودیالت. الثانيالواردة من أصناف الفرز 

ورد أو قر المستأترد بأسعار متعددة إال إذا  التيكما ال یجوز تطبیق ھذا النظام على األصناف 
  ألعلى .الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم على السعر ا الضریبةوكیلھ بقبولھ حساب 

  
  ) ٢٠٩مادة ( 

تحت  لنقل (منلتطبیق نظام التفریغ المباشر على وسائل ا التالیة الجمركیة اإلجراءاتتتبع  
  الشكة): 

ھذا ، وأن یبین فى طلبھ مبررات سحب الرسالة طبقا ل كذل وكیلھ أوأن یطلب المستورد  -أ
  ، ویؤشر بذلك على إذن اإلفراج .الجمركي النظام وفقا للبیان 

یة الضریبة الجمركبسداد  الجمركيكتابة على البیان  یلھ ،وك أوأن یتعھد المستورد  -ب 
 غیرھا منالضریبة الجمركیة و الضرائب والرسوم بالكامل وعدم المطالبة بردوغیرھا من 

  عجز یظھر عند الصرف (مبدأ القبول بالعجز) . أيالرسوم عن والضرائب 
  یر الجمرك المختص على سحب الرسائل وفقا للنظام المشار إلیھ.أن یوافق مد -ج 
دور إلجراءات األولیة علیھا وصادم المستندات الالزمة لتثمین الرسالة وإتمام أن تق -د 

  إذن اإلفراج عنھا .
  حالة لزومھا . فيستیفاء موافقات جھات الرقابة النوعیة المختصة قبل اإلفراج ا -ھـ 

عاینة یتقرر اإلفراج عنھا تحت ھذا النظام إلجراءات الكشف والم التيوتخضع البضائع 
 حكم ھذهت التيوالوزن أوال بأول على ضوء طبیعة الصنف والعبوات وفقا للقواعد  والتحقق

  اإلجراءات .
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س قسم وتتم معاینة ھذه البضائع بمعرفة لجنة تشكل لھذا الغرض من مأمور تعریفة ورئی
دیر مللجنة من ا، ویعتمد رأى الجمركي تعریفة، على أن یتم إثبات نتیجة المعاینة على البیان 

  ك المختص.الجمر
  ) ٢١٠مادة (  

لقید بسجل االمصدرة  أوعن الرسائل المستوردة  واإلفراجالجمركیة  اإلجراءات إلتمامیشترط 
  . الشخصيالمتعاملین مع الجمارك ، ویستثنى من ذلك ما یرد لالستعمال 

  
ل لحین تسجیل مؤقت للمتعام بإجراءولمدیر عام خدمة المتعاملین السماح عند االقتضاء 

ل التسجی استیفاء مستندات قیده بسجل المتعاملین بشرط تقدیمھ البطاقة الضریبیة وشھادة
القیمة  عليضریبة النموذج تحدید الموقف من التسجیل ب أوبالضریبة على القیمة المضافة 

  .)٨المضافة (نموذج 
  
  
  

  ) ٢١١مادة ( 
 حالة من سجل المتعاملین مع المصلحة تقدیم المستندات المبینة قرین كل فيیشترط للقید 

  : اآلتیةالحاالت 
  راالستیراد بقصد االتجا -أ

  البطاقة  الضریبیة . -١
  القید بسجل مستوردین . بطاقة  -٢
  .)٨نموذج ( أوھادة تسجیل الضریبة على القیمة المضافة ش -٣
  . التجاريالسجل  -٤

  اإلنتاجد االستیراد بقص -ب
  البطاقة الضریبیة . -١
الصناعي أو الخدمي أو بطاقة  اإلنتاجيستند صادر من جھة رسمیة یثبت النشاط م -٢

   .االحتیاجات الصادرة من الھیئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  
  .)٨نموذج ( أولقیمة المضافة شھادة تسجیل الضریبة على ا -٣
  . التجاريالسجل  -٤

  الستخدام الخاصاالستیراد ل –ج  
  البطاقة الضریبیة . -١
  .)٨نموذج ( أوة مضافة شھادة تسجیل قیم -٢
  لنشاط  .مستند صادر من جھة رسمیة یثبت اأو  التجاريالسجل  -٣

  التصدیر -د
  البطاقة الضریبیة  . - ١
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  ا یفید القید بسجل المصدرین، إال ما یستثنى بنص خاص م -٢
  .)٨نموذج ( أوھادة التسجیل الضریبة على القیمة المضافة ش - ٣
  . التجاريالسجل   -٤

  التوكیالت المالحیة  -ھـ 
  البطاقة الضریبیة . -١
   ھزتھاأج  أوترخیص وزارة النقل  -٢
  )٨نموذج ( أوھادة التسجیل  الضریبة على القیمة المضافة ش -٣
  المركزي. المانیفستجنیھ ) لدى   أالفستند سداد التامین النقدي ( عشرة م -٤
  . التجاريالسجل  -٥

  وسطاء التجاریون الوكالء وال - و
   .طاقة القید بسجل الوكالء والوسطاء التجاریینب -١
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ي سجل فبیانات القید یرات تطرأ على یتغ بأيالمصلحة كتابة  إخطاریجب على كل متعامل 
حد  خاللوذلك سجل بال والمستندات المدرجة المتعاملین بالمصلحة وبصفة خاصة عنوانھ

  .التغییرشھر من حدوث أقصي 
  ) ٢١٣مادة ( 

  في الحالتین اآلتیتین :یتم وقف القید بسجل المتعاملین مع المصلحة 
 ب الوقفوذلك لحین زوال سب ،  السجل فيشرط من شروط القید  أيفقد المتعامل  إذا  -أ

 .جھة رسمیة مختصة أي أوالجمركیة  اإلداراتبناء على طلب من  ، 
تنداتھ لم یقم المتعامل بإخطار المصلحة بالتغییرات التي طرأت علي بیاناتھ ومس  -ب

  .ئحة) من ھذه الال٢١٢المدرجة بالسجل خالل المھلة المنصوص علیھا في المادة (
  ) ٢١٤مادة ( 

  : اآلتیةالحاالت  فيلغى قید المتعامل بسجل المتعاملین مع المصلحة یُ 
ر من بصفة نھائیة بناء على قرار صاد السجلشرط من شروط القید فى  أيفقد  إذا  -أ

  جھة رسمیة مختصة.
 القید بالسجل. إلغاءطلب المتعامل مع المصلحة  إذا  -ب

  
  

  ) ٢١٥مادة ( 
و باب وقف أالمتعامل مع المصلحة بأس اإللغاء بإخطارالجھة مصدرة قرار اإلیقاف أو تقوم  

لوصول على طاب موصى علیھ بعلم ابخ أو بالبرید اإللكترونيالقید بسجل المتعاملین  إلغاء
  العنوان الموضح بسجل المتعاملین. 

  ) ٢١٦مادة (  
لك وذ لمصلحةالقید بسجل المتعاملین مع ا إلغاء أوالتظلم من القرارات الصادرة بوقف  یجوز

ا ل ستین یومرئیسھ المباشر خال أو اإللغاء أومدیر عام الجمرك المختص بالوقف بطلب یقدم ل
  المتعامل. إخطارمن تاریخ 

د في موع وعلي المصلحة دراسة ھذه التظلمات وإخطار المتظلم بنتیجة البت في تظلمھ وذلك
  التظلم.غایتھ ستون یوماً من استیفاء المتعامل لألوراق الالزمة لبحث 

  
  الفصل الرابع

  (املانيفست) قوائم الشحن
  ) ٢١٧مادة ( 

وائم شحن البضائع  ع یجب أن تكون ق اواضحة وموق ل منھ ى ك ل  عل د وسیلة النق  أومن قائ
ة  ، وجنسیتھا  ،  وموضح بھا اسم وسیلة النقل ،  المالحيوكیلھ  م الرحل ا  ، ورق  ، وتاریخھ

واع ائع  وأن مائھاالبض ة  بأس ت ممنوع ة وان كان ا  ، الحقیقی ا  ، ومقادیرھ دد طرودھ وع
ا ام ،  وأرقامھ ا  وأرق ات وعالماتھ ة  ، الحاوی ل حاوی دد الطرود  ، ومشمول ك ام  ، وع وأرق

  )  ٢١٢ مادة (
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ا  روبة علیھ ام المض احن  ، األخت م الش تفید  ، واس ل  ، والمس ھوالمرس وانئ  إلی يوالم  الت
ي  ،  صلحةورقم سجل المتعاملین مع الم ، شحنت منھا  رقم التعریف واد  ACIDوال ود الم وك

  الخطرة .
  )  ٢١٨مادة ( 

ً مالحق لقائمة الشحن  تقبل لم تدرج  عن بوالص واردة ضمن شحنة وسیلة النقل لكنھایدویا
  :ین آلتیا ین، وذلك وفقاً للشرطدون أن یعتبر ذلك من قبیل حاالت اإلغفال  بقائمة الشحن

ن ممن وصول وسیلة النقل وقبل تفریغ البضائع ساعة  ٢٤أن یقدم الملحق خالل   -أ
  قائمة.الباخرة  مرفقاً بھ تبریر من الربان بأسباب عدم إدراج تلك البوالص بال

  .بوالص الشحن األصلیة محررة بتاریخ الشحن أو سابقة علیھ تكونأن   -ب
ً بشرط  ابقین ن یستوفى الملحق الشرطین السأویجوز قبول ھذه المالحق الكترونیا

ً بالتوقیع االلكتروني من المسئول بالتوكین یأو   .ي ل المالحكون الكترونیاً ومعتمدا
ق علیھ تطب  ACIDالرقم التعریفيبعد التأكد من وجود وفى حالة قبول ملحق قائمة الشحن 

  ذات القواعد المطبقة على القائمة.
  ) ٢١٩مادة ( 

 ، ) ٢١٧( فى المادتین على المصلحة االحتفاظ بقوائم الشحن واألوراق المنصوص علیھا
  ونیة .لمدة خمس سنوات ، ویجوز أن یتم الحفظ بالطرق االلكتر ) من ھذه الالئحة٢١٨و(

  
  
  ) ٢٢٠مادة ( 

نھا وذلك ملقادمة اقبل مغادرة وسیلة النقل الدولة  ة إلكترونیاً یجوز تقدیم قائمة الشحن الوارد
لیة نئ الساحالموانئ المصریة والموابالنسبة فقط للسفن المصریة واألجنبیة التي تعمل بین 

  بري .ل النقل الووسائ ، والطائرات  ، أو یومان  اً القریبة منھا والتي تستغرق الرحلة لھا یوم
  

نئ من موا كما یجوز للمصلحة الموافقة على خروج السفن والطائرات ووسائل النقل المختلفة
 ئمةلك القامشحونة أو فارغة بشرط تعھد وكیل شركة المالحة بتقدیم ت جمھوریة مصر العربیة

) ٦م البند (على أن یطبق حك ، خالل ثمان وأربعین ساعة من خروج وسیلة النقل   إلكترونیاً 
  ) من القانون حال تعدي المدة الموضحة دون تقدیم قائمة الشحن.٧١من المادة (

  
رفقة ندات المجعة إخطارات بیانات قوائم الشحن والمستاستالم ومرا المانیفستوتتولي إدارات 

 إحالتھاووالمالحق وتحدید ما یقع فى اإلجراءات من مخالفات والغرامات المترتبة علیھا 
  للشئون القانونیة المختصة إلعمال شئونھا.

  ) ٢٢١مادة ( 
دمة ات المقیلتزم الناقل أو وكیلھ بإعادة شحن البضاعة الممنوعة في حالة عدم صحة البیان

 )٢٣١دة (أو وكیلھ خالل المھلة المحددة بالمامنھ بقوائم الشحن وعدم تقدم صاحب الشأن 
شحن إعادة الب من یمثلھإلتمام اإلجراءات الجمركیة، فإذا لم یقم الناقل أو من ھذه الالئحة 

  ى نفقتھ.الجھة المختصة عل بالتنسیق مع إعدامھا أوالتصدیر  إعادةللمصلحة بیعھا بشرط 
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ر لقید بدفتتعدیل لألخطاء الواردة فى قوائم الشحن قبل ا أيبإجراء  المانیفستیختص مدیر 
ُدم طلب التعدیل بعد القید بھذا الدفتر كان االختصاص فى إجر ٤٦ دیل لمدیر اء التعك.م ، فإذا ق

  األمر. إذا لزم المانیفستالجمرك المختص بالتنسیق مع 
  

  ) ٢٢٣مادة (
ً علىالشحن بن بقوائمیجوز تصحیح األخطاء المادیة الواقعة فى اسم المستورد الوارد  طلب  اء

عتماد ر أو االیقدمھ التوكیل المالحي بشرط تقدیم المستندات المؤیدة لصحة االسم ، كالفواتی
  المستندى وغیرھا.

، فى  جھمن قبیل إغفال ما یجب إدراویجوز تعدیل االسم بقائمة الشحن، دون أن یعد ذلك 
  الحالتین اآلتیتین :

ً لدى إ -أ ً للشحن معتمدا ً أو وكیال ً مالحیا أو  المصلحةذا كان اسم المستفید بنكا أو توكیال
ة من شركة طیران أو وسیلة نقل أخرى بشرط ان تكون مستندات ملكیة البضائع الوارد

  الخارج باسم المعدل لھ .
) بشرط أن تكون مستندات ملكیة البضاعة To Orderلیصة واردة ألمر (إذا كانت البو -ب

  الواردة من الخارج باسم المظھر لھ .
ً عن الملكیة یتم تحصیل  النسبة وإذا تضمن تعدیل اسم المستورد فى قوائم الشحن تنازال

تنازل مازل والمن كل من المتن ضریبة األرباح التجاریة والصناعیةالمقررة قانوناً تحت حساب 
  إلیھ ما لم یكن أحدھما أو كالھما معفى من ھذه الضریبة.

  
  ) ٢٢٤مادة ( 

  الشحن طبقاً للشروط اآلتیة : بقوائمیجوز تعدیل العدد أو الوزن المدرج 
ن أو شركات الطیران ووكالء الشح المالحيأن یقدم طلب التعدیل من التوكیل   -أ

أو أي وسیلة مصحوبا بفاكس  األخرىوشركات النقل  المصلحةالمعتمدین لدى 
قبل  من الشاحن فى الخارج لتبریر الخطأ فى العدد أو الوزنإلكترونیة معتمدة 

  سبق.أك.م أیھما  ٤٦التسویة النھائیة لشحنة وسیلة النقل أو قبل القید بدفتر 
دد أو بولیصة الشحن وجمیع المستندات المؤیدة لصحة الع بطلب التعدیلأن یرفق    -ب

  مستند آخر یثبت ذلك.  أيتیر وبیان العبوة أو الوزن كالفوا
لمبررة امع مراعاة أحكام العجز والزیادة غیر  المانیفستویصدر قرار التعدیل من مدیر 

  الواردة بھذه الالئحة .
  ) ٢٢٥مادة ( 

 ى مرحلةیجوز قبول طلبات التوكیالت المالحیة لتعدیل الوجھة المحددة بقوائم الشحن إل
  ال اآلتیة :األحو في ، دون أن یعد ذلك من قبیل إغفال ما یجب إدراجھ  ، الوجھة النھائیة 

لحرة أو اإذا كان تعدیل وجھة البضائع الواردة برسم الوارد النھائي إلي المناطق   -أ
ر لالستثما الھیئة العامةالمناطق االقتصادیة ذات الطبیعة الخاصة مع تقدیم موافقة 

 بحسبالمختصة  دیة ذات الطبیعة الخاصةوالمناطق الحرة أو المناطق االقتصا
  األحوال.

  ) ٢٢٢مادة (  
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ي بناء عل ویستثنى من ذلك الرسائل التي لم یتم تسجیل البیان الجمركي عنھا، ویجوز
 ألخرى فىاالجمركیة  األنظمةطلب أصحابھا تحویلھا إلي رسـم الوارد النھائي أو احد 

  ك مباشرة . حالة توافر شروطھ أو إعادة شحنھا إلي الخارج عن طریق الجمر
 قتصادیةإذا كان تعدیل وجھة البضائع الواردة برسم المناطق الحرة أو المناطق اال  -ب

ستثمار الھیئة العامة لالذات الطبیعة الخاصة إلي وارد نھائي مع تقدیم موافقة 
 .  األحوال بحسب المختصة أو المنطقة االقتصادیة ذات الطبیعة الخاصةوالمناطق الحرة 

 العكس قبلوالوجھة للرسائل الواردة برسم الترانزیت إلي وارد نھائي ذا كان تعدیل إ  -ج
   المصلحة.القید بسجالت 

  ق .ان السابیجب إلغـاء البی المصلحةوفى جمیع األحوال إذا تم التعدیل بعد القید بسجالت 

  ) ٢٢٦مادة ( 
لونھم من یمث علي ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل األخرى أو الوكالء المالحیین

جوز شحن، ویالمحددة بقوائم ال وعدد الطرود ومحتویاتھا تفریغ البضـائع مطابقة لمقادیرھا
 %١٠تجاوز  بالنسبة الى البضائع المنفرطة (الصب) التجاوز عن النقص أو الزیادة بشرط أال

بة ضریالاء غرامات، وال یجوز اإلفراج عن الزیادة إال بعد أد ألي، وال تخضع ھذه النسبة 
  المستحقة. والرسوم الضرائبالجمركیة وغیرھا من 

  
  ) ٢٢٧مادة ( 

ً عن ضعف ت العبوا تنتفي المسئولیة عن النقص الجزئي فى البضائع المعبأة إذا كان ناشئا
عض وانسیاب محتویاتھا أو ما تقتضیھ أعمال الشحن أو النقل أو التفریغ من تسرب ب

  . حدهتحسب من مشمول كل طرد على  %٥المشمول، وذلك فى حدود 
  

  ) ٢٢٨مادة (  
وكالء المسئولیة عن ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل األخرى أو ال تنتفي

  : اآلتیةالحاالت  فيمن یمثلونھم  أوالمالحیین 
  من میناء الشحن . أصالالطرود الناقصة لم تشحن  أوكانت البضائع  إذا  -أ

  . فرغت خارجھا أولم تفرغ فى البالد  إنھا إالالطرود  أوشحنت البضائع  إذا   -ب
  نقص قبل الشحن .سلمت الطرود بحالة ظاھریة سلیمة یرجح معھا حدوث ال إذا  -ج
  بسند الشحن . لما ھو مدون مطابقة وأرقامسلیمة  بأختامسلمت الحاویات  إذا -د

 مطابقة لما قاموأر سلیمة بأختامكانت عنابر السفینة المشحونة ببضائع صب مغلقة  إذا -ھـ 
  ھو مدون بسند الشحن .

ً عن عوامل طبیعیةوفى جم  أو قوة یع األحوال تنتفي المسئولیة عن النقص إذا كان ناشئا
  قاھرة .
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 ) منب(و ، ) أیكون تبریر النقص فى الحالتین المنصوص علیھما فى البندین ( أنویتعین 
من  شھراً وز ھذه المادة بمستندات تقبلھا المصلحة وذلك خالل مدة ال تجا الفقرة األولي من

  تاریخ اكتشاف النقص.
  ) ٢٢٩مادة ( 

لطائرات یكون ربابنة السفن وقادة ا) من ھذه الالئحة ٢٢٨دون اإلخالل بأحكام المادة (
ً  أوووسائل النقل األخرى أو  الوكالء المالحیین  ن عالتعویض بمن یمثلونھم مسئولین مدنیا

 یجوز ص غیر المبرر ، والعن النقوغیرھا من الضرائب والرسوم قیمة الضریبة الجمركیة 
رة بالفقیھا إجراءات قانونیة بشأنھا إال بعد انتھاء المدة المنصوص عل أياتخاذ  فيالبدء 

  .) من ھذه الالئحة٢٢٨الثانیة من المادة (
 

  الفصل اخلامس
  البيان اجلمركي

  ) ٢٣٠مادة  ( 
ً  )SADالموحد ( الجمركيالبیان نموذج یجب تقدیم  لبدء فى اعن أیة بضاعة قبل إلكترونیا

 الضرائب وغیرھا منالجمركیة  الضریبةإتمام اإلجـراءات ولو كانت ھذه البضاعة معفاة من 
ً بھ كافة البیانات والعناصر  والرسوم  ألنظمةاتمكن من تطبیق  التيعلى أن یكون موضحا

  الجمركیة واستیفاء الضرائب فى حالة استحقاقھا .
  

  ) ٢٣١مادة  ( 
ا  تاریخ من أسبوعینعن كل بضاعة واردة خالل إلكترونیاً  جمركيیقدم بیان  أنیجب  ، تفریغھ

اریخ ا  ن ت دفوتكون مدة صالحیة البیانات الجمركیة لإلفراج ثالثة أشھر تبدأ م د ب  ٤٦تر لقی
ان الت ام لج ورة أم ة منظ ة جمركی ل منازع ات مح ذه البیان ت ھ ارك ، إال إذا كان ات جم  وأظلم

ات ذ أوالتحكیم أو المحاكم أو كانت محل دراسة  ع إحدى الجھ  ات الصلةكانت محل منازعة م
ا تففي ھذه الحاالبالبیان الجمركي ،  اریخ انتھ ن ت یتنتھي صالحیتھا بمضي شھر م م ء التحك

  . أو الدراسة أو الفصل فى النزاع
) ٢٣٢مادة  (    

اً تقدیمھ عدم تكرار ما تم مع مراعاة  ان  ،  إلكترونی ق بالبی يیرف د الجمرك  م عن البضائعالمق
  الواردة المستندات اآلتیة :

لیم و  -أ نإذن التس خة م بق  نس یص المس تثناء التخل حن باس ة الش اً بولیص أو  الكترونی
  یدویاً.

نات علي بیا الفاتورة التجاریة التفصیلیة ، وتغني عن كشف العبوة في حالة اشتمالھا   -ب
 العبوة التفصیلیة للبضائع الواردة.

اء أو تفضیل  إثباتمستند   -ج ق إعف ة بتطبی يالمنشأ فى حالة المطالب ة جمرك االت  وأی ح
  أخرى وفقاً لالئحة القواعد المنفذة ألحكام قانون االستیراد والتصدیر .

٢٣٣مادة (   (   
اً تقدیمھ عدم تكرار ما تم مع مراعاة  ان  ،  إلكترونی ق بالبی يیرف د الجمرك  م عن البضائعالمق

  المصدرة المستندات اآلتیة:
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ي حال اشتمالھا عل  -أ وة ف اتالفاتورة التجاریة التفصیلیة و تغني عن كشف العب  ي بیان
  العبوة التفضیلیة للبضائع المصدرة

 .  األحوالموافقة الجھة الرقابیة المختصة حسب    -ب
  .أو یدویاً  لكترونیاً إذن الشحن حال توافره إ   -ج

  
)٢٣٤مادة (   

ن  أنھ مقدم لدى المصلحة برقم مسلسل بعد التحقق من الكترونیاً  الجمركيیتم تسجیل البیان  م
اعة  ك البض ھ  أومال ركیینوكیل ین الجم ن المخلص ات م تیفائھ للبیان ررة،ومن اس ع المق ، ویتب

  اآلتي:
  ك.م لكل نظام من النظم الجمركیة سواء وارد أو صادر . ٤٦فتر یتم تخصیص د -أ 

ب ی -ب  ل الحاس ھ تعط ي حال وارئ یستخدم ف ر ط تص دفت رك مخ ل جم ي مسك بك ، اآلل
دوی راءات ی تم اإلج رك ، وت ل جم رقم مسلسل طوارئ خاص بك د تدرج بھ البیانات ب ا بع

  الجمرك وصدور تعلیمات مدیر الجمرك  بذلك.القید بدفتر حوادث 
يعودة العمل بالحاسب  ویجب بعد ر الطوارئ بالحاسب  اآلل ات دفت يإدراج بیان ل  اآلل ، ویقف

  . األصليك.م  ٤٦دفتر الطوارئ برقم مسلسل 
ذة)  ة (منصة ناف ة اإللكترونی ع الجم أليویراعي فور استكمال المنظوم ة من المواق ن أ ، ركی

اعة مالك البضل علي منصة نافذة باستخدام التوقیع اإللكتروني آلیا الجمركيتسجیل البیان یتم 
  ، ویتبع اآلتي : من استیفائھ للبیانات المقررةبعد التحقق وكیلھ  ،   أو

  لنظم الجمركیة سواء وارد أو صادر.الكل نظام من ألي ك.م  ٤٦ دفتریتم تخصیص  -أ 
  .المناسب في حالة األعطالیتم العمل بنظام الطوارئ  –ب 
  

  ) ٢٣٥مادة ( 
ي إللكترونا توقیعالالتأكد من  الجمركيیتعین على الموظف المختص عند استالم ملف البیـان 

أو  یینمن المخلصین الجمرك علي منصة نافذة من یوكلھ أومالك البضاعة ل ، أو الیدوي 
من صاحب الشأن المسجل على  أو تفویض الكترونى على المنصة رسميبموجب توكیل 

یان البوقیمة ال وإقرارعلى القیمة المقر عنھا  ، المنصة أو الحاصل على التوقیع االلكترونى
  .الجمركي

  ) ٢٣٦مادة ( 
ً عن صحالجمركي علي البیان  صاحب التوقیع اإللكتروني أو الیدويیعتبر   یھفة ما یرد مسئوال

  .ئولیةوذلك في الحدود التي تتحقق فیھا المس ، دون اإلخالل بمسئولیة مالك البضاعة 
  

  ) ٢٣٧مادة ( 
 إذا اتمكتملة المستندعن البضائع محل البیانات الجمركیة غیر  اإلفراجیجوز للمصلحة 

م شرط تقدیتفاصیل كافیة یقبلھا مدیر الجمرك المختص ب لإلفراجتضمنت المستندات المقدمة 
ة ات المطلوبیتم استكمال جمیع المستند أن، على  اإلفراجوكیلھ ضمان قبل  أومالك البضاعة 

  خالل مدة أقصاھا ستة أشھر من تاریخ اإلفراج.
  ، لغاءلإلویكون الضمان المقدم أمانة نقدیة أو خطاب ضمان مصرفي غیر مشروط وغیر قابل 

  معادالً لألتي :
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لحساب وزارة التجارة مثل قیمة البضاعة المفرج عنھا حسب تثمین المصلحة   -أ
ر والتصدی داالستیرافیما یخص المستندات غیر المكتملة وفقاً ألحكام قانون لصناعة وا

 .والقرارات المنفذة لھ المُشار إلیھ
یما حسب تثمین المصلحة ف والرسومالجمركیة وغیرھا من الضرائب  الضریبةقیمة   -ب

عفاء إأو  اتفاقیةیخص المستندات غیر المكتملة بالنسبة للبضائع المطلوب تطبیق 
  جمركي بشأنھا.

بیان ورد حالة الحفظ المؤقت ، وال تتم التسویة وتسدید ال في الجمركيویتم وضع البیان 
 انقضاءفور  الضمان تسییلالالزم حیال  اتخاذأو  ، بعد استیفاء تلك المستندات  إالالضمان 

  المدة المحددة بالفقرة األولي من ھذه المادة.
  

