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 قرار وزيـر المـالية

 2021رقم )    ( لسنة 

 الجماركبإصــدار الالئحة التنفيذية لقانون 

 2020لسنة  207الصادر بالقانون رقم  

                           __________________________________ 

 وزير المالية :

 بعد اإلطالع 

 بإنشـاء المؤسسة المصرية العامة للنقل البحري ، 1964لسنة  12علي القانون رقم  -

وعلى الئحة القواعد المنفذة  1975لسنة  118وعلى قانون االستيراد والتصدير رقم  -

 ،2005لسنة  770الحكامه الصادرة بالقرار الوزاري رقم 

 ,1990لسنة  8الصادر بالقانون رقم وعلي قانون التجارة البحرية  -

 ،1994لسنة  27وعلى قانون التحكيم فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم  -

 ،1999لسنة  17قانون رقم وعلي قانون التجارة المصري  الصادر بال -

 ,2002لسنة  82وعلي قانون حماية حقوق الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم  -

والئحته  2002لسنة  83وعلى قانون المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم  -

 التنفيذية، و

 ،  2004لسنة  15التوقيع االلكتروني الصادر بالقانون  رقم  تنظيموعلي قانون  -

 ، 2017لسنة  72وعلى قانون  االستثمار الصادر بالقانون رقم  -

 ، 2020لسنة   207علي قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم  و -

 ,1972وعلى اإلتفاقية الدولية لسالمة الحاويات لسنة  -

بالموافقة على انضمام جمهورية  1995لسنة  72وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم  -

نة ية المتضمالتجارة العالمية واالتفاقيات التي تضمنتها الوثيقة الختاممصر العربية لمنظمة 

نتائج جولة أورجواي للمفاوضات التجارية متعددة األطراف وجداول تعهدات جمهورية 

ية مصر العربية في مجالي تجارة السلع والخدمات والموقعة في مراكش بالمملكة المغرب

 ،1994 /4/ 15بتاريخ 

 بشأن الموانئ التخصصية ، 2003لسنة  141الجمهورية رقم وعلى قرار رئيس  -
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بشأن الموافقة علي  2007لسنة  334وعلي قرار رئيس جمهورية مصر العريبة رقم  -

ءات إنضمام حكومة جمهورية مصر العربية إلي اإلتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق اإلجرا

 الجمركية )إتفاقية كيوتو(, 

بشأن الموافقة علي  1967لسنة  17العربية رقم وعلي قرار رئيس جمهورية مصر  -

 إتفاقية البريد العالمية ونظامها التنفيذية,

شأن الموافقة على انضمام ب 2020لسنة  396وعلي قرار رئيس الجمهورية رقم  -

قعة فى جمهورية مصر العربية لالتفاقية الجمركية المتعلقة بالنقل الدولي للبضائع والمو

 " إلى2، وعلى اإلعالن بشأن التحفظ على الفقرات من "1975نوفمبر  14جنيف بتاريخ 

 ," من االتفاقية57" " من المادة6""

بشأن قواعد وضوابط الرقابة  2010لسنة  869وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم  -

 الخاصة بقبول المنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو وطنية,

صادر ال 2020لسنة  76عامة للمنطقة اإلقتصادية لقناة السويس رقم وعلي قرار الهيئة ال -

 س,بقواعد وإجراءات العمل بالنظام الجمركي الخاصة للمنطقة اإلقتصادية لقناة السوي

 ,2020لسنة  361وعلي قرار وزير اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات رقم  -

 ,(ACIالمسبق للشحنات ) بشأن التسجيل 2021لسنة  38وعلي قرار وزير المالية رقم  -

المرحلة الثانية من الضوابط  بشأن 2021لسنة  222وعلي قرار وزير المالية رقم  -

 ,(ACIالتسجيل المسبق للشحنات )ب واإلجراءات الخاصة
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 الباب االول

 التعاريف

 ( 1مادة ) 

 ل منها:كفي تطبيق أحكام هذه الالئحة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين 

 الوزير : وزير المالية. -1

 المصلحة : مصلحة الجمارك. -2

وارد قائمة الشحن العامة : قائمة بكامل حمولة وسيلة النقل سواء من بضائع برسم ال  -3

نيء للبالد أو برسم الترانزيت )مباشر أو غير مباشر( والرسائل الواردة برسم الموا

 األخرى .

إلى  قائمة البضائع الواردة : جزء من قائمة الشحن العامة وتتضمن البضائع الواردة  -4

 ر ( الميناء إلدخالها إلى البالد أو البضائع العابرة )ترانزيت مباشر أو غير مباش

ت سفرهم قائمة أفراد الطاقم : قائمة بأسماء طاقم وسيلة النقل وجنسياتهم وأرقام جوازا -5

ستخدام ؤن الموجودة على وسيلة النقل بما في ذلك التبغ والخمور الوبيان بأمتعتهم والم

 الطاقم مع وضع ما يزيد من التبغ والخمور عن حاجة الطاقم وقت رسوها داخل مخزن

 يختم بخاتم الجمرك المختص .  مغلق خاص

 قائمة بأسماء الركاب : بيان بأسماء الركاب وجنسياتهم وأرقام جوازاتهم .  -6

ة الشحن : بيانات كاملة عن البضائع النوعية مستخرجة من قائمة مستخرجات قائم -7

رقم تشمل األسم العلمي والتجاري أن وجد و,  البضائع الواردة وفقاَ للتخصص النوعي

فإذا تضمنت أنواع ممنوعة وجب تدوينها فى القائمة  , H.S.CODEالنظام المنسق 

 بأسمائها الحقيقية .

من الطرود البريدية حسب تعريف أحكام االتحاد  اإلرساليات البريدية : مجموعة -8

البريدي الدولي يجب التخليص عليها بأسرع وقت ممكن وتحدد الجمارك اإلرساليات 

 قررة.البريدية التي ينبغي علي البريد تقديمها للجمرك المختص التخاذ اإلجراءات الم

 د وال يزيدمرسل إليه محد تنقل وفقا التفاقية البريد باسم التيالطرد البريدي : البضاعة   -9

 كجم . 50وزنها على 

ي وحدة من معدات نقل البضائع صالحة لالستخدام المتكرر ذات متانة تكف الحاوية : -10

ل للمناولة في الموانئ مصّممة خصيصا لنقل البضائع بوسيلة أو أكثر من وسائل النق

بسرعة ، بحيث لكي تجري رصرصتها و/أو مناولتها ودون عملية إعادة تحميل وسيطة 

تكون مزودة بتجهيزات ركينة لهذه األغراض وذات حجم تكون فيه المساحة المحصورة 

 .باألركان السفلية الخارجية األربعة

حصر طرود الرسالة عدداً أو وزنا ، ثم توصيف العبوات الخارجية والداخلية  : الجرد -11

عبوة وكل لفة ، بما فى واللفافات التى تحتويها الطرود ، وإثبات عدد الوحدات فى كل 

ذلك الملحقات واللوازم المنفصلة داخل كل طرد ، ويتم توصيف السلعة وفقا لمنطوق 
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التعريفة الجمركية ، وإثبات كافة العالمات واألرقام الموجودة على كل صنف وفقا 

 للنموذج المعد لذلك.

 التحـقــق :  -12

و أوالسالمة الظاهرية للطرود  التأكد من سالمة األختام) أ ( التحقق الظاهري :   

 أو عنابر السفينة. الحاويات

ل ) ب ( التحقق النوعي : التحقق من نوع البضاعة ، ثم توصيف السلع الموجودة داخ 

ل دة على كالطرود التى يتم فتحها وفقاً لبنود التعريفة وإثبات األرقام والماركات الموجو

 صنف تم التحقق منه وذلك دون حصر الوحدات .

المعاينة والكشف : حصر طرود الرسالة عددا أو وزنا ثم توصيف السلع الموجودة   -13

 داخل الطرود التى يتم فتحها حسب نسب الكشف المقررة .

تندات المطـابقـة : مطابقة األصناف المقرر مراجعتها من حيث العدد والنوع على المس  -14

 الواجب التطبيق. وبصفة خاصة الفاتورة وبيان العبوة وتحديد البند الجمركى

 : الجمركي اإلفراجمسارات  -15

 البضائع منخفضة المخاطرمباشرة عن  اإلفراجيقصد به ) أ ( المسار األخضر : 

اء المصدرة دون الفتح بعد سداد الضرائب والرسوم المستحقة واستيف وأالواردة 

 جهات العرض إن وجدت.و,  التصديرية وأاالستيرادية  النواحي

مسار  األصفر : يقصد به استيفاء المستندات الالزمة لالفراج وذلك لتحديد) ب ( الخط 

من  يتمو , نهائىالفراج لال اُ مسار يُعدانتظار وال , وهو خط  إلكترونياً  االفراج

ل وفى حا,  إلستكمال المستندات أخطار صاحب الشأن أو وكيله إلكترونيا   خالله

ً تقديمها يعرض البيان على تطبيق المخاطر لتحديد مسار االفراج   إلكترونيا

ار وفى حالة عدم تقديم المستندات يتم رفع المسار الى المس,  (اخضر او احمر )

ً االحمر   . إلكترونيا

لتحقق واكشف ال) ج ( المسار األحمر : يقصد به االفراج وفقاً لالجراءات المعتادة من 

 معاينة طبقاً للنسب المقررة.الو

ضائع القيمة الجمركية للسلع أو الب هيالقيمة لألغراض الجمركية للسلع المستوردة :  -16

 .والتجارة للتعريفاتوفقاً ألحكام تنفيذ المادة السابعة من اإلتفاقية العامة 

17-  ً حسب  الضريبية القيمية : ضريبة تحدد كنسبة مئوية محددة من القيمة المقبولة جمركيا

قاً الحالة التي تكون عليها البضائع الخاضعة لها وقت تطبيق التعريفة الجمركية وطب

 لجداولها.

ً للعدد أو الوزن وتستوف -18 ي الضريبة النوعية : ضريبة تحدد بمبلغ محدد للصنف وفقا

كاملة بصرف النظر عن حالة البضائع الخاضعة لها , ما لم تتحق المصلحة من تلف 

أصابها نتيجة قوة قاهرة أو حادث جبري فيجوز تخفيضها بنسبة ما لحق البضائع من 

 تلف. 

سلع التي لسلع التي تدخل في مجموعــــــة أو دائرة من السلع من نفس الفئة والنوع : ا  -19

 تنتجها صناعة معينة أو قطاع صناعي معين وتشمل السلع المطابقة والمماثلة.
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خدمة المتعاملين وتشتمل على مراكز االدارج لهى مراكز المناطق اللوجيستية :   -20
  .......الخ والبنوك والجهات الرقابية ومكاتب االستعالمات وشبابيك الجمارك

ركية هى اللجان الجمركية المنوط بها مراجعة االقرارات الجمة االلكترونية : االدار -21
ً  والتصديريةوالقيمة والتعريفة والقيود االستيرادية   .إلكترونيا

المكلفة بعملية الفحص هي توجد  بمناطق التخزين ومناطق الفحص والمعاينة :  -22
 .بية بجانب اللجان الجمركيةوالمعاينة وتتواجد بها الجهات الرقا

اء المعتمد : أى طرف مشارك فى سلسلة إمداد التجارة الدولية سو االقتصاديالمشغل  -23

ميناء .... الخ ( ،  –ناقل دولى  –مستودع  –مستخلص  –مصدر  –كان ) مستورد 

قتصادى وكان نشاطه صناعياً او تجارياً او خدمياً ، وتم اعتماده لدى برنامج المشغل اال

 المعتمد فى المصلحة .

طويلة  رة على الوفاء ( : هى قدرة الشركة على الوفاء بالديونالمالءة المالية ) القد -24

 ن قدرتهااالجل والوفاء بالتزامتها المالية بما فى ذلك أى فائدة مرتبطة بها مما يعبر ع

ل مما على مواصلة عملياتها فى المستقبل وتحقيق التوسع والنمو كليهما فى االجل الطوي

 ها .ة على تدابير تأمين سلسلة التزويد وتحسينيعد مؤشراً هاماً للقدرة على المحافظ

ذها ببرنامج المشغل األقتصادى : هو مجموعة االجراءات التى يتم تنفي عملية التحقق -25

نظمة أبمعرفة لجنة مختصة تشكل ببرنامج المشغل االقتصادى المعتمد للتأكد من استيفاء 

 . العتماد فى البرنامجالشركة مقدمة طلب االعتماد للمتطلبات والمعايير المقررة ل

تي يتم إعادة التقييم ببرنامج الُمشغل اإلقتصادي الُمعتمد : هو مجموعة اإلجراءات ال -26

ير تنفيذها بشكل دوري أو عند اإلقتضاء للتأكد من أستمرار إستيفاء الشركات للمعاي

ئمة للقا قيةوالمتطلبات المقررة بهدف التقييم لبيان إما تجديد الصفة بنفس القائمة أو التر

 األعلي أو اإليقاف أو إلغاء اإلعتماد.

ن الشروط دليل التقييم الذاتي ببرنامج الُمشغل اإلقتصادي الُمعتمد : هو استبيان يتضم  -27

يفاء الخاصة بمعايير اإلعتماد في البرنامج , تتولي الشركات مقدمة طلب اإلعتماد است

ج من الشركة حتي يتمكن البرنام هذه الشروط من واقع األنظمة والعمليات المطبقة داخل

 إجراء عملية التحقق وتحديد نسبة استيفاء معايير اإلعتماد في البرنامج.

رنامجين المعتمد : هى اتفاق يبرم بين ب االقتصادياالعتراف المتبادل بالمشغل  اتفاقية -28

المعتمد أو أكثر يتم بمقتضاه االعتراف المتبادل بالمشغلين  االقتصاديللمشغل 

 تصاديين المعتمدين من قبل ذلك البرنامج فى إطار مبدأ المعاملة بالمثل .االق

 البضائع الباهظة : هى البضائع عالية القيمة أو الخاضعة لفئات ضرائب عالية فى -29

 التعريفة الجمركية .

لشحنة بيانات ومستندات ا يستقبلنظام  : ACI نظام تسجيل البيانات المسبقة للمشحونات -30

من المصدر األجنبي والناقل قبل شحن البضائع و المصري المستورد إلكترونيا من

 اإلجراءات بمعرفة جميع الجهات المعنية. للموافقة على الشحن وبدء الخارج وذلك

منصة معلوماتية لتحقيق التكامل وتنسيق اإلجراءات  : NAFEZA_ECIمنصة  -31

 والمعلومات بين الجهات المعنية بالتجارة الخارجية والمجتمع التجاري.
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ي التوقيع الذي يوضع علي المحرر اإللكترون : E-TOKENنظام التوقيع اإللكتروني   -32

فرد أو رموز أو أشارات أو غيرها , ويكون له طابع من وأرقامويتخذ شكل حروف 

 يسمح بتحديد هوية الشخص الموقع ويميزه عن غيره.

وافقة للم للمستورد رقم القيد الجمركي المبدئي الذي يتم منحه : ACIDالرقم التعريفي  -33

 .حنعلي إتمام الش
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 الباب الثانى

 مصلحة الجمارك وموظفيها

 

 الفصل االول : مصلحة الجمارك . -

 

 الفصل الثانى : موظفو الجمارك . -
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 الفصل االول 

 مصلحة الجمارك

 حماية حقوق الملكية الفكرية

 ( 2مادة )  

حقوق  الشكاوى الخاصة بالتعدى على تلقي المختصة حماية حقوق الملكية الفكريةتتولي إدارة 

لتجارة االمختصة بوزارة  الجهةبالتنسيق مع وذلك  ها والبت فيهافحصتقوم بو الملكية الفكرية

 .أو غيرها من الجهات ذات الصلة والصناعة

 ( 3مادة )  

 ن يتقدمواصاحب حق االنتفاع أو االستغالل أو وكالئهم ، أ ق لمالك حقوق الملكية الفكرية أويح

أو  ج عنهاج عن البضائع التي لم يفرلوقف اإلفرا إدارة حماية حقوق الملكية الفكريةبشكوى إلى 

يثبت  دم ماقُ ، والتى  تحمل الصفة التجارية ، متي  فى طريقها للوصول إلى الموانئ المصرية

رية ـ تعديها على حقوق الملكية الفكرية )حقوق المؤلف والحقوق المجاورة ـ العالمات التجا

والتصميمات  االختراعالمؤشرات الجغرافية ـ التصميمات والنماذج الصناعية ـ براءات 

 التخطيطية للدوائر المتكاملة( 

 ( 4مادة ) 

 لتالية : ان تشتمل الشكوى المقدمة لوقف االفراج عن البضائع  على  البيانات والمستندات يجب أ

 اسم مقدم الشكوى ومهنته ووظيفته واسم من يمثله .   -1

تقديم وصف تفصيلي للرسالة أو الرسائل محل الشكوى من حيث الدولة المصدرة ورقم   -2

 ورد ووصف البضاعة  .وتاريخ البوليصة ، ميناء الوصول ، اسم المست

 األدلة والمستندات التي تكشف عن وجود تعدي على حقوق الملكية الفكرية .  -3

د ا ،  وتعهمستند يثبت حق الملكية الفكرية  أو حق االنتفاع أو االستغالل التى يراد حمايته -4

 من مالك حق الملكية الفكرية بأنه لم ينقل ملكيتها أو حق االنتفاع بها .

س من صاحب حق الملكية الفكرية بأنه لم يطلب استصدار أمر على عريضة من رئي إقرار  -5

راء المحكمة المختصة بإجراء أو أكثر من اإلجراءات التحفظية أو لم يصدر قرار برفض اإلج

 التحفظي  في حالة تقديمه العريضة .

 ( 5مادة ) 

 لدي، أن يودع الملكية الفكرية  حقوق يجب على الشاكي عند تقديم الشكوى إلى إدارة حماية

ً نقدياً بإحدي الوسائل اإللكترونية  الجمرك المختص أو خطاب ضمان يعادل ربع قيمة تأمينا
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، وإذا كان التأمين خطاب ضمان وجـب أن يصدر  المصلحةالرسالة محل الشكوي وفقاً لتثمين 

أو شرط وأن يتعهد فيه  من أحد البنوك العاملة فى جمهورية مصر العربية واليقترن بأى قيد

مبلغاً يوازي التأمين المطلوب وأنه مستعد ألدائه بأكمله عند أول طلب  نك بأن يدفع للمصلحةالب

 منها أو تجديد مدة سريانه دون االلتفات إلى أية معارضة من الشاكي .

 ( 6مادة ) 

 المادتينم قبـول الشكـوي إذا استوفـت أحكابالملكية الفكرية المختصة   حقوق إدارة حماية تقوم

تي تسبق وال يمنع هذا القبول من  إتمام اإلجراءات الجمركية المن هذه الالئحة , ( 5)، ( 4)

 اإلفراج النهائي مع وقف هذا اإلفراج .

 ( 7مادة ) 

 يجب على كافة الجهات التي يتوفر لديها أدلة ظاهرة على وقوع تعدي على حقوق الملكية

 الفكرية تخص رسائل لم يتم اإلفراج  عنها ، أن تخطر المصلحة  بهذه المعلومات . 