  ) ٢٣٨مادة ( 
قا لقوائم ك.م بالجمرك المخزن بدائرتھ الرسالة وف ٤٦بدفتر  الجمركيیتعین قید البیان  

ة أخري الشحن الواردة لھ ، ویستثنى من ذلك نظام التخلیص المسبق أو أیة أنظمة جمركی
 : یأتيوتتم اإلجراءات اآللیة وفقاً لما  ،  المصلحة تحددھا

 ان الجمركيبإدراج بیانات البی الجمركیینمالك البضاعة أو وكیلھ من المخلصین یقوم   -أ
لطرفیة ابالحاسب اآللي من خالل إحدى طرق الربط اإللكتروني وبصفة خاصة النھایة 

لمرتبطة أو شركات التخلیص الجمركي ا ، ، أو الشاحن  وكیلھبمكتب المستورد ، أو 
وإدراج  ،ویراعى إدراج بیانات اإلقرار الجمركي كاملة  ،  بالنظام اآللي للمصلحة

واقع  لكل صنف منلالتفاقیة العامة للتعریفات والتجارة طبقا  ھالبیانات السعری
ً بالعملة األجنبیة .   الفواتیر تفصیال

حالة  وكیلھ ، وفى أووفى جمیع األحوال یكون إدراج البیانات مسئولیة المستورد 
ین من معتمدیجب أن یكون من المخلصین الفتقدیم اإلقرار بمعرفة مندوب المستورد 

  المصلحة .
 ات .تحدید جھات العرض  الرقابیة واألمنیة في حالة وجوب العرض علي ھذه الجھ  -ب
ً بمعرفة المستورد  إلكترونیاتجھیز ملف اإلقرار الجمركي   -ج لھ ، بعد وكی أوأو یدویا

،  بةطباعة اإلقرار الممیكن ، وذلك بإرفاق ھذا اإلقرار مع المستندات المطلو
 وصورتین ضوئیتین من كل مستند. 

ً ( اإلقرار الممیكن  إلكترونیاتقدیم ملف اإلقرار   -د إلى  )لمطلوبة المستندات ا -أو یدویا
 .شباك االستقبال في جمرك اإلفراج ، مقابل إیصال استالم

 
ن أ ، ركیة المواقع الجمألي من ویراعي فور استكمال المنظومة اإللكترونیة (منصة نافذة) 

  یتم العمل باإلجراءات التالیة :
 ضاعة أومالك البإدراج بیانات اإلقرار الجمركي مباشرة علي منصة نافذة بمعرفة   -أ

كون لھ باستخدام التوقیع اإللكتروني بشرط أن ی وكیلھ من المخلصین الجمركیین
 حساب مستوفي الشروط علي منصة نافذة .

 املة.ة المتكلتذییالت التعریفة الجمركی جھات العرض الرقابیة واألمنیة تحدد وفقاً   -ب
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  ) ٢٣٩مادة (  
تم ی ، بھا  نافذة)منصة فیما عدا المواقع الجمركیة التي تم تطبیق المنظومة اإللكترونیة (

ً أو یدویاً ك.م والجمرك والتاریخ  ٤٦إثبات رقم القید بدفتر  انھ بغالف الملف فى مك إلیكترونیا
 مالكمن  تقدم التيوعلى جمیع مستندات الرسالة المقدمة وخاصة الفواتیر وقوائم التعبئة 

  .  مقابل إیصال استالم البضاعة أو وكیلھ من المخلصین الجمركیین
بیان ، ویراعى عدم تسلیم ملف ال وعلى الجمرك ختم جمیع المستندات المرفقة بالبیان

  .األحوالحال من  بأي نالجمركییوكیلھ من المخلصین  أولصاحب  البضاعة  الجمركي
  

  ) ٢٤٠مادة ( 
 الجمركي تمكن من تطبیق النظام التي الجمركيیجوز تعدیل اإلیضاحات الواردة فى البیان 

 القتضاءاعند  الضریبة الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسومالمقید بھ البیان واستیفاء 
ك البضاعة أو وكیلھ مالك.م) إذا تقدم ٤٦بعد تقدیمھ للجمارك وقیده إلیكترونیاً أو یدویاً بدفتر (

اء یل األخطكما یجوز تعد ، بعذر مقبول قبل تحدید الطرود للمعاینة من المخلصین الجمركیین
  ج.مرحلة ولو بعد اإلفرا أيالمادیة والحسابیة الواردة فى ھذا البیان فى 

ات تحھا بكمیفالصادر التي یتم  لرسائل لبیانات الجمركیةباتعدیل اإلیضاحات الواردة ویجوز 
ویطلب  أو البضائع التي یتم شحنھا داخل عدة حاویات ، كبیرة ویتم دخولھا على مراحل 

صدر المُ (قبل تحدید الطرود للمعاینة عند أخر شحن  ، شحن قبل الدخول  آخرالتعدیل عند 
  الفعلي).

یة أو بكتا افقةموتعدیل فى البیان الجمركي إال بناء على  أيوفى جمیع األحوال ال یجوز إجراء 
  من مدیر الجمرك المختص . إلكترونیة

 یةالتال اإلیضاحات أي من كما یجوز ألسباب مبررة یقبلھا مدیر عام الجمرك المختص تعدیل
  الواردة بالنسبة للبیانات الجمركیة الصادر:

  النقل الوارد بإذن الشحن الصادر. اسم وسیلة  -أ
ً على وجھة الرسالة المصدرة وذلك إلي ما قبل الوصول إلي الوجھة النھائیة بنا  -ب ء

نقل طلب یقدم من التوكیل المالحي أو شركات الطیران ووكالء الشحن وشركات ال
ً على طلب الشاحن. المصلحةاألخرى المعتمدین لدي   بناء

لواردة بنظام المناطق الحرة یجوز تعدیل اإلیضاحات اوبالنسبة للمشروعات العاملة 
ً لما تنتھي إلیھ معاینة الرسال ، بالبیانات الجمركیة لرسائل الصادر جنة لة من قبل طبقا

 إلقرارا ویؤیده ، الجمارك وإدارة المنطقة الحرة المختصة في حضور مندوب المشروع 
فعلي) مُصدر المار والمناطق الحرة (الالصادر في ذلك الشأن من قبل الھیئة العامة لالستث

 إلى ما قبل تمام الشحن. كلھ وذلك ، 
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  ) ٢٤١مادة ( 
 جمركيالوكیلھ من المخلصین الجمركیین طلب العدول عن النظام  أوالبضاعة  مالكیجوز ل

یة الجمرك ظمةاألناحد  إلىعن البضائع وتحویلھ  اإلفراجوذلك قبل  الجمركيالمقید بھ البیان 
  : اآلتیةوذلك وفقا للشروط  األخرى

  . إلیھالمراد التحویل  الجمركيتوافر الشروط الخاصة بالنظام   -أ
الیة مستحقات م أیة أوالتعویضات  أومن كافة الغرامات  الجمركيتطھیر البیان    -ب

 .أخرى
 ،  ھإلیحویل إلغاء البیان الجمركي السابق وقید بیان جمركي جدید بالنظام المراد الت  -ج

ُعد طلب التحویل من نظام  المستورد  نظام الدروباك لنفس إلىالنھائي  اإلفراجوال ی
 عدوالً شریطة استیفاء أحكام وقواعد نظام الدروباك.

  
  ) ٢٤٢مادة ( 

  : یأتيا یراعى عند تقدیم البیانات الجمركیة لإلفراج عن بضائع من الدوائر الجمركیة م
  لمصلحة ال تطلب المستندات المقیدة بھ. اسجل المتعاملین مع  فيفي حالة القید  -أ

ة ور المستندات المقدمة للمصلحة والسیر فى اإلجراءات الجمركیة المقررصیجوز قبول   -ب
ونیة رق اإللكتربعد تقدیم أصول تلك المستندات ولو بالط إالعن البضاعة  اإلفراجیتم  إالعلى 

  المستحدثة .
تخلیص المسبق واإلفراج من المراكز الجمركیة العبوة عدا حالة العدم تقدیم بیان  -ج

 تمل علىالمتقدمة إذا كان مشمول الرسالة بضائع منفرطة (صب) أو إذا كانت الفاتورة تش
  بیانات العبوة أو تشتمل على أصناف متماثلة داخل عبوات متماثلة.

 يالتحاالت ال في إالدم وزن األصناف الوارد سعرھا بالفواتیر بالوحدة ولیس بالوزن ع -د
 اءإثنلوزن یتم ا أناسترشادیا ألغراض تحدید القیمة الجمركیة على  فیھا الوزن إجراءیكون 

 دید القیمةتؤثر على تح التيالعناصر  في االعتبار أخذاً اإلجراءات الجمركیة وقبل الصرف 
  . التجاريالجمركیة كمنشأ البضاعة والمستوى  لألغراض

  لكتابة یدویاً إال في حالة الضرورة وفي المكان المخصص لذلك.عدم ا - ھـ
  دم تكرار ما تم إنجازه إلكترونیا بالطریقة الیدویة .ع -و
ً بجانب التوقیع  یدون -ز یین لجمركیین المعنللموظفین ااإللكتروني أو الیدوي االسم ثالثیا

  . الجمركيعلى البیان  اإلجراءات بإنھاء
  دم اإلفراج وفقاً لنظامین جمركیین مختلفین في بیان جمركي واحد .ع -ح
ول البولیصة صرف مشم مالك البضاعة أو وكیلھ من المخلصین الجمركیینإذا طلب  - ط

دفتر ب رقیمھالواحدة بنظامین جمركیین مختلفین فیجب قبل إدراج البیانات بالحاسب اآللي وت
مول كل ، ویتم اإلفراج عن مش المركزي بطلب تجزئة البولیصة لمانیفستك.م التقدم ل ٤٦

  .منفصل جمركينظام ببیان 
  .ظام رد الضریبةبن اإلفراجیجوز التمتع بالتخفیضات المقررة لصناعات التجمیع عند  -ي 
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ر من بولیصة ك م) طلب ضم أكث ٤٦قبل القید بدفتر ( لھوكییجوز لصاحب الشأن أو  - ك
، واحد  ومخزنة في نطاق جمركي ، شحن إذا كانت واردة لھ على وسیلة النقل ذاتھا 

  تص .ویجب أن یتم توضیح أرقام ھذه البوالص ببیان الوارد المقدم للجمرك المخ
أو أكثر من صاحب  ، أكثر من بولیصة شحن لصاحب شأن واحد  یجوز للمصلحة ضم  -ل 

تي اردة أو الإذا تبین لھا أن األصناف الو ، شأن حال ثبوت وجود عالقة ارتباط بینھم 
 ،نف الكامل تتوافر فیھا الصفة األساسیة للص ، تم اإلفراج عنھا بحد أقصى ستة أشھر 

ً للقاعدة ( ال تطبیق وفى مج ، أ) من القواعد العامة لتفسیر النظام المنسق /٢وفقا
  كام ھذه الفقرة یعتبر األشخاص مرتبطین في أي من الحاالت اآلتیة:أح

 .آخرأو یعملون لدى شخص  اآلخرإذا كان أحدھم یعمل لدى  -
 إذا كان معترفاً بھم قانوناً كشركاء في العمل. -
ً بشكل مباشر أو غیر مباشر نسبة من الحصص واأل - سھم إذا كان أحدھم متملكا

 .خراآلالتي تمنحھ حق التصویت لدى 
ً أو رئیس مجلس إدارة في مؤسس - ً أو عضوا ً مسئوال ة تابعة إذا كان أحدھم مدیرا

 .لآلخر
 أو لحسابھ. اآلخرإذا كان أحدھم یقوم بالتصنیع لدى  -
 .اآلخرإذا كان أحدھم یقوم باالستیراد لحساب  -
منتج  إذا كانت الرسائل الواردة ألكثر من شخص داخل الدائرة الجمركیة تحوى -

 ف.أو منتج ناقص في حكم الكامل تخص عالمة تجاریة واحدة للصنكامل مفكك 
جب الرسائل الواردة ألكثر من شخص داخل الدائرة الجمركیة بمو تإذا كان  -

ل منتج وتشك ، وتحمل أرقام مسلسلة  ،  فواتیر تجاریة من ذات المورد بالخارج
 كامل أو منتج ناقص في حكم الكامل.
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  الفصل السادس
  اجلمركياملخلص 

  ) ٢٤٣املادة (  
ي بعد ال إالالتخلیص الجمركي علي البضائع الخاصة بالغیر  أعمالجوز مزاولة تال  حصول عل

لحة ن المص ذلك م رخیص ب ا للقو ،  ت د وفق ة للتجدی نتین قابل رخیص س دة الت ون م د وتك اع
  الموضحة بھذه الالئحة . 

بالنسبة جنیھ ، و ألفتأمینا نقدیا بالمصلحة مقداره خمسون  جمركيیودع كل مكتب تخلیص و
ة التخلیص  لألشخاص ة مھن أمین  الجمركياالعتباریة المرخص لھم بمزاول ون الت ديایك  لنق

ة  داره مائ فمق ب  أل ى المكت تحق عل ا یس اء لم ھ وف م من لحة الخص وز للمص ھ ، یج  وأجنی
نھم أو من المخ التيت من غرامات وتعویضات عن المخالفا االعتباريالشخص  ع م لصین تق

ات  أنالتابعین لھم، على  ن غرام تم خصمھ م ا ی ة م أمین بقیم خالل ت تعویضا أویستكمل الت
لوصول أسبوعین من تاریخ إخطار المكتب أو الشخص االعتباري بذلك بخطاب مصحوب بعلم ا

  . أو بالبرید اإللكتروني
ذلك ویجوز دم ب ب یق ي طل ً عل اء غ ال بن یط مبل أمین تقس ديت س سنوات بأ النق ى خم قساط عل

  .متساویة تسدد سنویاً 
  ) ٢٤٤(  املادة

ى  إذاینتھي العمل بالترخیص  اء عل ب المخلطلم یتم تجدیده قبل نھایة مدتھ ،  ویجوز بن ص ل
  .لالئحة قیده بشرط توافر شروط الترخیص بمزاولة المھنة المنصوص علیھا فى ھذه ا إعادة

  : یأتيعلى البضائع ما  الجمركيالتخلیص  بمزاولة أعمالالترخیص یشترط لتجدید و
  تقدیم صحیفة الحالة الجنائیة .  -أ

  ) من القانون . ٥٢المادة ( عدم فقد شروط منح الترخیص الواردة فى   -ب
  ) ٢٤٥املادة ( 

  تي:باآلالمخلص الجمركي  یلتزم
ل التي یتولي مسلسل یختم بخاتم المصلحة تقید بھ الرسائبرقم سجل خاص  إمساك -أ 

قسیمة رقم البیان الجمركي ورقم وتاریخ ال إثباتمسلسلة مع  بأرقامالتخلیص علیھا 
  عند طلب مراجعتھا . للمصلحةویلتزم بتقدیمھا  ، الجمركیة الخاصة 

جر أالمصاریف وبعمیلھ بیانا تفصیلیا موقعا علیھ ومختوما بخاتم المكتب  تسلیم -ب 
  التخلیص والضرائب والرسوم المسددة.

اظ -ج  ادة السجلب االحتف ذه الم ن ھ د (أ) م ي البن ھ ف دة و ،  المنصوص علی بالمستندات لم
  خمس سنوات.

ى قدمت للحصول عل يالتمستندات تغییرات تطرأ على البیانات أو ال بأي المصلحةإخطار  -د
  . نشاط التخلیصخاصة عنوان مقر ممارسة بصفة الترخیص و
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شركات الجمركیة المختصة بشئون المخلصین بالمصلحة بمتابعة مكاتب و اإلدارات وتلتزم
 المادة المنصوص علیھا فيالتخلیص للتحقق مما سبق ومن بینھا شروط منح الترخیص 

  .من القانون  )٥٢(
ي حالتھ إلالمخلص الجمركي ألحكام الفقرة األولي من ھذه المادة یتم إ وفى حالة مخالفة 

لمسئولیة إلخالل بااوذلك كلھ دون  ، الواقع بدائرتھا المخالفة إلعمال شئونھا  ةاللجنة التأدیبی
  الجنائیة للمخلص الجمركي.

  )  ٢٤٦املادة ( 
 یرھا منالمحلیة وغ اإلدارةیجوز للوزارات والمصالح الحكومیة والھیئات العامة ووحدات 

ن غیرھا مالعام و األعمالاالعتباریة العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع  األشخاص
ھا التخلیص الجمركي علي بضائع إجراءاتاتخاذ  ، الشركات  والسفارات والقنصلیات 

  : األتيمع مراعاة  ، بواسطة العاملین فیھا وذلك بناء علي تفویض كتابي منھا 
  .الجھات الموضحة سلفاً من  أي أنشطةمن ضمن التخلیص الجمركي أال یكون   -أ

  . تعدھا المصلحة التيعلى الدورات التدریبیة  الجھاتحصول العاملین بھذه    -ب
یثبت ذلك و ، المُشار إلیھا بھذه المادة  الجھاتمن  جھةمن  أكثرأال یمثل المندوب   -ج

جتماعیة ادة صادرة من التأمینات االوشھ ،  من الجھة أو الشركةمعتمد  كتاببموجب 
 .ویستثني من تقدیم ھذه الشھادة السفارات والقنصلیات

  
  ) ٢٤٧مادة ( 

 ) من٢٤٦یشترط الستخراج بطاقات المندوبین العاملین بالجھات المنصوص علیھا بالمادة (
  ھذه الالئحة تقدیم المستندات اآلتیة :

 متوسط على األقل . المؤھل الدراسي علي أن یكون حاصال على مؤھل  -أ
 تفویض معتمد من الجھة أو الشركة التابع لھا.   -ب
ن ذلك یستثني مما یفید قیده بالتأمینات االجتماعیة على الجھة أو الشركة التابع لھا و  -ج

 السفارات والقنصلیات. 
لنسبة تجنید باشھادة تأدیة الخدمة العسكریة أو اإلعفاء منھا أو ما یفید الموقف من ال  -د

 للذكور.
 حیفة الحالة الجنائیة . ص  -ه
 شھادة اجتیاز الدورة التدریبیة التي تعدھا المصلحة .  - و

  
  ) ٢٤٨املادة (  

  : اآلتیةالحاالت  فيبقوة القانون  الجمركيیلغى ترخیص التخلیص 
  . األمانة أوة بالشرف جنحة مخل أوجنایة  في نھائي باإلدانةصدور حكم  -أ

  المھنة .حد شروط الترخیص بمزاولة أفقد  -ب
  وفاة المخلص . -ج
  التنازل عنھ للغیر أو تأجیره.استخدام الترخیص عن طریق  إساءة -د
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 )  ٢٤٩املادة (  
ن مبینة قریال لألحكامللفئات التالیة طبقا  الجمركيالمخلص  لمعاونيیجوز استخراج تصاریح 

  كل منھا : 
  المخلص التابع لمكتب :  -أ

تأسیس مكتب  شرطيعدا  العموميوتسرى علیھ شروط استخراج رخصة المخلص 
ل من خال العموميویعمل المخلص التابع لمكتب التخلیص  النقديوسداد التأمین 

  المكتب ویقتصر عملھ على عمالء المكتب التابع لھ فقط .
  : جمركيمساعد مخلص   -ب

ص  اعد المخل اریح مس تخراج تص ات اس دم طلب يتق م  الجمرك ب لحج دد المناس بالع
  : اآلتیة بشرط تقدیم المستنداتویتم استخراجھا  ، عملھا

  . األقلیكون حاصل على مؤھل متوسط على  المؤھل الدراسي علي أن -
  . یعمل بھ الذيما یفید قیده بالتأمینات االجتماعیة على مكتب التخلیص   -
  صحیفة الحالة الجنائیة . -
  من صاحب مكتب التخلیص . توكیل -
 التجنید شھادة تأدیة الخدمة العسكریة أو اإلعفاء منھا أو ما یفید الموقف من -

  .بالنسبة للذكور
  من رخصة مكتب التخلیص التابع لھ. األصلطبق  ةصور -

د فى المساعدة للمكتب وال یحق لھم التواج األعمالعمل المساعدین على  ویقتصر
  مراحل الكشف والتثمین .

 ) ٢٥٠( مادة 
ً للنماذج الخاصة بذلك والواردة بال یكون إصدار م ملحق رقتراخیص التخلیص الجمركي وفقا

  ) المرفق بھذه الالئحة.٦(
  الفصل السابع

 معاينة البضائع وسحبها 
  ) ٢٥١مادة ( 

ینتھا دة  معاللمصلحة معاینة البضائع كلھا أو بعضھا أو عدم معاینتھا ، ولھا أیضا  حق إعا
 اب مبررةألسبذلك عنھا بصفة نھائیة و اإلفراجطالما كانت البضائع تحت رقابتھا ولم یتم 

  یقبلھا مدیر الجمرك المختص .
 ) ٢٥٢مادة ( 

الموانئ من الجھات العاملة ب أيفة ال یجوز معاینة وفحص الرسائل الواردة للبالد بمعر
یعھم المصلحة المختصین وتوق موظفيالمختلفة قبل بدء اإلجراءات الجمركیة وفي حضور 

  على نتائج المعاینة والفحص .
 ة على أنجھة أمنیة یتم التقدم بھا للمصلح أيوفى حالة وجود إخباریات أو معلومات لدى 

معاینة فحص والن ساعة علي األكثر أثناء إتمام إجراءات الییتم التحقق منھا خالل ثمان وأربع
تمام ھذه إویجوز للجھة مقدمة اإلخباریة أو المعلومات الحضور أثناء  ، بالجمرك المختص 

  اإلجراءات.
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  ) ٢٥٣مادة ( 
لتحدیثات اإجراء وطر اإلدارة المختصة بالمخامن خالل  آلیاً یتم تحدید معاییر االنتقاء والمعاینة 

  كلما دعت الحاجة أو التعلیمات الصادرة لذلك.و جعتھا بصفة دوریةومرا
  

  ) ٢٥٤مادة ( 
ً لمعاییر قواعد المعل آلیایتم فحص المسـتندات  نظام ومات بالوتحدید مسـارات اإلفراج وفقا

  . لياآلظام ، وعلى مدیر التعریفة المختص تحدید المسارات یدویاً فى حالة توقف الن اآللي
  

  ) ٢٥٥مادة (  
سباب یجوز بناء على طلب ذوى الشأن أو وكالئھم إجراء معاینة البضائع المستوردة وأل

  اآلتیة :  لإلجراءاتمبررة خارج الدائرة الجمركیة وفقاً 
  .  اإلجراءموافقة المدیر العام المختص أو من ینوب عنھ على ھذا  -أ  

  تشكیل لجنة جمركیة بعد سداد مقابل الخدمات المقرر  . -ب 
ضرائب الالضریبة الجمركیة وغیرھا من عن البضاعة وتقدیر  جمركيتحریر بیان  -ج 

  والرسوم المستحقة من واقع المستندات وتسدد بصفة أمانة .
ة فض حال مركیة علیھا فىتنقل الحاویات المراد معاینة محتویاتھا بعد وضع األقفال الج  -د 

یھ من داخل الدائرة الجمركیة  بموجب محضر فض أختام وغلق وموقع عل المالحيالسیل 
ع لحین الجمرك المختص  إلى مقر الجھة أو المصن وإشرافاللجنة المختصة  تحت رقابة 

  إجراء المعاینة .
بقة طاومعاینة وم تقوم اللجنة الجمركیة في جھة الوصول بفض أختام األقفال الجمركیة -ھـ 

  وجدت.وتحصیل الفروق إن  قطعياألمانة إلى  المستندات وتسویةالرسالة على 
  ) ٢٥٦مادة ( 

نة والمعای یراعى إتباع ما یلي بشأن أسالیب الكشففي غیر حاالت اإلفراج بالمسار األخضر 
  لألغراض الجمركیة :

د الرسالة من عدد طرو %٥نسبة الكشف ألي رسالة بما فى ذلك قطع غیار السیارات  -أ 
 عداداألمن مشمول كل حاویة بشرط أن تقدم الفواتیر وقوائم التعبئة وأن تشتمل على 
 لعالماتوالكمیات الماركات أو العالمة التجاریة ورقم الصنف وغیرھا من المراقیم وا

  والحروف التى تحدد الصنف .
لعدد أو الرسائل الكبیرة اویجوز لمدیر التعریفة المختص تخفیض ھذه النسبة فى حالة 

توفاة بئة المس، وفى حالة عدم تقدیم قوائم التع القابلة للكسر إذا كانت عبواتھا متجانسة
م التى المراقیوللشروط المشار إلیھا یتم جرد الرسالة بالكامل وإثبات العالمات والماركات 
ف ود عن كشوتحدد األصناف ، كما یتم ھذا اإلجراء فى حالة اختالف محتویات الطر

  ، وذلك بناء على عرض من اللجنة الجمركیة. التعبئة المستوفاة للشروط
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المشمول  ) من%١نسبة الكشف للبضائع الواردة للجھات الحكومیة وما فى حكمھا ( -ب 
  .المستوفاة للشروط المُشار إلیھا بالبند (أ)تعبئة البشرط تقدیم قوائم 

  آلتیة:دھا تفصیال إلزامیاً فى األحوال افتح كافة طرود الرسالة وجریكون   -ج 
  وافر معلومات جدیة بوجود مخالفة فى الرسالة .ت -١
والعالمات التجاریة المطبوعة علیھا ضمن  الماركاتمن ورود طرود خالیة  -٢

  الرسالة أو كانت ھذه العالمات بالید .
الرسالة البیانات ذا خالف مشمول أحد الطرود التى یتقرر انتخابھا للفتح من إ -٣

  الواردة فى المستندات المقدمة .
  جرد الطرود غیر السلیمة تفصیال عند االستالم  بالمخازن . إذا لم یسبق -٤
  الشخصیة . واألمتعةالمرتجع مستعملة واالستوكات و التي تحوي بضائع الرسائل -٥

ا كان بالوزن) إذ تھایكتفي بمعاینة البضائع العاریة (المنفرطة وتلك التى تتحدد قیم -ھـ 
  المشمول ظاھرا للعین المجردة.

  
  ) ٢٥٧مادة ( 

لنظم امن  أيالتصدیر تحت  إعادةعن البضائع واألشیاء الواردة برسم  اإلفراجحالة  في
كون یث التوصیف بحی فيالجمركیة الخاصة یتعین عند كشف ومعاینة ھذه الواردات التدقیق 

  للجھالة . اً نافی
  ) ٢٥٨مادة ( 

  : إخضاع الرسائل التالیة ألجھزة الفحص باألشعة ب غیر حاالت االشتباه یكتفيفي 
طبیعة تصادیة ذات الوالمناطق االق العامة رسائل الترانزیت الواردة برسم المناطق الحرة -أ

  الخاصة .
ً وطرودھا متماثلة. التيالرسائل   -ب   تحوى صنفاً واحدا

  ) ٢٥٩مادة ( 
أو  حالة إجراء تحلیل بعض البضائع الواردة أو الصادرة للتحقق من نوعھا فيیراعى 

  ما یأتي: الجمركيمواصفاتھا  بعد تقدیم البیان 
ر من أن یكون إجراء التحلیل للبضائع بالمعامل المتخصصة المعتمدة رسمیا بقرا  -أ

  وكالئھم  . أو مالك ھذه البضائعوذلك على نفقة  الوزیر
 ة المختصةبمعرفة الجھة الرقابیأن تؤخذ عینة ثالثیة من األصناف المراد تحلیلھا    -ب

 وتحرز بالشمع األحمر وتختم بخاتم شعار الدولة المخصص للجمرك.
سلة رقام مسلأن ترسل العینة األولى إلى المعمل بالقطاع التابع لھ جمرك اإلفراج بأ   -ج

یحتفظ وكیلھ ، و أولمالك البضاعة  وبصحبة مندوب جمرك ، وتسلم العینة الثانیة 
 عند اللزوم . إلیھاالجمرك بالعینة الثالثة للرجوع 
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البند  الضرائب والرسوم بصفة قطعیة على فئةالضریبة الجمركیة وغیرھا من تحصل    -د
 ة نقدیة أوعلى أماناألدنى واأل الجمركيئة البند فالفرق بین یحصل األدنى و الجمركي

 لإللغاء.مشروط وغیر قابل بخطاب ضمان مصرفي غیر 
 .إجراؤهیتعین تحدید نوعیة التحلیل المطلوب    -ه
جاءت  على الجمرك المختص إخطار مالك البضائع أو وكالئھم  بنتیجة التحلیل إذا  - و

 علیھ بمجرد ورود النتیجة وذلك بخطاب موصى الجمركيمغایرة لما ورد فى البیان 
 . بالبرید اإللكترونيأو  بعلم الوصول

م یھم التقدوكالئھم  على نتیجة التحلیل یتعین عل أولة اعتراض مالك البضائع فى حا   - ز
للجمرك المختص بطلب موضح بھ أسباب االعتراض وذلك خالل أسبوع من تاریخ 

ً  علمھم بنتیجة التحلیل ، ویعاد التحلیل على نفقتھم فى المعامل المعتمدة  رسمیا
التى  فاألصناما لم تكن البضائع من  المنصوص علیھا في البند (أ) من ھذه المادة

 ائیة .المدة وفى ھذه الحالة تكون نتیجة التحلیل نھ بمضيتتأثر نتیجة تحلیلھا 
و أفى حالة تعذر إرسال عینات من الصنف للتحلیل بمعامل حكومیة بسبب وزنھا   -ح

ألصلیة حجمھا أو ورودھا بشكل أطقم أو ما یماثل ذلك ، فإنھ یؤخذ بالكتالوجات ا
ذه ن تكون ھعلى أ األجنبیةللمنتج أو شھادات التحلیل الواردة من المنتج من المعامل 

 . اإلنتاجفى بلد  الشھادات معتمدة من الجھات المختصة
غرض یجب عدم التصرف فى العینات القانونیة المحجوزة إال بعد االنتھاء من ال  -ط

، وفى  اتالعین ھذهویخطر مالك البضائع أو وكالئھم  الستالم  ، المحجوزة من أجلھ 
حالة عدم حضورھم الستالمھا خالل شھر من تاریخ علمھم یحرر بھا محضر 

ً للقواعد المقررة لذمتروكات وترسل إلى إدارة ال  أولك مھمل للتصرف فیھا وفقا
 .فى حالة عدم الصالحیة أو غیر ذات قیمة إعدامھا

ن بشرط أ وفي جمیع األحوال یعمل بنتیجة التحلیل لمدة عام لجمیع المستوردین والمصدرین
ذات  ا ویحملمن ذات المنتج ومن نفس بلد المنشأ للرسالة السابق تحلیلھ اً یكون الصنف وارد

لب ط في، وذلك دون اإلخالل بحق الجمرك  ) وذات المواصفات ARTICLEالرقم الكودي ( 
  تندات.اختالف المشمول عما ھو مرقوم وموضح على العبوة أو المس فيالتحلیل عند الشك 

  
  ) ٢٦٠مادة ( 

أو  تیرادھایقصد بالبضائع الممنوعة األصناف التى تمنع القوانین أو القرارات الساریة اس
بیة مرورھا ألي غرض من األغراض وتلك التى یتم رفضھا من الجھات الرقا أوتصدیرھا 
  المختصة.

لرقابیة لجھات اوال یجوز التصرف فیما یرد للبالد من البضائع الممنوعة إال بعد الرجوع إلى ا
  و األمنیة المختصة. أ
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یرادھا یة باستوال یعتبر من البضائع الممنوعة األصناف التى تسمح القوانین والقرارات السار
 صناف أوأو تصدیرھا بشروط خاصة أو موافقة الجھة المختصة، ویتعین لإلفراج عن ھذه األ

  تصدیرھا استیفاء ھذه الشروط أو موافقة الجھة المختصة.
 أویة ة الجمركالبضائع المرفوضة رقابیا داخل الدائر إعدامابیة المختصة وتتولى الجھات الرق

لبضاعة تخلف مالك ا فإذاوكیلھ ،  أوخارجھا فى حضور مندوب عن المصلحة ومالك البضاعة 
ة مالك على نفق اإلعدامیكون  األحوالوكیلھ عن الحضور یحرر محضر بذلك ، وفى جمیع  أو

   .البضاعة
د الستیراراءات التي تنظمھا الئحة القواعد المنفذة ألحكام قانون اودون اإلخالل باإلج

  : اآلتیةالجمركیة  اإلجراءاتتتبع  ، والتصدیر في حالة األخطار برفض الرسالة 
  الجمرك المختص التخاذ إبالغلجمركیة یتم اداخل الدائرة  ةمخزن الرسالةاذا كانت  -أ  

ً اإلشراف ع أوتصدیرھا  إعادةالالزم نحو  ى المنظمة ف لألحكاملى إعدام ما تم رفضھ وفقا
  ھذا الشأن .

 الرقابیة الجھة خارج الدائرة الجمركیة وصدر قرار من ةمخزن الرسالةكانت  إذا -ب 
م ویت قابیةالر ةمندوب الجھ ةمنفذ التصدیر صحب إلىبإعادة تصدیرھا یتم نقلھا  المختصة
ً لمستندات  الرسالةعلى  المطابقة الرافضة  ةالجھقبل التصدیر وإذا قررت  اإلفراجطبقا
  وفي حضور مندوب الجمرك . الجھةیتم اإلعدام بمعرفة  إعدامھا
ا من خالل لتتولي بدورھ بالمصلحة الجمركيالمركزیة لمكافحة التھرب  اإلدارةویتم إخطار 

ً لموقع التخزین لمتابعھ  اإلدارة العامة التابعة لنھائیة النتائج الھا بكل منطقة جمركیة طبقا
ي ف ماناتاأللفحص لھذه الرسائل المفرج عنھا تحت التحفظ لتسدید القیودات ومتابعة تسویة 

  .شھراً مدة ال تجاوز 
ً بو  اتھمتابعلسجل الرسائل المفرج عنھا تحت التحفظ بالمناطق اللوجستیة یقید الكترونیا

  ة .بالمنطقة الجمركیفرع الجھة الرقابیة المختصة بالتنسیق مع 
ة النھائی جإصدار النتائالرقابیة لحین  الجھةالتى یتم نقلھا تحت تحفظ  للبضائعوبالنسبة 

ھائي للفحص تسدد الضرائب والرسوم المستحقة علیھا بصفة قطعیة ، ویحظر اإلفراج الن
ذلك ، بعنھا إال بعد صدور النتائج النھائیة للفحص بالمطابقة وإخطار الجمرك المختص 

بالتنسیق مع مصلحة الضرائب المصریة حال رفض  – األحوالبحسب  –وتلتزم المصلحة 
 أوصدیرھا ت بإعادةمالك البضاعة  إلزاممع  منھسبق تحصیلھا  التيھذه السلع برد المبالغ 

  ھذه الالئحة . فيالمقررة  لإلجراءاتطبقا  إعدامھا
  الجھة الرقابیة المختصة. إشرافویكون مالك البضاعة مسئوال عن تخزینھا تحت 

ل تصدیر خالصدور النتائج النھائیة للفحص بعدم المطابقة تتخذ إجراءات إعادة الوفى حالة 
ً لما تقرره الجھة الرقابیة على أن یتم النقل إلى ال لجمركیة دائرة افترة ال تجاوز شھر وفقا

 فراجاإلندات ، ویتم المطابقة على الرسالة طبقا لمست بصحبة مندوب الجھة الرقابیة الرافضة
  .) إعدامھالم تقرر الجھة الرافضة  ر ( ماقبل التصدی

ة اء الفتربعد انقض إالالبیانات الجمركیة للسلع المفرج عنھا تحت التحفظ  إعداموال یتم 
  لمشمول .ل النھائيبالموقف  الجمركيالقانونیة المقررة والتأكد من التأشیر على البیان 
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 )  ٢٦١مادة ( 
ن ع وتوصیف معاینة تتم ق م ن التحق ن م ة توصیفاً یمك ا البضائع المصدرة بصفة مؤقت ینیتھ

ئع ة عن البضاأي بیانات تفصیلی أوكتالوجات  أواستیرادھا مع حجز عینات قانونیة  إعادةعند 
ن م أمصدیر وضع عالمات ممیزة عند االقتضاء سواء كان االستیراد من میناء الت أوالمصدرة 
  . أخرأي میناء 

الثامنالفصل   
 اإلجراءات اجلمركية على البضائع الوارد والصادر

  )  ٢٦٢مادة ( 
  : األتيعلى النحو  النھائيتكون اإلجراءات الجمركیة على الوارد 

:  ً   الجمركیة بالمناطق اللوجستیة: اإلجراءاتأوال
الطرق  تستقبل اللجان الجمركیة بالمناطق اللوجیستیة البیانات الجمركیة بواسطة  -أ

ً اإلدراج المباشر أو باإلن XMLأو  EDIمثل  اإللكترونیة المختلفة ترنت من وأیضا
خالل  أو من المخلصین الجمركیین منكالئھم والمكاتب الخارجیة ألصحاب الشأن أو 

ئھم ن أو وكالمركز اإلدراج المُعد لذلك بالمناطق اللوجیستیة وذلك بمعرفة أصحاب الشأ
 برقم أولي فقط.

 طلوبة إلىالبیانات الجمركیة بعد طباعة اإلقرار وتوفیر المستندات المتقدم ملفات   -ب
  المصلحة باآلتي : و) جمارك حیث یقوم موظف١شباك (

ً وبیقوم المسئول عن االستالمات باستالم المستندات المطلوبة ومراجعتھا و  - عد رقیا
ع طباعة م األوليك.م من خالل الرقم  ٤٦تمام استالم المستندات یتم القید بسجل  

 . كيالجمرإیصال استالم مستندات بعد استیفاء توقیع مقدم البیان على البیان 
ً لبرنامج إدارة المخاطر .إلكترونیاً تحدید مسار اإلفراج  -  طبقا
 لبیان ) .لك . م (الرقم المسلسل  ٤٦ختم المستندات المرفقة بملف البیان  برقم    -
كانھ مالقائمین بمسح المستندات بتسكین كل مستند فى  بإلزامضرورة التنبیھ    -

 الصحیح  ( الحقل المخصص لھ ) .
شھادة و ، بیان العبوة إن وجد و ، الفواتیر و ، إرسال صور من اإلقرار الممیكن  -

 المنشأ إلكترونیاً إلى اإلدارة الجمركیة بمركز المعلومات  .
ب و المطلوج عنھا بالمسار األحمر أإبالغ مناطق الفحص بالبیانات الجمركیة  المفر -

ً (في حالة المراكز غ وطة یر المربعرضھا على الجھات الرقابیة أو األمنیة إلكترونیا
ن بیان صور طبق األصل م  وكیلھإلكترونیاً بمناطق الفحص تسلم لصاحب الشأن أو 

 اإلقرار الجمركي) لتقدیمھا لمناطق الفحص والمعاینة . –العبوة والفاتورة 
یھ خاص مكتوب عل جمركيعند العرض على الجھات الرقابیة یتم طباعة نموذج    -

 نسخھ  ( للعرض على الجھات الرقابیة).
  ) جمارك .٢إرسال ملف اإلقرار الجمركي إلى شباك ( -
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  : DATA CENTERثانیاً :اإلجراءات الجمركیة باإلدارة اإللكترونیة  

ً للنظام المنسق -أ   ً لالتفاقی H.S CODE  مراجعة البند طبقا ة العامة والقیمة طبقا
 ومراجعة إقرار القیمة المرفق بالفواتیر . للتعریفات والتجارة

ب ن العبوة بالحاسالتأكد من إدراج كافة األصناف والكمیات الموضحة بالفواتیر وبیا - ب
 اآللي وإظھارھا باإلقرار الممیكن.

 السلع المستوردة .تحدید جھات العرض الرقابیة المقررة علي   -ج 
ائیة إضافة أى ضرائب أو رسوم لم تضف عند تقدیم اإلقرار وتحدید الحسبة النھ -د 

وك ) جمارك والبن٢لضرائب والرسوم وإخطار شباك (للضریبة الجمركیة وغیرھا من ا
ارات بالضرائب والرسوم المستحقة وشاشات العرض بالمناطق اللوجیستیة ببیان اإلقر

 مت علیھا اإلجراءات.الجمركیة التي ت
ار دات اإلقرتقوم اللجنة الجمركیة بمركز المعلومات بعد المراجعة المستندیة لمستن - ـھ

رسوم لضرائب والللضریبة الجمركیة وغیرھا من اوالتأكد من تحدید الحسبة النھائیة 
  : اآلتي ذكرھم بقیمة الضرائب والرسوم المستحقة بإخطار كل من

  الشاشات أو أي طریقة إلكترونیة . لشأن عن طریقأصحاب ا -١          
  البنوك. -٢          
  ك .) جمار٢شباك ( -٣          

  
  : ثالثاً :اإلجراءات الجمركیة بمناطق الفحص والمعاینة

) إلى الجمركیین (المخلصین المصلحةیتقدم أصحاب الشأن أو مندوبیھم المعتمدین من   -أ
  باإلقرارات اآلتیة :مناطق الفحص والمعاینة  

  اإلقرارات الجمركیة المفرج عنھا بالمسار األحمر . -١          
  یة .اإلقرارات الجمركیة التي تتطلب العرض على الجھات الرقاب -٢          

طابقة ، بمناطق الفحص والمعاینة بإتمام إجراءات المعاینة والم المصلحةیقوم موظف   -ب
إرسال ناطق اللوجستیة بنتائج المعاینة والمطابقة ووإخطار اللجنة الجمركیة بالم

ھا ملف استمارات الجرد في حالة كشف الرسالة إلى المنطقة اللوجیستیة المحفوظ لدی
 ة .طق اللوجستیكما تبلغ نتائج الفحص الرقابي للجنة الجمركیة بالمنا ،  البیان  الجمركي

ف   -ج وم موظ لحةیق م  المص ات ـ ث نیف الملف تص بتص ظ المخ ي إدارة حف الھا إل إرس
 المستندات.

ھ یجوز لصاحب الشأن  -د ھ ( أو وكیل ل بمعرفت ات للتحلی حب عین ھ س اء علي طلب ر بن غی
ة   لحةملزم ة المص ة الجمركی ت المالحظ راءات تح اء اإلج ل أو إثن د) قب د س اد وبع

 .الضریبة الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم
تم    -ه ة تحوفي حالة اإلفراج بالمسار األخضر ت ة واألمنی راءات الرقابی ة ت المالحظاإلج

 الجمركیة .
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ز المع  - و ة ومرك ات دوالتأكید على اإلخطارات التي تتم بین منطقة الفحص والمعاین ن لوم
 توسیط أصحاب الشأن بطریقة آلیة .

  
  یلى: ) ] یراعى ما٢المناطق اللوجستیة [شباك رقم ( رابعاً :

دیر ا بموافقة إالمعتمد وتحت السداد" " ةعدم مسح اى مستند بعد مرحل  -أ رك م لجم
 المختص .

ل   -ب ین وتحوی ھ التثم ن عملی اء م د االنتھ راربع دا اإلق ت الس د وتح ى معتم تم ال د ، ی
حویل فع بالتمرحلھ جدیدة لمدیر الدفع باللوجیستیھ "یتم السداد" ولمدیر الد إضافة

داد"  ت الس د وتح ن "معتم ىم د  إل داد" بع تم الس ة" ی ة المراجع ان للب النھائی ی
 . الجمركي

ة   -ج ة بالمطابق ص والمعاین اطق الفح ة بمن ان الجمركی ار اللج ي إخط تماتلق  راتواس
 الجرد.

 . الضریبة الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسومیفید سداد  تلقي ما  -د
 تلقي موافقة الجھات الرقابیة .  -ه
تم   - و افةی ى  إض اً عل دفع آلی دیر ال م م راراتاس دون ارتباط اإلق ة ب ةھ الجمركی  بلجن

 متخصصة.
 بعد مرحلھ " معتمد وتحت السداد" فقط . اإلفراج إذنیقتصر طباعة   - ز
 لم تقدم.وأي مستندات مطلوبة  واستكمال االستیرادیة النواحي استیفاءالتأكد من   -ح
 . مرفقاتھالتوقیع علي نسختي إذن اإلفراج وتسلیم صاحب الشأن أصل إذن اإلفراج ب  -ط

ار اإل  - ي داد إخط ة بس ن دارة اإللكترونی ا م ة وغیرھ ریبة الجمركی رائبالض  الض
 والرسوم والموافقة على الصرف.

 إبالغ بوابات الصرف بیانات الرسائل المفرج عنھا جمركیاً .  -ك
 إرسال الملفات إلى إدارة الحفظ .  - ل

  
 :صرف الرسالة  إجراءات: خامسا ً

شأن والرسوم یتسلم صاحب الالضریبة الجمركیة وغیرھا من الضرائب بعد سداد   -أ
ً بھ صورة ضوئیة طبق األصل من الفواتیر وبیان  لعبوة اأصل إذن اإلفراج مرفقا

  وإذن التسلیم المالحي .
ً بھا صورة ضوئیة طبق األصل لباب الصر  -ب ف ترسل صورة إذن اإلفراج و مرفقا

 الكترونیاً أو صحبة مندوب جمرك مناسب.
لنھایة اباستدعاء بیانات إذن اإلفراج علي  وفي حالة میكنة أبواب الصرف یكتفي  -ج

 ً ً من إرسال صورة إذن اإلفراج ورقیا  إشارة لإرساأو  الطرفیة بباب الصرف بدال
   الیكترونیة بصرف الرسالة . 
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 ج المرسلیقوم مأمور الباب بمراجعة ومطابقة أصل إذن اإلفراج وصورة إذن اإلفرا  -د
ً أو  یل یقوم بتسجوالتأكد من ختم أصل وصورة إذن اإلفراج ، و إلكترونیاإلیھ ورقیا

 .إلكترونیابیانات إذن اإلفراج في دفتر حوادث الباب ورقیاً أو 
ً ویتولي معاون  -ه الباب  في حالة المطابقة یأذن مأمور الباب بصرف الرسالة فورا

ا (إن مراجعة عدد الطرود والماركات وأرقام الحاویات وأرقام السیول وسالمتھ
 .وجدت في حالة اإلفراج بأحد النظم الجمركیة الخاصة )

وتقتصر مسئولیة باب الصرف علي مراجعة ماركة الطرود وعددھا وفي حالة   - 
ن وجدت).الصرف بالحاویات یتم مراجعة أرقام الحاویات وأرقام السیل الجمركي (إ

و

 دفي حالة وجود اختالف یعرض علي المجمع المختص إذا كان الصرف في مواعی  - 
باتجي العمل الرسمیة وإذا كان الصرف بعد مواعید العمل الرسمیة یعرض علي نو

 .الرئاسة أو المأمور النوباتجي التخاذ الالزم

ز

رفقا وفى نھایة كل وردیة یقوم معاون باب الصرف بتجمیع صور أذون اإلفراج م  - 
 .بھا كارتات الصرف وتسلم للجمرك المختص حیث ترفق باإلقرارات الجمركیة

ح

ن مللصرف أكثر  وكیلھحالھ الصرف الجزئي إذا لم یتقدم صاحب الشأن أو في   -
 أسبوع یعاد إذن اإلفراج إلى المنطقة اللوجستیة المختصة . 

ط 

ن الجمرك مال یتم الصرف من المنافذ الجمركیة إال بعد وصول صور إذن اإلفراج -
 .المختص أو اإلشارة اإللیكترونیة

ي

ل رف من خالیكترونیة یقوم مأمور الباب بمتابعة الصاألبواب اإلل استخدامفي حالة   - 
 النھایات الطرفیة في األماكن المخصصة لذلك .

ن أ ، ركیة المواقع الجم ألى منویراعي فور استكمال المنظومة اإللكترونیة (منصة نافذة) 
  یتم العمل باإلجراءات التالیة :

  األمامي.الشباك  موظفيتقدم المستندات من خالل  -
 .المستندات استالمیتم  -
 .إدراج بیانات الشحنةیتم  -
 لكافة المستندات  ضوئيعمل مسح یتم  -
جمرك لل رقميبعد تحویلھ من مستند ورقى إلى مستند  الجمركيإرسال الملف یتم  -

 منظومة نافذة  بواسطةمن خالل نموذج إرسال  المختص
 ةبواسطنموذج اإلرسال للملف الجمركي من خالل  المصلحة موظفي یتم استالم -

 منظومة نافذة 
رقابیة / الجھات ال المصلحة موظفيمن خالل  الجمركي الملفمراجعة بیانات یتم  -

 إن وجدت
دید ك. م وتح ٤٦ یتم إعطاء الملف رقم المصلحة موظفيمن قبل بعد المراجعة  -

 نسبة الكشف والمعاینة 
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  .إلجراء عملیة الكشف والمعاینة وكیلھتوجھ صاحب الشأن أو یتم  -
ً للمثم الجمركيیتم إرسال البیان  - ن / مدیر بعد مرحلة الكشف والمعاینة آلیا

 .التعریفة المتواجد بالمركز اللوجیستى 
لكشف ( مراجعة عملیة ا الجمركيإجراء عملیة التثمین من قبل المثمن یتم  -

 ) االستیرادي للغرض كافة المستندات المطلوبة طبقاً  استیفاءوالمعاینة / 
 من خالل مدیر التعریفة  الجمركيمراجعة البیان یتم  -
 الرسوم والضرائب  یتم اعتماد -
 لسداد الرسوم والضرائب وكیلھتوجھ صاحب الشأن أو من یتم  -
) SAD( الجمركياإلفراج  الستالم وكیلھتوجھ صاحب الشأن أو من یتم  -

 ) . المصلحة( موظف  الماليموقعاً من قبل المراقب 
 توجھ صاحب الشأن للمنفذ المختص لصرف الشحنة. یتم -

 ) ٢٦٣مادة ( 
 مع مراعاة أال حدهطلب تجزئة صرف مشمول كل بولیصة على  وكیلھلصاحب الشأن أو 

لرسوم الضرائب وا الضریبة الجمركیة وغیرھا من یترتب على التجزئة إعفاء أو تخفیض من
  أو تجزئة الطرد الواحد .

 )  ٢٦٤مادة ( 
ى النحو البولیصة عل صرف مشمول تتم اإلجراءات الجمركیة على الواردات فى حالة تجزئة

  اآلتي:
ي ان جـمركي بكامل المشمول تدرج بھ بیانات البولیصة بالكامل بالحاسب یحـرر بیــا -أ  آلل

دفتر  مھ ب ٤٦ب ح اس تورد الموض م المس تك.م ، باس ة والم المانیفس تم المعاین ة وت طابق
  تیفاء تأشیرات االتفاقیات وموافقة الجھات الرقابیة واألمنیة أن وجدت .واس
ان  كیلھویتقدم صاحب الشأن أو  -ب  ي لمشمول البولیصة یتضمن بی حب الجزئ ب للس بطل

رر بیان عدد الطرود المطلوب سحبھا وأرقامھا من أصل وصورتین، وفى حالة الموافقة یح
یة رة المركزالتجزئة على ثالث مرات، ولرئیس اإلداجمركي بالمشمول الجزئي على أال تزید 

  المختص االستثناء من ذلك ألسباب مبررة .
وم ا -ج  د تق ة بتحدی ة الجمركی رائبللجن ن الض ا م ة وغیرھ ریبة الجمركی وم الض  والرس

د اریخ القالمستحقة علي الكمیات المطلوب سحبھا ، وذلك طبقاً لسعر الصرف المعلن في ت ی
دفتر  ان  ٤٦ب ى البی يك.م عل راج.الجمرك د اإلف ق عن ي المطب د الجمرك  ، والبن

ة إترسل صورة ا -د  ا والصورة الثانی ي لطلب إلي إدارة الحركة لمراجعة الطرود وأرقامھ ل
  البولیصة . قسم األرصدة لخصمھا من رصید

ي،یحرر أصل وص -ھـ ان الجمرك ن البی  ورة إذن اإلفراج بالكمیات المراد صرفھا وتخصم م
م  ن رق ة م ام جانبی راج بأرق رقیم إذن اإلف تم ت ك.م  ٤٦وی

ات المنصرفة الضراالضریبة الجمركیة وغیرھا من بعد أداء  -و  ئب والرسوم وخصم الكمی
ان  ن مشمول البی لم  الجمركيم لي یس ھ لصاحب الشأناألص راج ا أو وكیل ي إذن اإلف لجزئ

ا، و ھ عدد الطرود وأرقامھ ظ بمرفقاتھ وصورة طبق األصل من طلب السحب موضحاً ب تحف
ان ھذه المستندات بقسم اإلجراءات مع إثبات رقم قسیمة السداد وتاریخھا على ال  صلياألبی

  وصورة من إذن اإلفراج .

 .ت األصلیة، وترفق بھ كافة المستندااألصلي لبیان على ان یراعى صرف الجزء األخیر على ا
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  ) ٢٦٥مادة ( 
  : في حالة طلب صاحب الشأن إتمام إجراءات الصادر خارج الموانئ یتم إتباع اآلتي

 جمرك بالنطاق الجغرافي لمكان البضاعةالبطلب لمدیر  كیلھویتقدم صاحب الشأن أو  -أ 
ان حریر بیكاف، وفى حالة الموافقة یقوم بت للمعاینة بالموقع قبل میعاد التصدیر بوقت

  ك.م . ٤٦جمركي صادر وقیده بدفتر 
دیر  -ب  أمورالیقوم م ة من (م رك بتشكیل لجن ة) تحت إشراف  جم أمور حرك ة ـ م تعریف

یل  د تحص ع بع ال للموق ة لالنتق م الحرك یس قس ةرئ ل الخدم تحقة.  مقاب   المس
ة األصن قوم اللجنة الجمركیة بحصر العدد والتأكدت -ج  ا بمراجع اف من الكمیات ومطابقتھ

در ب ي تص ناف الت ھ األص ي حال وزن ف ن ال د م وة والتأك ان العب واتیر وبی ى الف الوزن عل
يوالتوقیع بالمطابقة على أصل وصورة إذن اإلفراج ووضع السیل  ى الب الجمرك ضاعة عل

راج ، ویسلم الجمركيالمصدرة وتدوین رقم السیل  ذن إأصل  على أصل وصورة إذن اإلف
أن أو  احب الش ادر لص راج الص ھإف ادر إلدارة ا وكیل راج الص ورة إذن إف اد ص ة.وتع   لحرك

رك أو صاحب الشأن أو ت -د  دوب الجم ھرسل الرسالة صحبة من رك الصادر  وكیل ى جم إل
راج وإذنالنھائي وبصحبتھ أصل بوصلة التوصیل  ول الرس اإلف د وص الة (صادر) ، وعن

ح یجوز فتجعة أرقام السیول ویصرح بدخولھا إلى ساحة الشحن، ویقوم مأمور المنفذ بمرا
راءا فيعینة عشوائیة  اقي اإلج ع ب ن سالمة البضاعة وتتب ابقأقل الحدود للتأكد م ة ت الس

ام الوصول وسالمة ال لة بتم ى البوص   بضاعة .للصادر، ویقوم مأمور الحركة بالتوقیع عل
 سالاإلربما یفید تمام الشحن ویرسل لجمرك  الصادر إفراج إذن بعد تمام الشحن یختم -ھـ 

  لتسدید قیوداتھ واتخاذ إجراءات رد الضرائب والرسوم فى حالة طلب ذلك .
  