لرسائل أن تتخذ إجراءات وقف اإلفراج النهائي عن ا على إدارة حماية حقوق الملكية الفكريةو

 أكدها من صحة هذه المعلومات .محل التعدي بعد ت

 ( 8مادة ) 

ف اإلفراج من تاريخ وق اليوم التالي علي األكثرتخطر إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية خالل 

و فى بكتاب موصي عليه بعلم الوصول أو رسالة إلكترونية أو بأي وسيلة أخري الشاكي والمشك

 اج . حقه والجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة باإلجراءات  التي اتخذتها لوقف اإلفر

 تزيد مدة الوقف عن اإلفراج النهائي عن عشرة أيام عمل.  ويجب اال

 ( 9) مادة 

لتعدى للمستورد او من يمثله أن يتظلم إلى رئيس المصلحة من عدم اإلفراج عن الرسالة محل ا

صبح على حقوق الملكية الفكرية خالل ثالثة ايام عمل من تاريخ وصول اإلخطار اليه واإل أ

 عن الرسالة. اإلفراجالقرار نهائياً ، وال يترتب على التظلم 

 (  10مادة ) 

مر األ الستصداربعرض األمر على المحكمة المختصة  الشاكيالتظلم طالما قام يرجأ البت فى 

 فيد ذلك .المختصة بما ي اإلدارةلذلك ، وتم إخطار  المقررةبالتحفظ على الرسالة خالل المهله 

، يتم  وعدم تقديم ما يفيد عرض األمر على المحكمة المختصة المهلةهذه  انقضاءأما فى حالة 

 . بنتيجة البت فيهم ويخطر الجمرك المختص فى التظل البت
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 ( 11مادة )  

يجب على الشاكى أن يطلب استصدار  أمر على عريضة من رئيس المحكمة المختصة بأصل  

المحددة  النزاع بإجراء أو أكثر من اإلجراءات التحفظية المناسبة وذلك خالل مدة وقف اإلفراج

 ( من هذه الالئحة . 8بالمادة )  

ة رة التجاربوزا والجهة المختصةفإذا لم يقم الشاكي بابالغ  إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية 

ألمر اأو ما يفيد إصدار  والصناعة بما يفيد عرض األمر على المحكمة خالل مدة وقف اإلفراج

هائي الن عريضة خالل مدة ثالثين يوما من تاريخ تقديمها ، يتم السير فى إجراءات اإلفراجعلى 

تحملتها  عن هذه الرسالة بعد إستيفاء القواعد اإلستيرادية والرقابية ، مع خصم النفقات التى

 التي تقومالبضاعة داخل الدائرة الجمركية  نتيجة احتجازها وفقا لما تحدده الجهات المختصة  و

 شاكي .ال بتحصيلها المصلحة  او الجهات المعنية بالموانئ من التأمين  أو الضمان المقدم من

 ( 12مادة )  

ي منح الشاكمع عدم اإلخالل بحماية المعلومات السرية تقوم إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية ب

و ة إثبات أالتي تم وقف اإلفـراج عنها بغي صة كافية وعادلة لمعاينة البضائعوالمشكو فى حقه فر

 نفي اإلدعاء  .

 ( 13مادة )  

 رد التأمين أو الضمان المقدم من الشاكي فى الحاالت اآلتية :   الجمرك المختصعلى 

عليه فى  )أ( إذا لم يقم المشكو فى حقه بالتظلم  من قرار وقف اإلفراج خالل الميعاد المنصوص

 ( . 9)   المادة

 )ب( إذا صدر أمر قضائي بوقف اإلفراج عن الرسالة محل الشكوي .
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 نطاق الرقابة الجمركية

 (  14مادة )   

بة فيما عدا القرى والمدن والمنشآت الزراعية والصناعية والسياحية ، يحدد نطاق الرقا 

 الجمركية البري على النحو اآلتي:

 أوالً : الحدود الشـماليـة :

من شواطىء البحر األبيض المتوسط ومن سواحل البحيرات الواقعة  عشرون كيلو متر 

 مريوط( . –إدكو  –رلس الب –شمال الدلتا )المنزلة 

 ثانياً : الحدود الجنوبية :

ود درجة وبين الحد 24خط عرض  امتدادالمنطقة الواقعة بين جنوبى مدينة الشالل وعلى 

 السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية السودان.

 ثالثاً :  الحدود الشرقية :

ممتدة من ة قناة السويس الغربية فى المنطقة العشرون كيلومتر إلى الداخل من ضف –أ          

 بورسعيد إلى السويس . 

 القنطرة غرب. -ب         

 شبه جزيرة سيناء .  -ج         

ود المنطقة الممتدة على طول ساحل البحر األحمر من جنوب السويس إلى الحد -د          

 ودان وإلى الغرب حتىالسياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الس

ً حتى  امتدادحدود محافظات الوجه القبلى حتى أسوان ثم على  مجرى النيل جنوبا

 الحدود السياسية.

 رابعاً : الحدود الغربية :

لليبية االمنطقة الممتدة من الحدود السياسية الفاصلة بين جمهورية مصر العربية والجمهورية 

ى هذا الخط حت امتداددرجة شرقاً من منطقة رأس الحكمة شـماالً وعلـى  28وحتى خط طول 

 الحدود الجنوبيـة مع السـودان. 

 (  15مادة )   

 ومنع طاق الرقابة لمراقبة بعض البضائعرئيس المصلحة اتخاذ تدابير خاصة داخل نل يجوز

 .تهريبها
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  الفصل الثانى  

 موظفو الجمارك 

 ( 16مادة )   

يلتزم المستوردون والمصدرون والمخلصون الجمركيون وشركات المالحة والنقل ومكاتب 

حتفاظ وشركات االشخاص الطبيعية واالعتبارية وغيرهم ممن لهم صلة بالعمليات الجمركية باال

هذه باألوراق والسجالت والدفاتر والوثائق والمحررات والمراسالت والمستندات المتعلقة ب

 شير عليهاالعمليات لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ االفراج ، وبالنسبة للسجالت من تاريخ التأ

ية بقصد بانتهائها أو قفلها وفقاً لما هو مقرر بقانون التجارة ، وعلى كل حائز لبضائع أجنب

 االتجار االحتفاظ بالمستند الدال على مصدرها .

 (  17مادة )  

ية ت المحاسبيقصد باألوراق والسجالت والوثائق والمستندات المشار إليها بالمادة السابقة السجال

ً للشكل القانونى لكل شركة ، والتى تطلب ها مصلحة والقانونية التى حددها قانون التجارة وفقا

شركة ، وكذلك كافة المستندات المتعلقة بالصفقات المستوردة الضرائب عبر فحصها لل

مثل كشوف حسابات البنوك واالعتمادات المستندية والعقود الخاصة بالصفقات والمصدرة 

اسبية وأوامر الشراء من الخارج ، والمراسالت مع الموردين الخارجيين ، وكافة القيود المح

المتعلقة وة السجالت المحاسبية القانونية التحليلية الدالة على قيد الصفقات التجارية ، وكاف

 بالنشاط والتى تمسكها الشركة ، والقوائم المالية وما يتعلق بها من إيضاحات متممة.

 (  18مادة )  

فة صمع عدم االخالل بالقوانين المقررة لحماية حرمة المساكن ، لموظفى المصلحة ممن لهم 

جة بي من رئيس المصلحة  أو من يفوضه )على أال تقل درالضبطية القضائية وبموجب اذن كتا

ين المفوض عن رئيس إدارة مركزية( محدد فيه أسم وصفة المأذون له في دخول مقار المذكور

االطالع  ( من هذه الالئحة بعد تقديم هذا األذن عند الطلب دون التفتيش بغرض 16فى المادة ) 

على  على األوراق والسجالت والوثائق والمستندات المتعلقة بالعمليات الجمركية أو الدالة

 تماموإ اإلفراجمصدر البضائع ، وفحصها وإجراء التدقيق والمراجعة المحاسبية الالحقة بعد 

ء ، عند االقتضا –فى حالة وجودها  –، كما يجوز معاينة البضائع ذاتها  الجمركيالتخليص 

لتي وضبطها فى حالة وجود مخالفة  ، مع تحرير محضر باإلجراءات يثبت فيه كافة األعمال ا

رره مع إحاطته بحقوقه وواجباته المق وذكر تحفظاته أو من يمثلهتمت ومواجهة صاحب الشأن 

ن تاريخ قديم تقرير بذلك للرئيس األعلى فى ميعاد غايته أسبوع مقانوناً ونتائج الفحص ،  وت

 الضبط .

دارة ولرئيس المصلحة أن يعهد إلى لجنة أو أكثر , يصدر بتشكيلها قرار منه برئاسة رئيس إ

 مركزية , لمراجعة حاالت الضبط والتحقق من وجود او عدم وجود المخالفة .
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 (  19مادة )  

رئيس  بموجب إذن كتابي منيكون إجراء التدقيق والمراجعة الالحقة بعد اإلفراج عن البضائع 

 .بناًء علي أسباب موضوعية من يفوضه وأالمصلحة 

 أوالرسائل المستوردة البيانات والمستندات الخاصة بالمصلحة مراجعة عينة من  ولموظفي

كافة ة ، كما يجوز أن تشمل المراجعاجعة الالحقة المحددة بالتكليف خالل فترة المرالمصدرة 

نة محل حال ثبوت مخالفات بالعيخالل السنوات الخمس السابقة  أو المصدرة الرسائل المستوردة

 . المراجعة

 (  20مادة )  

 عمالأيتم إعداد تقرير بأعمال التدقيق والمراجعة الالحقة بعد انتهائها موضحاً به نتائج 

ها إن المراجعة ، مع ارفاق المستندات المتحصل عليها من الخاضع للمراجعة والمؤيدة لتقرير

ديث بنتيجة تلك التقارير لتحإدارة أنظمة المخاطر بالمصلحة وجدت ، على ان تقوم باخطار 

 .يرهامعاي

مادة الوفقاً ألحكام  دون اإلخالل بحق صاحب الشأن في التظلم من تقرير المراجعة الالحقةو

ت أن للمصلحة الحق فى إعادة احتساب الضرائب والرسوم المستحقة إذا ثب , ( من القانون63)

راءات تقديرها تم بناء على غش أو تدليس من المستورد أو وكيله ، ولها الحق فى اتخاذ اإلج

 الكفيلة بإلزام المتعاملين مع الجمارك التعاون مع المراجعة الالحقة.

 (  21مادة )  

لمطالبة يتم ا ( من القانون63وفقاً ألحكام المادة )دون اإلخالل بحق صاحب الشأن في التظلم و

 ةالخزانة العامبالضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم األخرى وكافة مستحقات 

 رإخطاد يتم التدقيق والمراجعة الالحقة ، وفى حالة االمتناع عن السدا أعمالأثبتها تقرير  التي

ات الشئون القانونية المختصة التخاذ اإلجراءات القانونية الالزمة لتحصيل مستحق إدارة

 المصلحة .

 (  22مادة )  

 ش داخلتيفي غير حاالت الضبط والتف القضائيةعلي موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية 

قانون  بأحكام االلتزامالدوائر الجمركية وفي غير حاالت متابعة البضائع المهربة ومطاردتها 

 .والضبط إجراءات التفتيشاإلجراءات الجنائية في شأن 

 (  23مادة )  

في غير حاالت التلبس بالجريمة ال يجوز اتخاذ اى إجراء من إجراءات التحقيق الجنائي بمعرفة النيابة العامة 

عملهم إال بناء على طلب فيما ينسب إلى موظفي المصلحة ممن لهم صفة الضبطية القضائية أثناء وبسبب 
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كتابي من الوزير ، وتشكل لجنة يصدر بها قرار من الوزير تتولي دراسة الموضوعات المتعلقة بالجرائم 

التخاذ الالزم نـحو  الوزيروالمخالفات المنسوبة لموظفي المصلحة وإعداد تقرير بتوصياتها للعرض على 

 إصدار الطلب الكتابي من عدمه .
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 األولالفصل 

 الضريبة الجمركية

 (  24 مادة  )  

وة على تخضع البضائع التى تدخل اإلقليم الجمركى للضريبة المقررة فى التعريفة الجمركية عال

 الضرائب والرسوم االخرى المقررة إال ما استثنى بنص خاص ، وال يجوز اإلفراج عن أية

لرسوم بضائع مستوردة برسم الوارد النهائى قبل تمام االجراءات الجمركية واداء الضرائب وا

 ة عليها ما لم ينص القانون على خالف ذلك المستحق

 (  25مادة )  

 يكون أداء الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم االخرى التى تحصل 

مة بمعرفة المصلحة  بإحدى وسائل التحصيل اإللكتروني المعتمدة  أو خصما من خالل  منظو

فى ضوء القوانين والقرارات المنظمة الحساب الجارى الموحد المميكن لدى المصلحة و

 الستخدام وسائل التحصيل اإللكترونى  .

 ( 26  مادة ) 

في تحسب الضريبة على البضائع التى تخضع لفئة نوعية وفقاً لوزنها على أساس الوزن الصا

ها ، وتحصل الضريبة الجمركية على الحاويات واالسطوانات التى يعاد استخدام الفعلى لها

 .ال الرغبة في اإلفراج عنها برسم الوارد النهائيح بحالتها

 (  27مادة )  

تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على اآلالت والمعدات واالجهزة  يجوز قبول طلبات

ية متى وخطوط االنتاج وأجزائها التى ال تتمتع بأى إعفاءات أو تخفيضات فى التعريفة الجمرك

 تسدد مع القسط لك مقابل سداد الضريبة االضافية كانت واردة للمشروعات اإلنتاجية وذ

ة الشهرى وتكون مدة الحد االقصى لتقسيط الضريبة الجمركية ستة أشهر للمشروعات القائم

 واثنى عشر شهراً للمشروعات تحت االنشاء ، وذلك طبقاً للشروط التالية :

و أعدات أو األجهزة (  تقديم خطاب من الجهة المشرفة على النشاط بأن  اآلالت أو الم1)

 خطوط االنتاج  أو أجزائها  الزمة ألغراض  النشاط المرخص به .

( تقديم خطاب ضمان مصرفى غير مشروط وغير قابل لاللغاء أو تعهد مقبول من إحدى 2)

ية رع الرئيسالوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة أو الشركات القابضة أو قادة األف

ً من الوزير المختص أو رئيس الهيئة العامة أو رئللقوات  يس المسلحة على أن يكون موقعا

حقة المصلحة أو رئيس الشركة القابضة أو من يفوضونه  يغطى قيمة الضريبة الجمركية المست

 والضريبة االضافية حتى نهاية مدة التقسيط .

 .( عدم وجود أية مديونيات مستحقة على طالب التقسيط للمصلحة 3)
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سابقة على طلب التقسيط الخمس سنوات الجمركى خالل  يب( عدم سبق ارتكاب جريمة تهر4)

 ما لم يكن قد صدر حكم نهائى ببراءته .

بول قويختص مديرو عموم المواقع التنفيذية بالموافقة على طلبات التقسيط  والموافقة على 

 .وفقاً لتلك الشروطالتعهدات والضمانات 

 ( 28) مادة 

ة  ، التأخر فى سداد أحد االقساط تستحق باقى الضريبة الجمركية والضريبة االضافي إذا تم

ى وتتخذ االجراءات القانونية لتحصيل تلك المبالغ ويحرم من يتقاعس عن سداد االقساط ف

 مواعيدها من التمتع بميزة التقسيط لمدة سنة  .

 (  29 ) مادة 

ة  ل قيمة الضريبة الجمركياء مدته يتم تحصيإذا تقدم المستورد بطلب إنهاء التقسيط أثن

ضمان وفى هذه الحالة يتم رد ال الذي تم السداد فيهحتى نهاية الشهر   اإلضافيةالضريبة و

 ( من هذه الالئحة . 27المشار اليه بالمادة ) 

 (  30مادة ) 

 ال يجوز تعديل أو تغيير الصفة الترخيصية للسيارات ووسائل النقل لمدة خمس سنوات من

ً لح التها تاريخ اإلفراج إال بعد الرجوع للمصلحة لسداد ما قد يستحق عليها من ضريبة وفقا

 .عنها اإلفراجوقيمتها وفئة التعريفة الجمركية وسعر العملة   وقت 
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 الفصل الثانى

 الضريبةوعاء 

 (   31مادة )

قية )اتفا تجارةوال لتعريفاتلتنفيذ المادة السابعة من االتفاقية العامة  أتفاق أحكامباإلخالل  دون

 عتداداالللمصلحة عدم  , ( من هذه الالئحة51, ومع مراعاة أحكام المادة ) (تقييم الجمركيال

 موضوعيةب بأى بيان أو مستند أو وثيقة أو إعالن يقدم لها ألغراض التقييم إذا كان لديها أسبا

ألغراض تدعو إلى الشك فى صحة البيانات أو المستندات أو فى صحة القيمة المقر عنها كقيمة ل

 الجمركية .

 (    32مادة )  

قيمتها  تكون القيمة الواجب اإلقرار عنها لألغراض الجمركية للسلع أو البضائع المستوردة هى

وع لثمن المدفاهي القيمة التعاقدية للصفقة أي الفعلية ، ويكون األساس  األول لتحديد تلك القيمة 

ن بيع عفعالً أو المستحق الدفع ) إجمالى ما دفعه أو سيدفعه المشترى للبائع أو لمصلحته ( 

  : السلع أو البضائع للتصدير إلى مصر بعد إضافة العناصر والتكاليف الفعلية التالية  

تحق  أو المس) أ ( التكاليف التالية بالقدر الذى تحمله المشترى ولم يدرج فى الثمن المدفوع فعال

 عن السلع المستوردة :

 العموالت والسمسرة باستثناء عموالت الشراء . -1

 جمركي .ة األوعيـة التي تعتبر مع تكلفة البضاعة وحدة واحدة ألغراض التقييم التكلف -2

 تكلفة التعبئة والتغليف سواء من حيث العمل أو المواد . -3

و أر مجاناً )ب (  قيمة السلع والخدمات التالية التي يقدمها المشترى ـ بشكل مباشر أو غير مباش

د قه القيمة السلع المستوردة، وبالقدر الذي ال تكون فيه هذ بتكلفة مخفضة الستخدامها  في إنتاج

 أدخلت في الثمن المدفوع فعالً أو المستحق الدفع :

 .مستوردةاخلة في تكوين البضاعة الالمواد والمكونات واألجزاء والعناصر المماثلة الد -1

 توردة .السلع المساألدوات واللقم والقوالب واألصناف المماثلة المستخدمة في إنتاج   -2

 المواد التي استهلكت في إنتاج السلع المستوردة .  -3

ت أعمال الهندسة والتطوير واألعمال الفنية وأعمال التصميم و الخطط والرسوما  -4

 التي تم إعدادها فى بلد آخر غير مصر والالزمة النتاج السلع المستوردة .

متعلقة بالبراءات والعالمات المسجلة وحقوق ) ج ( العوائد ورسوم التراخيص والمدفوعات ال

النشر واإلتاوات المتعلقة بالسلع المستوردة والتى يجب أن يدفعها المستورد مباشرة أو بطريق 
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غير مباشر كشرط لبيع السلع حيثما ال تكون هذه العناصر مدمجة فى الثمن المدفوع فعالً أو 

 المستحق .

تخدام لة إعادة البيع أو التوزيع  أو التصرف أو اإلس)د ( قيمة أي مستحقات للبائع من حصي

ً من  للسلع المستوردة سواء كانت هذه المستحقات مباشرة أو غير مباشرة متى كانت شرطا

 شروط البيع.

مات سائر الخد( تكلفة نقل السلع المستوردة والمناولة وتكاليف الشحن والتأمين والتفريغ ، و ـ) ه

م ى حالة عدفى تفريغها فى ميناء الوصول ، وبالنسبة للنولون والتأمين المتعلقة بنقل السلع ، حت

 تقديم مستند فعلى  يتم االخذ باالسعار المثيلة فى تاريخ معاصر  .

 ( 33مادة )   

ساس أيراعي عند إضافة العناصر والتكاليف المنصوص عليها فى المادة السابقة أن تكون علي 

 بيانات موضوعية وكمية . 

 ة إال وفقاً تجوز أي إضافة إلي الثمن المدفوع بالفعل أو المستحق عند تحديد القيمة الجمركيوال 

 ألحكام المادة السابقة ما لم تكن شرطاً من شروط البيع.

 ( 34مادة )  

ن الثمن ال تشمل القيمة الجمركية األعباء والتكاليف التالية بشرط أن تكون مميزة ومنفصلة ع

 مستحق مقابل السلع المستوردة  : المدفوع فعال أو ال

 ) أ ( تكلفة النقل بعد االستيراد .

 )ب( الضرائب والرسوم المفروضة في مصر.

ة التي )ج( مصاريف وأعباء التشييد أو البناء أو التجميع أو الصيانة أو المساعدة الفني

 أجريت بعد االستيراد على السلع المستوردة  .

 )د( عمولة الشــراء .

 ( تكلفة األنشطة التسويقية داخل مصر التي تتعلق بتسويق السلع المستوردة.)هـ

ي مصر ف)و( تكلفة األعمال الهندسية والخطط والرسوم واألعمال الفنية التي تم اعدادها  

 والمتعلقة بالسلع المستوردة محل التقييم.

 )ز( التكاليف المتعلقة بحق إعادة إنتاج السلع المستوردة في مصر.

 ( الفوائد المترتبة نتيجة عقد تمويل وهي الفوائد المدفوعة من المشترى .)ح

 )ط( عوائد األسهم المقدمة من المشتري إلى البائع  .
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 ( 35مادة )  

 يشترط لقبول قيمة الصفقة لألغراض الجمركية توافر الشروط اآلتية : 

الحاالت  )أ( أال تكون هناك قيود على تصرف المشترى في السلع أو استخدامه لها، والتعد قيداً 

  -اآلتية :

 القيود التي يفرضها القانون أو السلطات العامة في مصر. -1

 القيود التي ليس لها تأثير كبير على قيمة السلع . -2

 دة بيع السلع فيها.القيود التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن إعا -3

ل لبضائع مح)ب( أال يكون البيع أو الثمن خاضعاً لشرط أو مقابل ال يمكن تحديد قيمته بالنسبة ل

 التقييم.