  ) ٢٦٦مادة ( 
سابق یسمح بإعادة تصدیر البضائع ال ) من ھذه الالئحة٢٦٥(مع مراعاة أحكام المادة 

 الة طلباستیرادھا على أن یتم مطابقتھا علي مستندات الورود والتأكد من عینیتھا فى ح
  استرداد ضرائب أو رسوم أو ضمانات مقدمة بقیمتھا.

  
  ) ٢٦٧مادة ( 

ي : و اآلت ى النح رول عل ن البت راج ع ة لإلف راءات الجمركی تم اإلج   ت
ھو یقوم صاحب الشأن أ -أ  ان ب وكیل ات تخزین سواء ك رول إلعداد طلب رك البت دم لجم التق

  الوارد زیتاً خاماً أو منتجاتھ أو مشتقاتھ. 
اً لمحاضر القیاس الفعلیحتقوم إدارة  -ب  واردات طبق رول بإعداد كشوف بھذه ال ة البت ة رك

الھا بصفة دوری رول وإرس رك البت ى ھذة االمعدة بمعرفة لجان القیاس والممثل فیھا جم ا ل
  الجمرك .
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وم إدارة  -ج  ي أو اتق ب اآلل ي الحاس واردات ف ات ال جیل بیان رول بتس رك البت دة بجم ألرص
ة واسم الشركة أو المعدةالدفاتر  وع والكمی ة ال لذلك، على أن تشمل البیانات الن وارد الجھ

  .لھا 
أن أو  -د  احب الش وم ص ھوكییق ھ  ل رول ومنتجات ن واردات البت راج ع ي اإلف ة ف د الرغب عن

رك الب ان لجم ف البی دیم مل ي وتق ي بالحاسب اآلل رول التبإدراج بیانات البیان الجمرك اذ ت خ
ل السحب، سواء ك ك قب راإلجراءات الجمركیة المقررة المحددة بھذه الالئحة وذل اج ان اإلف

  الخاصة . بنظام الوارد النھائي أو بأحد النظم الجمركیة
ن الشركاتتتم مطابقة ش-ھـ ة المرسلة م إدارة األرصدة وكشوف الحرك  ھریة بین األرصدة ب

  وفى حالة وجود مخالفة تتخذ اإلجراءات القانونیة .
  

  ) ٢٦٨مادة ( 
  تتم اإلجراءات الجمركیة لإلفراج عن الدخان على النحو اآلتي :

یة الجمركیة بالموانئ أو باإلیداعات الخارجتم التخزین سواء بمخازن داخل الدوائر ی -أ 
نویة سوفقا لإلجراءات الجمركیة المعتادة للتخزین مع ضرورة ترقیم الطرود بأرقام 

  مسلسلة.
ة قسم إلفراج یتم التخصیم المبدئي على الطرود المراد اإلفراج عنھا بمعرفلعند التقدم  -ب 

  األرصدة.
لطرود انھائي لإلفراج النھائي عن تادة فى الوارد الاإلجراءات الجمركیة المع إتباعیتم  -ج 

  المراد اإلفراج عنھا.
لمقررة على الدخان المستورد االجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم  الضریبةتقدر  -د 

مة بأختام سلی عند اإلفراج إذا وردت الحاویات المصلحةتجریھا  التيطبقا لألوزان الفعلیة 
ھریة ما ھو موضح ببولیصة الشحن أو وردت الطرود بحالة ظاوكانت أرقامھا مطابقة ل

ى ضریبة علال حسابسلیمة، وفى حالة عدم بقائھا على ھذه الحالة لحین اإلفراج عنھا یتم 
 مة ووجودأساس وزنھا عند التخزین. وفى حالة ورود الحاویات أو الطرود بحالة غیر سلی

لیھا عالمقررة  من الضرائب والرسوم الجمركیة وغیرھا الضریبةالوزن فتحتسب  فينقص 
حة ھا المصلوفقا لما ھو مدرج بقائمة الشحن ما لم یتم تبریر النقص بمستندات جدیة تقبل

  من القانون. )٤٩(وفقا لألحكام المنصوص علیھا بالمادة  
رصدة لبیانات الجمركیة المسدد عنھا الضرائب و الرسوم ویرسل إلى قسم األیعد بیان با -ھـ

  التخصیم النھائي مع توضیح رقم القسیمة أمام الطرود .
 %٧٥  یجاوزویجوز تجزئة اإلفراج عن الدخان وفقاً لإلجراءات الموضحة بھذه الالئحة بما ال

 منالجمركیة وغیرھا  الضریبةمن مشمول البیان الكلى، على أن یتم تسویة وتحصیل 
  دفعة واحدة . عن الجزء المتبقي من رصید البیان الضرائب والرسوم
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  ) ٢٦٩مادة ( 
  تتبع اإلجراءات التالیة بالنسبة لكنسة الدخان :

لحركة اوال بأول واإلشراف على تعبئتھا وقیدھا بالدفتر المعد لذلك بإدارة یتم وزنھا أ -أ 
  ویعرض األمر على مدیر الجمرك فى الوقت المناسب حتى ال تتكدس المخازن بھا.

  والتحقق من الصنف. ھمن التعریفة والحركة لمعاینة الكنس نةیشكل مدیر الجمرك لج -ب 
  من عدمھ . اآلدمي لالستخدامخطر الجھات الرقابیة للفحص و تحدید الصالح منھا ت -ج 
ذ ، وتتخ یتم وزنھا اآلدمي لالستخدامذا قررت الجھة الرقابیة المختصة أنھا صالحة إ -د 

أنھا  ما تقرر الالئحة لحساب المصلحة، فإذا إجراءات بیعھا وفقاً لإلجراءات المقررة بھذه
لجمرك ، بمعرفة لجنة تشكل لھذا الغرض بمعرفة مدیر ا ھغیر صالحة ، یتم إعدام الكنس

  وذلك وفقاً للقواعد المقررة، على أن تتحمل الجھة الخازنة نفقات اإلعدام.
  

  ) ٢٧٠مادة ( 
  اآلتي :تتم اإلجراءات الجمركیة على الصادر النھائي على النحو 

بأحد طرق الربط  بالحاسب اآللي وكیلھتم إدراج البیانات بمعرفة صاحب الشأن أو ی -أ
 لمستنداتاالممیكن ویرفق بھ  االلیكترونیة بالنظام اآللي بالمصلحة ویتم طباعة اإلقرار

  :اآلتي المطلوبة ویقدم من خالل شباك االستقبال وذلك التخاذ
 . على البیان الممیكناستیفاء توقیع مقدم البیان  -١
لمكان الملف والتأكد من إرفاق المستندات وتدوینھا في ا مراجعة مستندات - ٢

  .الجمركي وكذلك موافقة الجھات الرقابیة إن وجدت المخصص بغالف ملف البیان
  التصدیر إلكترونیاً وفقاً لمعاییر إدارة المخاطر.تحدید مسار  -٣
 ٤٦خریم كافة المستندات المرفقة بدفتر تاالستقبال  اإلجراءات بشباك یتولى موظف - ٤

  .تقدیمھ برقم القید صادر بالخرامة اآللیة وختم الملف بتاریخ ووقت ك. م وترقیمھا
ادر وإشعارات التعریفة بالمراجعة والتوقیع على نسختي إذن اإلفراج الص یقوم مدیر -٥

  . وجدت ، ویحال الملف لإلجراءات الرسوم، إن
  قسم اإلجراءات باآلتي : یقوم -ب 

  راجعة تسجیل بیانات إذن الشحن علي أصل وصورة إذن إفراج الصادر. م -١
ذن إفراج الصادر مرفقا بھ صورة طبق األصل من الفواتیر وبیان إرسال أصل إ -٢

  .، إلى شباك االستقبال العبوة و إذن الشحن وإشعارات الدفع إن وجدت
  وجدت.  العوائد والرسوم إن یتم سداد -٣
ذن إفراج الصادر مرفقاً بھ صورة طبق األصل من الفواتیر وبیان إإرسال صورة  -٤

  العبوة إلي إدارة حركة الصادر . 
أصل إذن إفراج الصادر بمرفقاتھ (صور طبق األصل  كیلھویسلم لصاحب الشأن أو  -٥

  من الفواتیر وبیان العبوة) وإذن الشحن. 
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عند وصول البضائع المصدرة إلي باب الدائرة الجمركیة  ھوكیلیتقدم صاحب الشأن أو  -ج
  إلدارة حركة الصادر بأصل إذن اإلفراج الصادر بمرفقاتھ وأذن الشحن. 

  ند وصول الرسالة إلى جمرك الصادر یقوم مأمور المنفذ باآلتي:ع -د
ذا كان التصدیر من أحد المستودعات البریة أو مواقع اإلنتاج یتم إفى حالة ما  -١

لحوادث اجعة أرقام السیول والسیارات وإذن الشحن واثبات كافة البیانات بدفتر مرا
  وساعة الدخول ویصرح بالدخول إلى ساحة الشحن .

عداد وأ ، صدیر النھائي من المیناء یثبت مأمور المنفذ أرقام السیارات فى حالة الت -٢
لدخول ین ویصرح باوتعا ،  وساعة الدخول بدفتر الحوادث ، وإذن الشحن  ، الطرود 

  إلى ساحة الكشف.
نقل ات حسب تعلیمات إدارة المخاطر، ففي حالة التصدیر بالمسار األخضر تتتم اإلجراء -ھـ

المسار التصدیر ب ة، وفى حال الحاویات أو الطرود إلى ساحة الشحن إلتمام عملیة الشحن
رئیس  فة تحت إشرافاألحمر تتم المعاینة والمطابقة بلجنة من مأمور حركة ومأمور تعری

كماً ، ، وفي حالھ وجود بیان عبوة تفصیلي مطابق للبضاعة المصدرة صنفا و قسم الحركة
 حالة عدم وفى ، تقوم اللجنة بالتوقیع على أصل وصورة إذن اإلفراج بالمعاینة والمطابقة 

نسبة ألوزان باالكمیات أو األعداد أو  فيالمطابقة یجوز التجاوز عن النقص أو الزیادة سواء 
 ن القانونالباب التاسع م ألحكاموتخضع الزیادة على تلك النسبة  الفعلي% من المصدر  ١٠

  وتنقل الرسالة إلى ساحة الشحن . 

ر فقة مدیوال یسمح بالعدول عن التصدیر بعد ذلك أو سحب الرسالة من الساحة إال بعد موا
ویرفق  رهسایوتسدیده  ، من حفظ البیانات إللغائھ الجمركيبیان جمرك الصادر واستدعاء ال

لیھا عبھ أصل إذن إفراج الصادر السابق تحریره والصور الضوئیة السابق حصول المصدر 
  والتأكد من عدم استرداد أیة ضرائب أو رسوم .

ن أ ، ركیة المواقع الجم ألى منویراعي فور استكمال المنظومة اإللكترونیة (منصة نافذة) 
  :یتم العمل باإلجراءات اآلتیة 

ة بأحد طرق الربط االلیكترونی وكیلھصاحب الشأن أو  بمعرفةالشحنة یتم إدراج بیانات  -أ
ن خالل شباك الممیكن ویرفق بھ المستندات المطلوبة ویقدم م بالمصلحة و یتم طباعة اإلقرار

  :اآلتي االستقبال وذلك التخاذ
   الجمركيتوقیع مقدم البیان على البیان  استیفاء -
لمخصص االملف والتأكد من إرفاق المستندات وتدوینھا في المكان  مراجعة مستندات -

  .الجمركي وكذلك موافقة الجھات الرقابیة إن وجدت بغالف ملف البیان
 عمل مسح ضوئي لكافة المستندات.  -
مستند رقمي للجمرك  إرسال الملف الجمركي بعد تحویلھ من مستند ورقى إلى -

 المختص من خالل نموذج إرسال.
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ة إن مراجعة بیانات البیان الجمركي من خالل موظفي المصلحة / الجھات الرقابی -
 وجد.

 .ك . م ٤٦استالم ملف البیان الجمركي من قبل موظفي المصلحة وإعطائھ رقم  -
 یتوجھ صاحب الشأن أو وكیلھ إلجراء عملیة الكشف والمعاینة.  -
 البیان الجمركي من خالل مدیر التعریفة. مراجعة -
 اعتماد الضریبة الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم. 
 .إن وجدت الضریبة الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسومیتم سداد  -
 مراجعة تسجیل بیانات إذن الشحن علي أصل وصورة إذن إفراج الصادر.  -
 األصل من مرفقاً بھ صورة طبق یدویاً إلكترونیاً أو  إرسال صورة إذن إفراج الصادر -

 الفواتیر وبیان العبوة إلي إدارة حركة الصادر.
صل أصل إذن إفراج الصادر بمرفقاتھ (صور طبق األ وكیلھیسلم لصاحب الشأن أو  -

  من الفواتیر وبیان العبوة) وإذن الشحن . 
ائرة الجمركیة درة إلي باب الدعند وصول البضائع المص وكیلھیتقدم صاحب الشأن أو  -ب

  ذن الشحن. إإلدارة حركة الصادر بأصل إذن اإلفراج الصادر بمرفقاتھ و
  لرسالة إلى جمرك الصادر یقوم مأمور المنفذ باآلتي :عند وصول ا -ج

ذا كان التصدیر من أحد المستودعات البریة أو مواقع اإلنتاج یتم إفى حالة ما  -١
 دویاً ییاً أو إلكترون حن واثبات كافة البیاناتمراجعة أرقام السیول والسیارات وإذن الش

  بدفتر الحوادث وساعة الدخول ویصرح بالدخول إلى ساحة الشحن .
اد صدیر النھائي من المیناء یثبت مأمور المنفذ أرقام السیارات وأعدفى حالة الت -٢

رح صاین ویوتع إلكترونیاً أو یدویاً  الطرود وإذن الشحن وساعة الدخول بدفتر الحوادث
  بالدخول إلى ساحة الكشف.

نقل ات حسب تعلیمات إدارة المخاطر، ففي حالة التصدیر بالمسار األخضر تتتم اإلجراء -ـد
المسار الحاویات أو الطرود إلى ساحة الشحن إلتمام عملیة الشحن، وفى حالھ التصدیر ب

ف رئیس األحمر تتم المعاینة والمطابقة بلجنة من مأمور حركة ومأمور تعریفة تحت إشرا
ً ، الھ وجود بیان عبوة تفصیلي مطابق للبضاعة المصدرة صنفا وكقسم الحركة، وفي ح ما

 حالة عدم وفى ، تقوم اللجنة بالتوقیع على أصل وصورة إذن اإلفراج بالمعاینة والمطابقة 
نسبة بألوزان االمطابقة یجوز التجاوز عن النقص أو الزیادة سواء فى الكمیات أو األعداد أو 

 ن القانونالباب التاسع م ألحكامع الزیادة على تلك النسبة وتخض الفعلي% من المصدر  ١٠
 حب الرسالةوال یسمح بالعدول عن التصدیر بعد ذلك أو س ،  وتنقل الرسالة إلى ساحة الشحن

 لبیاناتامن حفظ  الجمركيمن الساحة إال بعد موافقة مدیر جمرك الصادر واستدعاء البیان 
الضوئیة  إذن إفراج الصادر السابق تحریره والصورویرفق بھ أصل  سایرهإللغائھ وتسدیده 

  السابق حصول المصدر علیھا والتأكد من عدم استرداد أیة ضرائب أو رسوم .
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  ) ٢٧١مادة ( 
  یجب بعد تمام عملیة التصدیر وشحن البضاعة إجراء ما یأتي :

وسیلة  الصادر مرفقا بھ إذن الشحن مختوماً بخاتم مانیفستوكیل المالحي بتقدیم یقوم الت -أ 
لمختصة االنقل بتمام الشحن والتصدیر وتسلیم أذون إفراج الصادر إلدارة حركة الجمارك 

  والتي تقوم بدورھا بإرسالھا لحركة جمرك الصادر. 
 وللحركة بإرفاق صورة إذن اإلفراج وكرتات الدخول الواردة من منفذ الدخاتقوم إدارة  -ب 

  مع أصل إذن اإلفراج وإرسالھم إلي قسم اإلجراءات بجمرك الصادر. 
تي تم ت الصادر بالحصر النھائي للكمیات المصدرة بالمطابقة بین الكمیات التقوم إجراءا -ج 

 ستمانیفدخولھا من المنفذ من واقع صورة إذن اإلفراج والكمیات المشحونة من واقع 
 ك الصادرببیان الصادر، وتحرر مذكرة لمدیر عام جمرالصادر والكمیات واألصناف المدونة 

  في حالة وجود اختالف التخاذ الالزم . 
 سدد بیانات الصادر على النحو اآلتي:ت -د 

ك م برقم إذن الشحن أو تأشیرة جمرك التصدیر  ٤٦الجمرك بدفتر  سداد قیودات -١
  بتمام التصدیر. اإلفراج إذنعلى  النھائي

 برقم بیان الصادر. المانیفستیسدد  - ٢
ت إلى إدارة اإلحصاء ثم إدارة حفظ البیانا رسل البیانات الجمركیة المسددة یومیات -ھـ 

  الجمركیة.
ً في إلكترون علي أن تتم اإلجراءات المنصوص علیھا في الفقرة األولي من ھذه المادة سلفاً  یا

  المواقع الجمركیة التي تعمل وفقاً لمنظومة نافذة.
  

  ) ٢٧٢مادة ( 
  .ة الدولی تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طریق البرید وفقاً لالتفاقیات البریدیة

  
  ) ٢٧٣مادة ( 

لجمركیة الطرود البریدیة تحت جمیع األنظمة ا یجوز استیراد البضائع فى اإلرسالیات أو
  ویتم اإلفراج عنھا وفقا لإلجراءات اآلتیة: واإلعفاءات،

ة إلى لبریدیة للمختصین بالبرید لنقلھا من الدوائر الجمركیالطرود ایقوم الناقل بتسلیم  -أ
  جمارك البرید تحت المالحظة الجمركیة .

قوم المختصون بالبرید بفرز اإلرسالیات والطرود البریدیة یومیا تحت المالحظة الجمركیة ی -ب
  أو بالدفاتر. إلكترونیاً وتصنیفھا وقیدھا 

بیانات الطرود  البریدقوم اللجنة الجمركیة وفى حضور مندوب البرید فور تقدیم ت -ج
  : تياآلوتثمینھا مع مراعاة  واإلرسالیات بإثبات الحالة الظاھریة للطرود ومعاینتھا

من  والضریبة الجمركیة وغیرھاوالقیمة  الجمركيثبات نتیجة المعاینة وتحدید البند إ -١
  ستحقة على النموذج البریدي .الم الضرائب والرسوم
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ثبات حالة فى حالة وجود نقص أو زیادة أو اختالف فى مشمول إتحریر محضر  -٢
  الطرود .بالطرود عما ھو موضح باإلقرار على النموذج البریدي أو المستندات المرفقة 

  ستیفاء موافقات الجھات الرقابیة واألمنیة إن وجدت .ا -٣
أو   من النماذج البریدیة فى حالة طلب اإلفراج عن الطرودبدال تحریر نماذج جمركیة -٤

ریة میات تجاكالبریدیة تحت أى من النظم الخاصة أو اإلعفاءات أو كانت تمثل  اإلرسالیات
  دیر .راد والتصقانون االستی ألحكامأو تزید على القیمة المحددة بالئحة القواعد المنفذة 

 الجمركي اإلفراجسم التعریفة ویعد ذلك بمثابة قمن رئیس  البریدياعتماد النموذج  -٥
  .عن ھذه الطرود 

رسل البرید نموذج مجمع عن اإلرسالیات أو الطرود التى تم تسلیم مشمولھا ألصحاب ی -د
  أو بالدفاتر لحفظھا بإدارة حفظ البیانات . إلكترونیاً الشأن لقیده 

فتر دالبرید في اإلدراج اآللي أو قوم حسابات جمرك طرود البرید بتقفیل قیودات طرود ت -ھـ
  قید الطرود البریدیة برقم القسیمة.

  ) ٢٧٤مادة  (
لى أن ع وغیرھا من الضرائب والرسومیتولى جمرك طرود البرید تحدید الضریبة الجمركیة 

و بیان ، وال یجوز تجمیع الطرود فى نموذج أ حدهیتم تحریر نموذج بریدي لكل طرد على 
  المتعامل أو بالنسبة للمستندات والخطابات.جمركي واحد لذات 

  
  ) ٢٧٥مادة ( 

مستحقة الضرائب والرسوم الالضریبة الجمركیة وغیرھا من في حالة تظلم صاحب الشأن من 
دة جنة إلعالالبریدیة وامتناعھ عن استالمھا ، یشكل مدیر الجمرك  واإلرسالیاتعلى الطرود 

كان  اإذئیسي النظر فى ھذه الضرائب والرسوم ، وذلك بعد نقل الطرد البریدي إلى المركز الر
ا من الضریبة الجمركیة وغیرھ تخفیض إلىانتھت اللجنة  فإذا ،الفرعي بمكتب البرید 

ي ھا ، وفبرید بالضرائب والرسوم المستحقة بعد تعدیلالضرائب والرسوم المستحقة یخطر ال
ذا فإ ، ا حالة رفض التظلم یتم إخطار صاحب الشأن بقرار الرفض واألسباب التى یقوم علیھ

لمھمل لحالتھ رفض استالم الطرد یتعین على البرید إعادة التصدیر أو تسلیم الطرد للجمارك إل
  انونیة الستالمھ . فى حالة التنازل عنھ أو انقضاء المدة الق

  
  ) ٢٧٦مادة  ( 

ن  عمنھا  أي جإخرا أوالقابلة للتداول لحاملھا  واألوراق واألجنبيیحظر إدخال النقد المصري 
  طریق الرسائل أو الطرود البریدیة.

  ) ٢٧٧مادة ( 
 الضرائب والرسومالضریبة الجمركیة وغیرھا من على مكاتب وشركات البرید تورید 

  .البریدوالمصلحة المستحقة على الطرود البریدیة إلى الجمرك طبقاً لالتفاق المبرم بین 
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  ) ٢٧٨مادة ( 
اً ذلك وفقو الجمركیة،یجوز تصدیر البضائع فى طرود بریدیة أو إرسالیات تحت كافة األنظمة 

  :  یأتيلما 
طرود البرید الجمركي عن اإلرسالیــات أو الن یسجل الراسل البیانات المطلوبة بنموذج أ -أ

  البریدیة ، وبحسب األحوال .
المختص لمعاینتھا  تولي البرید عرض اإلرسالیات والطرود البریدیة علي الجمركیأن  -ب

ھا ركیة وغیرالضریبة الجمو ، یجب استیفاء موافقتھا التيوتحدید الجھات الرقابیة واألمنیة 
ط عدم الة استحقاقھا وإتمام إجراءات التصدیر وذلك كلھ بشرالضرائب والرسوم فى حمن 

ً لالئحة االلقیمة اإلرسالیات والطرود غیر  القصوىتجاوز الحدود  منفذة لقواعد التجاریة وفقا
  لقانون االستیراد والتصدیر.

 لیاتاإلرسا أوكانت الطرود  إذاحریر نماذج جمركیة بدال من النماذج البریدیة فى حالة ت -ج
اردة ابیة الویراعى االلتزام بجمیع القواعد التصدیریة والرقوبریدیة تمثل كمیات تجاریة ال

  صدیر.نظمة للتقانون االستیراد والتصدیر وأي قرارات أخري م ألحكامبالئحة القواعد المنفذة 
فى  ستالمھاویجوز بناء علي طلب المرسل رد اإلرسالیات أو الطرود التى رفض المرسل إلیھ ا

  رج أو ارتدت لعدم االستدالل علي عنوانھ وذلك بعد التأكد من عدم فتحھا.الخا
 ھرشخالل  عن استالمھا المُرسل إلیھوللمصلحة الحق فى إحالة الطرود المرتدة التى تقاعس 

لوصول االمُرسل بخطاب مصحوب بعلم  بعد التأكد من إخطار إلي المھمل من تاریخ وصولھا
  .حال عدم تقدمھ الستالمھالتھا إلى المھمل بإحا أو بالبرید اإللكتروني

  
  ) ٢٧٩مادة ( 

  :  البحريارد للرسائل الواردة فى حاویات مشتركة بنظام الو التالیة اإلجراءات إتباعیتعین 
  :       اآلتیةیرد قرین كل بولیصة مجمعة العبارة  أن  -أ

PACKAGES CONSOLIDATED CARGO SHIPPED IN CONTAINER TO 
BE DISTRIBUTED TO FINAL RECIVERS BY   ( اسم الشركة )   

فق كشف ربتقدیم صور البوالص الفرعیة  أن یقوم المُرخص لھم بالعمل بھذا النظام   -ب
 المانیفست إدارةعن الرسائل الواردة مشمول البولیصة المجمعة الى  تفصیلي

  .ختصالم المالحيالمقدمة من التوكیل  األصلیةبقوائم الشحن  إلرفاقھا زيالمرك
امیصرح أن   -ج ذا النظ ل بھ م بالعم رخص لھ ة ا أذون إصدار للمُ ة التسلیم الفرعی لمطابق

ى على كل التسلیم الكل إذنیوضح رقم  أنلصور البوالص المرافقة لقوائم الشحن على 
ت المقبولة بعض التعدیال إجراءطلب  النظام للمُرخص لھم بالعمل بھذاویجوز  ، منھا 

اریة  ات الس د والتعلیم اً للقواع حن وفق وائم الش ات ق ى بیان اً عل ذه بأحكجمركی ام ھ
                                                                                                الالئحة.
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ول   -د اء الوص ازن بمین ات المشتركة بالمخ غ مشمول الحاوی تم تفری تودأو بی عات المس
اة ا المجمعةالمرخص لھا بتخزین البوالص  الجمركیة لبضائع خارج المیناء مع مراع

  .الخاضعة للتخزین بالمخازن النوعیة
ن    -ه ل م ى ك ین عل ذا النظامیتع ل بھ م بالعم رخص لھ ة المُ وكیالت المالحی اة  والت مراع

  .الخازنةوالوكیل والشركة  المصلحة ممثليبتوقیع  األختاممحضر فض  استیفاء
لجمركیة ا الضریبةالمنظمة لتحصیل  وھذه الالئحة تطبق أحكام القانون األحوال جمیعوفى 

بوت وتسأل الشركة فى حال ث ، وغیرھا من الضرائب والرسوم والغرامات حسب الحالة 
ستیفاء وا بصفة نھائیة وكذا الغرامات المستحقة جزئيال أومسئولیتھا عن العجز الكلى 

  القواعد االستیرادیة.
 إقرارتقدیم بوكالئھم  أوالبوالص الفرعیة  أصحابالجمركیة بمعرفة  اإلجراءات إنھاءیراعى و

  ة بھذه الالئحة.المقرر اإلفراج أحكامواستیفاء  حدهلكل رسالة على  جمركي
ً في علیھا في الفقرة األولي من ھذه المادة إلكترعلي أن تتم اإلجراءات المنصوص  ونیا

  المواقع الجمركیة التي تعمل وفقاً لمنظومة نافذة.
  