ا أو )ج( أال يستحق للبائع أي جزء من حصيلة إعادة بيع السلع أو  توزيعها او التصرف فيه

ن من أو غير مباشر، ما لم يكاستخدامها في مرحلة الحقة من قبل المشترى سواء بشكل مباشر 

 الممكن تحديد قيمته و إضافته للقيمة .

صين )د( أال يكون بين البائع والمشترى عالقة ارتباط تؤثر فى قيمة الصفقة سواء كانا شخ

 طبيعيين أو معنوييـن.

 (   36مادة )  

 : ت اآلتيةفى أى من الحاال األشخاص مرتبطينفى تطبيق حكم البند )د( من المادة السابقة يعتبر 

 موظفين او مديرين احدهما لدى اآلخر. اذا كانوا( )أ

 معترفاً بهم قانوناً كشركاء فى العمل. وا)ب( إذا كان

 صاحب عمل ومستخدميه .  واكان)ج( إذا 

%  أو أكثر من  5   -بشكل مباشر أو غير مباشر  -)د( إذا تملك أو سيطر أحدهما  

 لتى تمنحه حق التصويت لدى اآلخر  أو كليهما .  الحصص أو االسهم ا

 بشكل مباشر أو غير مباشر. -(  إذا كان أحدهما يشرف على اآلخر ـ)ه

 إلشراف شخص ثالث. -بشكل مباشر أو غير مباشر  -)و( إذا  كان كالهما خاضعاً 

 على شخص ثالث. -بشكل مباشر أو غير مباشر  -يشرفان  معاً  كانوا)ز( إذا 

 من األقارب حتى الدرجة الرابعة.كانوا ا )ح( إذ
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موزع و يعتبر األشخاص الذين تربطهم عالقة عمل يكون أحدهم بمقتضاها الوكيل الوحيد أو ال

ً إذا انطبقت عليهم إحدى الوحيد أو صاحب االمتياز الوحيد لآلخر، مرتب   معاييرهذه الطين معا

 السابقة.

 (  37مادة )  

ي فعل ( من هذه الالئحة36)إذا توافرت إحدى عالقات االرتباط المنصوص عليها فى المادة 

العالقة  اإلدارة الجمركية بحث الظروف والمالبسات المحيطة بالصفقة للتأكد من عدم تأثير هذه

ستندات معلى ثمن السلعة محل التقييم ، ولإلدارة الجمركية أن تطلب من المستورد معلومات أو 

 أو تبريرات  ويمنح المستورد مهلة للرد ال تجاوز خمسة عشر  يوماً .

 مستورد أورة الجمركية عند رأيها بأن عالقة االرتباط قد أثرت علي الثمن جاز للفإن ظلت اإلدا

ً إثبات أن عالقة االرتباط لم تؤثر علي الثمن وأن القيمة وكيله المقر  خالل خمسة عشر يوما

 % من أحد القيم اآلتية :10عنها ال تقل عما هو فى حدود 

 ديرها إلىمماثلة بين أطراف غير مرتبطين تم تص )أ( القيمة التعاقدية لسلع مستوردة مطابقة أو

 مصر خالل ستين يوماً قبل أو بعد تاريخ تصدير السلع محل التقييم .

ً ألحكام المادتين   ) (  ،   40)ب( القيمة الجمركية لسلع مطابقة أو مماثلة تم تحديدها طبقا

 . هذه الالئحة( من 41)

 ى :يراعى عند تطبيق االختبارات السابقة اآلت

 اإلختالفات في مستويات التجارة ومستويات الكميات. - 1

 .هذه الالئحة( من  32عناصر التكاليف والمصاريف المنصوص عليها فى المادة )  - 2

قط ، فويكون استخدام اإلختبارات السابقة بناء علي مبادرة من المستورد وألغراض المقارنة 

 م المقر عنها.وال يجوز إحالل القيم اإلختبارية محل القي

 (  38مادة )  

 ت اآلتية:فى الحاال هذه الالئحة( من  32ال تطبق قيمة الصفقة للسلع والبضائع طبقاً للمادة ) 

 )أ( األصناف الواردة لالستخدام الشخصي .

برير ت)ب( وجود بعض األصناف فى الفاتورة ال تمثل القيمة الفعلية ويتعذر على صاحب الشأن 

 يقبلها الجمرك.ذلك بمستندات 

 )ج( السلع الواردة على سبيل الهدايا أو الهبات أو العينات أو الدعاية واإلعالن .

 )د( البضاعة الواردة على سبيل اإليجار أو األمانة .

 )هـ( األصناف الواردة لحساب المورد من األصل إلى الفرع .
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 (  39مادة )  

 عى اآلتي :فى حالة وجود شك فى صحة القيمة المقر عنها يرا

مة او )أ( إذا كان لدى المصلحة أسباب تدعو إلي الشك في صحة البيانات أو المستندات المقد

 أوإخطار صاحب الشأن فعلى الجمرك المختص  وكيلهالقيمة المقر عنها من صاحب الشأن أو 

 مقرإيضاحات أو مستندات إضافية إلثبات صحة القيمة ال تقديممع طلب  وكيله بهذه األسباب

 اريختمهلة للرد بما ال يجاوز خمسة عشر يوماً من  وكيله أو عنها على ان يمنح صاحب الشأن

 الطلب .  تقديم

لمهلة خالل ا )ب( إذا كانت المستندات والبيانات المقدمة والمبررات الدالة علي صحة القيمة

لة هنتهت الممقنعة للجمرك المختص يتم  قبول قيمة الصفقة ،أما إذا كانت غير مقنعة أو ا المبينة

 تص  .قرار بتحديد القيمة المقبولة جمركياً من الجمرك المخ الممنوحة دون رد ، يتم إصدار

 (  40مادة )  

 ن القيمةتكو إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع محل التقييم وفقا ألحكام المواد السابقة

لالغراض الجمركية هى قيمة التعاقد على سلع مطابقة بيعت للتصدير إلى مصر وصدرت 

ً قبل أو بعد تاريخ تصدير السلع محل التقييم، على نفس المستوى التج اري خالل ستين يوما

 وبذات الكميات تقريباً .

ع مطابقة يمة الصفقة لبضائفإذا كان المستوى التجاري أو الكميات أو كليهما مختلفين تستخدم ق

تالفات بيعت على مستوى تجارى مختلف أو بكميات مختلفة أو كليهما بعد تعديلها لمراعاة االخ

ساس أفي المستوى التجاري أو الكميات أو كليهما بشرط أن تكون هذه التعديالت قد تمت على 

اعاة المطابقة مع مر أدلة تثبت دقة التعديل سواء أدى ذلك إلى زيادة أو نقص لقيمة السلع

لمسافات ا( من حيث  32( من المادة ) ـاالختالفات فى التكاليف واألعباء الواردة فى الفقرة )ه

 ووسائل النقل على ان يراعى اآلتى :

القيمة  )أ( فى حالة وجود أكثر من قيمة تعاقدية لسلع مطابقة تستخدم ادنى هذه القيم لتحديد

 التقييم . الجمركية للسلع المستوردة محل

لفنية )ب( ال تشمل السلع المطابقة السلع التى تجسد أو تعكس الهندسة والتطوير واألعمال ا

 وأعمال التصميم والخطط والرسومات التى لم تضاف لقيمة السلع المستوردة بسبب أن هذه

 العناصر قد تم اعدادها فى مصر .

ؤخذ م ، وال تبلد إنتاج السلع محل التقيي )ج( ال تعتبر السلع مطابقة ما لم تكن قد انتجت فى نفس

م ى حالة عدفالسلع التى ينتجها منتج آخر فى نفس بلد انتاج السلع محل التقييم فى األعتبار إال 

 وجود سلعة مطابقة ينتجها نفس المنتج الذى ينتج السلعة محل التقييم .
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 (  41مادة )  

ً ألحكام الم إذا تعذر تحديد القيمة لألغراض الجمركية للسلع ون سابقة تكواد المحل التقييم وفقا

بق وتطالجمركية هي قيمة التعاقد على سلع مماثلة بيعت للتصدير إلى مصر  القيمة لألغراض

 .( من هذه الالئحة40بشأنها أحكام المادة )

 (  42مادة )  

ً ألحكام المواد الفي حاله تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع المستو مة حدد القيت سابقةردة وفقا

 لترتيب، ما لم يطلب المستورد تطبيق عكس هذا ا بمقتضى أحكام المادتين التاليتينالجمركية 

 .بشرط موافقة اإلداره الجمركية

 (  43مادة )  

التى وردت  بالحالة إذا كانت السلع المستوردة أو السلع المطابقة أو المماثلة المستوردة تباع  -1

 تضى احكاماالستيراد تحدد القيمة لألغراض الجمركية للسلع المستوردة بمقعليها عند 

 هذه المادة بأتباع اآلتى  :

 ماثلة فى)أ( سعر الوحدة الذى بيعت به السلع المستوردة أو السلع المطابقة أو السلع الم

و بل أالسوق المحلى على حالتها عند االستيراد بأكبر كمية إجمالية خالل ستين يوماً ق

بعد تاريخ  وصول السلع محل التقييم إلى مصر ألشخاص غير مرتبطين باألشخاص 

 الذين اشتروا منهم هذه السلع بعد إجراء االستقطاعات األتية :

لمستورد العموالت التى تدفع عادة أو التي اتفق علي دفعها من المورد إلي ا -1        

ً لألعراف التجارية الس ائدة ، أو إجمالي الربح أو التي تدفع عادة وفقا

 والمصروفات العامة لسلع من نفس الفئة أو النوع والمعمول بها في مصر.

 تكاليف النقل والتأمين المعتادة وما يرتبط بها من تكاليف فى مصر. -2        

الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المفروضة فى مصر  -3        

 ع أو بيعها.والمتعلقة بإستيراد السل

)ب( فى حالة عدم وجود عمليات بيع في السوق المحلى للسلع المستوردة  أو السلع 

)أ(  ا بالبندالمطابقة أو السلع المماثلة على حالتها عند االستيراد خالل المدة المشار اليه

ماً من يو 90من هذه المادة يعتد بسعر بيع الوحدة فى السوق المحلى خالل مدة ال تجاوز 

 ريخ وصول البضاعة محل التقييم  مع عدم االخالل بأى أحكام أخرى وردت بالبند تا

 )أ(

 إذا بيعت السلع المستوردة بعد تجهيزها : -2

إذا لم تكن السلع المستوردة أو المطابقة أو المماثلة قد بيعت بالحالة التي وردت عليها فى  

على اساس   –اذا طلب المستورد ذلك  -السوق المحلى فيتم تحديد القيمة لالغراض الجمركية 
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سعر الوحدة الذي تباع به السلع المستوردة بعد تجهيزها بأكبر كمية إجمالية ألشخاص غير 

مرتبطين، بعد استقطاع القيمة المضافة نتيجة التجهيز باإلضافة إلى اإلستقطاعات المنصوص 

 ( من هذه المادة .أ /1عليها في البند )

لي عويشترط أن تستند اإلستقطاعات مقابل القيمة المضافة نتيجة تجهيز السلع المستوردة  

عن  بيانات موضوعية وكمية وذلك بموجب مستندات فعلية وبيانات من واقع السجالت بما يعبر

 تكلفة التجهيز بدقة.

 يراعى عند تطبيق هذه المادة اآلتى : -3

ً لهذه المادة أي عملية بيع لشال تؤخذ في اإلعتبار عند تحديد سعر  خص يقدم بيع الوحدة طبقا

ً أو بتكلفة منخفضة أياً من العناصر المحددة في الف قرة )ب( بشكل مباشر أو غير مباشر مجانا

 الستخدامها في إنتاج السلع المستوردة. من هذه الالئحة(  32من المـادة )  

ت ي للسلع المستوردة من واقـع سجالويتم الحصول على سعـر بيع الوحـدة في السوق المحل

 ودفاتر مستورد السلعـة محــل التقييم أو مستوردي السلع المطابقة أو المماثلة .

ويتعين ان تكون اإلستقطاعات الواجبة الخصم من سعر بيع الوحدة للوصول إلي القيمة 

 لألغراض الجمركية محدده علي أسس موضوعية وكمية .

مصروفات العامة الواجبــة الخصم بصفة اجمالية وعلى أساس ويحدد مقـدار الربـح وال

ع م، بشرط أن تكون هذه المعلومات متسقة وكيله المعلومــات التي يقدمهـا المستورد أو 

و س الفئة أالمعلومـات المستمدة من مبيعـات سلـع من نفس الفئة أو النـوع . وتشمل السلع من نف

اًل عن لد الذي استوردت منه السلع التي يجري تقييمها فضالنوع السلع المستوردة من نفس الب

رة وغير السلع المستوردة من بلدان أخري. وتشمل عبارة ) المصروفات العامة( التكاليف المباش

 المباشرة لتسويق السلع محل التقييم .

مادة هي الوتكون القواعد المحاسبية واألعراف التجارية التى يسترشد بها فى تطبيق أحكام هذه 

 القواعد المطبقة فى مصر.

 ( 44مادة )  

ً ألحكام المواد السابقة تكو ن القيمة إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة طبقا

ً ال  اآلتية: للعناصر جمركية هي القيمة المحسوبة طبقا

جهيز التى أعمال التأو غيره من وتكلفة التصينع التصنيع الداخلة في )أ( تكلفة أو قيمة المواد 

 دخلت فى إنتاج السلع المستوردة .

ادة فى ع)ب( مقدار الربح والمصروفات العامة بصورة إجمالية  بما يعادل المقدار الذى ينعكس 

 ديرها الىمبيعات السلع من ذات الفئة والنوع للسلع محل التقييم والمصنعة فى بلد االنتاج لتص

 مصر .   
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مين المصروفات األخرى المتعلقة بالنقل والمناولة والشحن والتأ )ج(  تكلفة أو قيمة  كل

 والتفريغ.

لمادة هي وتكون القواعد المحاسبية واألعراف التجارية التى يسترشد بها فى تطبيق أحكام هذه ا

 احة .القواعد المعمول بها فى بلد اإلنتاج  ويستدل على ذلك بأى من مصادر المعلومات المت

البائع وأسلوب القيمة المحسوبة تماما علي الحاالت التي يكون فيها المشتري ويقتصر استخدام 

ي تحقق ، ويكون المنتج على استعداد ألن يقدم التكلفة الضرورية ويوفر التسهيالت أل مرتبطين

 قد يلزم فيما بعد

 ( 45مادة )  

يمة حديد القتسابقة يتم إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للسلع المستوردة طبقاً ألحكام المواد ال

 باستخدام ذات الطرق المنصوص عليها فى تلك المواد باستخدام  قدر من المرونة ووسائل

على ولعالمية  امناسبة تتفق مع المبادئ واالحكام العامة الواردة باتفاقية القيمة لمنظمة التجارة 

تى يجوز ية من المرونات الاساس البيانات المتاحة فى البلد المستورد ،وتعتبر الحاالت التال

 تطبيقها وفقاً ألحكام هذه المادة :

لمحددة ا)أ( إذا لم توجد سلع مستوردة مطابقة أو مماثلة تم تصديرها إلي مصر خالل المواعيد 

تصديرها  بالمواد السابقة تستند القيمة لالغراض الجمركية لسلع مستوردة مطابقة أو مماثلة تم

 بل أو بعد تاريخ تصدير السلع محل التقييم .يوماً ق 120إلى مصر خالل 

مة عتد بالقي)ب( إذا لم توجد سلع مطابقة أو مماثلة مستوردة من نفس المنتج للسلع محل التقييم ي

د يوجد يعت الجمركية لسلع مطابقة أو مماثلة مستوردة من  منتج آخر من ذات دولة المنشأ فاذا لم

 مماثلة مستوردة من منشأ اخر    .بالقيمة الجمركية لسلع مطابقة أو 

 اثلة طبقاً )ج(  يجوز االعتداد بالقيمة  لألغراض الجمركية التى تم تحديدها لسلع مطابقة أو مم

 .هذه الالئحة( من 44( و )43ألحكام المادتين )

 لة بالسوق)د( فى حالة عدم وجود سعر بيع للسلع المستوردة محل التقييم أو المطابقة أو المماث

قيمة ، يجوز أن تستند الهذه الالئحة ( من  43حلي خالل التوقيتات المحددة بالمادة ) الم

ن ميوماً  180لالغراض الجمركية لسعر بيع الوحدة فى السوق المحلي خالل مدة ال تتجاوز 

 تاريخ االستيراد .

  .هاويتم إبالغ المستورد بناًء علي طلبة بالقيمة الجمركية وباألسلوب المستخدم لتحديد

 ( 46مادة )   

 ال يجوز تحديد القيمة الجمركية بمقتضى أحكام المادة السابقة على أساس:

 )أ( سعر بيع الوحدة المنتجة محلياً فى السوق المحلي .
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 قضى بقبول أعلى  القيمتين البديلتين لألغراض الجمركية.ي)ب( أى  نظام 

 بلد اإلنتاج .)ج( سعر بيع السلع فى السوق المحلي لبلد التصدير أو 

 ا الحكام  نتاج أخرى بخالف القيمة الحسابية التى حددت لسلع مطابقة او مماثلة وفقا)د( تكلفة 

 . هذه الالئحة( من 44المادة )

 )هـ( سعر التصدير إلى دولة غير مصر .

 )و( القيم الجمركية الدنيا .

 )ى( القيم الجزافية أو الصورية .

 (   47مادة )  

ادها المستعملة التى ترد لألستعمال الشخصي أو الخاص أو التى يسمح باستير تمنح السيارات

فوب( )( من القيمة %10لالتجار  اعتباراً من أول شهر أكتوبر لسنة الموديل خصماً مقداره )

 دية.وذلك حتى نهاية سبتمبر من العام التالي ، وبشرط أن تكون مستوفاة للقواعد اإلستيرا

اريخ خصماً التى ترد بعد ذلك الت األولي من هذه المادةبالفقرة  المشار اليهاوتمنـح السيارات 

إلخالل ( عن كل سنة تالية محسوباً اعتباراً من أول شهر أكتوبر من كل عام دون ا%5مقداره )

 بالخصم والشروط المشار اليها بالفقرة السابقة .
 

 .ب(من القيمة )فو %50على  سابقةال ةبالفقروال يجوز أن تزيد نسب الخصم المنصوص عليها 

 (  48مادة )  

 : الكترونياً  يلتزم المستورد أو من يمثله قانوناً بتقديم المستندات اآلتيـة

 المستندات بعد استيفاء بياناته مرفقاً به فاتورة الشراء األصلية وغيرها منإقرار القيمة )أ( 

ى مترتبة علالفعلية المتعلقــة بتكاليف ونفقـات الشحن والتأمـين وكافـة المصاريف واألعباء ال

 استيراد البضاعة حتـى تفريغـها في ميناء الوصول. 

من ، و إجمالي الث ويجب أن تتضمن فاتورة الشراء بيانات كاملة عن اسم البائع والمشترى

  الكامل للبضائع المستوردة وشروط التعاقد . المدفوع فعالً أو المستحق دفعه، والوصف

ت صحة )ب( العقود والمراسالت واإلعتمادات المستندية، وغيرها من المستندات الالزمة إلثبا

 قيمة الصفقة التى تطلبها المصلحة إذا كان تحديد القيمة يتطلب ذلك .

 (  49مادة )  

بة قديم كفالة مالية بقيمة الضرييجوز بناء على طلب المستورد اإلفراج عن البضائع مع ت

غرق الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم إذا كان تحديد القيمة كوعاء لهذه الضريبة يست

 وقتاً لتقديم مستندات أو إيضاحات ألغراض التقييم.
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 (  50مادة )  

قييم قدمت على أساس السرية ألغراض الت التي تعامل المصلحة كل معلومات سرية بطبيعتها أو

أو  الجمركى باعتبارها سرية تماماً ، وال تقوم باالعالن عنها دون تصريح محدد من الشخص

 ية الجهة التى قدمت هذه المعلومات إال بقدر ما قد يطلب افشاؤها فى سياق اجراءات قضائ

 (  51مادة )  

ن موقع الجمركى الحصول علي تفسير مكتوب مللمستورد بناء على طلب مكتوب يقدم لرئيس ال

 . الجمركية للسلع محل التقييم لتي تم بها تحديد القيمة لألغراضالمصلحة عن الكيفية ا

 (  52مادة )  

ر الجمرك الحق في التظلم من قرار لجنة التقييم بالجمرك المختص  أمام مدي وكيلهللمستورد أو 

لمات أو أو المدير العام أو رئيس االدارة المركزية المختص وذلك قبل التظلم أمام لجان التظ

 طلب العرض على التحكيم .