  ) ٢٨٠مادة ( 
 يالبحرالخارج بنظام الصادر  إلىحاویات مشتركة  فيیتبع بشأن الرسائل المصدرة  

 :  اآلتیة اإلجراءات
 .ذن الشحن الكلىإموضحاً بھ  جمركيصادر  إقرارذن شحن فرعى لكل إ إصدار -أ

 .األصليصاحب الشأن  باسم حدهصادر لكل رسالة على  جمركي إقرارتقدیم   -ب
  ائرة الجمركیة.الفرعیة فى حاویات مشتركة داخل الد األذونیتم تجمیع مشمول   -ج

ً  فعلي أن تتم اإلجراءات المنصوص علیھا في الفقرة األولي من ھذه المادة إلكتر ي ونیا
  المواقع الجمركیة التي تعمل وفقاً لمنظومة نافذة.

  
  ) ٢٨١مادة ( 

 الجویة : الموانئالجمركیة التالیة للرسائل الواردة عن طریق  اإلجراءات تتبع 
  :اآلتیةأن یرد قرین كل بولیصة مجمعة العبارة   -أ

PACKAGES CONSOLIDATED CARGO SHIPPED IN PLANES TO BE 
DISTRIBUTED TO FINAL RECEIVERS BY ( اسم الشركة ) 

تمد من یرفق بقوائم الشحن مع تفصیليكشف  أن یقدم المُرخص لھم بالعمل بھذا النظام  -ب
ً بھ رقم البولیصة  لمرسل ااسم و ، أسم الشاحن و ، الشركة وخط الطیران الجوى موضحا

  .الوزنو  ، واألرقام ، الماركات و ، صفة الطرود و ، عدد الطرود و ، عنوانھ و ،  إلیھ
 تالمانیفسإدارة  إلىة المجمعة الشركات صور البوالص الفرعیة مشمول البولیص أن تقدم -ج

اً قررة طبقبھذا الشرط یفرض على الشركة الغرامة الم اإلخاللبالمیناء الجوى وفى حالھ 
 ون.للقان
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رخص لھم بالعمل بھذا النظامیصرح أن   -د  رعیة المطابقة لصورالتسلیم الف أذون بإصدار للمُ
م  ى ان یوضح رق وائم الشحن عل ل إذنالبوالص المرافقة لق ى ك ى عل ا  التسلیم الكل  ، منھ

امیجوز و ذا النظ ل بھ م بالعم رخص لھ راء للمُ ة جمرك إج دیالت المقبول ض التع ى بع اً عل ی
  بأحكام ھذه الالئحة.بیانات قوائم الشحن وفقاً للقواعد الواردة 

ة  أصحابالجمركیة بمعرفة  اإلجراءات إنھاءیراعى  - ھـ  والص الفرعی م  وأالب دیم وكالئھ بتق
  ئحة.بھذه الالالمقررة  اإلفراج أحكامواستیفاء  حدهلكل رسالة على  جمركي إقرار

رھا من الجمركیة وغی الضریبةتطبق أحكام القانون المنظمة لتحصیل  األحوال جمیعوفى 
عن  الضرائب والرسوم والغرامات حسب الحالة وتسأل الشركة فى حال ثبوت مسئولیتھا

  ادیة.عد االستیرواستیفاء القوا بصفة نھائیة وكذا الغرامات المستحقة الجزئي أوالعجز الكلى 
ً في إلكتروعلي أن تتم اإلجراءات المنصوص علیھا في الفقرة األولي من ھذه المادة  نیا

  المواقع الجمركیة التي تعمل وفقاً لمنظومة نافذة.
  

  ) ٢٨٢مادة ( 
 لجویة :ا الموانئللرسائل المصدرة للخارج عن طریق  التالیةالجمركیة  اإلجراءاتتتبع  

 .شحن فرعى موضح علیھ رقم أذن الشحن الكلى إذن إصدارأن یتم   -أ
 وكیلھ.أو  الشأنالصادر بمعرفة صاحب  إجراءاتتتم  أن  - ب
 .الفرعیة داخل الدائرة الجمركیة األذونیتم تجمیع مشمول  أن  -ج

 
  ) ٢٨٣مادة ( 

ة بالشروط الخاص أو العامة اإلیداعات إلىیسمح بنقل الحاویات المشتركة من میناء الوصول 
  : اآلتیة

  .لخاص العام أو ا اعاإلیدالوصول النھائیة  جھةأن ترد البولیصة الكلیة موضحاً بھا  -أ         
النھائیة  الوصول جھة الكلیة بالبولیصةیرد بجمیع البوالص الفرعیة الخاصة  أن - ب

                          اإلیداع.نفس 
  .المختص المركزي المانیفستموافقة  -ج         

  
  ) ٢٨٤مادة ( 

 لعمل بنظام البوالص المجمعة  :عند ا التالیةالضوابط یتم االلتزام ب 
 ل واضح.ضرورة تحدید الوجھة النھائیة بالبولیصة الكلیة والبوالص الفرعیة بشك  -أ

 الكلیة ورود البولیصة ةفإنھ فى حال البحريللشحنات الواردة بالنظام  بالنسبة  -ب
لبوالص عمیل واحد فال یطبق بشأنھا نظام ا باسمكلھا  الفرعیةالبوالص  متضمنة

نظرا  ، صادر) وذلك ظام الجوى (واردیسرى ھذا على شحنات الن وال ، المجمعة 
 الشحن الجوى وظروف عمل ھذه الشركات . لطبیعة
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ئمة تقدیم قاالكلیة خالل المدة القانونیة ل البولیصةتقدم البوالص الفرعیة مشمول   -ج
طبیق وبعد ھذا التاریخ یتم ت وھذه الالئحةالشحن والمنصوص علیھا بالقانون 
 الغرامات المنصوص علیھا بالقانون  .

أن  -د ي ش ق ف ل الحاوی یطب تركة اتنق ى المش د أ إل داعاتح ة أو الخ اإلی ةالعام  اص
ا  ا جمركی رخص بھ ادة ( ، الم ي الم ا ف وص علیھ ام المنص ذه٢٨٣األحك ن ھ  ) م

یم  تمعلى أن ی ، الالئحة  يالتقدیر القیمة وفقاً لقواعد التقی ابا جمرك ادة الس بعة لم
ات والتجارةتفاقیة االمن  د الضمانات أل العامة للتعریف ك بغرض تحدی غراض وذل

 النقل .
ة الشبیھ عدم السماح بنقل الحاویات المشتركة والمشتملة على المتفجرات والمواد  -ه

وال ام الب واردة بنظ رة وال واد الخط ة لاللتھاب والم ة ص المجملھا والمواد القابل ع
 ن خارج المیناء .للتخزی

 إلجراءاتواالمركزیة للسیاسات  اإلدارة إخطارتطبق أحكام القانون مع  األحوالوفى جمیع 
 ظام البوالصالصادر بالعمل بنالمنشور  إلغاء فيحالة تكرار المخالفات للنظر  فيالجمركیة 

 .المجمعة
  الباب السابع

  التظلمات وتسوية املنازعات اجلمركية
  )  ٢٨٥مادة (  

لبضاعة یجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الجمرك المختص بتحدید البند الخاص بصنف ا 
كل  یفوضھ في من الوزیر أو منتنشأ بقرار  التيأو منشئھا أو قیمتھا ، أمام لجان التظلمات 

  المناطق النائیة. فياإلدارات العامة بإدارة مركزیة و
ویة ل ، وعضوتشكل لجان التظلمات برئاسة أحد العاملین بالمصلحة بدرجة مدیر عام على األق

صاحب لوز إصدار القرار محل التظلم ، ویج فيالمصلحة ، ممن لم یشتركوا  موظفياثنین من 
  أمام تلك اللجان. الحضور وكیلھالشأن أو 

تشكیلھا یة یصدر بطق النائیة أمانة فنالمنا في باإلدارات العامةوتنشأ فى كل إدارة مركزیة أو 
ت الخاصة تتولى تلقى التظلمات واستیفاء السجال المختصالمركزیة  اإلدارةقرار من رئیس 

  بھا وإعداد الدراسات الفنیة الوافیة على وجھ السرعة .
وم دیرو العممالمركزیة أو  اإلدارةأن تعرض على رئیس  وعلى األمانة الفنیة للجان التظلمات

ت قانونیة یة وعیناوالدراسة الفن الجمركيلمناطق النائیة التظلم والمستندات المرفقة والبیان اب
احب محل التظلم موقع علیھا من موظف الجمرك المختص وص لألصنافأو كتالوجات أصلیة 

  تنظر التظلم ومیعاد اجتماعھا. التيلیتولى تحدید اللجنة  وكیلھالشأن أو 

١١٩ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  )  ٢٨٦مادة (  
  : تحال إلى لجان التظلمات المختصة وفقاً لإلجراءات اآلتیة التيتنظر التظلمات 

دیالت ا وبأیة تعتتولى األمانة الفنیة للجنة إخطار أعضاء اللجنة بمیعاد ومكان اجتماعھ - أ
  تطرأ على ھذا المیعاد .

ضع تحت توالمیعاد والمكان المحددین وتتولى فحص موضوع التظلم و فيتجتمع اللجنة  - ب
قانونیة عینات الأجرتھا اللجنة وال التيتصرفھا األوراق والمستندات المقدمة والدراسة الفنیة 

  أو الكتالوجات .
لمختص أو اقبل ذلك یرى الجمرك  همستندات أو وجھات نظر جدیدة لم تكن مبدا أيتضم  - ج

جتماع ة قبل اة المختصضمھا إلى التظلم بعد تقدیمھا إلى األمانة الفنی وكیلھصاحب الشأن أو 
  اللجنة بوقت كاف .

قدیم من تاریخ ت التظلم بقرار مسبب بأغلبیة اآلراء خالل سبعة أیام عمل فيتفصل اللجنة  - د
  .التظلم واستیفاء األوراق المطلوبة

  ) ٢٨٧ مادة (
ر لجنة بقرا وكیلھتتولى األمانة الفنیة إخطار كل من الجمرك المختص وصاحب الشأن أو  

بھ  ن إخطارهمقرار اللجنة خالل سبعة أیام  وكیلھالتظلمات ، وفى حالة قبول صاحب الشأن أو 
ً بذلك وتلتزم المصلحة بتنفیذه ،   تحرر ة یوقع ار اللجنلم یقبل قر فإذااألمانة الفنیة محضرا

  محل التظلم.  الجمركيبعدم الموافقة علیھ ، ویرفق القرار بالبیان 
  

  )  ٢٨٨  مادة  (
م بعد المركزیة المختص قبول طلب اإلفراج عن البضاعة محل التظل اإلدارةیجوز لرئیس 

  . الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم الضریبةتحصیل 
لفقرة المنصوص علیھا في االجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم  الضریبةویكون أداء 

 لفروق محلمتنازع علیھا أما االبصفة قطعیة بالنسبة للمبالغ غیر األولي من ھذه المادة 
  النزاع فیتم سدادھا علي سبیل األمانة لحین الفصل في التظلم .

  
  ) ٢٨٩مادة ( 

 ون وطلبإذا استمر النزاع بین المصلحة وصاحب الشأن فى الحاالت المنصوص علیھا بالقان
 حالتھ إلىإتاریخ رفضھ قرار لجنة التظلمات خالل سبعة أیام عمل من  وكیلھصاحب الشأن أو 

عد سداد یتم عرض النزاع على إحدى ھیئات التحكیم ب الوزیر أو من یفوضھالتحكیم ووافق 
  .بصفة أمانةجنیھ  ٢٠٠٠نفقات التحكیم بواقع 

  
  ) ٢٩٠مادة ( 

ع ذلك وم ، لحة المصالتحكیم إال بالنسبة للبضائع التي ال تزال تحت رقابة التظلم أو ال یجوز 
ات خذ العینأأن یطلب سحب البضاعة من الدائرة الجمركیة بعد  وكیلھالبضاعة أو  مالكیجوز ل

لرسوم ضرائب واالجمركیة وغیرھا من ال الضریبةالقانونیة الالزمة منھا أو الكتالوجات وأداء 
ضافـة باإل ) من ھذه الالئحة٢٨٩(الملحقة بھا ونفقات التحكیم المنصوص علیھا في المـادة 

  إلي جمیع المبالغ األخرى المستحقة قانونا.
لیھا في الضرائب والرسوم والمبالغ المنصوص عالجمركیة وغیرھا من  الضریبةویكون أداء 

روق أما الف متنازع علیھاالبصفة قطعیة بالنسبة للمبالغ غیر  األولي من ھذه المادةالفقرة 
  الفصل في التحكیم. محل النزاع فیتم سدادھا علي سبیل األمانة لحین

١٢٠ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  ) ٢٩١مادة ( 
لة بإحا لھوكیتتولى األمانة الفنیة للجنة التظلمات المختصة إثبات طلب صاحب البضائع أو 

ن لیھما معالنزاع إلي التحكیم في محضــر من صــورتین علي النمــوذج المعد لذلك ویوقع 
  الطالب مع تسلیمھ صورة من المحضر.

  
 الواقعة لنظر التحكیم ومذكرة وافیة یعدھا الجمرك المختص عنوترفق المستندات الالزمة 

  وغیرھا من المستندات األخرى علي أن تثبت كل ھذه المستندات بالمحضر.
  

 كمالوعلي مدیر الجمرك بمجرد إثبات طلب التحكیم في المحضر المشار إلیھ وبحضور 
حلیل عند الت م للرجوع إلیھاأن یأخذ عینة مزدوجة من البضائع محل التحكی وكیلھالبضاعة أو 

ل من كحراز تختم بخاتم الجمرك ویوقع علیھا أأو فحص البضائع وتوضع ھذه العینات في 
  ویثبت كل ذلك في المحضر المشار إلیھ. وكیلھموظف الجمرك وصاحب البضائع أو 

  
حكیم یئة التأما البضائع التي یتعذر أخذ عینات منھا وال یقتضي األمر عرضھا بذاتھا على ھ

  بأن یقدم عنھا كتالوج أصلى ومذكرة وصفیة وافیة یرفقان بالمحضر . فیكتفي
  

ي خالل جلسة ف ویتم إحالة كافة ھذه المستندات والعینات إلي األمانة الفنیة للتحكیم لتحدید
  ل من تاریخ تقدیم طلب التحكیم.عم أربعة عشر یوم

  
  ) ٢٩٢مادة (  

زیة المرك تاإلداراتنظر المنازعات المشار إلیھا على وجھ االستعجال ھیئات تحكیم تشكل فى 
  : اآلتيالجمركیة  على النحو 

أحد رئاسة تشكل ھیئة تحكیم أو أكثر فى كل إدارة مركزیة لنظر طلبات التحكیم ب - أ
ات ة من كلیساتذاألت القضائیة بدرجة مستشار على األقل أو أحد أعضاء الجھات أو الھیئا

ل زیر العدوالحقوق المقیدین فى جدول التحكیم بوزارة العدل ، ویصدر بتعیینھ قرار من 
، ومحكم یختاره صاحب  الوزیر أو من یفوضھوعضویة محكم عن المصلحة یختاره 

ن عمل ل أسبوعیئة بتاریخ انعقادھا خالالھی الشأن ، وتتولي األمانة الفنیة للتحكیم إخطار
نھ ن محكم عمن تاریخ تقدیم طلب اإلحالة للتحكیم إلیھا فإن امتنع صاحب الشأن عن تعیی
د إلیھ م وال ترأو لم یحضر محكمھ في میعاد انعقاد الھیئة یعـد ذلك عدوالً عن طلب التحكی

من ذلك  د غایتھ أسبوعأمانتھ ، وذلك ما لم یتقدم صاحب الشأن لتجدید طلبھ فى میعا
ب جلسة حدید أقراألمانة الفنیة للتحكیم ت ىالتاریخ إلعادة طرح النزاع أمام الھیئة ، وعل
ة الثانیة فـإذا تغیب عن الحضور فى المر، علي أن یوقع طالب التحكیم علیھا بالعلـم 

ً عن التحكیم ، وفى ھذه الحالة ال یجوز لھ المطا ً نھائیا رداد باست لبةأعتبر ذلك عدوال
  نفقات التحكیم .

ین عن المحتكم تصدر ھیئة التحكیم قرارھا بأغلبیة اآلراء بعد االستماع إلى الدفاع - ب
كون حكیم ، وی، ویشتمل القرار على بیان من یتحمل نفقات الت على أن یكون القرار مسبباً 

لیھا لمنصوص عاال األحو فيقرار الھیئة نھائیاً ملزما للطرفین غیر قابل للطعن فیھ ، إال 
  .المُشار إلیھفى قانون التحكیم فى المواد المدنیة والتجاریة 

١٢١ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة
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  )  ٢٩٣مادة (  

زھا ومراك ) من ھذه الالئحة٢٩٢(في المادة المنصوص علیھا یحدد عدد ھیئات التحكیم 
ة فنیة یصدر قرار من رئیس المصلحة بتشكیل أمانوودوائر اختصاصھا بقرار من الوزیر ، 

إلداریة تحكیم الكل ھیئة أو أكثر من ھیئات التحكیم من بین العاملین بالمصلحة تتولي شئون ال
  الدراسات والبحوث المتعلقة بالموضوع  . واستیفاءوإمساك السجالت الخاصة بھا 

یس علي رئ وعلي األمانة الفنیة لھیئات التحكیم بعد تحصیل مقابل نفقات التحكیم أن تعرض
تنظر  ئة التيالمركزیة المختص صورة المحضر والمستندات المرفقة لیتولى تحدید الھی اإلدارة

  التحكیم ومیعاد اجتماعھا علي أن یكون ذلك في المقر المخصص للتحكیم  .
  

  )  ٢٩٤مادة (  
  یئات التحكیم المنازعات التي تحال إلیھا وفقاً لإلجراءات اآلتیة:تنظر ھ

أیة اجتماعھا وب بمیعاد ومكان أعضاء الھیئةإخطار  لھیئة التحكیمتتولي األمانة الفنیة  - أ
ذلك ویر ذلك تعدیالت تطرأ بعد ذلك قبل المیعاد المحدد بأسبوع ، ما لم یطلب صاحب الشأن غ

لتوقیع اوسیلة الكترونیة مع  أيار كتابي عن طریق الفاكس أو بكتاب موصي علیھ أو بإخط
  من كل محكم بما یفید العلم.

النزاع  وتتولي فحص موضوع ، في المیعاد والمكان المحددین  ھیئة التحكیمتجتمع  - ب
 لوجات معالعینتین أو الكتا إحدىوتوضع تحت تصرفھا األوراق والمستندات المقدمة وكذلك 

  بقاء العینة الثانیة بالجمرك للرجوع إلیھا عند الحاجة .
ھ یري بفي المحضر أو مرفقة  هتضم أي مستندات أو وجھات نظر جدیدة لم تكن مبدا - ج

 تماعاجقبل  ممثل أحد الطرفین ضمھا إلي التحكیم بعد تقدیمھا إلي األمانة الفنیة المختصة
  ف .اللجنة بوقت كا

  )  ٢٩٥مادة (  
  للمصلحة وصاحب الشأن أو من یمثلھما إبداء دفاعھما أمام ھیئات التحكیم .

  ) ٢٩٦ مادة (
اعة أو البض كمالإخطار كل من رئیس اإلدارة المركزیة و لھیئة التحكیم تتولي األمانة الفنیة

  .أو بالبرید اإللكتروني بقرار التحكیم كتابة وكیلھ
ة ھیئرار وعلي رئیس اإلدارة المركزیة إخطار الجمرك الموجود بھ البضاعة محل النزاع بق

ً.  التحكیم   التخاذ الالزم فورا
  
  ) ٢٩٧مادة ( 

  تحدد مكافآت أعضاء ھیئات التحكیم على النحو اآلتي :
  . جمركيعن كل بیان  جنیھ ٤٠٠مكافآت رئیس الھیئة  -أ

  .جمركيجنیھ عن كل بیان  ٣٠٠ المصلحةمكافآت محكم  -ب

١٢٢ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة
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  ) ٢٩٨مادة (  
صاحب لعند مطالبتھا  المصلحةإجراء التحكیم على البضائع التي لیست تحت رقابة  یجوز

وط في الحاالت وبالشر الضریبة الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسومالشأن بفروق 
  اآلتیة:
  إذا كانت البضائع بحالتھا عند الورود ولم یجر علیھا أي تغییر . - أ

ت المطابقة إذا كانت الفاتورة وبیان العبوة موضح بھما توصیف كامل للبضاعة وتم - ب
  الجمركیة علیھما .

الجمركي  إذا كان لدى صاحب الشأن كتالوجات تتفق بأرقامھا مع ما ورد بالبیان - ج
  ومرفقاتھ.

  الباب الثامن
  إجراءات بيع البضائع

  ) ٢٩٩مادة (  
شھر من  آلت إلى المصلحة نتیجة تصالح أو مصادرة أو تنازل خالل التيیتم بیع البضائع 

  التصالح أو المصادرة أو التنازل .تاریخ 
ھا بعد یتم بیعأما البضائع المودعة داخل المستودعات الجمركیة والمخازن الجمركیة المؤقتة ف

ار ذوى إخطبعد  المؤقتة مدة بقائھا داخل تلك المستودعات والمخازن انتھاءمضى شھر من 
رید بالبأو  اإلدارةموصى علیھ بعلم الوصول أو عن طریق اإلعالن بجھة الشأن بخطاب 

ئع و البضاأفى الموانئ  األرصفة، ویسرى ھذا الحكم على البضائع الموجودة على  اإللكتروني
  ھا .المتروكة التى لم یعرف مالك

بھا  تسمح التية للمد إالالجمرك  في إبقاؤھاالنقصان فال یجوز  أوالبضائع القابلة للتلف  أما 
ً  فإذاحالتھا  قاء تلھا من بیعیحالتھا و بإثباتلم تسحب خالل ھذه المدة یحرر الجمرك محضرا

اعة البضائع المببیع صافى حصیلة  علي أن یودع ،  نفسھ دون حاجة إلخطار ذوى الشأن
 لكتفى شأن  نھائيعلى ذمة قضیة أو نزاع فى حساب األمانات لحین صدور حكم أو قرار 

  .البضائع
  ) ٣٠٠مادة (  

لمھملة بیع البضائع والسیارات اب المصلحة بنفسھا أو من خالل التعاقد مع الغیر تقوم
لمعرضة ااألشیاء القابلة للتلف أو  و، أوالمصادرة والمتروكة والمتنازل عنھا للمصلحة

 قانون امألحك وذلك طبقاً  لالنسیاب أو النقصان والحیوانات التي تحفظ لدیھا إثر نزاع أو ضبط،
  .والئحتھ التنفیذیة المُشار إلیھتبرمھا الجھات العامة  التيالتعاقدات  تنظیم

  ) ٣٠١مادة ( 
یدت ق التيت یة ببیان البضائع والسیاراإخطار الھیئة العامة للخدمات الحكوم یجوز للمصلحة

ً من تاریخ القید ، وفقا لقیمتھا وفئة التعریفة الج لمقررة مركیة امھمل خالل خمسة عشر یوما
ً إلیھا  بیع مع تاریخ ال فيالجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم  الضریبةعلیھا مضافا
وث ا یمنع حدإجراءات البیع بم اتخاذالھیئة  لتتوليوما آلت إلیھا ،  ئعمراعاة حالة البضا

  تكدس بالموانئ وذلك خالل شھر من تاریخ استالم الھیئة لھذا البیان.
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  ) ٣٠٢مادة ( 
ولى  ع تت د سعر السوقالمصلحة بالتنسیق م ة تحدی دمات الحكومی ة للخ ة العام ى  الھیئ المحل

ة ساریة بالعلیھ ھذا التحدید وفق النظم والقواعد ال بني التيللبضائع والسیارات واألسس  ھیئ
ذا السعر على،  فإذا كان سعر السوق یزید  اً أ القیمة الواردة من المصلحة  اتخذ ھ  اً یساسثمن

كة من نة مشترللبیع ، أما إذا كان سعر السوق یقل عن القیمة الواردة من المصلحة  تتولى لج
الف ھ الخ ة بحث أوج ثمن  المصلحة والھیئ ى ال اق عل يلالتف إذا ل األساس ع ، ف ل للبی م تتوص

ة  ىاللجن ثمن  إل د ال ة تحدی ولى الھیئ اق تت ياتف ة الس األساس اً للقیم ع وفق يوقیة للبی وء ض ف
ا  ت بیعھ ة البضائع وق ع وحال ف أو ال ، ظروف البی نقصان أو وبالنسبة للبضائع سریعة التل

ھ  ن التوصلاءات البیع وفقاً ألعلي سعر أمكإجر إتمامتتولي المصلحة أو الھیئة  االنسیاب إلی
  .الجمركیة وذلك كلھ دون التقید بالقیمة لألغراض ، من خالل المزایدات التي تمت بشأنھا 

  
  ) ٣٠٣مادة ( 

ً عن البضائع والسیارات یأن الجمرك على  م صورة تم بیعھا بمجرد تقدی التيفرج نھائیا
  .معتمدة من عقد البیع ثابت بھ قیام المشترى بسداد قیمة المبیع بالكامل

 فىالبیع بواسطة لجنة من المصلحة تضم في عضویتھا الجھة القائمة بالتسلیم  ویتم إجراء
 عالبضائ مدة أقصاھا أسبوعان من تاریخ اعتماد عقد البیع ، فإذا تقاعس المشترى عن سحب

ً  ٣٠فى موعد غایتھ  ً ألحكام قانالإعادة  یتمیوما تنظیم ون بیع بالمزاد مرة أخرى وفقا
  والئحتھ التنفیذیة . المُشار إلیھالتعاقدات التى تبرمھا الجھات العامة 

  
  ) ٣٠٤مادة ( 

ت باعة بذاثمن البضائع الم باقيودع تأمین دخول المزاد بخزینة المصلحة على أن یستكمل ی
ً من تاریخ رسو المزاد فإذا لم یستكمل لثمن ا باقي الخزینة فى میعاد غایتھ خمسة عشر یوما

اقدات التعیم تنظخالل ھذه المدة تتبع اإلجراءات المنصوص علیھا بالالئحة التنفیذیة لقانون 
  المُشار إلیھ.تبرمھا الجھات العامة  التي

  )  ٣٠٥مادة (  
بھ نسخة  مرفقاً  لھیئة العامة للخدمات الحكومیة تقدیم بیان كامل للمصلحة بأعمال المزادعلى ا

مة یعھا وقیب تولت الھیئة التيویحدد بھذا البیان البضائع  ،من كراسة الشروط وعقود البیع
  .جلسة البیع انتھاءموعد غایتھ خمسة عشر یوماً من تاریخ  فيكل منھا 

ً و  ً نقدیا  لیھا في ھذهبیع البضائع المنصوص ع بإجراءات ھاقیاملقاء یستحق للھیئة مقابال
  الذى یصدر بتحدیده قرار من الوزیر.الالئحة على النحو 

  
  ) ٣٠٦مادة (  

ً لترتیب األسبقیة الوارد بنص المادة ( ) من ٦٩تجري المصلحة توزیع حصیلة البیع وفقا
  میعاد غایتھ شھر من تاریخ سداد كامل الثمن. فيالقانون 
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  )  ٣٠٧مادة (  
لنسبة تعاقد باواعتماد عقد البیع من السلطة المختصة أو ال العلنيال یجوز بعد رسـو المزاد 

  . األصليللبیع المباشر طلب سحب المبیع لتسلیمھ لمالكھ 
  

  ) ٣٠٨مادة (  
اتخاذ  تتولي المصلحة ، بضاعتھ قبل رسو المزاد أو وكیلھ استالمإذا طلب صاحب الشأن 

كبدتھا ت التية النفقات الفعلیصاحب الشأن  ، مع تحملالستبعادھا من البیع اإلجراءات الالزمة
  . أو الجھة التي تتولى البیع في سبیل ذلك المصلحة

  
  ) ٣٠٩مادة (  

ً لنص الم فيیجوز للمصلحة أن تتصرف   )٧٠ادة (بضائع المھمل بمقابل أو بدون مقابل وفقا
  توافرت الشروط اآلتیة : إذامن القانون 

ثة ل خالل ثالمرتین على األق العلنيأن یكون قد سبق عرض ھذه البضائع للبیع بالمزاد  -أ 
  أشھر ولم یتم بیعھا.  

 یخ آخرتالیة من تارعدم قیام ذوى الشأن بسحب بضائعھم خالل الثالثة أشھر ال - ب
  عرض لبیعھا.

الوصول  قد سبق إخطار ذوى الشأن أو من یمثلھم بكتاب موصى علیھ بعلمأن یكون  - ج
مضى وأو بالبرید اإللكتروني بما یتضمن ضرورة سحب بضائعھم من الدائرة الجمركیة 

  .ثالثین یوماً من تاریخ ھذا اإلخطار
  ) ٣١٠مادة ( 

ختص بیوع المة المختص أو مدیر عام اإلدارة العامة للمھمل والالمركزی اإلدارةیتولى رئیس 
جھات على ال ) من ھذه الالئحة٣٠٩(المادة  في  المنصوص علیھابالمصلحة عرض البضائع 

قابل اق على مالعامة أو الجمعیات ذات النفع العامة لالتف االعتباریةالحكومیة أو األشخاص 
  ائھا .التصرف عند إبداء رغبة أى منھم فى شر

  )٣١١مادة ( 
على  حة) من ھذه الالئ٣١٠(المادة  فيإذا تم االتفاق مع إحدى الجھات المنصوص علیھا 

ً لألوضاع واإلجراءات  وابطوالض التصرف سواء بمقابل أو بدون مقابل ، یكون ذلك وفقا
  اآلتیة:
  :التصرف بمقابل  -أ

ً ألحكام قانون  شار المُ لعامة تبرمھا الجھات ا التيالتعاقدات  تنظیم یتم التصرف طبقا
  إلیھ.

  التصرف بدون مقابل: -ب
محافظ ، (الوزیر المختص أو من یفوضھ ، ال یقدم طلب من الجھة معتمد من -١

  .عام )رئیس الھیئة ، رئیس الجھة اإلداریة المشرفة على الجمعیات ذات النفع ال
ون واعھا فیكقبول رئیس المصلحة الطلب المشار إلیھ فیما عدا السیارات بجمیع أن -٢

  .الوزیرذلك بناء على موافقة 
ة الطلب تسلیم ھذه البضائع من األماكن المتواجدة بھا على حساب الجھة مقدم -٣

  وبعد سداد ما علیھا من مصاریف ونفقات تخزین .

١٢٥ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة
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نھا رین كل مقالتنازل بدون مقابل عن األصناف التالیة للجھات المبینة یجوز لرئیس المصلحة 
  :، وذلك فیما عدا السیارات بجمیع أنواعھا فیكون ذلك بناء على موافقة الوزیر 

  وزارة الدفاع أو وزارة الداخلیة : -أ 
  .األسلحة والذخائر وأجھزة وأدوات التصنت والتجسس والمراقبة والطائرات   -
  : العلميالبحث التعلیم العالي زارة و -لمستشفیات الجامعیة ا – والسكان الصحةوزارة  -ب 

  األدویة واألجھزة الطبیة . -
  أو جمعیة الھالل األحمر  : االجتماعيوزارة التضامن  -ج 

 األقمشة ومصنوعاتھا والمصنوعات الجلدیة . -
  : لعلميالعالي والبحث االتعلیم و ، التربیة والتعلیم وزارتيوزارة الثقافة أو  -  د

 الكتب والمجالت والحوامل المسجلة مرئیة أو مسموعة . -
  الجھات الحكومیة المتخصصة : - ھـ

 الكیماویات والمبیدات واألسمدة . -
  الدفاع والداخلیة : وزارتيوزارة المالیة ومصالحھا أو  - و

 األثاث والسیارات . -
  ) ٣١٣مادة ( 

 ھا للدولةتخلى عنھا أصحابھا بقصد التنازل عن ملكیت التيالبضائع  فيیترتب على التصرف 
ابل أو بمق ،  للجھات الحكومیة أو األشخاص االعتباریة العامة أو الجمعیات ذات النفع العام

لضرائب اإلعفاء من الضریبة الجمركیة والضریبة على القیمة المضافة وا ، بدون مقابل 
ة ستیرادیمن القیود اال اإلعفاءنة العامة وكذا والرسوم والمبالغ األخرى المقررة للخزا

  القوانین والقرارات الخاصة باالستیراد . فيالمنصوص علیھا 
ي ف لمصلحةتكبدتھا ا التيوفى جمیع األحوال تتحمل الجھات المتصرف لھا بالنفقات الفعلیة 

  .سبیل تمكین ھذه الجھات من استالم األصناف محل التصرف
  ) ٣١٤مادة ( 

  . البابا البضائع على النحو الوارد بھذ فيالرقابیة قبل التصرف  القیود استیفاءیراعى 
  

  الباب التاسع
  اجلرائم والعقوبات

  ) ٣١٥مادة ( 
 ر تتوليتُشكل لجنة تضم عناصر فنیة وجمركیة وقانونیة وأمنیة یصدر بھا قرار من الوزی

الح اتھا في كل طلب تصدراسة طلبات التصالح في جرائم التھریب الجمركي وتصدر توصی
توصیات وفق تقدیر متوازن یعرض علي الوزیر للنظر في اعتماد ما خلصت إلیھ ال حدهعلي 

  وذلك بعد مراعاة الضوابط التالیة : ، المُشار إلیھا 
ألمن ادرجة خطورة الفعل المؤثم المرتكب بجریمة التھریب الجمركي وتأثیره علي   -أ

 القومي.
 ظروف الجناة من حیث :  -ب

 مرتكبیھا. -
 ما إذا كان لدیھم نزوع إجرامیة أصیلة في سلوكھم من عدمھ. -
 تكرار اعتیاد أفعال التھریب. -

) ٣١٢مادة ( 
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لجمركي تحقیق الردع العام باالقتصاص للدولة عما نالھا من أذي نتیجة التھریب ا  -ج
ً للعدالة والردع الخاص الذي ینصرف أثره مباشرة إلي إصالح الجان  ي تقویماً تحقیقا

  لنشاطھ بما یتفق وأطر المشروعیة.لسلوكھ وضبطاً 
 ع الدعويتقریر ما إذا كانت ھناك عواقب یمكن أن تعود علي مصالح الدولة نتیجة رف  -د

ً إذا ما نسب اتھام التھریب إلي الممثل القان  وني ألحدالجنائیة ضد المتھرب خاصة
ي أو صاداألشخاص االعتباریة وكان یترتب علي ذلك التأثیر علي مجال النشاط االقت

 االستثماري الذي یباشره الشخص االعتباري.
  

  )  ٣١٦مادة (  
لیھا ال یتم السیر في إجراءات تحریك الدعوي الجنائیة في جرائم التھریب المنصوص ع

  لجرائم.ن تلك ابالقانون ضد الوكالء المالحیین إال في الحاالت التي تتحقق فیھا مسئولیتھم ع
  

  )  ٣١٧مادة ( 
ادة ( اإلخاللمع عدم  یس ٦٧بأحكام الم ن رئ رار م انون ، یجوز بق ن الق ة  اإلدارة) م المركزی

ات أو  يالمختص اإلفراج عن البضائع محل جرائم التھریب والمخالف دى ا الت ظ ل لمصلحة تحف
نأثر نزاع أو ضبط بعد سداد قیمة الضریبة الجمركیة و رى الضرائب والرسوم غیرھا م  األخ

م حسب تقدیر المصلحة ، وتسدد ا ا ل ل تلغرامات والتعویضات المستحقة بصفة أمانة م ن مح ك
  كدلیل على الجریمة . ةمصادرة أو مطلوب

ن تت التي وال یجوز حجز البضائع الواردة ضماناً إلستیداء مبالغ الغرامات محل المخالفا قع م
مالحیة كیالت الوالتو ، ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل األخرى أو من یمثلونھم 

ة  ،  ت ھذه  ، والمرخص لھم بالمستودعات العام ا كان ركیین طالم لبضائع اوالمخلصین الجم
لمادة ا ألحكام ویتم مطالبة مرتكب المخالفة بالغرامة المستحقة طبقاً  ، معلوم ومحدد أصحابھا 

  ) من القانون.٧٦(
  ) ٣١٨مادة ( 

ً البالغ المكتوب والمقید  ى  ةبقدة والسافى سجل قید اإلخباریات السریة المعتمیعتبر إرشادا عل
ى  ر إل ؤدى بشكل مباش ة ت ائع تفصیلیة معین دد بأسماء أو أشیاء أو وق كتشاف االضبط المح

  : اآلتیةالجریمة ویحكم اإلرشاد القواعد 
ة المرشد  -أ  الغ بمعرف ا المصلحة كتاب ، أن یتم اإلب ة وسیلة أخري تقبلھ ى إ ، ة أو بأی ل

  الجھة المختصة بالمصلحة أو إلى األجھزة المكلفة بمكافحة التھرب .
ن ن یتضمن اإلرشاد وقائع محددة وأشخاصاً معینین وأنواع المھربات وكمیاتھا ومكاأ -ب 

  .إخفائھا 
 ئحة) من ھذه الال٣١٩(وص علیھ فى المادة عد لذلك المنصأن یقید البالغ بالسجل المُ  -ج 

ة لالم اإلدارةسل أصل البالغ للحفظ بعد التنفیذ أو قبلھ إلى قبل الضبط وأن یر ة ركزی مكافح
حة ة للمكافاإلدارة المركزیالتھرب داخل مظروف مغلق ومختوم وال یفتح إال بمعرفة رئیس 

ع المرشد أ ،  أو من ینوب عنھ حال خلو منصبة ن توقی ة م ھ خالی ا وتنسخ صورة من و م
  یدل على شخصیتھ وترفق بالمحضر .
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شرط من الشروط المنصوص علیھا في البنود صھ إذا تم الضبط بناء على إرشاد ینق -د 
  الضبط . یتناسب مع دور المرشد فى اإلرشادیجوز منح المرشد مبلغاً من نصیب  السابقة

  لوارد بعبارات عامة .ال یلتفت إلى اإلرشاد ا -ھـ 
اقعة لحة أو المختصین بضبط الولبالغات المقدمة من العاملین بالمصال یعتبر إرشاد ا -و 

  أو اإلدارات المكلفة بمكافحة التھریب.
مرشد وتحاط إجراءات لوسیط وتصرف مباشرة باسم ال اإلرشادال تصرف مكافأة  -ز 

  الصرف بسریة بالغة .
سجل قید أوال بال الذي باإلرشادعن واقعة واحدة فال یعتد إال  إذا تعددت البالغات -ح 

  . من ھذه المادة )جالمنوه عنھ بالبند رقم (
  

  ) ٣١٩مادة ( 
یس عرفة رئعد سجل سرى للغایة فى كل منطقة جمركیة بالمصلحة لقید اإلخباریات ویمسك بمیُ 

قع یكى ویوتوماتوتص ، ویرقم الدفتر بخاتم ترقیم االمركزیة المخ اإلدارةالقطاع أو رئیس 
لحة على كل صفحة منھ مدیر عام مكافحة التھرب المختص ، ویجوز بقرار من رئیس المص

للقید  إنشاء سجالت أخرى بالمناطق النائیة ، ویصدر رئیس المصلحة التعلیمات المنظمة
  . اإلخباریاتبسجالت 

جل لغیر ھذا السبأیة معلومات أو بیانات مدونة ب اإلدالءحال من األحوال  بأيوال یجوز 
ین ھذه ون من بالعاملین المختصین بالتنفیذ وبمعرفة المدیر العام المختص شخصیاً على أال یك

  سم المرشد.االبیانات أو المعلومات 
  

  ) ٣٢٠مادة ( 
نة ات اللجتشكل لجنة لتوزیع حصیلة الغرامات والتعویضات بقرار من الوزیر ، وتعتمد قرار

  الحالة الواحدة . فيجنیھ  آالفالغ الموزعة عشرة من الوزیر إذا تجاوزت المب
ت ذا جاوزویجب عرض مشروع قرار التوزیع بالنسبة لقضایا اإلرشاد على الوزیر لالعتماد إ

  الحالة الواحدة. فيجنیھ  آالفالمبالغ الموزعة عشرة 
  .الوزیرویتم تقریر مكافآت أعضاء لجنة التوزیع بقرار من 

  
  ) ٣٢١مادة ( 

أدى  الذيشتبھ ) من القانون مكتشف الواقعة أو الم٨٢حكم المادة ( في للواقعة ضابطاً عتبر یُ 
ومحرر  اشتباھھ إلى ضبط الواقعة ، وكذلك مؤید االشتباه ومن یقوم فعال بضبط الواقعة

  محضر الضبط.
عة عد من الضابطین الرئیس أو الرؤساء المختصین الذین عرضت علیھم ظروف الواقویُ 

  ریة.الس اریةاإلخبإجراءات الضبط كتابة أو شفاھة أو من اعتمد  اتخاذالموافقة على  فأصدروا
  

  ) ٣٢٢مادة ( 
ملیة ع في) من القانون كل من ساعد الضابطین ٨٢حكم المادة ( فيیعتبر من المعاونین 

 ، لرسمیةاموقع العمل وقت الضبط طبقاً لكشوف توزیع العمل  فيالضبط أو اكتشاف الجریمة 
  أن یكون جھده  واسمھ ثابت بمحضر الضبط . على

ً لإلجراءات  اً ال مباشرحكم ذات المادة كل من یؤدى أعماال متصلة اتصا فيویعتبر مستوفیا
  بموضوع الجریمة ویكون جھده واسمھ ثابتاً بملف القضیة وكذا لجنة التوزیع.
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  الباب العاشر

  ختامية أحكام
  الفصل األول
  إلكرتونياً  املؤمنةتبادل املعلومات والبيانات 

  ) ٣٢٣مادة ( 
یجوز تبادل المعلومات والبیانات والمستندات والمراسالت المؤمنة الكترونیا بین المصلحة 

تفاق اوالجھات التابعة للدولة أو الجھات الخارجیة المبرم بینھا وبین جمھوریة مصر العربیة 
 -XMLالحدیثة والمؤمنة مثل رسائل  االلكترونیةیسمح بذلك بالطرق  معتمد أو بروتوكول

EDI   على آلیتھا وكذا البیانات المطلوب  االتفاقیجب  والتي األحدثأو بالطرق االلكترونیة
ً علیھا ومؤمنة بالتوقیع  إرسالھا أو استقبالھا من خالل خدمات إلكترونیة متفق علیھا مصدقا

  .  اإلثباتة األصل فى لیكون لھا حجی اإللكتروني
یع ا بالتوقعلیھ لمتعاملین مع المصلحة تقدیم البیانات والمستندات الكترونیا مصدقااوعلى 

  .  المصلحة عن بدء تفعیل الخدمة إعالنالخاص بھم بمجرد  االلكتروني
رھا من وتحتفظ المصلحة بصور البیانات الجمركیة والمستندات والسجالت والمراسالت وغی

  .أعواملمدة خمسة  ةااللكترونیالوثائق 
  ) ٣٢٤مادة ( 

لى عستندات یكون تاریخ استالم المستندات والمعلومات االلكترونیة ھو تاریخ قبول تلك الم
لمواعید االم من خادم تلك الجھة وتسرى شریطة ورود رسالة تأكید است االلكترونيالوسیط 

  القانونیة منذ ذلك التاریخ. اآلثاروكافة 
  ) ٣٢٥مادة  ( 

ت ي لشھادامنظومة التبادل اإللكترون اكتمالستمر العمل بشھادات المنشأ الورقیة لحین یُ 
    المنشأ التي تكفل التحقق من ھذه الشھادات.

  ) ٣٢٦مادة ( 
تمع لة بالمجبین الجھات المختلفة ذات الص تبروتوكوال إبرامیكون تبادل البیانات من خالل 

مختلفة لجھات التبادلھا بین ا التي یجوزوالمصلحة یتم االتفاق بموجبھ على البیانات  التجاري
ة الربط اآللي مع النظام الممیكن للمصلحیر الحكومیة) على أن تكون عملیة غ –(الحكومیة 

ت ز البیانالمرك االلكترونيللحكومة المصریة والتنسیق فى الربط  القومي الرقميمن المحول 
 لشبكيایقة الربط وحال تعذر ذلك یتم االلتزام بطر ، الخاص بالدولة  اإلداریةالموحد بالعاصمة 

فیة دة الكاالمحددة من اإلدارة المختصة بالمصلحة ، مع مراعاة بأن یضع رئیس المصلحة الم
م لكامل لنظایتم التفعیل ا لكيوذلك  الرقميالتحول  إعمالبدء فى للجھات غیر الحكومیة بال

  تطبیق النافذة الجمركیة الواحدة .
نات لى البیاالستخدامھ للتصدیق ع االلكترونيوتلتزم الجھات غیر الحكومیة بتفعیل التوقیع 

  المتبادلة مع المصلحة .
ً بتف ً إلكترونیا  اوظفیھلم رونياإللكتعیل التوقیع وتلتزم الجھات الحكومیة التى تمتلك نظاما

وفى  ،علیھا  للتصدیق على البیانات المتبادلة مع المصلحة وفق اآللیات اإللكترونیة المتفق
ع ى البضائیلتزم نظام النافذة الواحدة الخاص بالتخلیص عل إلكترونيحالة عدم وجود نظام 

ام تم استخدیالالزمة على أن الجمركیة بتوفیر أجھزة إلكترونیة إلمداد المصلحة بالبیانات 
  .لموظف الجھة من خالل تلك الواجھة اإللكترونيالتوقیع 

  
  ) ٣٢٧مادة ( 

في  المنصوص علیھاالحجیة  اإللیكترونيالصورة المأخوذة من الوسیط  الكتسابیشترط 
نھ ھذه الصورة متتوافر في النظام المأخوذة ) من القانون أن  ٨٣المادة ( الفقرة الثالثة من 

ر وزیر یھ وقراالشروط واألحكام المنصوص علیھا بقانون تنظیم التوقیع اإللكتروني المُشار إل
  .٢٠٢٠لسنة  ٣٦١االتصاالت وتكنولوجیا المعلومات رقم 

١٢٩ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  الفصل الثاني
  نظام إدارة املخاطر

  ) ٣٢٨ مادة (
ة المخاطر یم مخاطر الشحنة المسجلة  تتولي إدارة أنظم اً بالمصلحة تقی اً لنوإلكترونی ام فق ظ

بق  ات المس جیل البیان حناتتس ات ذات الص ،  ACI للش ع الجھ یق م ولي التنس ا تت لة كم
  للوصول إلي منظومة المخاطر الشاملة.

  ) ٣٢٩مادة ( 
اً  اإلفراجبالمصلحة تحدید مسارات  تتولي إدارة أنظمة المخاطر ا ل إلكترونی اییر طبق جردة ممع

ةتقوم بتغذیتھا بالحواسب  د مسارات  اآللی راجلتحدی ة  اإلف ابقة والالحق يالجمر راجلإلفالس  ك
   .( االستیراد والتصدیر والعبور للبضائع والركاب )  اإلمدادلكل عناصر سلسلة 

  ) ٣٣٠مادة ( 
 إالھا عن عالناإلالمخاطر بالمصلحة سریة تماما ، وال یتم  نظام إدارةتعتبر معلومات ومعاییر 

  بالقدر الالزم بالتنسیق مع إدارة أنظمة المخاطر بالمصلحة  .
  ) ٣٣١مادة ( 

عاییر نظم وفقا لم إلكترونیاً  السابق تحدیدھا اإلفراجبمسارات التنفیذیة المواقع الجمركیة  تلتزم
  .المخاطر

وز  ع المسار إالوال یج ب أسبابب رف ة و موج ررةجدی ام مب دیر الع ة الم د موافق رك  وبع للجم
ذلك وو ، المختص  ل المخصص ل ي الحق ع المسار ف ا تخطرتسجل أسباب رف ة إدارة أنظ بھ م

  شئونھا فیما یختص بالتغذیة المرتدة . إلعمالالمخاطر بالمصلحة  
  

  ) ٣٣٢مادة ( 
تحداث مسارات  للمصلحة من خالل نظام إدارة المخاطر ى اس راجالحق ف ات  أو إف  خرىأدرج

  . المصلحةتراھا  التيداخل المسار الواحد بما یتفق مع التطورات المستقبلیة 
  

  ) ٣٣٣مادة ( 
مات ا المعلولتكنولوجیالمركزیة  اإلدارةتتولى إدارة أنظمة المخاطر بالمصلحة بالتنسیق مع 

  مع : االلكترونيتفعیل الربط  واالتصاالت بالمصلحة
ل الجمركیة والمؤسسات والمنظمات الخارجیة ذات الصلة بالعم اإلدارات جمیع  -أ

ما فاقیات بمثل منظمة الجمارك العالمیة ومنظمة التجارة الدولیة ودول االت الجمركي
  ات الصلة.من الجھات ذ المعتمد وغیرھا االقتصاديفیھا االتفاقیات الخاصة بالمشغل 

بصفة و ،  الجمركيلصلة بالعمل الجھات والمصالح والوزارات الداخلیة ذات ا جمیع  -ب
 ، ناعة والصوزارة التجارة و ،  المصریة مصلحة الضرائبو ، وزارة الداخلیة  خاصة

 .جھاز الكسب غیر المشروع و ،  المدنيوزارة الطیران و
 ،  دياالقتصاالمركزیة للمشغل  اإلدارة بصفة خاصةداخل المصلحة  اإلدارات جمیع  -ج

 ،  ن القانونیةالمركزیة للشئو واإلدارة ،  الجمركيالمركزیة لمكافحة التھرب  واإلدارة
العامة  دارةواإل ،  الدوليالمركزیة للتعاون  واإلدارة ،  لإلحصاءالمركزیة  واإلدارة

 .للمراجعة الالحقة

١٣٠ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  ) ٣٣٤مادة ( 
ادة خاطر لالستفالمباإلدارة مع نظم  اآلليالمعنیة داخل المصلحة بالربط  اإلدارات جمیعتلتزم 

ً  أعمالھامن نتائج   أو ،  ر رقم التعاملمع االلتزام بذك ، یدویا فى حالة تعذر ذلك  أوإلكترونیا
ة فى والواقع مركيالج) ورقم البیان األفراد أورقم جواز السفر (للمتعاملین  أو ،  القوميالرقم 

  : الحاالت التالیة (على سبیل المثال ال الحصر)
  المحاكم . أمامما زالت منظورة  التيمتداولة القضایا ال  -أ

 تم الفصل فیھا نھائیا . التيالقضایا    -ب
 ایجابیة فور التحقق منھا . أوسلبیة  ھنتائج المعلومات االستخباراتی   -ج
 صدور قرار التصالح . أووالتصالحات فور تحریرھا  الجمركيمحاضر التھرب    -د
 أور حریر محضتعلى عدم االلتزام ( األثرتقاریر المراجعة الالحقة موضحا بھا    -ه

 .مع ذكره) أخرعدم التزام  أومناقضة 
 المعتمد. االقتصاديلعمالء المشغل  النھائي أوالمؤقت  اإلیقاف  - و
 المعتمد . االقتصاديمخالفات عمالء المشغل    - ز
 ركزیة لشئونالم اإلدارةللمتعاملین مع الجمارك من  النھائي أوالمؤقت  اإلیقافحاالت   -ح

 . التجاري المجتمع
 . األحمرالمسار  إلى األخضررفع المسار  أسباب  -ط
 اإلعفاءات.مثل خرق حظر  الجمركيذات الصلة بالعمل  أخرىتقاریر  أي   -ك

  
  ) ٣٣٥مادة ( 

 إدارةات المعتمد من خالل نظم وتطبیق االقتصاديتمنح الممیزات المقررة لعمالء المشغل 
  مد .  المعت االقتصاديخاصة بعمالء المشغل إلكترونیة  إفراجالمخاطر من خالل مسارات 

  
  الفصل الثالث

  وسائل نقل خمتلفة باستخدامنقل البضائع 
  ) ٣٣٦مادة ( 

ل  ائع النق ى بض ق عل دوليیطب ائط  ال دد الوس اممتع ام  أحك د نظ اوقواع ائع الع برة البض
د  أالبالقانون ، ویجب  ةالوارد (الترانزیت) ع والتقیی ك البضائع للمن یش وتخضع تل د عالتفت ن

ذلك  المصلحةتراھا  التيفى حاالت الضرورة  إالنقاط الدخول والخروج ،  االت مالزمة ل ل ح ث
والاألالصحة العامة ، ویجب فى كل  أووالنظام العام  باألمن اإلخالل أواالشتباه  ر  ح ك تتمری ل

  . باألشعةالفحص  أجھزةالرسائل على 
  ) ٣٣٧( مادة 

دد الوسائط  ل متع د النق ى متعھ دم للمصلحة سند الشحن للبضاعة موضح أنیجب عل ھ یق ا ب
ث خطورتو ، عالمتھا الرئیسیة و ، القیمة الكاملة للبضائع  ا نوع البضاعة من حی ي ، ھ  والت

 ائیة للبضائعوجھة الوصول النھو ، عدد الطرود والوزن و ، الحقیقیة  بأسمائھایجب كتابتھا 
لو ،  د النق ھ و اسم متعھ ھ وعنوان ان عمل ھإاسم المرسل و ،  خط سیر البضاعةو ، مك  ،  لی
لم البضاعة و لیم وتس ان تس اریخ و ، مك ان وت ل   إصدارمك ع متعھو ، سند النق ل توقی د النق

  .متعدد الوسائط

١٣١ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  ) ٣٣٨مادة ( 
لبالد اور داخل یتم السماح لھا بالمر فى حالة نقل بضائع خطرة بنظام النقل متعدد الوسائط ال

رطة مع المختصة ویتم نقلھا فى حراسة الش األمنیةبعد الحصول على موافقة الجھات  إال
  على نفقة متعھد النقل . األمنیةااللتزام بكافة االشتراطات 

 نیةاألمطات یتم اتخاذ كافة االشترا إلیھاوفى حالة كون جمھوریة مصر العربیة جھة الوصول 
ظام ن أيعنھا تحت  اإلفراجھذا الشأن لتخزینھا حتى یتم  فيبمعرفة الجھات المختصة 

  المنظمة . األخرىبالقوانین  اإلخاللوذلك دون  جمركي
  

  ) ٣٣٩مادة (  
ى تحفظ علحالة عدم التزام متعھد النقل بخط السیر المحدد لھ من قبل المصلحة یتم ال في

م بعد تقدی إالعنھا  اإلفراجذوى االختصاص وال یتم  األمنرجال  أوالبضاعة من قبل المصلحة 
  .الوزیر أو من یفوضھیقبلھ عذر 

ـــئمتعدد الوسا الدوليال یسمح للبضائع المنقولة بنظام النقل  األحوالوفى جمیع  لمرور ط باـ
  الشأن . ھذا فيبعد التعھد بااللتزام بكافة القوانین المعمول بھا  إالدخول البالد  أو
  

  الفصل الرابع
  املُعتمد االقتصادياملُشغل 

  ) ٣٤٠مادة ( 
لتجارة سلسلة إمداد ا فيطرف مشارك  أليمصلحة صفة المشغل االقتصادي المعتمد التمنح 

في أنشطة  ویشارك في سیاق عملھ ، خدمیا أو تجاریا أو صناعیا نشاطھ كان الدولیة ، سواء
رقم بیقدم منھ ، وطبقا لنشاطھ المدون یغطیھا التشریع الجمركي وذلك بناء على طلب 

ن قرار م التسجیل الضریبي والكائن بجمھوریة مصر العربیة ، ویصدر بنموذج طلب االعتماد
  رئیس المصلحة.