 ( 53مادة )  

قاً لمصرية وفها إلى العملة اإذا كانت قيمة السلع الواردة محددة بالعملة األجنبية فيتعين تحويل

اريخ تلسعر اإلقفال المعلن من البنك المركزي للعمالت األجنبية فى آخر يوم عمل سابق على 

 .تسجيل البيان الجمركى أو السعر المعلن من الوزير فى تاريخ تسجيل البيان الجمركى  

 (54مادة )

ساوية مبة للسلع المعدة للتصدير تكون القيمة الواجب اإلقرار عنها لألغراض الجمركية بالنس

ميناء  للمدفوعات الفعلية لهذه السلع مضافاً إليها كافة التكاليف والمصروفات الفعلية حتى

ل البيان التصدير بالقدر الذى ال تتضمنه تلك المدفوعات من هذه التكاليف وذلك فى تاريخ تسجي

 الجمركى .

 بالسلع المصدرة .وال تشمل هذه القيمة أى ضرائب أو رسوم تتعلق 

تدعو إلى الشك فى صحة القيمة المقر عنها موضوعية أسباب  المصلحة إذا كان لدى لديو

ن لجمركي بشأايتم االسترشاد بالمبادئ العامة الواردة باتفاقية التقييم  كقيمة لألغراض الجمركية

 تحديد قيمة البضائع المعدة للتصدير .

 (55مادة ) 

إذا طلب أصحاب الشأن تمتع البضائع بإعفاءات أو معامالت تفضيلية أثناء السير فى اإلجراءات 

وقبل سداد الضرائب والرسوم المستحقة طبقاً ألية  إتفاقية  تكون جمهورية مصر العربية طرفاً 
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الدال  فيها يتعين أن تكون هذه البضائع مستوفاة لقواعد المنشأ ومصحوبة بشهادة منشأ أو المستند

 على المنشأ المحدد باالتفاقية المطلوب تطبيقها .

 وفى حالة عدم استيفائها ذلك يتم سداد الضرائب والرسوم المقررة بالكامل.

 ( 56مادة ) 

ات شهادعلي  يتم االلتزام بأحكام الالئحة التنفيذية لقانون االستيراد والتصدير في شأن التصديق

ء االستثنا لها, وقواعد دالة على المنشأ والمستندات المصاحبةالمنشأ أو غيرها من المستندات ال

 من ذلك.

ويتم التحقق من صحة نماذج وتوقيعات وأختام الجهات المصدرة للشهادات والمستندات 

من جهات  المستثناة من شرط التصديق وذلك وفقاً للقواعد والتعليمات المبلغة للمصلحة

 والمنظمة لذلك. االختصاص
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 الثالثالفصل 

 مقابل الخدمات 

 (57مادة )

المصلحة  ال يجوز تحصيل أية رسوم أو أجور للعمل إضافية لقاء العمل الذى يقوم به العاملون ب

 لحساب ذوي الشأن داخـل الدوائر الجمركيـة فى أوقات العمل الرسمية .

العمل  وتكون أجور العمل الذى يقوم به موظفو المصلحة لحساب ذوى الشأن فى غير أوقات

 على النحو اآلتى : أو خارج الدائرة الجمركية الرسمى

 :أوالً : المالحظة الجمركية لعمليات الشحن وتفريغ ونقل البضائع وفتح المخازن

و أجنيها لكل سفينة تجارية 100جنيـه عـن كل سـاعة أو جـزء منهـا وبحد أدني  50• 

 غيرها .

 د .جنيه لكل عربة سكة حدي 100بحـد أدنـي جنيه عـن كل سـاعة أو جـزء منهـا   25• 

جنيه عن الساعة أو جزء منها عن كل عملية مالحظة أو توصيل أو تفتيش  100• 

 للماعـونـــة أو حراسة عليها أو أي عملية أخري يرخص بإجرائها تحت المالحظة أو

 جنيها لكل عملية . 100الرقابة الجمركية علي أال يقل المحصل عن 

يام ا عن قيام لجنة تفتيش السفن بمراجعة مستندات البواخر وتفتيشها فى أجنيه 100• 

 العطالت وفى غير مواعيد العمل الرسمية وذلك عن كل باخرة.

يت جنيها عن كل ساعة أو جزء منها مراقبة نقل بضائع تسليم صاحبه أو الترانز 100• 

 من األرصفة إلي مخازن شركة اإليداع .

ة أو جزء منها عن مراقبة تفريغ أو سحب أو نقل المواد جنيه عن كل ساع 100• 

 البترولية ومشتقاتها المستوردة أو المستخرجة من خام أجنبي .

ي تتم جنيه عن كل ساعة أو جزء منها عن مراقبة تعبئة البضائع الواردة صبـاً الت 50• 

 بناء علي طلب ذوي الشأن .

 مكين.سفينة تجارية بما فيها شهادة الت جنيـه عـن إجـراءات تراخيص السـفر لكل1000• 

 ه. جني 1000جنيها عن تسليم واستالم األشـياء الثمينة التي تزيد قيمتها عن  500• 

 ثانياً : فتح جمرك الركاب بالمواني البحرية :

 جنيه عن كل سفينة لدخول الركاب أو خروجهم .  2000 

 ثالثاً: انتقال العاملين بالمصلحة  :



 

32 

 نسخة مراجعة وإستيفاء المالحظات الواردة من القطاع الحكومي ومجتمع األعمال

 2021مايو   25
 

 المدينة :داخل  -أ

 جنيها عن انتقال العاملين من الدرجة األولي فما فوقها . 500 -

 جنيها عن انتقال المثمن أو مأمور الحركة . 400 -

 جنيها عن انتقال أي من العاملين اآلخرين . 300 -

 خارج المدينة : -ب 

 )أ (. تضاعف الفئات المنصوص عليها فى البند

 (  58مادة ) 

 على النحو اآلتى :خدمة فحص حاوية باألشعة  مقابلصل حي

 جنيه للصادر  . 100و قدم للوارد  20للحاويات مقاس جنيه  500 -1

 جنيه للصادر . 200و قدم للوارد  40ه للحاويات مقاس جني 800 -2

 (59مادة ) 

 خدمات استخراج وتجديد رخص المخلصين والمندوبين وفقاً للجدول اآلتى : مقابليحصل 

مخلص  البيان
عمومى 
صاحب 

 مكتب

مساعد  مخلص تابع
 مخلص

 بطاقات المندوبين

قطاع 
خاص 

 واستثمارى
 

هيئة 
دبلوماسية 
 وسفارات

قطاع 
عام 

 واعمال

 حكومة

طلب قيد 
 الترخيص

3000 1500 600 500 400 300 200 

طلب 
 التجديد

2000 1000 500 300 200 200 100 

 

يه خارج جن 600جنيه داخل المدينة ،  300التخليص بواقع مكاتب لمعاينة الانتقال  مقابلويقدر 

 المدينة .

 ( 60مادة )  

يحدد  حدةلمنظومة النافذة الوا المنفذة دون اإلخالل بالعقود التي أبرمتها المصلحة مع الجهة

 هذه الخدمات.ل المقرر والمقابلبقرار يصدره خدمات النافذة  الوزير
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 ( 61مادة ) 

ا تحصل نفقات تخزين عن البضائع المخزنة في المخازن والمستودعات والساحات التى تديره
 على النحو اآلتي : المصلحة

 )أ( البضائع :
 جنيه لكل طن أو كسوره عن كل يوم من أيام األسبوع األول . 6 -
 .جنيه لكل طن أو كسوره عن كل يوم من أيام األسبوع الثاني واألسابيع التالية  12 -

 )ب( سيارات الركوب الخاصة :

 جنيه لكل سيارة عن كل يوم من أيام األسبوع األول . 30 -
 جنيها لكل سيارة عن كل يوم من أيام األسبوع الثاني واألسابيع التالية. 60 -

 :  واألشخاص)ج( سيارات نقل البضائع 
 جنيها لكل سيارة عن كل يوم من أيام األسبوع األول . 45 -
 لكل سيارة عن كل يوم من أيام األسبوع الثاني واألسابيع التالية . جنيها 90 -

 ( 62مادة ) 

 يعفى من مصاريف الخزن البضائع اآلتية :
راسة أو طيلة بقاء الح المصلحة)أ( البضائع الباقية إثر حجز أو حراسة قضائية مقررين لصالح 

 الحجز .
م فيها انتظار نتائج تحليلها أو التحكي)ب( البضائع التي أوقفت إجراءات التخليص عليها في 

 ان.طيلة المدة التي استغرقها التحليل أو التحكيم عندما تكون النتيجة لصالح مقدم البي
نبية )ج( الهبات والمعونات التي ترد للوزارات والمصالح الحكومية من حكومات أو هيئات أج

 أو دولية.

 ( 63مادة ) 

 الخزن نصف قيمة البضاعة. مقابلال يجوز في جميع األحوال أن يجاوز 

 ( 64مادة ) 

 ً  للفئات يحصل مقابل خدمة نظير استخدام القفل الجمركي في نقل البضائع بنظام الترانزيت وفقا
 والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير.

 ( 65مادة ) 

 : سعر الوارد قرين كل منهابالجدول التالي وفق التحدد أثمان النماذج والمطبوعات الُمبينة 

 المقابل بالجنيه النموذج او المطبوع م

 30 إقرار جمركى عن بضائع مصدرة  1

 35 إقرار جمركى عن بضائع واردة  2
 50 إقرار جمركى عن بضائع عابرة ) نرانزيت ( 3

 50 إقرار جمركى عن بضائع واردة بنظام الدروباك 4
 SAD 50ملف االقرار الجمركى اآللى + استمارة تكويد  5

 50 إقرار جمركى عن االمتعة الشخصية  6
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 50 نموذج طلب إرسال 7

 40 نموذج طلب تخزين 8
 40 نموذج طلب تفريغ 9

 40 نموذج تموين سفن 10
 20 نموذج تمكين سفر 11

 50 بيان جمركى عن سيارة برسم المنطقة الحرة 12

 500 ورقة ( 100استخالص صادر ) دفتر كشف  13
 500 دفتر كارتات صادر 14

 

 ( 66مادة ) 

 الخدمات اآلتية : عنحصل ي 

 طباعة بيان جمركى موحد . مقابلجنيه  50مبلغ  -1

 جنيه لإلقرار الجمركى  . 20خدمة مميكنة بحد أدنى  مقابلجنيه   10مبلغ  -2

 محضر فض األختام . مقابلجنيه  50مبلغ  -3

 شهادة إدارية . مقابلجنيه  50مبلغ  -4

 صورة طبق األصل لكل مستند . مقابلجنيه  50مبلغ  -5

 إستخراج بيانات إحصائية من الحاسب االلى عن كل سنة أو جزء مقابل جنيه 200مبلغ  -6
 منها.

ونية ( إستخراج شهادات براءة الذمة عن المديونية ) عدم وجود مدي مقابل جنيه 0010مبلغ  -7
 الجهات الحكومية والقضائية  . هذا المقابلمن وتحصل بمعرفة محرر الشهادة ويعفى 

وذلك عن كل شهادة رسمية تصدرها المصلحة أو صورة مستند أو بيان جمركي عـالوة علي 

 ضريبة الدمغة المستحقة .

 
 على النحو اآلتي:بط اآللي بقاعدة بيانات المصلحة الر مقابل تكلفة حصليو

اآللي  تحصل قيمة التكلفة الفعلية عند بدء التعاقد لخدمة ربط الجهات الخارجية بالنظام -أ
 حة لتيسيرللمصلحة  والتي تقدر بمعرفة الشركة المنفذة واإلدارة المختصة بالتكنولوجيا بالمصل

ال بعد إة مستودعات جديدة أو التجديد للمستودعات القائمة اإلجراءات ، وال يتم الترخيص ألي
 االلتزام بإدخال هذه الخدمة .

تحصل مقدماً قيمة التكلفة الفعلية لصيانة المعلومات واألجهزة والتي تقدر بمعرفة الشركة  -ب
د المنفذة واإلدارة المختصة بالتكنولوجيا بالمصلحة وتحصل هذه القيمة في حاالت تجديد التعاق

 مع الجهات المتعاقدة فعالً .
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حكام يلتزم المتعاقد مع المصلحة بما جاء بنصوص العقد المبرم بينهما دون اإلخالل باأل -ج
 السابقة .

 ( 67مادة ) 

 .علي مستوي المناطق الجمركيةالمسبق  االستعالمتتولي المصلحة تنظيم إجراءات 

المنشأ ،  عن بند التعريفة الجمركية ، واإلتفاقيات الدولية ، وقواعد المسبق يجوز االستعالمو

التطبيق  والنظام الجمركى الواجب , والقواعد الرقابية ، والقواعد االستيرادية أو التصديرية

 وذلك بالشروط اآلتية :, للسلع  الواردة والصادرة 

 عدم قيد بيان جمركى عن بالبضائع المستعلم عنها . -1

ونياً أو إلكترديم طلب رسمى على النموذج المعد لذلك الغرض إلى إدارة االستعالم المسبق تق -2

 ً  .يدويا

 تقديم تعهد معتمد بأن الصنف المستعلم عنه ليس محل منازعة جمركية أو قضائية . -3

 دد فى تحديأن يتم تقديم بيانات الصنف أو المستندات الداعمة له أو عينة أو غيرها مما يساع -4

 التصنيف السليم للبضائع .

 ه الالئحة.( من هذ71المقرر عن كل عملية مستعلم عنها  طبقاً للمادة ) المقابلأن يتم سداد   -5

 ( 68مادة ) 

ا من تقوم إدارة اإلستعالم المسبق بإستالم الطلب ومراجعته وتحديد مقابل الخدمات وسداده

ز أداء الالئحة واستالم ما يفيد السداد ويجو( من هذه 71صاحب الشأن وفقاً ألحكام المادة )

م االستعال الخدمة  إلكترونيا , مع اإلحتفاظ بالعينة أو الكتالوج والمستندات المقدمة من طالب

 لمدة ستة أشهر يتم الرجوع إليها عند ورود الصنف المستعلم عنه ووجود خالف بشأنه.

 (69مادة ) 

ة تصدر نتيج الدولية واللوائح ذات الصلة بالعمل الجمركىمع عدم اإلخالل بالقوانين واإلتفاقيات 

ة عدم ساعة ) ثالثة أيام عمل ( من تاريخ قسيمة السداد وفى حال 72اإلستعالم المسبق خالل 

تحديد  كفاية المعلومات المقدمة يحق الدارة االستعالم المسبق طلب المزيد من المعلومات مع

 اقصة وقرار االستعالم .إطار زمنى آخر لتقديم المعلومات الن

م وفى حالة عدم إستيفاء هذه المتطلبات يحق إلدارة االستعالم المسبق رفض طلب االستعال

 المسبق وإخطار المتعامل رسميا بسبب الرفض .
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 (70مادة ) 

أشهر  دون اإلخالل بالقوانين والقرارات ذات الصلة تسري نتيجة االستعالم المسبق لمدة ستة

 إصدارها وتلتزم المصلحة بها في غير الحاالت اآلتية:من تاريخ 

 .ير صحيحة بطريق الغش أو التدليس. تقديم المستعلم بيانات غير دقيقة أو غ1

 سبق تقديم طلب االستعالم بشأنها . التي. اختالف البضائع الواردة عن البضائع 2

 . إذا كانت األصناف محل منازعة جمركية أو قضائية.3

 (71مادة ) 

و جنيه عن كل استعالم عن بند جمركى أو شرط استيرادى أ 50يحصل مقابل استعالم  بواقع 

 جنيه  . 10000جهة عرض رقابية أو إتفاقية تفضيلية وبحد اقصى 

 ( 72مادة )  

%  10هذا الفصل أن يزاد بمعدل أحكام يراعي في شأن مقابل الخدمات المنصوص عليه في 

ً المقرر  يجاوز الحد األقصيبما ال  وذلككل ثالث سنوات   .قانونا
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 الباب الرابع

 اإلعفاءات الجمركية

 ( 73مادة ) 

 -أتى :يما  القانون( من  19( من المادة )  1يشترط لتطبيق اإلعفاء المقرر بالبند  ) 

تابعة ال) أوال (بالنسبة لما تستورده وزارة الدفاع وأجهزتها والشركات والوحدات والهيئات 

 لوزارة اإلنتاج الحربي  :

ت أو أن تكون الرسالة واردة برسم وزارة الدفاع أو أجهزتها أو الشركات أو الوحدا -1

لك من ذالهيئات التابعة لوزارة اإلنتاج الحربي أو لحساب أي منها ، مع تقديم ما يفيد 

ئيس الدفاع أو ر رئيس هيئة تسليح القوات المسلحة ، بالنسبة للرسائل الواردة لوزارة

ارة تابعة لوزمجلس إدارة الهيئة القومية لإلنتاج الحربي بالنسبة للرسائل الواردة للجهات ال

 االنتاج الحربي .

ال وبالنسبة لسيارات الركوب فيقتصر إعفائها على ما تستورده وزارة الدفاع لالستعم

 الرسمي .

دة ء المستوردفاع تفيد بأن هذه االشياأن تتقدم الجهة طالبة اإلعفاء بشهادة من وزارة ال -2

 الزمة ألغراض التسليح أو الدفاع أو األمن .

 ) ثانيا(بالنسبة لما يستورده جهاز المخابرات العامة :

يفيد  أن تكون الرسالة واردة  برسم جهاز المخابرات العامة أو لحسابه مع تقديم ما -1

 ذلك من رئيس الجهاز أو من يفوضه .

ياء معتمد من رئيس جهاز المخابرات العامة أو من يفوضه بأن هذه االش تقديم خطاب -2

 المستوردة الزمة لنشاطه .

 ) ثالثا(بالنسبة لما تستورده وزارة الداخلية :

لك من ذأن تكون الرسالة واردة برسم وزارة الداخلية أو لحسابها مع تقديم ما يفيد  - 1

 وزير الداخلية أو من يفوضه .

اب معتمد من وزير الداخلية أو من يفوضه يفيد بأن هذه االشياء تقديم خط - 2

 المستوردة الزمة ألغراض التسليح أو األمن .

 ( 74مادة ) 

ما  القانونن ( م 19)   ( من المادة 6، 5، 4، 3، 2يشترط لتطبيق اإلعفاء المقرر بالبنود ) 

 -يأتي :

اليها بتلك البنود أو لحسابها مع تقديم ما أن تكون الرسالة واردة  برسم إحدى الجهات المشار   

يفيد أنها الزمة لالستعمال الرسمي لها وفى حدوده من رئيس ديوان   رئاسة الجمهورية أو من 
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,  يفوضه ، وزير الخارجية أو من يفوضه ، أمين عام مجلس الدفاع الوطني أو من يفوضه 

 الرقابة االدارية أو من يفوضه .، رئيس هيئة أمين عام مجلس األمن القومي أو من يفوضه 

 (  75مادة ) 

 -تي :ما يأ القانون( من   20( من المادة ) 1يشترط لتطبيق اإلعفاء المقرر بالبند )

كام قرار أن تتحقق المصلحة من قبول السلطة المختصة لإلهداء أو الهبة أو المنحة طبقا ألح -1

بشأن قواعد وضوابط الرقابة الخاصة بقبول  2010لسنة  869رئيس مجلس الوزراء  رقم 

 .وتعديالتهالمنح والهبات والتبرعات المقدمة من جهات أجنبية أو وطنية 

إعفاؤها  س الجهة اإلدارية أو رئيس الهيئة  بأن األشياء المطلوبتقديم خطاب معتمد من رئي -2

هة الزمة للجواردة على سبيل الهدية أو الهبة أو المنحة أو أنها واردة باعتبارها عينة مطلوبة و

 لمزاولة نشاطها .

 (  76مادة ) 

 -تي :أيما  القانون( من   20( من المادة )  2يشترط لتطبيق اإلعفاء المقرر بالبند ) 

 ) أوال(  بالنسبة للسياح والعابرين :

 -أال تتجاوز األمتعة الشخصية للسائح أو العابر القادم ما يأتي :

 المالبس الشخصية المستعملة . -1 

سواء  جميع ما يحمله من آالت تصوير وغير ذلك مما تستعمله هذه الفئة عادة في رحالتها -2

ال والمجوهرات الشخصية التي تكون معه ، بشرط أكانت جديدة أو مستعملة ، وكذلك الحلى 

 يكون لها صفة االتجار .

 .األدوية متى كانت لالستعمال الشخصي وطبقا لما تقدره الجهة الرقابية المختصة  - 3

 ،األشياء الجديدة في حدود عشرة اآلف جنيه ، وبشرط أال يكون لها صفة االتجار  - 4 

 وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما يزيد عن حد اإلعفاء.

جرام دخان ،  200سيجاراً أو  25سيجارة (  أو  200عدد واحد خرطوشة سجاير )  -5

 .ولتر مشروبات روحية 

ركية، يتم شراؤه لالستعمال الشخصي من األسواق الحرة المقامة داخل الدوائر الجم ما - 6

دوالر أمريكي ، على  200ساعة من وصول الراكب ، بما ال يجاوز مبلغ  48وذلك خالل 

( خرطوشة 2و) لتر من أصناف  المشروبات الروحية عن أال يجاوز ما يسمح له بشرائه

يعامل  و المشروبات الروحية بعدد واحد كرتونة من البيرة ، لتر له بإستبدال سجائر ، ويسمح

من لديه جواز سفر بحري وجواز سفر خاص نفس المعاملة علي أحد الجوازين، وفي حالة 

دة حهما على استحقاق أحد أفراد األسرة أو كلها لإلعفاء المقرر بالبند يمنح حد االعفاء لكل من

 واحد.، وال يجوز جمع قيمة اإلعفاء في شيء 
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لعام الواحد ا( مرات في 4ويمنح اإلعفاء المشار اليه في الفقرات السابقة للعائد بما ال يجاوز )

,  ذلكب إلكترونياً علي منظومة المصلحة الخاصةأو إدارجه ، مع اثبات ذلك على جواز السفر 

 .في جميع األحوالالسفر شخصياً جواز وبشرط تواجد صاحب 

وغيرها من الضرائب اآلخرى على ما يزيد على مبلغ اإلعفاء وتحصل الضرائب الجمركية 

 المشار إليه .

 -بالنسبة للمقيمين : -ثانيا 

ا إلى األصناف ذات القيمة في حالة رغبته في إعادته ن يثبت المغادرعند المغادرة: أ -1

 البالد ،  على النموذج المعد لذلك .

 لعائد ما يأتي :عند العودة : أال تتجاوز األمتعة !لشخصية ل -2

 . ) أ ( األمتعة الشخصية واألشياء المثبتة بالنموذج المشار إليه في البند السابق

ف جنيه أالستعمال الشخصي كالهدايا في حدود عشرة )ب( األشياء الجديدة المعدة لال

 وتحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على ما زاد عن حد اإلعفاء.

جرام دخان،  200سيجار أو  25سيجارة (  أو  200احد خرطوشة سجاير ) ) ج ( عدد و

  .ولتر مشروبات روحية 

جمركية، ) د (ما يتم شراؤه لالستعمال الشخصي من األسواق الحرة المقامة داخل الدوائر ال

دوالر أمريكي، على  300ساعة من وصول الراكب ، بما ال يجاوز مبلغ 48وذلك خالل 

خرطوشة  2و  لترسمح له بشرائه من أصناف  المشروبات الروحية عن أال يجاوز ما ي

رتونة كبعدد واحد  روحيةالمشروبات ال لتر بإستبدال سجاير  والدخان والكولونيا ويسمح له

 ، وتحصل ، و بشرط عدم تمتعه باإلعفاء المنصوص عليه في الفقرة السابقة من البيرة

ه الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب األخرى على ما يزيد على المبلغ المشار إلي

 .وفقاً للبند ذات الفئة األعلى من البنود المشتراة 

مع  ، ي العامويمنح االعفاء المشار إليه في الفقرات السابقة للعائد بما ال يجاوز مرتين ف   

ً علي منظومة المصلحة الخاصةأو إدارجه  إثبات ذلك على جواز السفر ,  بذلك إلكترونيا

 ً علي أن يعامل من لديه  ,في جميع األحوالوبشرط تواجد صاحب جواز السفر شخصيا

، وفي حالة  جواز سفر بحري وجواز سفر خاص نفس المعاملة على أحد الجوازين

ى منهما عل ح حد االعفاء لكلاستحقاق أحد أفراد األسرة أو كلها لإلعفاء المقرر بالمادة يمن

 حدة ، وال يجوز جمع قيمة اإلعفاء في شيء واحد.

 (77مادة )

ن يشترط لتطبيق اإلعفاء المقرر لألشياء الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشي

( من  20( من المادة ) 3والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية المنصوص عليه في البند )

 أن تكون هذه األشياء شخصية، سواء كانت برسم شخص طبيعي أو اعتباري أو برسم القانون

 فرقة قومية تمثل جمهورية مصر العربية في مسابقات معترف بها من الجهة المختصة .

 

 (78مادة )
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ق يشترط لتطبيق اإلعفاء المقرر لألثاث واألدوات واألمتعة الشخصية والسيارات التي سب

 يأتي: ما القانون( من  20)  ( من المادة 4ة والمنصوص عليها في البند ) تصديرها بصفة مؤقت

سافر ك م ( يثبت فيها البيانات الشخصية للم 126أن يحرر عنها عند التصدير استمارة )  -1

المصلحة  والبيانات التفصيلية الكافية إلثبات شرط العينية لألشياء المصدرة من أصل يحفظ لدى

 العودة . المعد لذلك، وصورة معتمدة تسلم لصاحب الشأن ليتم المراجعة عليها عندوتقيد بالسجل 

ن مأن يتحقق الجمرك  المختص من أن األشياء ، الواردة هي ذاتها التي سبق تصديرها  - 2

 ك م    وشهادة الصادر إذا ما لزم األمر . 126خالل االستمارة 

كام ل إقامة بجمهورية مصر العربية وفقأ ألحالتحقق من أن لمالك األشياء الواردة مح - 3

 القوانين المصرية وأن تواجده بالخارج كان بصفة مؤقتة .

 (79) مادة

ه في يشترط لتطبيق اإلعفاء المقرر للبضائع التي ترد من الخارج دون قيمة ، والمنصوص علي

 -ما يأتي : القانون( من  20)  ( من المادة5البند )

كي واردة برسم المستورد األصلى الثابت أسمه في البيان الجمرأن تكون الرسالة  - 1

الذى وردت به الرسالة األصلية وأن تكون الضرائب الجمركية قد سددت عنها ، وأن 

ناقص  يرفق مع البيان الجمركي الفاتورة التي يستدل منها على أن المشمول بدل تالف أو

 عن رسالة سبق توريدها أو رفض قبولها .

نة سترد الرسالة من نفس المورد وأن تكون واردة بدون قيمة ، وأن تصل خالل أن  - 2 

ة من تاريخ وصول الرسالة األصلية ، ويجوز مد هذه المدة لمدد أخرى ال تجاوز السن

 لمختص اوألسباب جدية يقبلها رئيس المصلحة أو رئيس االدارة المركزية أو المدير العام 

ه بل تالف أو ناقص( على مستندات البيان الجمركي الوارد مطابقة الصنف الوارد ) بد – 3

المسددة  الرسالة األصلية من حيث ) الماركة ، والمنشأ ، والكمية ( وتحديد الضرائب الجمركية

ية من عن الصنف التالف أو الناقص ، وفى حالة إعدام الرسالة األصلية يجب التحقق من العين

يع األحوال يجب التأكد من عدم استرداد الضرائب خالل بيانات محضر االعدام، وفي جم

الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم السابق سدادها عن الرسالة األصلية محل إعادة 

 التصدير أو اإلعدام. 

حظة أن يتحقق الجمرك المختص من إعادة تصدير الرسالة األصلية أو إعدامها تحت المال – 4 

لتصدير االمقرر بالنسبة لبدل التالف  ، ويجوز أن تتم إعادة الجمركية ، قبل تطبيق االعفاء 

 و بديل عنخالل مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ اإلفراج عن الرسالة الواردة ) بدل تالف أ

انات رسالة سبق رفضها ( ألسباب جدية يقبلها مدير عام الجمرك المختص بعد تقديم أحد الضم

 ائب والرسوم محل اإلعفاء .الجمركية المقررة بنتيجة الضر

 أن يكون اإلعفاء في حدود الضريبة المسددة. -5

 

 

 (80مادة )
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يشترط لتطبيق اإلعفاء المقرر لألشياء التي تصدر للخارج ثم يعاد استيرادها بذاتها 

 -ما يأتي : القانون( من 20( من المادة )  6والمنصوص عليها في البند   ) 

 -الصفة التجارية :الرسائل التي ال تحمل  -1

 ك .م ( عند التصدير من أصل يحفظ لدى المصلحة  وتقيد 126أن يحرر عنها استمارة )   

ة ، بالسجل المعد لذلك ،وصورة معتمدة تسلم لصاحب الشأن ليتم المراجعة عليها عند العود

 ها آثارأنوبالنسبة لآلثار المصرية يجب تقديم شهادة من الجهة المختصة بوزارة االثار تفيد ب

ادة هي مصرية ، وعند العودة يجب تقديم شهادة من الجهة المشار إليها تفيد بان االثار المع

 بعينها التي سبق تصديرها .

 الرسائل التجارية التي تصدر للخارج ، ثم تعاد للبالد بعينها لرفضها :  - 2

ب ة أخرى ألسبا) أ ( أن يتم إعادتها خالل سنتين من تاريخ تصديرها ويجوز مدها لمد

 جدية يقبلها رئيس المصلحة .

)ب( أن يتحقق الجمرك المختص من أن األصناف المعادة هي ذات األصناف السابق  

صديرها تتصديرها بعينها، من واقع مستندات شهادة الصادر ، وأنها معادة بالحالة التي تم 

 بها 

من الضرائب والرسوم )ج( أن يتحقق الجمرك من عدم رد الضرائب الجمركية وغيرها  

ا تبين رده الملحقة بها أو الضريبة على القيمة المضافة المستحقة عليها عند التصدير ، فإذا

 عند التصدير فال يفرج عنها إال بعد تحصيلها .

 السيارات المنتجة محلياً والسابق تصديرها للخارج عند إعادة استيرادها : - 3 

رج عنها أو رسوم عند التصدير، فاذا تبين ردها فال يف) أ ( أال يكون قد تم رد أي ضرائب 

 اال بعد تحصيلها .

الصادر  )ب( أن تتم مراجعة ومطابقة بيانات السيارة على البيانات الواردة بدفتر الملكية

ة من الشركة المنتجة والمعتمدة من المصلحة عند التصدير، على أن يكون شامالً لكاف

 البيانات المتعلقة بالسيارة.

 (81مادة )

سفن يكون إعفاء المؤن ومواد الوقود والمهمات والمعدات واألجهزة وقطع الغيار الالزمة ل

ه في أعالي البحار والطائرات وما يلزم الستعمال الركاب والمالحين باإلعفاء المنصوص علي

 .نظم المقررة، وتحت رقابة المصلحةوفقا لل القانون( من 20( من المادة )7البند ) 

يها في إلمشار ويقصد بالمؤن ومواد الوقود والمهمات وما يلزم الستعمال الركاب والمالحين ال

 تطبيق حكم هذه المادة :

 : المأكوالت والمشروبات واألصناف التي تدخل في صناعتها ، الالزمة للركاب المؤن-1

 والمالحين سواء كانت مخصصة لالستهالك أو البيع على السفن والطائرات.

يل السفن :السوائل والمواد والشحومات وغيرها من مواد الوقود الالزمة لتشغ مواد الوقود -2

 والطائرات ومولدات الطاقة بها 
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 المهمات والمعدات واألجهزة وقطع الغيار : -3

 :يأتي بينة فيماة أو الطائرة والم) ا ( العدد واآلالت واألجهزة والمواد الالزمة لتشغيل السفين

 اليدوية واآللية .العدد  -

 . األجهزة الالسلكية ومعدات التأمين-

 وحدات اإلدارة الهوائية . -

 وحدات اإلدارة الكهربائية . -

 .الحاويات اآلالت الرافعة اآللية واليدوية التي تستخدم في عمليات رفع وتحميل الحقائب و -

 . شبك ومستلزماتهاالباليتات واألقفال الخاصة بها والحاويات وطبالي التحميل وال -

 أجهزة قياس واختبار الطائرات . -

 نظم وأجهزة العالمات االرشادية المصممة والمضيئة إلرشاد الطائرات على المهبط -

 .والممرات ولوازمها 

 المواد المستخدمة في اإلصالح . -

 لوازمها األجهزة والمعدات والمساعدات واالتصاالت المالحية الالزمة للرصد والمراقبة و -

 .حدات التكيف المتحركة لخدمة الطائرات على المهبطو-

 .معدات خدمة الطائرات على المهبط أثناء الطوارئ  -

 أوناش ، وسائد هوائية ، ساللم كهربائية ، رافعات تحميل فوركلفت . -

 جهزة ومعدات تناول حقائب الركاب ) نظم سيور الحقائب ولوازمها (نظم وأ -

 كباري نقل الركاب والمالحين من مبنى المطار الى الطائرات ولوازمها  -

)ب( السيارات التي تستخدم داخل المطارات والمجهزة خصيصاً إلعداد الطائرات  

 يأتي: لإلقالع والمبينة فيما

 اه .والتواليتات والساللم ونقل المؤن واإلمداد بالمي سيارات التكييف وسيور العفش -

داخل  السيارات المعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر بما فيهم السائق المجهزة لنقل الركاب -

 المطار بين الصاالت والطائرات .

 وحدات تموين الطائرات بالوقود ) سيارات مجهزة لتموين الطائرات ( . -

 ة كهربائية .سيارات مجهزة بوحدات إدار -

 سيارات مجهزة بوحدات إدارة هوائية . -

 سيارات مجهزة ومعده كورش للصيانة . -

سيارات نقل الركاب المعاقين داخل المطارات والمجهزة بمجاري ومسارات لتثبيت  -

 المقاعد ذات العجالت الخاصة بالركاب  المعاقين .

 قالع د للطائرات عند الهبوط واالفان ( مجهزه بمعدات ارشا –سيارات ) دوبل كابينه  - 
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ع سيارات ذات استعماالت خاصه مجهزة إلزالة المطاط من الممرات لتأمين هبوط واقال -

 الطائرات .

سيارات ذات استعماالت خاصه مجهزه لقياس االحتكاك لتامين حركة الطائرات في  - 

 المهبط.

 سيارات فرش الرغوي لحاالت الطوارئ والهبوط االضطراري للطائرات   -

ير غسيارات اإلطفاء المجهزة خصيصا إلنقاذ الطائرات والتعامل معها أثناء الطوارئ  -

 المسموح بحركتها على الطرق االسفلتية المعتادة .

 ) ج ( جرارات قطر الطائرات وسفن أعالي البحار والمبينة فيما يأتي :

 جرارات سحب الطائرات وجرارات وعربات شحن العفش . -

 جرارات ) قاطرات ( قطر سفن أعالي البحار ألعدادها لألبحار أو انقاذها . -

) د ( قطع الغيار الخاصة باألصناف المنصوص في البنود السابقة وكذلك قطع غيار 

 الطائرات والسفن عدا المحركات واألجزاء الرئيسية .

 لسفينة .االدعاية والوثائق والمطبوعات الفنية التي تستخدم على الطائرة او مواد  - 4

 ما يلزم الستخدام الركاب والمالحين : - 5

فينة أو ) أ ( األدوات واألجهزة الالزمة لتجهيز الوجبات ، وتقديمها الستهالكها على الس

 الطائرة ، وقطع غيارها .

قطع والتي تستخدم على السفينة أو الطائرة ،  األدوات واألجهزة ومعدات النظافة  )ب( 

 غيارها 

ع رة ، وقط)ج( المعدات واألجهزة والمواد الطبية لإلسعاف واإلنقاذ داخل السفينة أو الطائ 

 غيارها.

 المعوقين وقطع غيارها .  )د( كراسي وأجهزة 

ويقتصر اإلعفاء المنصوص عليه في هذه المادة على ما يستخدم منها في الرحالت    

يتها أو الخارجية للسفن والطائرات ، ويقصد بالرحلة الخارجية الرحلة التي تكون نقطة بدا

 .نهايتها في إقليم دولة أخرى غير إقليم الدولة المسجلة بها الطائرة أو السفينة 

و الجوية سابق اإلشارة إليها برسم شركات الخطوط المالحية ) البحرية أأن ترد األصناف ال - 6

في  ( ، أو الشركات العاملة في مجال تموين السفن والطائرات ، وتقديم الخدمات المالحية

 الموانئ البحرية أو الجوية .

صاص ، ختتقديم موافقة الجهة المشرفة ) وزارة النقل أو وزارة الطيران المدني ( حسب اال - 7

 ة .شاط الشركتفيد أن األصناف المستوردة مشمول الفواتير وقوائم التعبئة المعتمدة منها الزمه لن

دة تقديم وفى جميع األحوال يجب على الجهات المستوردة لألصناف المعفاة طبقا لهذه الما - 8  

 شهادة جمركية وفق القواعد العامة ألحكام القانون.
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 (82مادة ) 

ثات ألعضاء البع القانون( من  20( من المادة )  8إلعفاء المقرر بالبند ) يكون تطبيق ا

ا مالدراسية والدارسين تحت اإلشراف العلمي للبعثات الحاصلين على شهادة الدكتوراة أو 

 يعادلهاوفقاً ألحكام هذا البند ، وبمراعاة ما يأتي :

ة إلى أربعين ألف جنيه، وذلك باإلضافأال تزيد قيمة اإلعفاء من الضرائب الجمركية على  -1

لتزم إعفاء كمبيوتر شخصي واحد وطابعة ، وفى حالة زيادة الضريبة الجمركية عن هذا الحد ي

 المبعوث أو أسرته بسداد ما يزيد على ذلك .

فيد تمعد لذلك تقديم شهادة من اإلدارة العامة للبعثات بوزارة التعليم العالي وفقا للنموذج ال -2

ل انتهاء هاء من البعثة وحصوله على درجة الدكتوراه أو ما يعادلها او ما يفيد وفاته قباالنت

 دراسته بالخارج .

ألفراج افي حاله الشراء من المناطق الحرة أو األسواق الحرة يتعين تقديم شهادة من جمرك  -3

يد بعدم أو ما يفلألشياء الواردة من الخارج بمبلغ الضرائب الجمركية التي تم اإلعفاء منها، 

 حصوله على اإلعفاء.

ما على في حالة استحقاق كال الزوجين لإلعفاء المقرر بالمادة يمنح حد االعفاء لكل منه – 4

 حدة ، وال يجوز جمع قيمة اإلعفاءين في شيء واحد .

طق الحرة يمنح هذا االعفاء للمبعوث لألشياء الواردة معه من الخارج أو المشتراة من المنا -5

 اةو األسواق الحرة وذلك خالل مدة ستة أشهر من تاريخ حصول المبعوث على درجة الدكتورأ

تبرر  رط المدة إذا وجد أسبابالتجاوز عن ش للوزيرأو ما يعادلها أو تاريخ وفاته ، ويجوز 

 .ذلك

 ( 83مادة )

 ي :وفقا لما يل القانون( من  20( من المادة )  9يكون تطبيق اإلعفاء المقرر بالبند ) 

بالنسبة ألعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي وموظفي وزارة الخارجية العاملين  – 1

 بالبعثات الدبلوماسية بالخارج وموظفي الوزارات األخرى الملحقين بهذه البعثات :

لخدمة ، او إنهاء ) أ ( أن يتم  اإلعفاء عند العودة النهائية بسبب النقل لوظيفة داخل البالد ، أ

 أو اإلحالة إلى التقاعد ، أو عودة أسرته في حالة الوفاة .

لشخصية ) ب ( تقديم خطاب من إدارة المراسم بوزارة الخارجية مرفقاً به بيان باألمتعة ا

ليها   إة المعار واألثاث معتمد من رئيس البعثة الدبلوماسية التابع له ، أو الوكالة ، أو المنظم

 د االفراج الى إدارة المراسم بوزارة الخارجية.وترسل صورة منه بع

لعاملين ابالنسبة للمعارين إلى هيئة األمم المتحدة والوكاالت المتخصصة وكذلك المصريين  - 2

 في الخارج بجامعه الدول العربية واالتحاد األفريقي .

عودة ال ) أ ( يجب أال تقل مدة االعارة أو العمل في الخارج عن سنة ميالدية حتى تاريخ

 النهائية 
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ابقة ) ب ( تقديم شهادة من الجهة المختصة بإجمالي المرتب وبدل التمثيل عن السنة الس

ل على صدور قرار النقل أو انهاء الخدمة ، على أال تجاوز قيمة األمتعة الشخصية مح

ار % من إجمالي المرتب وبدل التمثيل عن السنة السابقة على صدور قر30االعفاء نسبة 

يزيد  قل أو انتهاء الخدمة الموضح بالشهادة المقدمة ، وتسدد الضرائب الجمركية عماالن

 على قيمة هذه النسبة.