  ) ٣٤١مادة ( 
  : اآلتیینالتصنیفین  ألحدالمعتمد وفقا  االقتصاديیتم منح صفة المشغل 

ییر مشغل اقتصادي مستوف للمعاالقائمة الفضیة (تبسیطات جمركیة) : وتشمل كل   -أ
 من ھذه الالئحة وشروطھا )٣٤٢(المادة  في) حتى (ز) المنصوص علیھا أمن (

یسیرات ونموذج استبیان التقییم الذاتي ویتمتع بموجبھا المُشغل االقتصادي بالت
 الجمركیة الخاصة بتلك القائمة . 

اییر من اقتصادي مستوف للمع) : وتشمل كل مشغل واألمنالقائمة الذھبیة (السالمة   -ب
موذج من ھذه الالئحة وشروطھا ون )٣٤٢(المادة  في) حتى (ح) المنصوص علیھا أ(

لك لخاصة بتااستبیان التقییم الذاتي ویتمتع بموجبھا المُشغل االقتصادي بالتیسیرات 
  القائمة . 

  ة.ویصدر بنموذج استبیان التقییم الذاتي المُشار إلیھ قرار من رئیس المصلح

١٣٢ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  ) ٣٤٢مادة ( 
 روطالشیكون طالب االعتماد مستوفیا  أنالمعتمد  االقتصاديیشترط لمنح صفة المشغل 

  :اآلتیة
 شكل شركة. االعتمادأن یتخذ طالب   .أ

مُشغل أن یقر باإلطالع علي التشریعات والنماذج والمستندات الخاصة ببرنامج ال  .ب
عتمد الصادرة عن المصلحة. االقتصادي ُ  الم

واعد مخالفة جسیمة أو انتھاكات متكررة للتشریعات الجمركیة والق عدم وجود أي  .ج
 الضریبیة خالل السنوات الثالث السابقة لتاریخ التقدم بطلب االعتماد.

اریخ تجریمة تھریب جمركي خالل السنوات الخمس السابقة على  إدانتھ فيعدم سبق   .د
 .رد إلیھ اعتباره، ما لم یكن قد  التقدم بطلب االعتماد

بما و ، بحسب طبیعة وخصائص النشاط  ،  االقتصادير المالءة المالیة للمشغل توف  .ه
 . بااللتزاماتیحقق الوفاء 

حاسبیة ، السجالت التجاریة ، والم إدارةیكون مطبق النظام رقابة داخلیة یشمل  أن  .و
ابة الرق أحكامواللوجیستیة وفقا للقواعد الجمركیة المعمول بھا ، وبما یحقق 

 یھا.الجمركیة عل
ن ھذه م )٣٤١(فیما یتعلق باالعتماد في القائمة الفضیة المُشار إلیھ في المادة   .ز

ة مباشرة المعاییر العملیة للكفاءة أو المؤھالت المھنیة المرتبطتوفر  الالئحة ،
 محل االعتماد .بالنشاط 

من ھذه  )٣٤١(فیما یتعلق باالعتماد في القائمة الذھبیة المُشار إلیھ في المادة   .ح
ثبت عندما ی الالئحة ، توفر معاییر األمن والسالمة المناسبة ، والتي تعتبر مستوفاة

لیة رید الدومقدم الطلب أنھ یحتفظ بالتدابیر المناسبة لضمان أمن وسالمة سلسلة التو
ل والتعام بما في ذلك مجاالت السالمة المادیة وضوابط الوصول والعملیات اللوجستیة

 لع والموظفین وتحدید شركائھ في العمل.مع أنواع معینة من الس
 

ادھالمنصوص علیھا فى البنود من (أ) إلي (ح) من  الشروطویتم التحقق من استیفاء  ة ذه الم
ار ى االعتببھا قرار من رئیس المصلحة ، على أن یؤخذ ف وفقا للضوابط والنماذج التي یصدر

یما  ادیین ، والس غلین االقتص ددة للمش ائص المح رالخص غیالمش ة الص رة وعات اإلنتاجی
ا یتعل اییر والشروط خاصة م ك المع دة والمتوسطة الناشئة وذلك عند فحص استیفاء تل ق بم

  .مزاولة النشاط

١٣٣ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  ) ٣٤٣مادة ( 
وفقا  ليالتادول المعتمد بالمزایا والتیسیرات المقررة والمبینة بالج االقتصاديیتمتع المشغل 

  المخاطر : إدارةنظم  أساسلنوع القائمة المدرج بھا ، ونوع النشاط ، وعلى 

  المزایــا  م
القائمة 
  الفضیة

القائمة 
  الذھبیة

  أ
فراج التسجیل وكافة مراحل اإلجراءات الجمركیة حتى اإل فيالدور  أولویة
قائمة  بالمراكز اللوجیستیة وذلك من خالل اآلليعلي النظام  تلقائيبشكل 

   .خاصة بالمشغلین االقتصادیین المعتمدین
  

ة تخصیص لجنة جمركیة بالمراكز اللوجستیة إلنھاء اإلجراءات الجمركی  ب
     .اإلفراجالمعتمدین لتسریع إجراءات  االقتصادیینللمشغلین 

فعلى  من خالل تطبیق أقل نسبة فحص األخضرنسبة من المسار  بأكبرالتمتع   ج
      طر.رة المخا) وفقا لنوع القائمة وما تقرره نظم إدا األحمرللرسائل ( المسار 

علي الفحص الف فيحالة خضوع الشحنة للفحص الفعلي التمتع باألولویة  في  د
    (المعاینة الجمركیة) .

 تصادياالقإجراء الفحص الفعلي (المعاینة الجمركیة) بمقر المشغل  أولویة  ھـ
    .اإلفراجالمعتمد بالتنسیق مع جمرك 

ل ( مدیر حساب ) بالبرنامج للتعامل مع ملف المشغ جمركيتخصیص منسق   و
    االقتصادي المعتمد ومتابعة تعامالتھ ومده بالمنشورات.

فة المعتمدین إلمدادھم بكا االقتصادیینشغلین عقد دورات لتثقیف المُ   ز
    الجمركي.التطورات والتغیرات ذات الصلة بالعمل 

حل المواقع الجمركیة للتواصل ل فيتخصیص منسق عملیات تابع للبرنامج   ح
    .المعتمد بمزایا البرنامج االقتصاديالمشاكل ومتابعة تمتع المشغل 

ل عن الشحنات بعد مواعید العم لإلفراجالجمركیة  اإلجراءاتاستكمال   ط
    الرسمیة.

  ي
مشغل استعمال شعار(ال إمكانیةاالستفادة من المزایا غیر المباشرة مثل 

وثقة  المعتمد)على مستندات المشغل المعتمد مما یضیف مصداقیة االقتصادي
  . األخرىفى تعامالتھ مع الشركاء التجاریین والجھات الحكومیة 

  

  ك
 واالكتفاء االقتضاءتقلیص عملیات المعاینة والفحوصات المادیة حسب 

تحقق فاقیة الحالة تطبیق االتفاقیات ما لم تشترط االت فيبالمراجعة المستندیة 
  من المنشأ على البضاعة.

  

  ل
ومیة الخاصة بالجھات الحك اإلجراءاتالتمتع بمعاملة تفضیلیة فیما یخص 

لك مع ت إبرامھایتم  التيالتعاون  تبروتوكوالضوء  فيالمعنیة  األخرى
  الجھات .

   

  م
ادي االقتص التمتع بالمزایا الناتجة عن اتفاقیات االعتراف المتبادل بالمشغل

ركیة رات الجممتعددة األطراف) والتي یتم إبرامھا مع اإلدا أوالمعتمد (ثنائیة 
  ثل.مبدأ المعاملة بالم أساستلك االتفاقیات وعلى  في األعضاءبالدول 
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مشغل رنامج البالمعتمد وحده الحق في االستفادة من المزایا التي یمنحھا  االقتصاديوللمشغل 
  تطبقھ المصلحة . الذياالقتصادي المعتمد 

اف االعتر اتفاقیات إطارویتم منح المزایا الناتجة عن صفة المشغل االقتصادي المعتمد في 
رج اإلقلیم قالیم خافي بلدان أو أ اعتمادھمالمتبادل بالمشغلین االقتصادیین المعتمدین الذین تم 

دة ت المحدالجمركي لجمھوریة مصر العربیة ، والذین یستوفون الشروط ویلتزمون بااللتزاما
مات تلك االلتزاالشروط و تعادل تلك أنفي التشریعات ذات الصلة لتلك البلدان أو األقالیم على 

على أن و ،  المفروضة على نظرائھم المقیمین في اإلقلیم الجمركي لجمھوریة مصر العربیة
  تمنح المزایا على أساس مبدأ المعاملة بالمثل.

لمعتمدین اللمشغلین االقتصادیین  إضافیةمنح مزایا  الوزیر أو من یفوضھویجوز بقرار من 
 المتاحة. لإلمكاناتوفقا 

  
  ) ٣٤٤( مادة 

یم یان التقیالمعتمد مرفقا بھ نموذج استب االقتصاديبرنامج المشغل  فيیقدم طلب االعتماد 
  ط .الذاتي وجمیع البیانات والمستندات المؤیدة لھ وفقا لنوع الصفة وطبیعة النشا

يالمختصة  اإلدارةوتتولى  ھ ، وال ف ة ب ب والمستندات المرفق امج فحص الطل ن البرن تحقق م
ادة ( ا بالم ار إلیھ ك ) من ھذه الال٣٤٢استیفاء المعاییر والضوابط والشروط المُش ة ، وذل ئح

بة ، ات المطلوالطلب غیر مستوف للبیانات والمستند أنتبین  فإذاوفقا لنوع الصفة والنشاط ، 
تم  اری ى إخط اب موص ب بخط دم الطل ول  مق م الوص ھ بعل ي ال أوعلی د اإللكترون تیفاء بالبری س

ھ اإلخطارالمطلوب خالل خمسة عشر یوما من تاریخ وصول  اعس  ،  إلی ة تق ي حال دم موف ق
مماثلة  منحھ مدةبتلك المدة یخطر  انتھاءالطلب عن تقدیم البیانات أو المستندات المطلوبة بعد 

تم إخ ھاءانتالمطلوب وفي حال  الستیفاءكمھلة نھائیة  ھ ی اون من ة دون تع ار المُشالمھل غل ط
  .برفض الطلب لعدم الجدیة

امج  اإلدارةتتولى  ى البرن ات  إعدادالمختصة ف ص ودراسة الطلب ر بنتیجة فح ة ، اتقری لمقدم
ا  وص علیھ ة المنص ى اللجن ھ عل يوعرض ادة ( ف ا٣٤٥الم ع مراع ة ، م ذه الالئح ن ھ ة ) م

راءاتمعلومات یتم الحصول علیھا بشأن  أیةااللتزام بالحفاظ على سریة  ق الطلب إج  والتحق
  التى قدمت من اجلھا . األغراضفى  إالواالعتماد ، وال یجوز استخدامھا 

  
  ) ٣٤٥( مادة 

لمركزیة ا اإلدارةالمعتمد برئاسة رئیس  االقتصاديتشكل بالمصلحة لجنة لمنح صفة المشغل 
  المعتمد ، وعضویة كل من : االقتصاديللمشغل 
  المعتمد . تصادياالقالمركزیة للمشغل  باإلدارةمدیر عام العمالء  -أ

  المعتمد   قتصادياالالمركزیة للمشغل  باإلدارةمدیر عام االلتزام  -ب
  المعتمد . قتصادياالالمركزیة للمشغل  باإلدارةمدیر عام العملیات  -ج
  المعتمد . دياالقتصاالمركزیة للمشغل  دارةباإلمدیر عام المتابعة والتقییم  -د
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لتصویت ، ایكون لھ حق  أن، دون  أعمالھا أداء فيتستعین بمن تراه لمعاونتھا  أنوللجنة 
 ویكون للجنة مقرر یختاره رئیس اللجنة .

 االعتماد طلبات فيمن ھذه المادة بالنظر  األولىالفقرة  فيوتختص اللجنة المنصوص علیھا 
 التي ءاإللغاالتفعیل ، وكذلك توصیات  وإعادةالمؤقت  اإلیقاف، وتوصیات  البرنامج في

ة ذلك بدعوالمختصة في البرنامج ، وتجتمع اللجنة بصفة شھریة ، و اإلدارةتعرض علیھا من 
  من رئیسھا.

 بأسبافر ولغرض تطبیق مبدأ حق االستماع ، یتم التواصل مع المشغل االقتصادي في حال تو
 راتھ .قرار في غیر صالحھ من اللجنة وذلك لتحدید موعد معھ لعرض مبر إصدار إلىتؤدي 

ما من ن یویوتُصدر اللجنة قراراتھا بمنح الصفة (االعتماد) أو الرفض خالل مائة وعشر
 ما .الثین یومبررة بما ال یجاوز ث ألسبابتاریخ تقدیم الطلب ، ویجوز للجنة مد ھذه المدة 

ھم رئیس یكون من بین أنعلى  األقلعلى  األعضاءجنة حضور ثلثي ویشترط لصحة انعقاد الل
نب جح الجایر األصواتاللجنة ، وتصدر اللجنة قراراتھا بأغلبیة الحضور ، وفى حالة تساوى 

 منھ الرئیس . الذي
ب قرار من ینوب عنھ شھادات االعتماد وفقا لنوع القائمة بموج أوویعتمد رئیس اللجنة 

 اللجنة. االعتماد الصادر من
 یوقع أن والقرارات الصادرة ، على اإلجراءاتویحرر عن كل اجتماع للجنة محضر تسجل فیھ 

 وأ إیقافھم نافذا ما لم یت االقتصاديالحضور ، ویبقى اعتماد المشغل  واألعضاءمن رئیسھا 
 . إلغاؤه

  ) ٣٤٦( مادة 
قبة عتماد مرامن تاریخ اال المعتمد بدءاً  االقتصاديبرنامج المشغل  فيالمختصة  اإلدارةعلى 

وفق  اسھاأستم اعتماده على  التيالمعتمد بجمیع المعاییر  االقتصاديمدى التزام المشغل 
ق یوذلك بالتنس منھا ، أليالضوابط التفصیلیة المقررة لذلك ، وتقییمھ للتأكد من عدم مخالفتھ 

 خرىاألكومیة ، وكذا الجھات والھیئات الحالمختصة بالمصلحة  اإلداراتوتبادل المعلومات مع 
قتصادي المخاطر ، ویلتزم المشغل اال إدارة، وذلك عن طریق قاعدة بیانات ممیكنة ونظم 

ھیئات ھات والالمعتمد بتقدیم بیان سنوي بتعامالتھ مع الجمارك وإقراره الضریبي وتلتزم الج
لومات ا بأیة معالبرنامج فور بإخطار بروتوكوالت تعاون بینھا وبین المصلحة ، إبرامالتي یتم 

عتماده تم ا التيمعتمد للمعاییر والضوابط  اقتصاديمشغل  أيعن وجود مخالفات من جانب 
لتشریعات للقوانین واللوائح والقرارات الجمركیة والضریبیة وغیرھا من ا أو أساسھاعلى 

  علومات .ة لتبادل الممنظوم إطارفي  الجمركيذات الصلة بحركة التجارة الدولیة والعمل 
  

  ) ٣٤٧مادة ( 
ُعتمد فيالمختصة  اإلدارةعلى  دة تقییم عملیة إعا إجراء برنامج المُشغل االقتصادي الم

عتمد بشكل  االقتصاديللمشغل  ُ بناء على  –كلما اقتضت الحاجة  أوكل ثالث سنوات  دوريالم
 االمتثاللتحقق من توافر معاییر منح الصفة ومستویات ل –تحلیل المخاطر في البرنامج 

قرات م أولمقر  رأكث أوالمعتمد ، ویجوز عند الحاجة القیام بزیارة میدانیة  االقتصاديللمشغل 
  بعض ھذه المعاییر . أوالمعتمد للتحقق من استیفاء كل  االقتصاديالمشغل 

 مد على انالمعت االقتصاديتقریر مسبب بنتائج عملیات إعادة التقییم للمشغل  إعدادویتم 
  : إلىتوصیاتھ  تنتھي
 تجدید االعتماد بذات القائمة.  -أ

مستویات  أولمعاییر االعتماد  أكثر أوحالة وجود مخالفة  فيالصفة  إلغاء أوتعلیق   -ب
 إعادةئج البرنامج عرض توصیات نتا فيالعام المختص االمتثال ، حیث یتولى المدیر 

 –حة ) من ھذه الالئ٣٤٥المادة ( فيالتقییم مسببة على اللجنة المنصوص علیھا 
  بحسب كل مخالفة.
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  ) ٣٤٨مادة ( 
  : اآلتیة األحوال فيالمعتمد مؤقتا  االقتصاديیتم تعلیق صفة المشغل 

 . المعتمد االقتصاديمن معاییر اعتماد صفة المشغل  أكثر أوبمعیار  اإلخالل  -أ
بھا لجنة مستندات تطل أوبیانات  أیةالمعتمد عن تقدیم  االقتصاديامتناع المشغل    -ب

 )دیر الحساب ( م الجمركيالمنسق  أوالتقییم ،  إعادةلجنة  أوالمراجعة ( التدقیق ) ، 
یات عمل بالمصلحة بشأن المعتمد االقتصاديالمختصة ببرنامج المشغل  باإلدارات

 . ألعمالامباشرة ھذه  أثناءثبوت عدم تجاوبھ  أوالتدقیق والتقییم ومتابعة النشاط 
ء المعتمد طلب تعلیق للصفة لعدم قدرتھ على الوفا االقتصاديتقدیم المشغل   -ج

ة ة عن ثالثھذه الحال فيتزید مدة التعلیق  أالبااللتزامات ومعاییر منح الصفة بشرط 
 . أشھر

 –ح المعتمد ، وذلك لحین التصال االقتصاديضد المشغل  جمركيتحریر محضر ضبط   -د
 بالبراءة . قضائيصدور حكم  أو –حال توفر شروطھ 

 جریمة تھدد امن وسالمة المجتمع . فيالمعتمد  االقتصادياتھام المشغل   -ه
 ة مخلةمسئول الجمارك بالشركة الرتكاب جریم أوالشركة  إدارةاتھام رئیس مجلس    - و

 .واألمانةبالشرف 
تغییر من  أوالمعتمد  االقتصاديكیان المشغل  أو القانونيالشكل  فيتغییر  أي إجراء  - ز

مدرجة  خرىأبیانات  أیة أوالنشاط  أوالعنوان  أوقیاداتھ   أو إدارتھمجلس  أویمثلھ 
عشر  المختصة بتنفیذ البرنامج خالل خمسة اإلدارة إخطارطلب االعتماد دون  في

  التغییر. إجراءیوما من تاریخ 
علیق صفة مسببا بت ) من ھذه الالئحة قراراً ٣٤٥المادة ( المنصوص علیھا فيوتصدر اللجنة 

سري قرار المخاطر ، وی إدارةالمعتمد متضمنا مدة التعلیق وفقا لنظم  االقتصاديالمشغل 
 المعتمد بالقرار . االقتصاديمشغل ال إخطارالتعلیق من تاریخ 

وصى المعتمد بقرار تعلیق صفتھ مؤقتا بموجب خطاب م االقتصاديالمشغل  إخطارویكون 
 بالبرید اإللكتروني. أوعلیھ بعلم الوصول 

 فيیھا المعتمد بعد تحقق اللجنة المنصوص عل االقتصاديتفعیل صفة المشغل  إعادةویتم 
لتعلیق انقضت مدة ا فإذاتعلیق الصفة ،  أسباب إزالةمن ) من ھذا الالئحة ٣٤٥المادة (

ً بخ ، المؤقت دون قیام الشركة بمعالجة تلك األسباب  طاب موصي یتم إنذار الشركة رسمیا
شر خمسة ع علیھ بعلم الوصول أو بالبرید اإللكتروني بإلغاء الصفة وذلك خالل مدة أقصاھا

  یوماً من تاریخ اإلنذار.
  ) ٣٤٩مادة ( 

  : اآلتیة األحوال فيالمعتمد  االقتصاديصفة المشغل  إلغاءیتم 
 الجسیم بمعاییر االعتماد بالبرنامج . أو الجوھري اإلخالل  -أ

ن جریمة تھدد ام في أو جمركيجریمة تھریب  في باإلدانة قضائيصدور حكم   -ب
 وسالمة المجتمع .
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فى كیان  إدماجھ أوتصفیتھ  أونشاطھ  إنھاء أوالمعتمد  االقتصاديالمشغل  إفالس  -ج
 . أخر

تصحیح  وأالمخالفات  أوالمخالفة  أسباب إزالةانقضاء مدة التعلیق المؤقت دون   -د
 فة بسببھا .صتم تعلیق ال التي األوضاعوتوفیق 

بحد  –المعتمد  االقتصاديانقضاء مدة التعلیق المؤقت بناء على طلب المشغل   -ه
 ون التزامھ بمعاییر االعتماد .د –ثالث شھور  أقصى

لشركة مسئول الجمارك با أوالشركة  إدارةرئیس مجلس  بإدانة نھائيصدور حكم   - و
 . واألمانةبارتكاب جریمة مخلة بالشرف 

  امج .اعتماده بالبرن بإلغاءالمعتمد  االقتصاديمن المشغل  رسميتقدیم طلب   - ز
) من ھذه ٣٤٥عد موافقة اللجنة المنصوص علیھا فى المادة (ب –ویصدر رئیس البرنامج 

 االعتماد . بإلغاءمسببا  اً الالئحة قرار
وصى علیھ مبموجب خطاب  اإللغاءالمعتمد بقرار  االقتصاديخطار المشغل إویتولي البرنامج 

 بالبرید اإللكتروني . أوبعلم الوصول 
نامج بعد البر فياالعتماد  إعادةصفتھ طلب  ألغیتالمعتمد الذي  االقتصاديویجوز للمشغل 

ھذه  ) من٣٤٢اعتماده وذلك دون اإلخالل بأحكام المادة ( إلغاءثالث سنوات من تاریخ 
 الالئحة.

  ) ٣٥٠مادة (     
عتمد برئاسة االقتصاديتشكل بالمصلحة لجنة تظلمات خاصة ببرنامج المُشغل  ُ رئیس  الم

  وعضویة كل من : ، المصلحة أو من یفوضھ 
  المركزیة لشئون مكتب رئیس المصلحة . اإلدارةرئیس  -أ 

  المركزیة للشئون القانونیة . اإلدارةرئیس  -ب 
  . التجاريالمركزیة لشئون المجتمع  اإلدارةرئیس  -ج 
ا  أنوللجنة  يتستعین بمن تراه لمعاونتھ ا أداء ف ھ حق  أن، دون  أعمالھ ون ل لتصویت ، ایك

 ویكون للجنة مقرر یختاره الرئیس .
ا  ة المنصوص علیھ يوتختص اللجن رة  ف ىالفق النظر  األول ادة ب ن ھذه الم يم تظل ف ن ال م م

د  االقتصاديبرنامج المشغل  فيقرارات رفض االعتماد  ق ا أوالمعتم رارات تعلی اد ق  أوالعتم
ھ ة  إلغائ ل ثالث ة ك ع اللجن ى  أشھر، وتجتم لعل ى  األق ن رئیسھا ، عل دعوة م دیم ی أنب تم تق

اریخ ال إلىالتظلم  ن ت ا م ین یوم ارلجنة خالل ثالث القرار  اإلخط إذاب ت ھذ ف دة دانقض ون ه الم
 تقدیم تظلم یصبح القرار نھائیا .

تم  التظلم في –صاحب الشأن  إخطاروی ھ ب دة  أيمن  حال تقدم رارات خالل الم ذه الق ن ھ م
امللحضور  –المقررة لذلك  ا لج أم ات المنصوص علیھ ة التظلم ين رة  ف ىالفق ذه  من األول ھ
ذيب المناس األجلوتمكینھ من تقدیم ما یراه من مستندات خالل  أقوالھالمادة لسماع  دده ت ال ح

تطالع رأى  ة اس ى اللجن ذلك ، وعل ة ل ة للمشغل  اإلدارةاللجن اديالمركزی د ا االقتص  يفلمعتم
ر وتصد – األحوالحسب ب –لتقدیم المستندات  األجلمن تاریخ انتھاء  أیامالتظلم خالل عشرة 

دة العشر  أسبوعالتظلم خالل  فياللجنة قرارھا  اء م ن انتھ امم االمشار  أی رار و ألیھ ون ق یك
 ھذا الشأن نھائیا . فيلجنة التظلمات 

نھ أنعلى  األقلعلى  أعضاءویشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور ثالثة  ن بی ون م یس یك م رئ
ا  ة قراراتھ در اللجن ة ، وتص ةاللجن اوى  بأغلبی ة تس ى حال رین ، وف واتالحاض رجح ی األص

 منھ الرئیس . الذيالجانب 
راءاتویحرر عن كل اجتماع محضر یتضمن  ة  اإلج رارات الصادرة عن اللجن ع یوالق ن موق

  الحاضرین . واألعضاءرئیسھا 

١٣٨ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة
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  ) ٣٥١املادة ( 
مصر) ،  AEO  (المعتمد  االقتصاديلبرنامج المشغل  الكترونيعلى المصلحة استخدام نظام 

داده درات  وإم ة والق ریة الالزم الموارد البش اتب ة  واإلمكانی ة والمادی یتیوالتقنی ة اللوجس
ول ات الحص أن طلب ات بش ادل المعلوم زین وتب ن تخ ھ م رة اختصاصاتھ ، وتمكین ى  لمباش عل

شرة مج ، ومباالمعتمد ، وكفالة التیسیرات الممنوحة من خالل البرنا االقتصاديصفة المشغل 
امج ، عتماد بااال وإلغاءالرقابة والتقییم ومتابعة النشاط ، والتعلیق المؤقت للصفة  إعمال لبرن
  یتطلبھا البرنامج . أخرى إجراءات وأیة

ى و ة  اإلداراتعل ة المختص ةالجمركی امج ،  إتاح ة للبرن ات الالزم ع المعلوم ھ وجمی ربط
اذج والنم خباراأللة ، ونشر وتحدیث ذات الص األخرى اإلداریةالكترونیا مع الجھات والھیئات 

يالخاصة بالبرنامج على الموقع  واألنشطة ع وسائل االلكترون ى جمی االتصال  للمصلحة وعل
كة بین الشرا صرأوابشبكة المعلومات الدولیة وغیرھا ، وكذا تعزیز البرنامج فیما یتعلق بدعم 

  المصلحة والقطاع الخاص .
  الفصل اخلامس
  املوانئ اجلافة

  ) ٣٥٢(  مادة
ریة علي أو الب تسرى كافة األحكام والقواعد واإلجراءات المقررة بالموانئ البحریة أو الجویة

  المیناء الجاف وذلك فیما لم یرد بشأنھ نص خاص بالقانون وھذه الالئحة.
  ) ٣٥٣مادة ( 

ً ألحكام التخلیص المسبق  ھذه بردة لواایجوز معاملة البضائع الواردة بالموانئ الجافة وفقا
  الالئحة .