 صول.أن يتم شحن  األمتعة الشخصية واألثاث محل االعفاء خالل ستة أشهر من تاريخ الو - 3

 (84مادة )

 : ما يأتيالقانون ( من  20( من المادة)  10يشترط لتطبيق اإلعفاءات المقررة بالبند ) 

هة دة من الجأن ترد الرسالة برسم الجهات المحددة بالبند المشار اليه أو لحسابها مع تقديم شها 

تلك  المختصة بوزارة الدفاع تفيد بأن األشياء المستوردة الزمة لالستعمال الشخصي ألفراد

 ل.المثبالجهات أو الزمة ألداءمهماتها طبقا ألحكام االتفاقية المبرمة، وفى حدود المعاملة 

 ( 85مادة )

 ما يأتي:القانون ( من  20( من المادة )  11يشترط لتطبيق االعفاء المقرر بالبند ) 

ستشفيات أن ترد األصناف المحددة بالبند المشار اليه برسم وزارة الصحة والسكان، أو الم – 1

 الحكومية، أو الجامعية، أو لحسابها مع تقديم ما يفيد ذلك .

 لمادة .بأن األصناف المستوردة الزمة للجهات المحددة با لوزير المختصاتقديم شهادة من  – 2

 

 ( 86مادة) 

ا لما   وفق القانون( من  20( من المادة رقم )  12يكون تطبيق االعفاء المقرر بالبند رقم ) 

 يأتي:

مختص أن ترد الرسالة برسم الجهة على أن يقدم طلب اإلعفاء بكتاب معتمد من الوزير ال – 1

ت موضحاً به األصناف المطلوب إعفاؤها ومبررا للوزير رئيس الجهة اإلدارية المختصةأو 

 االعفاء ومدى لزومه لنشاط الجهة.

عه الى الالزم ومذكرته ورفتتولى وزارة المالية في حالة الموافقة إعداد مشروع القرار  – 2

ى حالة رئيس مجلس الوزراء الستصدار قرار االعفاء محدداً به األصناف المعفاة وكمياتها، وف

اجبة عدم صدور قرار االعفاء خالل سنة من تاريخ األفراج المؤقت تصبح الضريبة الجمركية و

 التحصيل .

 (87مادة ) 

 -وفقا لما  يأتي : القانون( من 21يشترط لتطبيق اإلعفاءات المقررة بالمادة ) 

 ( : 1بالنسبة لإلعفاء المقرر بالبند رقم ) – 1

) أ( أن يكون أسم المستفيد باإلعفاء من أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي األجانب 

 العاملين ) غير الفخريين ( مقيد في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية.
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م ( المعتمدة من إدارة المراسم بوزارة الخارجية ومحدداً  ك 4)ب( تقديم االستمارة رقم ) 

 بها المعاملة الجمركية طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.

 )ج( الحصول على موافقة إدارة إعفاءات الدبلوماسيين قبل اإلفراج عن السيارة .

 ( : 2بالنسبة لإلعفاء المقرر بالبند رقم )  – 2

ال ة لالستعم) ادارة المراسم ( تفيد بأن األشياء الواردة الزم تقديم شهادة من وزارة الخارجية 

 ة بالمثلالرسمي للسفارة أو القنصلية أو المفوضية وأن االعفاء المطلوب مطابق لمبدأ المعامل

القنصلية  بالنسبة لإلعفاء المقرر للموظفين األجانب العاملين فى البعثات الدبلوماسية أو – 3

 : القانون( من 21( من المادة )1االعفاء المقرر بالبند رقم )الذين ال يستفيدون من 

ن م) أ( تقديم بيان معتمد باألصناف المعفاة من رئيس البعثة أو القنصلية ومصدق عليه 

 وزارة الخارجية ) ادارة المراسم ( .

 )ب( تقديم موافقة من ادارة اعفاءات الدبلوماسيين باألفراج عن السيارة .

جوز شياء المعفاة خالل ستة أشهر من تاريخ وصول المستفيد من االعفاء وي)ج( أن ترد األ

 بطلب من وزارة الخارجية وموافقة رئيس المصلحة مد المهلة ألسباب مبررة .

 (88مادة )

بفئة القانون ( من  22يشترط لتمتع المشروعات والمنشآت المنصوص عليها في المادة ) 

 -ما يأتي: الضريبة الجمركية المقررة بالمادة

جهة في تقديم شهادة صادرة من الوزارة أو الهيئة المختصة ، وعلى مسئوليتها ، بأحقية ال -1

فواتير ( بالنسبة إلى االصناف المستوردة والمحددة بالشهادة وال%5التمتع بالفئة الموحدة )

 المعتمدة منها . 

ادة بقتها على مشمول الشهمعاينة المصلحة لألصناف الواردة للمشروع كماً ونوعاً ومطا -2

و ا مفككة أالمشار إليها والفواتير المعتمدة وكذلك على قوائم التعبئة المعتمدة في حالة وروده

 على شحنات جزئية بعد التركيب والمعاينة .

أو  في حالة ورود األصناف الواردة مفككة أو على شحنات مجزأة يتم تقديم أمانة نقدية -3

وذلك  ،المفعول وغير قابل لإللغاء بقيمة الضريبة الجمركية المعفاة بخطاب ضمان بنكي ساري 

 لحين التركيب والمعاينة والتشغيل .

 ( 89)  مادة

 ما يأتي :القانون ( من  23يشترط لتطبيق الفئة المقررة بالمادة رقم ) 

الزمة  ةتقديم خطاب من الجهة المشرفة على النشاط لوزارة السياحة   بأن السيارات الوارد -1

 رح بها .لإلنشاء أو التوسع للشركة المرخص لها وفى حدود الطاقة االنشائية أو التوسعية المص

 أن يقتصر استخدام السيارات السياحية المشار إليها على النشاط المرخص من أجله . -2
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ثالث ل إذا تم التصرف في السيارة خال تسدد كامل الضرائب الجمركية السابق االعفاء منها - 3

ة % من تلك الضرائب إذا تم التصرف خالل السن40سنوات من تاريخ االفراج ،وتسدد بنسبة 

 % من تلك الضرائب إذا تم التصرف خالل السنة الخامسة .20الرابعة ،وتسدد بنسبة 

 هبالدارج في المجال المرخص وذلك بشرط التحقق من استعمال السيارة االستعمال الفعلي  

 بالمستندات . جم حركة العمل بالشركة المؤيدة ح والذي يتناسب مع

 (90مادة )

 .( من القانون على سيارات الركوب فقط23)يسري شرط القيمة الوارد بالمادة 

 ( 91مادة ) 

 ً ً  يعتبر استعمال األشياء المعفاة كليا  فترة الحظر أو المتمتعة بتخفيضات جمركية خالل أو جزئيا

جله، ابواسطة نفس الشخص الذي تقرر له االعفاء او التيسير ولكن في غير الغرض المعفاة من 

 التيسير مخالفة لنص المادةأو بواسطة أشخاص أو جهات غير التى تقرر لها االعفاء أو 

 .القانون( من 74/2)

 وقف إحتساب مدة الحظر إذا حال مانع دون استعمالويجوز لرئيس المصلحة ألسباب مبررة 

ل هذا البضائع األستعمال المعتاد في الغرض المعفاة من أجله ليبدأ إحتسابها من تاريخ زوا

 .السبب

 (92المادة ) 

 ، لالئحةامن هذه وفقًا ألحكام الباب الرابع المعفاه  األشياء في للملكية الناقل التصرف يحظر

ً  أو كامال اإلعفاء كان سواء  أو صاألشخا لغير الجمركية التعريفة في بتخفيضات أًو  جزئيا

 كافةو الجمركية الضريبة وسداد المصلحة موافقة بعد إال اإلعفاء، بذات تتمتع التي الجهات

 .استحقاقها حال األخرى والرسوم الضرائب

 إخطار المصلحة  تهرباً جمركياً . ويعتبر التصرف الناقل للملكية بدون

أو  وال يدخل في مفهوم التصرف الناقل للملكية إعادة التصدير للخارج أو الرهن للبنوك ،

 التأجير التمويلي لشخص يتمتع بذات اإلعفاء ويعمل في ذات النشاط المعفى .

و الضرائب الجمركية التي تحصل بسبب التصرف أ قيمةوفى جميع األحوال ال يجوز أن تزيد 

 االستعمال في غير األغراض عن قيمة الضرائب التي سبق االعفاء منها .

 ( 93المادة  ) 

يحدد بقرار من رئيس المصلحة بالتنسيق مع مصلحة الضرائب العامة المصرية الجهة 

جائر اإلعفاء للصق على السالمختصة بتصميم طابع البندول أو العالمة المميزة الدالة على 

 والدخان والمشروبات الروحية المفرج عنها معفاة من الضرائب الجمركية .

 ( 94مادة ) 

تستمر متابعة مدة الحظر للمشروبات الروحية التي ليس لها تاريخ انتهاء صالحية محددة  

لخاضعة ألحكام القانون والمعفاة طبقا لتذييالت التعريفة الجمركية للمنشآت الفندقية او السياحية ا



 

48 

 نسخة مراجعة وإستيفاء المالحظات الواردة من القطاع الحكومي ومجتمع األعمال

 2021مايو   25
 

طوال مدة صالحيتها لالستعمال او االستهالك او التصرف فيها طبقا  1973لسنة  1رقم 

 او سداد الضريبة الجمركية المقررة عليها . القانون

 (95مادة ) 

مراقبة تلتزم الجهات المعفاة بإمساك دفاتر مرقمة تعتمد من المصلحة  وتخضع القيودات بها ل

ن كد من استعمال األصناف المعفاة في الغرض الذي أعفيت من أجله ، ويجب أالمصلحة للتأ

لمعفاة، اتتضمن هذه الدفاتر رقم وتاريخ البيان الجمركي الذي تم بموجبه اإلفراج عن األصناف 

تلك ورقم وتاريخ قسيمة السداد، ورقم وتاريخ ضم األصناف المعفاة إلى العهدة المخزنية ل

 منها. الجهات ونظام الصرف 

وتقديم  ويسرى هذا االلتزام على الشركات والجهات العاملة في مجال تموين السفن والطائرات ،

 الخدمات المالحية في الموانئ البحرية أو الجوية .

قيد وعلى شركات النقل السياحي إمساك دفاتر معتمدة من كل من وزارة السياحة والمصلحة  ت

 ( من القانون.23لمادة ) لبقا بها تحركات السيارات المفرج عنها ط

الُمشار  استبدال النظام الدفتريوتتولي المصلحة بالتنسيق مع الجهة المختصة بوزارة السياحة 

ت تحركاعليه شركات النقل السياحي  تدرجاستحداث نظام الكتروني إليه بالفقرة السابقة ب

 سالفة الذكر.من القانون ( 23السيارات الخاصة بها والمفرج عنها طبقا للمادة )

 (96مادة )

رارات أو القوانين والق القانونعلى الجهات المتمتعة بإعفاءات أو تخفيضات جمركية بمقتضى 

  األخرى إخطارالمصلحة عند تغيير محل مزاولة النشاط وذلك خالل شهر من إجراء التغيير

 . وكذا بصورة من توقيعات المختصين باعتماد طلبات اإلعفاء أو التخفيض

 (97مادة ) 

وص منصعلى المصلحة إمساك سجالت دفترية أو إلكترونية لإلعفاءات والتيسيرات الجمركية ال

ً القانونعليها في  يه قيمة لإلعفاءات تقيد ف ، على أن يكون من بين هذه الدفاتر دفتراً عاما

ن ماألصناف المعفاة والجهات الواردة لها هذه األصناف وقيمة الضرائب الجمركية وغيرها 

يسير ، والجهات الواردة لها التيسير ونوع الت التي يتم تحصيلها األخري الضرائب والرسوم

ن الممنوح، كما تخصص المصلحة  دفتراً خاصاً لكل جهة من الجهات المعفاة أو لكل غرض م

 نها .أغراض اإلعفاء تقيد فيه قيمة األصناف المعفاة وقيمة الضرائب والرسوم التي أعفيت م
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 الفصل االول 

 البضائع العابرة ) الترانزيت( 

 ( 98مادة )  

أخذ تالبضائع األجنبية خالل أراضى الجمهورية لخروجها الى خارج البالد دون أن يجوز عبور

منفذ الخروج وبعد تقديم أحد بشرط أن تسلك الطرق المؤدية مباشرة إلي  طريق البحر

 الضمانات اآلتية   :

 )أ( أمانة  نقدية .

 )ب( ضمان مصرفى غير مشروط وغير قابل لاللغاء .

شركات )ج( تعهد مقبول من إحدى الوزارات أو المصالح الحكومية أو الهيئات العامة او ال

ً من الوزالعامة أو الشركات القابضة  لجميع االنظمة الجمركية على أن يكون مو ير قعا

المختص أو رئيس الهيئة العامة أو رئيس المصلحة أو رئيس الشركة القابضة أو من 

يفوضونه ، ويفوض رئيس المصلحة ورؤساء االدارات المركزية ومديرو العموم 

 كل فى حدود اختصاصه فى قبول التعهد . المصلحةب

 ى. من الضرائب والرسوم األخرعلى أن تغطى تلك الضمانات قيمة الضريبة الجمركية وغيرها 

 ( 99مادة )  

ج ريجوز نقل البضائع األجنبية غير خالصة الضريبة الجمركية إلي المستودعات المقامة خا

ة الخاصة أو األسواق الحرة أو المناطق االقتصادية ذات الطبيعالمواني أو إلي المناطق الحرة 

ليها عالترانزيت وفق الضمانات المنصوص أو الموانئ الجافة أو أي مواني أخرى طبقاً لنظام 

تي يرغب فى المادة السابقة , علي أال يسمح بنقل البضائع الواردة بنظام الوارد النهائي وال

ناء أخر أصحابها في إعادة شحنها إلي الخارج أو تقرر رفضها رقابياً من ميناء الوصول إلي مي

ا خط لم يكن الشحن إلي وجهه ليس لديه داخل البالد ويتم شحنها من ميناء الوصول األول ما

لحراسة وتوضع تحت ا,  مالحي بهذا الميناء شريطة تقديم إفادة من هيئة الميناء المختصة بذلك

ها عليوالرسوم المقررةالجمركية وغيرها من الضرائب لضرائب الي اوتسدد قيمتها باإلضافة 

 .بصفة أمانة لحين إعادة تصديرها

لسابعة من بجمرك اإلرسال وفقا ألحكام اتفاقية تنفيذ المادة ا الجمركيةلألغراض  وتقدر القيمة

منها وفقا  لمفى التظ وكيلهدون اإلخالل بحق المستورد أو للتعريفات والتجارة االتفاقية العامة 

 .( من هذه الالئحة298لنص المادة )

 ( 100مادة )  

ً جمركياً  إلكترونياً أو يجب أن يقدم عن البضائع المنصوص عليها في المادتين السابقتين بيانا

 ً فى ميناء اإلرسال يوضح فيه كافة المعلومات واإليضاحات المتعلقة بها، وتسري على هذه  يدويا
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عليها ،  اإللكترونية البضائع األحكام المتعلقة بالكشف والمعاينة ووضع األقفال الجمركية

لجمرك الوصول االكتفاء بالتحقق الظاهرى فى حالة وصول الطرود سليمة وعليها أقفالها أو و

يوضح به أسباب  مع تحرير محضر بذلكة وكشف الجميع فى حالة االشتباه إعادة المعاين

 .األشتباه

 ( 101مادة )  

لنهائية ايكون الناقل مسئوال عن كل فقد أو نقص أو تبديل فى البضاعة أو عدم وصولها لوجهتها 

لية مالك أو العبث بها  دون األخالل بمسئو األقفال الجمركية اإللكترونيةأو أو تلف األختام 

 البضاعة.

 (  102مادة )  

حراسة ت الرقابة الجمركية ويجب عند نقل البضائع الممنوعة أو المرفوضة ، أن يتم النقل تح

 الشرطة .

 (  103مادة )  

لى وصول رد الضمان أو إبراء التعهد ع جنبية يتوقفاذا كانت الوجهة النهائية للبضائع دولة أ

عة بما يفيد وصول البضا كترونياً أو يدوياً لأ األرسال موقعاً من جمرك الوصول طلب كعب

  .سليمة

يم البضاعة من جمارك بلد المقصد تثبت تسليدوياً أو إلكترونياً وللمصلحة أن تقبل تقديم شهادة 

 مشفوعة بما يفيد تمام الشحن كبديل عن وصول كعب طلب االرسال .

 (  104مادة )  

كشف وذلك تحت إشراف لجنة ال اإللكترونية قفال الجمركيةيقوم جمرك اإلرسال  بوضع األ   

 والمعاينة  وذلك مع مراعاة ما يأتي :

كل من  التى تم وضعها على اإللكترونيةالجمركية )أ( أن يقوم الجمرك بتوضيح أرقام األقفال 

 .والبيان الجمركي طلب اإلرسال والبوليصة

جب كشف يوسيلة النقل فإنه  على اإللكترونيةالجمركية )ب( في حالة عدم إمكانية وضع األقفال 

 جميع الرسالة مع التوصيف الدقيق للبضاعة.

دمة ، المستخ اإللكترونيةمرك الوصول التأكد من سالمة الحاويات و األقفال الجمركية وعلى ج

ع مع خصم ، يتم كشف الجمي اإللكترونيةالجمركية فإذا تبين أن هناك عبث بالرسالة أو األقفال 

لباب قيمة الضرائب والرسوم المستحقة عن العجز إن وجد من الضمان ، دون األخالل بأحكام ا

 من القانون  .التاسع 
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عند تحرير محضر فض األقفال يجب توضيح نوع القفل الموضوع على الحاويات  يراعيو

 وبيان ما إذا كان :

 قفل المورد بالخارج . -1

 صاحب الشأن فيما لو كان الشحن من الخارج قد تم بمعرفته.قفل  -2

 .اإللكترونيقفل  الجمرك  -3

 قفل الشركة أو التوكيل المالحى . -4

 ( 105مادة )  

 تتم إجراءات الترانزيت غير المباشر وفقاً لما يأتي:

اءات )أ( يتقدم صاحب الشأن أو وكيله  ببيان جمركى إلى جمرك  الوصول للبدء فى تنفيذ إجر

 نقلها لوجهتها النهائية ، على أن يرفق بالبيان ما يأتي:

 إذن التسليم وبوليصة الشحن . -1

 وجدت.الفاتورة التجارية إن  –2

 بيان العبوة ، ويكتفى بالفاتورة إذا  كانت تتضمن محتويات الطرود  . -3

 طلب اإلرسال من أصل وصورتين . - 4

د الضمان  بقيمة الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم األخرى بع - 5

 مرحلة التثمين .

حديد فحص المستندات وتو ب اآللي)ب( يقوم جمرك االرسال بإدراج البيانات الجمركية بالحاس

ً   مسار اإلفراج  وإتخاذ اإلجراءات اآلتية : إلكترونيا

م في حالة اتمام االجراءات بالمسار األخضر تتم مراجعة المستندات والتأكد من تقدي -1

 قة للتأكدالضمانات واستيفاء موافقة الجهات الرقابية إن وجدت باإلضافة إلى المعاينة والمطاب

ع الصنف والكميات فى حالة اتمام االجراءات  بالمسار األحمر على أن يتم كشف الجميمن 

 لرسائل الترانزيت المنقولة للمناطق الحرة الخاصة .

ت عنها ( التي سبق اتمام االجراءا X-RAYاالكتفاء بتمرير الرسائل الواردة علي جهـاز )  -2

 .يمة ت وأن تكون الطرود بحالة ظاهرية سلبالمسار األخضر بشرط سالمة األقفال على الحاويا

ً لقيدها في سجل خاص مميكن وترسل ملفات  -3 ترسل الضمانات إلى حسابات الجمرك يوميا

 البيانات إلى إدارة حفظ البيانات .
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ءات يقوم رئيس قسم التعريفة بالتوقيع على أصل وصورتى طلب اإلرسال بعد اتخاذ اإلجرا -4

سال، ختالف فى المشمول والمستندات المقدمة إن وجد على طلب االرالجمركية ويتم تحديد اال

 ويراعى ذلك فى قيمة الضمانات المقدمة .

ب وتسجيل أرقامها علي طل اإللكترونية تقوم إدارة الحركة بوضع  األقفال  الجمركية -5

ية  اإلرسال مع تحديد مسار السير المرورى المؤدى مباشرة إلى جمرك الوصول والمدة الزمن

 التقديرية  لذلك  .

مقابل  وغيرها من اإللكترونية يحال الملف إلي الحسابات لتحصيل  قيمة  األقفال الجمركية -6

 الخدمات ، وختم طلب اإلرسال وصورته بخاتم الجمرك والفاتورة وبيان العبوة .

 لمدير جمرك اإلرسال تعيين مندوب توصيل جمركي في حالة وجود ضرورة لذلك .  -7

 ومرفقاته . لشأن أو وكيله  أصل طلب اإلرساليسلم لصاحب ا -8

اب مرفقاً بها صورة طبق األصل من الفاتورة وبيان العبوة لب ترسل صورة طلب اإلرسال -9

 الصرف ويحتفظ بالصورة الثانية بملف البيان الجمركى. 

لجمركي ة التهرب امتابعة الرسالة التي يفرج عنها بنظام الترانزيت وإخطار ادارة مكافح  -10

في حالة تأخر وصولها في الميعاد المناسب للتحري عن أسباب تأخر أو األمن الجمركي 

 وصولها واتخاذ اإلجراءات القانونية .

 -)ج( إجراءات باب الصرف :

يتقدم صاحب الشأن أو وكيله  بأصل طلب اإلرسال لمأمور باب الصرف الذي يقوم  -1

رسال بالنهاية الطرفية إن وجدت  والتأكد من صحة بيانات طلب اإلباستدعاء البيان الجمركي 

 وسالمة األقفال  والطرود ومطابقة أصل وصورتى طلب اإلرسال .

يقيد بدفتر حوادث الباب المميكن أو اليدوى طلب اإلرسال ووقت الصرف وأسماء  -2

لنقل ورقم وسيلة ا المصاحبين للرسالة من مندوبي الجمرك والشرطة  المعينون على الرسالة 

 وأرقام الحاويات ورخصة السائق . 

كتها التأكد من سالمة األقفال والطرود ومارويسمح بالصرف بعد مراجعة أرقام الحاويات  -3

 دون التعرض لمحتويات الحاويات أو الطرود .

ها تعاد صورة طلب اإلرسال وكارتة الصرف إلي الجمرك المختص الذى يقوم بدوره بإرسال -4

 لي إدارة حفظ البيانات حيث تسكن في ملفات البيانات الجمركية الخاصة بها إ

 -)د( تتبع اإلجراءات التالية بجمرك الوصول :
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د من يتقدم صاحب الشأن أو وكيله  بأصل طلب اإلرسال لمأمور باب الدخول حيث يتم التأك -أ

يل اإلرسال بذلك و تسجالحاويات والطرود وماركاتها والتأشير على أصل طلب أقفال سالمة 

 .نقلووسيلة الوقت وتاريخ الورود بدفتر حوادث الباب المميكن أو اليدوى وأرقام الحاويات 

 والطرود يؤشر مأمور الحركة المختص علي كعب طلب اإلرسال في حالة سالمة  األقفال -ب

ستو لي منافبذلك ويرسل إليكترونياً أو بالفاكس  لجمرك اإلرسال ويرسل أصل طلب اإلرسال إ

جمرك الوصول للقيد ، ويرسل منافستو جمرك الوصول أصل طلب اإلرسال إلي جمرك 

 أو عن معتمده اإلرسال خالل يومى عمل ويجوز إرساله بالفاكس أو بأي طريقة إليكترونية

 طريق البريد السريع بناًء على رغبة صاحب الشأن وعلى نفقته .

ير ات والشاحنات أو وصول الطرود بحاله ظاهرية غفي حالة عدم سالمة االقفال والحاوي -ج

ق  سليمة , يتم كشف الجميع  باستمارة جرد تفصيلية تقيد أرقامها على طلب االرسال وترف

د االستمارات بأصل طلب اإلرسال وترسل إلي منافستو جمرك الوصول الذي يقوم بقيد الوار

ة وق الخزانإلجراءات الالزمة إلستيداء حقالفعلي ، وإخطار اإلدارة القانونية بالجمرك التخاذ ا

 العامة بعد استدعاء البيان الجمركى من جمرك االرسال .

 ويكون حفظ ضمانات الترانزيت غير المباشر وقيدها وردها وفقاً لما يأتي:

 . لإلدارة المختصة بحفظهاتحجز الضمانات بحسابات جمرك اإلرسال وتسلم آخر اليوم  -أ 

قيد هذه الضمانات في سجل خاص أو بالحاسب اآللي مرك اإلرسال بتقوم حسابات ج -ب 

 وتتولى مراجعة ومتابعة الضمانات. 

بعد وصول كعب طلب اإلرسال من جمرك الوصول إلي جمرك االرسال  بأي طريقه، و  -ج 

  برد الضمان. جمرك اإلرسالفي حالة وصول الرسالة بدون أي مالحظات  يتم إخطار حسابات 

 ( 106مادة  )  

 تتم إجراءات الترانزيت المباشر )األقطرمة( وفقاً لما يأتي:

رة )أ( يقدم الناقل أو الوكيل المالحى صورتين من مستخرج قائمة الشحن للبضائع إلى ادا

سم واردة بر المنافستو  لمراجعتها ومطابقتها على النسخة األصلية لقائمة الشحن والتأكد من أنها

 الترانزيت المباشر .

والتى تقوم ستخرج إلى إدارة الحركة المختصة ( ترسل إدارة المنافستو صورة من الم)ب

بدورها بتسجيلها إلى حين تقدم الوكيل المالحى بأذن الشحن إلعادة شحن الرسالة تحت 

 المالحظة الجمركية .

 تحقة)ج( يتم إعادة الشحن تحت المالحظة الجمركية بعد تحصيل مقابل الخدمات والرسوم المس

 فى غير أوقات العمل الرسمية .
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 )د( تختم صورة المستخرج بعد تمام الشحن وتسدد قيودات إدارة الحركة وترسل صورة إلى

 ادارة المنافستو  لتسديد قيوداتها .

 ( 107مادة ) 

 شراً وإنيعتبر الترانزيت استيراداً مبامصدر البضاعة هو البلد الذى أستوردت منه مباشرة , و

ها ، عابرة بأكثر من دولة طالما لم يتم إجراء أى تعديل عليها يغير من صفت كانت البضاعة

ها وبشرط أن تتضمن بوليصة الشحن الصادرة من البلد مصدر البضاعة أن الوجهة النهائية ل

 جمهورية مصر العربية .

 الفصل الثانى 

 المستودعات الجمركية 

 (  108مادة ) 

 تنقسم المستودعات الجمركية إلى نوعين : 

 ى تخزن فيه البضائع لحساب الغير.مستودع عام وهو الذ

 .مستودع خاص وهو الذى يخزن فيه صاحب المستودع  وارداته المرخص له بتخزينها

 الموانئ.وتقام تلك المستودعات خارج  

 ( 109مادة )  

مستودي عام أو خاص إال بعد العرض يراعي عدم البدء في إجراءات الترخيص بإنشاء أي 
ن معلي رئيس المصلحة ببيان مدي الجدوي اإلقتصادية إلعتماد السير في إجراءات الترخيص 

 عدمه.

 تتم إجراءات إنشاء المستودع على النحو اآلتي :و
ص )أ( يتقدم صاحب المستودع بطلب لرئيس اإلدارة المركزية المختص إلصدار الترخيص الخا

بها  تودع حيث يتم إجراء المعاينة وتحديد الشروط الالزمة وإخطار صاحب الشأنبإقامة المس
 الستيفائها .

افة )ب( يصدر الترخيص من رئيس اإلدارة المركزية المختص بإقامة المستودع بعد استيفاء ك
واجب الجعالة  ال –مكان المستودع  -االشتراطات المقررة ويحدد في الترخيص نوع المستودع 

 ونظام -نها نوع البضائع المراد تخزي -عدد الورديات التي يعمل بها المستودع  -سنوياً   أداؤها
ظ العمل به ويوقع من صاحب المستودع لاللتزام بما ورد به ويحرر من أصل وثالث صور يحف

ة إلدارة األصل باإلدارة القانونية المختصة وتحفظ صورة باإلدارة المالية المختصة وتسلم صور
 ن الجمركية وااليداعات  وتسلم صورة إلى صاحب الشأن .الشئو

كية )ج( يصدر قرار من رئيس المصلحة  باعتبار المستودع  المقام خارج الموانئ دائرة جمر

 بعد إستيفاء األشتراطات والقواعد والضمانات المقررة .

 ( 110مادة ) 
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يم ضمانات تغطي جميع يشترط للترخيص فى مزاولة نشاط تخزين البضائع بالمستودعات تقد
ت علي وأحكام هذه الالئحة وتحدد هذه الضمانا القانونالتزامات صاحب المستودع الناشئة عن 

 -الوجه اآلتي :
% من الضرائب الجمركية وغيرها 10تقديم أمانة نقدية أو خطاب ضمان مصرفي يغطي  -1

احب صللمستودع التى يحددها من الضرائب التقديرية للطاقة التخزينية التقديرية المتوقعة 
 المستودع أو من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب المحصلة عن السنة السابقة عند

 التجديد ،  وتكون ضامنة أيضا للجعالة المستحقة للمصلحة .
 . مبما فيها الضرائب والرسوتقديم وثيقة تأمين تغطي باقي التزامات صاحب المستودع  - 2

ن المصلحة  ورؤساء القطاعات الجمركية ورؤساء اإلدارات المركزية المختصيويجوز لرئيس 
كاتهم بالنسبة للمستودعات التى يرخص بها إلحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شر
امة أو أو قطاع األعمال العام، قبول تعهد صريح موقع من الوزير المختص أو رئيس الهيئة الع

 . من هذه المادة (1بدال من الضمان المنصوص عليه فى الفقرة ) رئيس الشركة القابضة

 (  111مادة ) 

 .ربطه الكترونياً مع المصلحةبصاحب المستودع عند إنشائه  يلتزم

 ( 112مادة )  

لنحو ايلتزم صاحب المستودع المرخص له بمزاولة نشاط التخزين بأداء الجعالة  للمصلحة على 

 اآلتي :

 العام :)أ( المستودع 

 % من إجمالي إيرادات المستودع خالل العام على أال تقل عن خمسين ألف جنية وال10

 فى السنة . ةسبعمائة وخمسون ألف جنيتجاوز 

 )ب( المستودع الخاص :

، وبالنسبة  % من قيمة الضرائب المقررة على البضائع المخزنة خالل العام1

ال % من قيمتها ، على ا1 واألدخنة والتبغ والسجائر ومصنوعاته للمشروبات الكحولية

 خمسمائة الف جنيه فى السنة .وال تجاوز  تقل عن خمسة وعشرين الف جنيه

ب(  ,% كل ثالث سنوات من النسب الموضحة بالبندين )أ  10ويتم زيادة مبلغ الجعالة بمعدل 

 الحد األقصي. بما ال يجاوز

 ( 113مادة  )  

صاحب المستودع أن يتخذ االحتياطيات الالزمة للمحافظة علي سالمة المستودع والبضائع علي 
المودعة لديه وتأمينه تأميناً كامالً، وبصفة خاصة تزويد المستودع بالمواد واألدوات واألجهزة 
الالزمة إلطفاء الحريق وكذا أجهزة اإلنذار المبكر عن الحريق والسرقة مع االلتزام بتزويد 

 املين بالمستودع بالدورات الالزمة للحماية ورفع الوعى واستخدام تلك االجهزة .الع
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ً إعداد الحجرات الالزمة لمكاتب الموظفين، وتزويدها باألثاث المناسب وو سائل وعليه أيضا
 االتصاالت، وتوفير وسيلة االنتقال والساحات والمعدات الالزمة  لمعاينة البضائع .

 ( 114مادة )  

رائب يسمح بالتخزين فى المستودعات الجمركية كافة أنواع البضائع المستوردة الخاضعة للض 

اللتهاب لوالرسوم ماعدا البضائع الممنوعة والمتفجرات والمواد الشبيهة لها والمواد القابلة 

ار أو والبضائع التي تظهر فيها عالمات الفساد ، وتلك التي يعرض وجودها في المستودع ألخط

يضر بجودة المنتجات األخرى والبضائع التي يتطلب حفظها إنشاءات خاصة والبضائع  قد

 المنفرطة ما لم يكن المستودع مخصصاً لذلك .

 ( 115مادة ) 

خان ويكون تخزين الد ، تسعة أشهرتحدد مدة بقاء البضائع بالمستودعات لمدة ال تزيد على 

 اً من تاريخ التخزين عند الورود .بالمخازن المتخصصة لمدة ال تجاوز سنتين اعتبار

ئيس قتضيها الصالح العام خفض تلك المدة أو إطالتها بقرار من ريويجوز فى األحوال التى 

 المصلحة .

 ( 116مادة ) 

يجوز تجزئة االفراج عن البضائع المودعة فى المستودعات بحد اقصى ثالث مرات وفقا 

كى واحد لالجراءات المتبعة فى حالة تجزئة البوليصة مع مراعاة عدم جواز االفراج  ببيان جمر

 عن البضائع المودعة بمستودعين مختلفين .  

 (117مادة )

بموجب طلبات تخزين مصحوبة بطلبات  البضائع داخل المستودعات الجمركية يتم تخزين

لعابرة اا فى شأن البضائع إرسال ويتم معاينتها ونقلها وفقا لالجراءات الجمركية المعمول به

 .المعمول به فى ادارة  المخاطر  نظامووفقا لل

 ( 118مادة ) 

صة اخيلتزم المرخص له باستغالل المستودع إمساك دفاتر الكترونية أو يدوية عند الضرورة  

لبضائع بدخول وخروج البضائع المودعة لديه ، وعليه أن يضع السجالت والمستندات المتعلقة با

 .المودعة عند أول طلب تحت تصرف الجمرك وأن يقدم كل المعلومات التى تطلب منه

 ( 119مادة ) 

 :املعمليات التالية بالمستودع العقبل إجراء ا حصول علي ترخيص من الجمرك المختصيجب ال

مزج المنتجات األجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط ويشترط فى هذه  -أ 

 الحالة وضع عالمات خاصة على الغالفات وتخصيص مكان مستقل لها .



 

58 

 نسخة مراجعة وإستيفاء المالحظات الواردة من القطاع الحكومي ومجتمع األعمال

 2021مايو   25
 

ع نزع  ووضع األغلفة والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء جمي -ب 

 منتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها.األعمال التى يراد منها صيانة ال

د وفي جميع األحوال يجب أال يترتب على أي من ذلك تغيير فى فئة التعريفة الجمركية عن

 .  لداخل البالداإلفراج عنها 

لمعدة وتخضع المواد المحلية الالزمة لتلك العمليات لإلجراءات المقررة بالنسبة للبضائع ا

األجنبية المستوردة من الخارج والالزمة للعمليات المذكورة للتصدير، وتخضع اآلالت 

 لإلجراءات المقررة فى شأن البضائع الواردة .

 ( 120مادة ) 

ً للجمرك المختص أن يرخص كتابة   فى الحاالت العاجلة فى إجراء العمليات أو إلكترونيا

ا خدمات يتحمله المنصوص عليها فى المادة السابقة فى غير مواعيد العمل الرسمية مقابل

 المرخص له استغالل المستودع .

 (121مادة )

السلطات و المصلحةيحظر دخول المستودع علي غير موظفيه وعماله وموظفي وعمال 

األخرى الذين تتطلب أعمالهم فحص البضائع بالمستودع ، ومع ذلك فلصاحب المستودع أن 

معاينة البضائع المودعة، وله يسمح بموجب ترخيص من الجمرك المختص  لغير هؤالء فى 

لى  عأخذ عينات منها بعد دفع الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم االخرى المستحقة 

 هذه العينات .

 (122مادة ) 

 تقفل جميع منافذ المستودع بمفتاحين مختلفين يبقى أحدهما فى الجمرك المختص ، ويفتح

 خص له باستغالل المستودع او وكيله  طبقاالمستودع ويقفل بمعرفة مندوب الجمرك والمر

 لمواعيد العمل الرسمية بالجمرك .

 (123مادة )  

ام وموافقة المستودع نقل البضائع المستوردة من الخارج تحت نظ المصلحةيجوز بترخيص من 

و ، وال يجوز إدخال أية بضائع فى المستودع أ وكيلهاإليداع إذا طلب صاحب البضاعة أو 

 .المصلحةإخراجها منه إال بترخيص من 

 لشأن .المتبعة فى هذا ا لإلجراءاتويسمح بنقل ملكية البضائع المودعة فى المستودعات وفقا 

 ( 124مادة ) 
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ً بنظام دفاتر ال مرور يجوز الترخيص بإنشاء مستودعات لتخزين السيارات المفرج عنها مؤقتا

تكون  بعد تقديم ضمانات تغطى التزامات صاحب المستودع الناشئة عن القانون على أنالدولية 

 كاآلتي :

% من الضرائب الجمركية وغيرها من 5تقديم أمانة نقدية أو خطاب ضمان مصرفى يغطى  -1

حب ضرائب التقديرية للطاقة التخزينية التقديرية المتوقعة للمستودع والتى يحددها صاال

نة أيضاً المستودع أو من الطاقة الفعلية للتخزين في السنة السابقة عند التجديد ، وتكون ضام

 للجعالة المستحقة للمصلحة .

ا فيها الضرائب % من باقي التزامات صاحب المستودع بم20تقديم وثيقة تأمين تغطى  -2

 والرسوم .

 : باآلتيالمرخص له باستغالل المستودع ويلتزم 

 آداء أية مستحقات مالية ناتجة عن مخالفة نظام اإلفراج خالل فترة التخزين . -أ 

خدمة من كافة مخالفات نظام اإلفراج المؤقت ومقابل ال تطهير السيارات الُمشار إليها –ب 

 .التخزين الموافقة عليقبل  صاحب الشأنمن عن النواقص  المستحقةوسداد الضرائب 

 ة.مدد تخزين السيارات وفقاً لقواعد اإلفراج المؤقت المنصوص عليها في هذه الالئح -ج 

ا السيارات المفرج عنه بتخزين الجمرك المختص المشرف على المستودع المرخص له ويتولي

 المؤقت فور إخطار جمرك اإلفراج واإلدارة العامة لإلفراج,  مؤقتاً بنظام دفاتر المرور الدولية

 تخزين السيارات . 

 ( 125مادة ) 

ال تستحق الضريبة الجمركية وكافة الضرائب والرسوم االخرى عن النقص او التغيير فى 

بيعية طاوزان او اعداد او مقادير البضائع المودعة فى المستودعات اذا كان ناشئا عن اسباب 

 % تحسب من مشمول كل5، وذلك فى حدود نسبة  أو قوة قاهرةاوالتسرب اوالجفاف كالتبخر 

  .طرد على حدة او وفقا لما تقرره الجهات المختصة ، وال تخضع هذه النسبة الي غرامات 

هرب ويجوز للمصلحة فى حالة ارتكاب المرخص له استغالل المستودع  او احد تابعيه جريمة ت

 الغاء الترخيص الصادر للمستودع بعد إخطاره  بذلك . جمركى أو االشتراك فيها

 ( 126مادة ) 

 تي :تتم اإلجراءات الجمركية للنقل والتخزين بالمستودعات العامة والخاصة على النحو اآل

 يتقدم صاحب الشأن  بطلب تخزين من أصل وثالث صور الى المنافستو المركزى  موضحاً  -أ 

لي نقل عب والرسوم التقديرية ومؤشر عليه بموافقة المستودع به بيانات الرسالة وقيمة الضرائ

 د .الرسالة مع مراعاة عدم جواز تجزئة البوليصة الواحدة وتنقل بالكامل الى مستودع واح
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 يقوم  المنافستو المركزي باستيفاء اآلتي : –ب 

 ن .المراجعة والمطابقة علي المنافستو األصلي ووضع رقم مسلسل خاص لطلب التخزي -1

دع إثبات بيانات طلب التخزين في سجل خاص أو بالحاسب اآللي بأرقام مسلسله لكل مستو -2

 علي حده .

كى من التأشير بما يفيد المراجعة والقيد وأنه لم يقدم عن مشمول طلب التخزين بيان جمر -3

 قبل.

ة اإلدار حجز أصل طلب التخزين والتأشير علي الصورتين بالرقم المسلسل وختمها بخاتم -4

 كاآلتي :ة علي النقل وتوزع والموافق

 إلي اللجنة الجمركية المشرفة على المستودع أًصل. 

  المستودع  المنقول اليه مشمول طلب التخزين إدارةصورة الى . 

 . صورة لصاحب الشأن 

الجمرك  يتقدم صاحب الشأن بطلب التخزين بعد استيفاء االجراءات السابقة بالبند اوال الى -5

بنظام  المختص مرفقا به صور الفواتير وبيان العبوة وتتم عليه االجراءات الجمركية المتبعة

 التزانزيت .