ُنقل البضائع من الدوائر الجمركیة إلي الموانئ الجافة أو العكس أو فیما ب انئ الجافة ین المووت
  لالئحة.اوبعضھا وفقاً للشروط واألحكام والقواعد واإلجراءات والضمانات الواردة بھذه 

  
  ) ٣٥٤مادة ( 

 أو نقص أو مسئوال عن كل فقد الناقلیكون فیما یخص نقل البضائع من والي الموانئ الجافة 
ام  ف األخت ة أو تل ا النھائی ولھا لوجھتھ دم وص اعة أو ع ى البض دیل ف التب ة الجمرك أو األقف ی

  بمسئولیة مالك البضاعة. اإلخاللالعبث بھا  دون السیول أو أو اإللكترونیة 
  

  ) ٣٥٥مادة ( 
ُكتفي بعرض   x-rayباألشعةالفحص  ھزةالواردة برسم الموانئ الجافة علي أج البضائع ی

یة جھات الرقاببعد موافقة العلى الحاویات أو الطرود  األختام واألقفالو السیول سالمةبشرط 
  بالمیناء الجاف. اإلجراءات باقيتتم  أنعلى أو األمنیة المختصة 

  
  )٣٥٦مادة (

الوصول  ء) من ھذه الالئحة یعتبر المیناء الجاف ھو مینا٣٥٥دون اإلخالل بحكم المادة (
ي عن النھائ األول الستیفاء القواعد االستیرادیة والرقابیة وجھات العرض الالزمة لإلفراج

  البضائع بعد موافقة ھذه الجھات.
  

  ) ٣٥٧مادة ( 
خزین الموانئ الجافة ألحكام التبتخضع الساحات ومحطات الحاویات والمخازن المنشأة 

  بالفصل الثالث من الباب الخامس من ھذه الالئحة. الواردةالمؤقت 
لف أو قابلة للتلبضائع البالنسبة لشھرین أما بالمخازن المؤقتة ھذه وتحدد مدة بقاء البضائع ب

مد م لصالح العاا لدواعيویجوز  ، النقصان فال یجوز إبقاؤھا إال للمدة التي تسمح بھا حالتھا 
  .یفوضھالوزیر أو من بموافقة  ھذه المدة

١٣٩ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة
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  )٣٥٨مادة (
اء مستودعات ) من ھذه الالئحة یجوز إلدارة المیناء الجاف إنش٣٥٧استثناء من حكم المادة (

صة ات الخاجمركیة داخل المیناء الجاف ویطبق بشأنھا األحكام والشروط والقواعد واإلجراء
  .الالئحةبالمستودعات الجمركیة الواردة بالفصل الثاني من الباب الخامس من ھذه 

ن الدخان ، ویكون تخزیسنة مدة ال تزید على ب بھذه المستودعاتتحدد مدة بقاء البضائع و
 فيویجوز   ،من تاریخ التخزین عند الورود  بدءاً بالمخازن المتخصصة لمدة ال تجاوز سنتین 

  .ھالوزیر أو من یفوضالمدة بموافقة  ھذه مدیقتضیھا الصالح العام  التياألحوال 
  

  )٣٥٩ مادة (
دیم یشترط للترخیص بمزاولة نشاط التخزین للبضائع الواردة داخل المیناء الجاف تق

  الضمانات المقررة بھذه الالئحة.
  )٣٦٠مادة (

ً لنوع البضائع المُ  ینھا زمع تخزیحدد ترخیص إنشاء المستودع الجمركي بالمیناء الجاف وفقا
ك من والیجوز تخزین بضائع بخالف المُرخص بھا إال بعد الحصول علي ترخیص بذل ، فیھ

  المصلحة.
  )٣٦١مادة (

دع مة المستوتخذ االحتیاطیات الالزمة للمحافظة علي سالتأن على الجھة المستغلة للمستودع 
ألدوات المواد وا، وبصفة خاصة تزوید المستودع ب وتأمینھ تأمیناً كامالً  بھوالبضائع المودعة 

اللتزام قة مع اواألجھزة الالزمة إلطفاء الحریق وكذا أجھزة اإلنذار المبكر عن الحریق والسر
  . زةاألجھك واستخدام تل الوعيبتزوید العاملین بالمستودع بالدورات الالزمة للحمایة ورفع 

ً إعداد الحجرات الالزمة لمكا اوعلیھ سائل مناسب وو، وتزویدھا باألثاث ال تب الموظفینأیضا
  .ضائع، وتوفیر وسیلة االنتقال والساحات والمعدات الالزمة  لمعاینة الب االتصاالت

  )٣٦٢مادة (
 اتدعیجب الحصول علي ترخیص من الجمرك المختص قبل إجراء العملیات التالیة بالمستو

فى  لك تغییرأال یترتب على أي من ذوبشرط  ة أو الخاصة المقامة داخل الموانئ الجافةالعام
  فئة التعریفة الجمركیة عند اإلفراج عنھا لداخل البالد :

ت األجنبیة بأخرى أجنبیة أو محلیة بقصد إعادة التصدیر فقط مزج المنتجا -أ 
ویشترط فى ھذه الحالة وضع عالمات خاصة على الغالفات وتخصیص مكان 

  مستقل لھا .
اء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتھا وإجراء لفة والنقل من وعنزع ووضع األغ -ب 

ھیل یراد منھا صیانة المنتجات أو تحسین مظھرھا أو تس التيجمیع األعمال 
  تصریفھا.

ذه ھولي من و(ب) من الفقرة األ ، وال یجوز إجراء العملیات المنصوص علیھا في البندین (أ)
  المادة علي المنتجات الغذائیة إال بموافقة الجھة الرقابیة المختصة.

دعات ویجوز إلدارة المیناء الجاف بعد الحصول علي ترخیص من المصلحة السماح للمستو
  ئع.الالزمة الحتواء البضا واألوعیةوتنظیف الحاویات  العامة بمزاولة نشاط إصالح

 جراءاتلإل المنصوص علیھا في الفقرات السابقة لعملیاتلمواد المحلیة الالزمة وتخضع ال
ارج ردة من الختخضع اآلالت األجنبیة المستوكما ،  المقررة بالنسبة للبضائع المعدة للتصدیر

  لواردة .اشأن البضائع  فيلإلجراءات المقررة  بھذه المادة والالزمة للعملیات المذكورة

١٤٠ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة
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  )٣٦٣مادة (
 ودعة فيتؤدي الضریبة الجمركیة وغیرھا من الضرائب والرسوم المستحقة علي البضائع الم

ً لألحكا وط م والشرالمستودعات الجمركیة بالمیناء الجاف عند اإلفراج النھائي عنھا وفقا
  والضوابط واإلجراءات المقررة بالقانون وھذه الالئحة.

في  جافةالمقامة بالموانئ ال لمستودعاتعن البضائع المودعة فى ا اإلفراجیجوز تجزئة و
 صــلمختاة ــس اإلدارة المركزیــیجوز زیادتھا ألسباب مبررة بموافقة رئی مرات ست حدود

 ولیصة معالمتبعة فى حالة تجزئة الب لإلجراءاتوفقا  بما الیجاوز ثالث مرات أخري وذلك
  ختلفین.  واحد عن البضائع المودعة بمستودعین م جمركيببیان   اإلفراجمراعاة عدم جواز 

  
  )٣٦٤مادة (

المیناء  م داخلالمقا للمصلحة عند انتھاء مھلة اإلیداع أن تبیع البضائع المودعة فى المستودع
ب الضرائ نمالضریبة الجمركیة وغیرھا إذا لم یقم أصحابھا بإعادة تصدیرھا أو سداد  الجاف

لھ  المرخص فراج عنھا ، ویتم البیع بعد شھر من تاریخ إخطاروالرسوم المستحقة علیھا واإل
أو  بعلم الوصول باستغالل المستودع على العنوان الوارد بالترخیص بخطاب موصى علیھ

ن الضرائب مالضریبة الجمركیة وغیرھا وتودع حصیلة البیع بعد خصم  ، بالبرید اإللكتروني 
،  والنفقات فى حساب أمانة لدى المصلحة لتسلیمھ ألصحاب الشأن والرسوم المستحقة

  ویسقط الحق فى المطالبة بھ بعد خمس سنوات من تاریخ البیع . 
رك للجم ليتفصیإرسال بیان وتلتزم الجھة المستغلة للمستودع المقام داخل المیناء الجاف ب

لقانونیة انتھت المدة ا تيال التي یظھر علیھا عالمات الفساد أو تلك عن الطرودالمختص 
رقم  علىن ھذا البیاأن یشتمل ویجب  ،  لبقائھا بالمستودع خالل أسبوع من تاریخ االنتھاء

اسم صاحب و ، المشمولو ،  العددو ، الوزن و ، رقم الطریق و ، رقم التخزین و ، البولیصة 
  مرفق بھ صورة إخطارات أصحاب الشأن وصور البوالص األصلیة. ،  الشأن

   .لتخزین اوعلى الجمرك المختص متابعة مدد المھمل القانونیة وصالحیة البضاعة من تاریخ 
 وجود مندوب المستودع وتحزم بالسلك فيبكشف الطرود المختص  ویقوم جمرك الوارد

  .الجمركيوالرصاص 
ات ود فراغیتم إخطار إدارة البیوع الجمركیة الستقبال واستالم الطرود وفى حالة عدم وجو

كان بالمودع المخازن الخاصة بالمست فيتسلم تلك الطرود ألمین مستودع الشركة بعد تجنیبھا 
بالبیع  وتكون تحت مسئولیة أمین التخزین بالمستودع لحین التصرف فیھاالمخصص للمھامل 

  ھذا الشأن. فيعد المعمول بھا وفقاً للقوا
  )٣٦٥مادة (

ھذه قانون وتسري األحكام والقواعد والشروط واإلجراءات الخاصة ببیع البضائع المقررة بال
  ف.اء الجاالالئحة علي البضائع المخزنة بالساحات والمخازن والمستودعات المقامة بالمین

  
  السادسالفصل 
  ) ٣٦٦(  مادة

، یتم بھا بعد الجمركیة التي لم یتم تطبیق المنظومة اإللكترونیة (نافذة)فیما عدا المواقع 
كن ھناك مانع یما لم  االلتزام بتقدیم المستندات الرقیمة واإللكترونیة والتعامل علیھا الكترونیاً 

   یقبلھ الوزیر أو من یفوضھ.

١٤١ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة
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 األجر البند اإلجراء م

المالحظــة الجمركیـــة لعملیــات الشـــحن  ١
  وتفریغ ونقل البضائع وفتح المخازن

یـھ  ٥٠  لكل سفینة تجاریة أو غیرھا سـاعة  اجن كل  عـن 
أو جــــــزء منھــــــا وبحـــــد 

  جنیھا١٠٠أدني
ھ  ٢٥  لكل عربة سكة حدید عــن كـل ســاعة  اجنی

ـــي  ـــا بحـــد أدن أو جـــزء منھ
  جنیھ  ١٠٠

صیل  ظة أو تو یة مالح كل عمل
أو تفتـــــیش للماعـونــــــــة أو 
حراســـة علیھـــا أو أي عملیـــة 
حت  ھا ت یرخص بإجرائ خري  أ

  المالحظة أو الرقابة الجمركیة

ساعة أو كل جنیھ عن  ١٠٠
ـــل  ـــي أال یق ـــا عل ـــزء منھ ج

جنیھــا  ١٠٠المُحصــل عــن 
  لكل عملیة

قیـــام لجنـــة تفتـــیش الســـفن 
ـــواخر  بمراجعـــة مســـتندات الب
وتفتیشــھا فــى أیــام العطــالت 
وفــــى غیــــر مواعیــــد العمــــل 

  الرسمیة وذلك عن كل باخرة.

  جنیھ ١٠٠
  

ـــل بضـــائع تســـلیم  ـــة نق مراقب
ــــن  ــــت م صــــاحبھ أو الترانزی
ــي مخــازن شــركة  األرصــفة إل

  اإلیداع

ساعة أو  ١٠٠ جنیھ عن كل 
  جزء منھا

قل  مراقبة تفریغ أو سحب أو ن
المـــواد البترولیـــة ومشـــتقاتھا 
من  المستوردة أو المستخرجة 

  خام أجنبي

ساعة أو  ١٠٠ جنیھ عن كل 
  جزء منھا 

لواردة  ضائع ا ئة الب مراقبة تعب
ناء علي طلب  تتم ب ً التي  صبـا

  أنذوي الش

ساعة أو  اجنیھ ٥٠ كل  عن 
  جزء منھا 

إجـراءات تراخیص السـفر لكل 
شھادة  ھا  سفینة تجاریة بما فی

  التمكین

  ھ یجن١٠٠٠

تسلیم واستالم األشـیاء الثمینة 
 ٥٠٠٠٠التي تزید قیمتھا عن 

  جنیھ

  جنیھ ٥٠٠

١٤٢ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة

  )١(ملحق 
  أجور العمل الذى يقوم به موظفو املصلحة حلساب ذوى الشأن

   العمل الرمسى أو خارج الدائرة اجلمركيةغري أوقات فى
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لكـل ســفینة لــدخول الركــاب أو   البحریة بالموانئفتح جمرك الركاب  ٢
  خروجھم

  جنیھ  ٢٠٠٠

قال العـاملین مـن   انتقال العاملین بالمصلحة   ٣ المسـتوي انت
خل  الوظیفي األول قھ دا ما فو ف

  المدینة

  جنیھ ٥٠٠

انتقـــــال المـــــثمن أو مـــــأمور 
  الحركة داخل المدینة

  جنیھ ٤٠٠

انتقال أي من العاملین اآلخرین 
  داخل المدینة

  جنیھا  ٣٠٠

قال العـاملین مـن  المسـتوي انت
خارج  الوظیفي األول فما فوقھ 

  المدینة

  جنیھ ١٠٠٠

انتقـــــال المـــــثمن أو مـــــأمور 
  الحركة خارج المدینة

  جنیھ  ٨٠٠

انتقال أي من العاملین اآلخرین 
  خارج المدینة

  جنیھ ٦٠٠

١٤٣ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

راءـــــاإلج م  املقابل 

  جنیھ     ٥٠٠  قدم للوارد ٢٠مقاس  ةلحاویا  خدمة فحص حاویة باألشعة  ١
  جنیھ    ١٠٠  قدم للصادر   ٢٠مقاس  ةلحاویا
  جنیھ     ٨٠٠  قدم للوارد ٤٠مقاس  ةلحاویا
  جنیھ     ٢٠٠  قدم للصادر ٤٠مقاس  ةلحاویا

ــــص  رســــوم  ٢ ــــد رخ ــــتخراج وتجدی اس
  المخلصین والمندوبین

مخلـــص لالتــرخیص  /إعـــادة قیــد) قیــد(طلــب 
  صاحب مكتب عمومي

  جنیھ  ٣٠٠٠

ید(طلب  ترخیص ل ق ید) ال عادة ق تابع/إ  مخلص 
  لمكتب

  جنیھ  ١٥٠٠

  جنیھ    ٦٠٠  مساعد مخلص/إعادة قید) الترخیص ل قید(طلب 
لبطاقـــات  التــرخیص /إعــادة قیـــد) قیـــد(طلــب 

  واالستثماريخاص القطاع المندوبین التابعین لل
  جنیھ    ٥٠٠

لبطاقـــات  التــرخیص /إعــادة قیـــد) قیـــد(طلــب 
ــــابعین لل ــــدوبین الت ــــالمن ــــیة ال اتھیئ دبلوماس

  سفاراتالو

 جنیھ    ٤٠٠

لبطاقـــات  التــرخیص /إعــادة قیـــد) قیـــد(طلــب 
  مالالمندوبین التابعین للقطاع العام وقطاع األع

 جنیھ    ٣٠٠

لبطاقـــات  التــرخیص /إعــادة قیـــد) قیـــد(طلــب 
  المندوبین التابعین للحكومة

 جنیھ    ٢٠٠

صاحب  عموميمخلص لالترخیص  طلب التجدید
  مكتب

  جنیھ  ٢٠٠٠

 جنیھ  ١٠٠٠ لمكتب مخلص تابعلالترخیص  طلب التجدید
 جنیھ    ٥٠٠ مساعد مخلصلالترخیص  طلب التجدید

لبطاقــات المنــدوبین التــرخیص  طلــب التجدیــد
 واالستثماريخاص القطاع التابعین لل

 جنیھ    ٣٠٠

لبطاقــات المنــدوبین التــرخیص  طلــب التجدیــد
 سفاراتالدبلوماسیة وال اتھیئالتابعین لل

 جنیھ    ٢٠٠

لبطاقــات المنــدوبین التــرخیص  طلــب التجدیــد
 التابعین للقطاع العام وقطاع األعمال

 جنیھ    ٢٠٠

لبطاقــات المنــدوبین التــرخیص  طلــب التجدیــد
 التابعین للحكومة

 جنیھ    ١٠٠

١٤٤ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة
  )٢(ملحق رقم 

  مقابل اخلدمات



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  جنیھ    ٣٠٠  مكاتب التخلیص داخل المدینةلمعاینة الانتقال   ٣
  جنیھ    ٦٠٠  المدینة خارجمكاتب التخلیص لمعاینة الانتقال   ٤
  اجنیھ      ٥٠  موحد جمركيطباعة بیان   ٥
بحــــد  اجنیھــــ ١٠  خدمة ممیكنة   ٦

ـــى  ـــ ٢٠أدن  اجنیھ
    الجمركي لإلقرار

  اجنیھ      ٥٠  محضر فض األختام  ٧
  اجنیھ      ٥٠  إداریة شھادة  ٨
  اجنیھ      ٥٠  صورة طبق األصل لكل مستند  ٩
  جنیھ     ٢٠٠  بیانات إحصائیة من الحاسب االلى عن كل سنة أو جزء منھا. استخراج  ١٠
ستخراج  ١١ من ا فى  یة ) ویع جود مدیون عدم و یة (  عن المدیون مة  براءة الذ أداء  شھادات 

  الجھات الحكومیة والقضائیة   المقابل
  جنیھ   ١٠٠٠

عن لیة تفضی اتفاقیةأو جھة عرض رقابیة أو  استیراديأو شرط  جمركياستعالم عن بند   ١٢
  جنیھ ١٠٠٠٠ أقصىوبحد كل استعالم 

  جنیھا      ٥٠

  

  

  

  

   

١٤٥ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  )٣ملحق رقم (

  املصلحةنفقات ختزين البضائع باملخازن واملستودعات والساحات التي تديرها 

  النفقات  البند  الوصف  م

لكل طن أو كسوره عن كل یوم من أیام األسبوع   البضائع العامة  ١
  األول.

  اجنیھ   ٥٠

لكل طن أو كسوره عن كل یوم من أیام األسبوع 
  الثاني واألسابیع التالیة.

  جنیھ ١٠٠

  اجنیھ   ٣٠  لكل سیارة عن كل یوم من أیام األسبوع األول .  سیارات الركوب الخاصة  ٢

لكل سیارة عن كل یوم من أیام األسبوع الثاني 
  واألسابیع التالیة

  اجنیھ   ٦٠

سیارات نقل البضائع   ٣
  واألشخاص  

  اجنیھ   ٤٥  لكل سیارة عن كل یوم من أیام األسبوع األول .

لكل سیارة عن كل یوم من أیام األسبوع الثاني 
  واألسابیع التالیة

  اجنیھ   ٩٠

  

    

١٤٦ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  )٤ملحق رقم (

  أمثان النماذج واملطبوعات

   الثمن  املطبوع أوالنموذج   م

  جنیھا ٣٠  عن بضائع مصدرة  جمركيإقرار   ١
  جنیھا ٣٥  عن بضائع واردة  جمركيإقرار   ٢
  جنیھا ٥٠  ) ترانزیتعن بضائع عابرة (  جمركيإقرار   ٣
  جنیھا ٥٠  عن بضائع واردة بنظام الدروباك جمركيإقرار   ٤
 جنیھا ٥٠ SAD+ استمارة تكوید  اآللي الجمركي اإلقرارملف   ٥
 جنیھا ٥٠  الشخصیة  األمتعةعن  جمركيإقرار   ٦
  جنیھا ٥٠  نموذج طلب إرسال  ٧
  جنیھا ٤٠  نموذج طلب تخزین  ٨
  جنیھا ٤٠  نموذج طلب تفریغ  ٩

  جنیھا ٤٠  نموذج تموین سفن  ١٠
  جنیھا ٢٠  نموذج تمكین سفر  ١١
  جنیھا ٥٠  عن سیارة برسم المنطقة الحرة جمركيبیان   ١٢
  جنیھ ٥٠٠  ورقة ) ١٠٠كشف استخالص صادر ( دفتر   ١٣
  جنیھ ٥٠٠  دفتر كارتات صادر  ١٤

  

    

١٤٧ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  )٥ملحق رقم (

  مقابل خدمات النافذة 

  املقابل  راءـــــاإلج  م

  جنیھ    ١٠٠  طرود بریدیة  ات جمركیةخدم  ١

  جنیھ    ٢٠٠  أمتعة شخصیة

  جنیھ    ٤٠٠  سماح مؤقتعینات 

  بدون  إقرارات صادر

  جنیھا    ٢٥٠  أخري

  اجنیھ    ١٢٥  طرود بریدیة  معلوماتیة خدمات  ٢

  اجنیھ    ٢٢٥  أمتعة شخصیة

  اجنیھ    ١٥٠  عینات سماح مؤقت

  جنیھا    ١٥٠  إقرارات صادر

  جنیھ    ٨٠٠  أخري

 

    

١٤٨ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  )٦ملحق رقم (

  بالتخليص اجلمركيمناذج الرتاخيص اخلاصة 

  )١منوذج رقم (

  مصلحة الجمارك                    
  قطاع االلتزام التجاري          

  اإلدارة المركزیة لشئون المجتمع التجاري
  اإلدارة العامة لشئون المستخلصین    

  
  ترخیص بمكتب تخلیص جمركي

  رقم :                         
  یرخص لمكتب :

  لرقم القومي :ا                               اسـم صــــاحبھ :                            
  المدیر المسئول :
  عـــــنوانــــھ    :

  ـركيلـــمزاولــــــــــة مــــــھنـــــــــة التخلـــــــــیص الجمـــــــــ
  

  ٢٠اعتبارا من :      /        /           
  ٢٠:         /        /         وتنتھي في

  مدة الصالحیة :  
  

  یعتمد،                                                                   
  المدیر العام                                             

  

  

   

١٤٩ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  )٢منوذج رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  مصلحة الجمارك                  
  قطاع االلتزام التجاري           

  اإلدارة المركزیة لشئون المجتمع التجاري
  اإلدارة العامة لشئون المستخلصین    

  ترخيص عام
  مزاولة مهنة التخليص اجلمركي

  رقم :                                           
  رقم التعامل :                 

  اسم المستخلص : 
  المكتب التابع لھ :
  عنـــــــــوانــــھ :

  ٢٠الـــرقم القومـــي :                                       بتاریخ    /     /     
  ٢٠صالح حتى     /     /       
  ٢٠تحریرا في    /      /       

                                                                                            
  یعتمد ،                                                                                              

  المدیر العام                                                                         
 

 

صورة 
 شخصیة

١٥٠ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  )٣منوذج رقم (

  

  

  

  

  

  

  

   

  مصلحة الجمارك              
  قطاع االلتزام التجاري           

  اإلدارة المركزیة لشئون المجتمع التجاري
  اإلدارة العامة لشئون المستخلصین    

  خملص تابع ملكتب  ختليص مجركي
  رقم الرخصة :                    
  رقــم التعـامل :                     

  االســـــــــــــم : 
  المكتب :اســــم 

  عنوان المكتب  :
  الرقم القومـــي :
  تاریخ اإلصدار :
  تاریخ االنتھاء  :

  یعتمد ،                                                                               
  المدیر العام                                                                             

 

 

صورة 
 شخصیة

١٥١ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  )٤منوذج رقم (

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  مصلحة الجمارك           
  قطاع االلتزام التجاري      

  اإلدارة المركزیة لشئون المجتمع التجاري
  اإلدارة العامة لشئون المستخلصین    

  بطاقة العاملني مبكاتب التخليص

  رقم:     /      /           
  االســـــــــــم : 
  اســم المكتب :

  :عنوان المكتب  
  رقم رخصة المكتب:

  الرقم القومـــي :
  تاریخ اإلصدار:

  تاریخ االنتھاء  :
  المدیــــر العــــام                      

  
  

 يقتصر عمله بعد مرحلة الكشف والتثمني  

 

صورة 
 شخصیة

١٥٢ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  )٥منوذج رقم (

  

  

  

  

  

  

  
  
  

   

  مصلحة الجمارك              
  قطاع االلتزام التجاري        

  المجتمع التجارياإلدارة المركزیة لشئون 
  اإلدارة العامة لشئون المستخلصین    

  ـــــــــــــــ                   
  قطاع أعمال / حكومة
  ٢٠تفويض مؤقت لعام    

  رقم ..............                                                   
  المنــــــدوب   :
  یصرح للسید   :
  الرقم القومـــي :

  بتــــاریــــــــخ :                                         العنوان /
  بإنھاء اإلجراءات الجمركیة على رسائل جھة عملة بعالیة فقط .

  ٢٠تحریرا في     /    /      
  یعتمد ،                                                                                 

  مدیر اإلدارة                                                                                                     
 
 

لغى بانتها ُ خدمة العامل يف اجلهة املذكورة ، وحمظور عليه التخليص حلساب الغري ءي  
 

 

صورة 
 شخصیة

١٥٣ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  )٦منوذج رقم  (

  

  

  

  

  

  

  

  

   

  مصلحة الجمارك              
  قطاع االلتزام التجاري       

  اإلدارة المركزیة لشئون المجتمع التجاري
  اإلدارة العامة لشئون المستخلصین    

  تفويض للهيئات الدبلوماسية
  واهليئات الدولية رقم :

  االســـــــــــم : 
  الھیئة أو السفارة أو المفوضیة أو القنصلیة :

  التأمیني الموحد :الرقم 
  ٢٠تاریخ اإلصدار:      /     /       

  ٢٠تاریخ االنتھاء  :      /     /       
                                                                                               ٢٠تحـــــریرا في :      /     /       

  یعتمد ،         
  مدیر اإلدارة                                                                   

 
 

 حمظور عليه التخليص حلساب الغري
 

 

صورة 
 شخصیة

١٥٤ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة



صورة إلكترونية ال يعتد بها عند التداول

  )٧منوذج رقم ( 

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

 

  مصلحة الجمارك              
  قطاع االلتزام التجاري           

  التجارياإلدارة المركزیة لشئون المجتمع 
  اإلدارة العامة لشئون المستخلصین    

  ٢٠تفويض مؤقت لعام       
  لمنــــــــدوب : 
  یصرح للسید :

  الرقم القومــي :                                        قسم :                 محافظة :
  بتـــاریـــــــخ  :                           وعنوانھ :

                                                                                                                                                    
  یعتمد ،                                                                                 

  المدیر العام                                                                                 
  

  

 حمظور عليه التخليص حلساب الغري

 

صورة 
 شخصیة

١٥٥ ٢٠٢١ سنة  أغسطس٣١فى ) تابع (١٩٣ العدد – الوقائع المصریة