 ( 127مادة ) 

ركية يتم اجراء جرد جزئي للبضائع المودعة بالمستودعات كل ثالث شهور بمعرفة اللجنة الجم

سنوي وتخطر إدارة ويطابق على األرصدة الدفترية بالجمرك والمستودع ، ويتم جرد كلى 

اتخاذ ومراقبة اإليداعات التابع لها المستودع للنظر في الضمانات المقدمة ومدى مواءمتها  

 الالزم قانوناً نحو العجز والزيادة .

تودع بمعرفة رئيس القطاع التابع له المس الحاجة ذلك اقتضتكلما و تشكل لجان جرد مفاجئ  

اللجنة  تضم بين أعضائها مندوبين من الشئون القانونية ومكافحة التهريب الجمركي وتراجع هذه

وجدت  دفاتر المستودع ودفاتر اللجنة الجمركية بالمستودع  وتعد مذكرة بالعجز والزيادة ان

 تعرض على المدير العام المختص.

 ( 128مادة ) 

 م أصحابهالحة عند انتهاء مهلة اإليداع أن تبيع البضائع المودعة فى المستودع  إذا لم يقللمص

 بإعادة تصديرها أو سداد الضرائب والرسوم الجمركية وكافة الضرائب والرسوم المستحقة

مستودع المرخص له باستغالل  ال إخطار، ويتم البيع بعد شهر من تاريخ واإلفراج عنها  عليها

 , بالبريد اإللكترونيأو  بعلم الوصول موصى عليهوان الوارد بالترخيص بخطاب على العن

لحة وتودع حصيلة البيع بعد خصم كافة الرسوم والضرائب والنفقات فى حساب أمانة لدى المص

  لتسليمه ألصحاب الشأن، ويسقط الحق فى المطالبة به بعد خمس سنوات من تاريخ البيع .
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ها التي يظهر عليوعلى المرخص لهم باستغالل  المستودعات إرسال بيان تفصيلى عن الطرود 

 من تاريخ القانونية لبقائها بالمستودع خالل أسبوع ةالتى انتهت المد عالمات الفساد أو تلك

 -لعددا -الوزن  -رقم الطريق  -رقم التخزين  - لى أن يشتمل على ) رقم البوليصةاالنتهاء ع

اسم صاحب الشأن( مرفق به صورة إخطارات أصحاب الشأن وصور البوالص  -المشمول

 األصلية.

ن . وعلى الجمرك المختص متابعة مدد المهمل القانونية وصالحية البضاعة من تاريخ التخزي

ويقوم الجمرك المختص )جمرك الوارد( بكشف الطرود فى وجود مندوب المستودع وتحزم 

 ركى.بالسلك والرصاص الجم

ات تسلم يتم إخطار إدارة البيوع الجمركية الستقبال واستالم الطرود وفى حالة عدم وجود فراغ

حت تلك الطرود ألمين مستودع الشركة بعد تجنيبها فى المخازن الخاصة بالمستودع وتكون ت

هذا ها فى المستودع لحين التصرف فيها بالبيع وفقاً للقواعد المعمول بالتخزين بمسئولية أمين 

 الشأن .

 ( 129مادة  )  

 عند تصفية االيداع او انتهاء مدة الترخيص او بفقده احد شروطه يجوز الصحاب البضائع

ل تم استكمااالفراج نهائيا عنها او نقلها الى ايداع اخر او اعادة تصديرها ، وفى هذه الحالة ي

 باقى المدة المصرح بها .
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 الفصل الثالث 

 التخزين المؤقت 

 ( 130مادة ) 

المخازن الجمركية المؤقتة داخل الموانئ ، وتسرى فى شأن  إنشاءيجوز الترخيص فى 

 ئحة( من هذه الال 109 )اجراءات استخراج  الترخيص ذات االحكام المنصوص عليها بالمادة 

 .عدا صدور قرار من رئيس المصلحة بإنشاء دائرة جمركية

 (131مادة )

 الواردة او الصادرة  بالمخازن الجمركية المؤقتة المرخص بها منيجوز تخزين البضائع 

إتمام   والمصلحة فى الساحات ومحطات الحاويات واالماكن االخرى  لحين تقديم البيان الجمركى 

 اإلجراءات الجمركية بشأنها   .

ويسمح بنقل البضائع من مخزن جمركى مؤقت  الى اخر مؤقت  او مستودع جمركى بترخيص 

 المصلحة  وتحت رقابتها .من 

 ( 132مادة ) 

ه ،  يحدد بترخيص اإلنشاء نوع المخزن سواء صادر او وارد  و البضائع المرخص بتخزينها في

 .خزينررة تقبلها المصلحة  قبل التوال يجوز تخزين بضائع بخالف المرخص بها إال ألسباب مب

 ( 133مادة ) 

المواد والبضائع ، وتخزن البضائع الممنوعة والمتفجرات  أنواعيسمح بالتخزين المؤقت لكافة  

ب التي يتطل وتلكفيها عالمات الفساد  الشبيهة بها والمواد القابلة لاللتهاب والبضائع التي تظهر

 ،األخرى لبضائع التي تضر بجودة المنتجات حفظها إنشاءات خاصة والبضائع المنفرطة أو ا

 فها بتلك األماكن.وال يجوز تخزين أي بضائع أخرى خال

 ( 134مادة ) 

ليه من لتخزين السلع الالزمة لتموين السفن وما تحتاج إبمخازن جمركية مؤقته يجوز الترخيص 

طوال  مواد غذائية ومشروبات وسجائر بمخازن تموين السفن والترانزيت المقامة داخل الموانى

أو  مدة صالحيتها لإلستعمال أو اإلستهالك وفى حالة إنتهاء الصالحية يتم إعادة تصديرها

ت ب المخزن على أن يتم سحبها وفقاً لإلجراءاعلى نفقة صاح المصلحةإعدامها تحت إشراف 

 الجمركية المعمول بها.
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 ( 135مادة ) 

ع بترخيص من الجمرك المختص باجراء العمليات العادية الالزمة للحفاظ على البضائ يجوز

لضريبة اداخل المخازن المؤقتة وتسهيل اخراجها منها ، دون تغيير فى حالتها او التأثير على 

 الجمركية وكافة الضرائب والرسوم االخرى المستحقة .

 ( 136مادة ) 

 تغطي جميعخزين المؤقت داخل الموانئ تقديم ضمانات يشترط للترخيص فى مزاولة نشاط الت

نسبة بوأحكام هذه الالئحة وتحدد هذه الضمانات  القانونالناشئة عن التزامات صاحب المخزن 

% من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التقديرية لمتوسط الطاقة 5

ركية المتوسط الشهرى للضرائب الجمالتخزينية المتوقعة للمخزن التى يحددها صاحبها أو من 

ب جالمحصلة عن السنة السابقة عند التجديد ، والجعالة الواوغيرها من الضرائب والرسوم 

 بوثيقة تأمين .اداؤها للمصلحة ، على ان تغطي باقي التزامات صاحب المستودع 

المختصين ويجوز لرئيس المصلحة ورؤساء القطاعات الجمركية ورؤساء اإلدارات المركزية 

هم أو بالنسبة للمخازن التى يرخص بها إلحدى الجهات الحكومية أو الهيئات العامة أو شركات

ة أو ، قبول تعهد صريح موقع من الوزير المختص أو رئيس الهيئة العام قطاع األعمال العام

 .  %100نسبة ب اتالضمان يغطيرئيس الشركة القابضة 

 ( 137مادة )  

 يلتزم صاحب المخزن المرخص له بمزاولة نشاط التخزين المؤقت بأداء الجعالة للمصلحة 

 وال خمسين ألف جنيةلى اال تقل عن ع% من إجمالي إيرادات المخزن خالل العام  10قدرها 

 فى السنة . ألف جنية سبعمائة وخمسونتجاوز

ولي من % كل ثالث سنوات من النسبة الموضحة بالفقرة األ 10ويتم زيادة مبلغ الجعالة بمعدل 

 الحد األقصي. بما ال يجاوزهذه المادة 

 (138مادة )  

تلتزم الجهة المستغلة للمخزن المؤقت قبل الحصول على الترخيص ربطه الكترونيا  مع 

عمل وعلى المخازن القائمة توفيق اوضاعها فى ميعاد غايته ستة أشهر من تاريخ ال المصلحة

 اكن .أو من يفوضه ايقاف مزاولة النشاط بتلك االم الالئحة وإال جاز لرئيس المصلحة بهذه 

 ( 139مادة ) 

جوز فال يصان تحدد مدة بقاء البضائع بالمخازن المؤقتة شهرين أما البضائع القابلة للتلف أو النق

 إبقاؤها إال للمدة التي تسمح بها حالتها .

 ويجوز لدواعى الصالح العام خفض تلك المدة او اطالتها بقرار من رئيس المصلحة .
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 ( 140مادة ) 

 هذه الالئحةمن  127,  124 , 122 , 121 , 119,  118, 113 ,111 تطبق احكام المواد

  . المؤقته على المخازن الجمركية
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 الفصل الرابع

 المناطق الحرة

 ( 141مادة ) 

 لقانوناإلستثمار الصادر بااحكام قانون  الحرةتسرى على المشروعات المقامة بنظام المناطق 

قم وتعديالته والئحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء ر 2017لسنة  72رقم 

 .المنفذة لهوالقرارات وتعديالته  2017لسنة  2310

 ( 142مادة )

دورية للمصلحة االطالع على كافة االوراق والسجالت والوثائق والمستندات واجراء الجرود ال

يق مع والمفاجئة لمشروعات المناطق الحرة واتمام المطابقات الدفترية الالزمة وذلك بالتنس

 .الجهة االدارية المختصة للتأكد من صحة االرصدة

تحصل و , الجهة االدارية التابع لها المنطقة الحرة بنتيجة الجرد والمطابقة المصلحةتخطر و

ر الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم  فى حاالت العجز والزيادة غي المصلحة

 . القانونالمبررة دون االخالل باحكام الباب التاسع من 

 ( 143مادة ) 

البضائع  يتم كشف ومعاينة ( من هذه الالئحة142) المادة الفقرة الثانية من دون االخالل بحكم

يد قيمة تتم عملية المطابقة وتحدحيث الواردة برسم المناطق الحرة عند الوصول بمقر المشروع 

 الرسالة .

 ( 144مادة ) 

طلب  الصحاب الشأن قبل قيد البيان الجمركي بالنسبة للبضائع الواردة برسم المناطق الحرة

افقة وارد نهائي او اعادة شحنها الى الخارج عن طريق الجمارك مباشرة بعد مو تحويلها الي

 .ودون الرجوع الى هيئة االستثمار المختص المنافستومدير 

 ( 145مادة ) 

 ن المناطقتخضع البضائع المنقولة من الدوائر الجمركية الى المناطق الحرة أو منها او فيما بي

 .الخاصة بالبضائع العابرة ترانزيتالحرة بعضها البعض لالحكام 

 ( 146مادة ) 

يجوز السماح بادخال البضائع والمواد واالجزاء والخامات المحلية واالجنبية المملوكة للمشروع 

او الغير من داخل البالد الى المنطقة الحرة بصفة مؤقتة الصالحها او الجراء عمليات صناعية 
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كية و عليها واعادتها لداخل البالد مع الزام المشروعات بتقديم ضمانات مقبولة بالضريبة الجمر

الضرائب االخرى تكون ضامنه لهذه البضائع عند عدم اعادتها، وتطبق القواعد االستيرادية 

 البضائع والخامات التى اجريت عليها عمليات تحويلية عند اعادتها الى داخل البالد

 ( 147مادة ) 

نقص  يعتبر المشروع او المنشأة المرخص بها فى المناطق الحرة مسئول مسئولية كاملة عن كل

  د التخزيناو فقد او تغيير فى البضائع والمنتجات سواء فى صنفها او عددها او وزنها الثابت عن

بررة العجز والزيادة غير الم وغيرها من الضرائب والرسوم الضرائب الجمركيةويلتزم بسداد 

 ودون االخالل باحكام الباب التاسع  من القانون .

 (  148مادة ) 

لما يجوز تداول البضائع بين المشروعات داخل المنطقة الحرة او من منطقة حرة الى اخرى ك

 المرخص بها للمشروعات . اإلغراضاقتضى ذلك تحقيق 

ة ت المالحظويتم التداول بين الشركات داخل المنطقة الحرة الواحدة بموافقة هيئة االستثمار وتح

 لتداول .اجمرك المنطقة الحرة بتمام  إخطاروالبائعة الجمركية علي أن تلتزم الشركة المشترية 
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 الفصل الخامس 

 المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة 

 (  149 مادة )

يح بالترخيص أو تصريتعين علي الهيئة المختصة بإدارة المنطقة وتنميتها إخطار المصلحة 

ن يوضح المزاولة الصادر منها للمشروع بنظام المناطق اإلقتصادية ذات الطبيعة الخاصة علي أ

 بقرار المزاولة طبيعة وغرض النشاط تفصيلياً.

تجهيز والتي يرخص بها داخل المنطقة ألعمال البنية التحتيىة  وفيما عدا المشروعات الخدمية

يجوز  والمشروعات التي يقتصر ترخيصها علي التعامل في المكونات المحلية فقط , ال المنطقة

من الوزير بأعتبار المساحة البدء في مزاولة النشاط المرخص به إال بعد صدور قرار 

  .المرخص بها دائرة جمركية

ً للمصلحة االطالع على االوراق والسجالت واو الجرد  واجراء كان نوعها لوثائق والمستندات ايا

بواسطة لجنة من المصلحة  لمشروعات المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة المفاجئ

على  تم المطابقة الالزمةوت حضور مندوب المشروعفي المنطقة  والهيئة المختصة بإدارة

 حيال العجز القانونوتطبق احكام ,  ويخطر المشروع بنتيجة الجرد والمطابقة ,االرصدة 

 غير مبررة .الوالزيادة 

 ( 150مادة ) 

انون تسرى على المشروعات المقامة بنظام المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة احكام ق

يذية وتعديالته والئحته التنف 2002لسنة  83المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 

له  والقرارات المنفذة وتعديالته 2002لسنة  1625الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 

. 

 ( 151 مادة )

ة التدابير الخاصة بالرقاب مشروعات المناطق االقتصادية ذات الطبيعة الخاصةتسرى على 

 الجمركية .
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 الفصل السادس 

 االسواق الحرة 

 ( 152مادة ) 

 داخل صاالت الركاب بالموانئ الحرة الجديدة األسواق بإنشاءيص الترخ لرئيس المصلحة

  . وتجديد تراخيصها

لقائم تجديد ا صاالت الركاب بالموانئ أو في غيرجديدة إنشاء أسواق حرة ب الترخيص ال يجوزو

 .لسياحةبعد موافقة كل من وزارة التجارة والصناعة ووزارة اوذلك  إال بقرار من الوزيرمنها 

 ( 153مادة ) 

 تتم اجراءات انشاء االسواق الحرة على النحو االتى :

يتقدم صاحب الشأن بطلب لرئيس االدارة المركزية المختص الصدار الترخيص باقامة  -1

مخزن ( حيث يتم اجراء المعاينة وتحديد الشروط  –) معرض داخل الموانئ السوق الحرة 

 الالزمة واخطار صاحب الشأن بها الستيفائها .

 االشتراطات المقررة ، ويوقعباقامة السوق الحرة بعد استيفاء كافة يصدر الترخيص  -2

من صاحب الشأن المرخص له االلتزام بما ورد به ويحرر الترخيص من اصل  الترخيص

وثالث صور يحفظ االصل باالدارة القانونية المختصة ، وتحفظ صورة باالدارة المالية 

 والجمركية المختصة ، وتسلم صورة الى صاحب الشأن .

 (154مادة )

ودعة غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية  الم أو السلعاء البضائع يجب اال تزيد مدة بق

ور بمعارض او بمخازن  االسواق الحرة عن مدة صالحيتها لالستعمال او االستهالك ، او ظه

او البيع فى معارض االسواق عيوب فى البضاعة على نحو يجعلها غير مالئمة  للعرض 

 .الحرة

، يتم  دور قرار عدم صالحية العرض او البيع باالسواق الحرةوفى حالة انتهاء الصالحية او ص

 اعادة تصديرها او اعدامها تحت اشراف الجمرك المختص على نفقة الجهة المستغلة للسوق

 الحرة  .

ويجوز داخل مخازن  االسواق الحرة لصق او تعديل وضع العالمات الدالة على االعفاء من 

وبما يتفق مع الغرض من االعفاء وبما يتفق مع مستندات الضرائب الجمركية ) البندرول ( ، 

 . اللجنة الجمركية المختصةاالستيراد االصلية وذلك تحت اشراف 
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 ( 155مادة ) 

يحظر االفراج عن اصناف السجائر والسيجار والمشروبات الروحية التى تباع لجهات او 

)  ما لم يكن ملصقا عليها طابع اشخاص معفاة من الضرائب الجمركية بمقتضى القانون 

 البندرول ( او العالمة المميزة الدالة على اعفاءها من هذه الضرائب .

 ( 156مادة ) 

نع  وسلع يسمح بتموين السفن االجنبية فى الموانئ بالشراء من االسواق الحرة ) سلع محلية الص

ها ، روبات الروحية وغيرغير خالصة الضرائب و الرسوم الجمركية ( بما فيها السجائر والمش

 ء القواعدوذلك بناء على طلب من ربان السفينة او التوكيل المالحى او متعهدى السفن مع استيفا

 النقدية المقررة .

 ( 157مادة ) 

لحرة لسلع لرغبات افراد الطاقم فى الشراء من االسواق ا مجمعيسمح لربابنة السفن التقدم بطلب 

غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية بما فيها السجائر أجنبية محلية الصنع وسلع 

راء مع والمشروبات الروحية وغيرها الالزمة لهم ، ويجب مراعاة تناسب الكميات المطلوبة للش

لخاصة اعدد افراد الطاقم ومدة الرحلة القرب ميناء وصول للباخرة  وفقا للضوابط االجرائية 

 .بتوصيلها للسفينة 

 ( 158مادة ) 

هذه من  127 , 122 , 121, 118 , 117 ,113 , 112 ,111 , 110 تطبق احكام المواد

 على االسواق الحرة. الالئحة
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 الفصل السابع 

 السماح المؤقت 

 ( 159مادة )

المواد والسلع واألصناف المعفاة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب  فيما عدا

 ن: متُعفى بصفة مؤقتة من الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم كـال ,  والرسوم

نيعها ثم المواد األولية والسلع الوسيطة ومستلزمات اإلنتاج والمكونات المستوردة بقصد تص -١

 إعادة  تصديرها .

 التعبئة والتغليف المستوردة الالزمة للسلع المصدرة.مستلزمات  -٢

والمعدات واألجهزة وغيرها من األصناف المستوردة بغرض إصالحها ثم إعادة اآلالت  -٣

 تصديرها.

 األصناف والبضائع األجنبية غير تامة الصنع لتكملة صنعها ثم إعادة  تصديرها. -٤

 ( 160مادة ) 

 يشترط للتمتع باإلعفاء المنصوص عليه فى المادة السابقة ما يأتى : 

لضرائب ها من االمقبولة جمركياً بقيمة الضريبة  الجمركية وغير أحد الضمانات )أوالً( إيداع

 بأى من الصور اآلتية :,  والرسوم المستحقة

 ضمان نقدي. -1

وساري المفعول لمدة سنة على  ر قابل لإللغاء وغير مشروط ومعززضمان مصرفي غي -2

 األقل.

( من متوسط صافي حقوق الملكية للمنشأة عن الثالث %80ضمان أصول منشأة بواقع ) -3

 ً ً لتعريف الجهاز المركزي للمحاسبات ووفقا  لتقرير سنوات السابقة لتقديم الطلب للمصلحة طبقا

 . الوزيرأحد مراقبي الحسابات الذين تضمهم قائمة يصدر بها قرار من 

ما بتعمل بالتصدير بنظامي السماح المؤقت أو رد الضريبة تعهد شخصي من المنشآت التى  -4

خالل  ( من متوسط إجمالي قيمة ما تم تصديره بهذين النظامين بمعرفة المنشأة%50ال يجاوز )

 الثالث سنوات السابقة لتقديم الطلب للمصلحة .

ء تيفاويشترط لقبول  التعهد الشخصي من المنشآت التى تعمل بالتصدير بهذين النظامين اس

 الشروط اآلتية : 

أن يقتصر تقديم هذا التعهد على المشروعات اإلنتاجية المقيدة بالسجل الصناعي، وشركات  -أ

اإلنتاج الزراعي، والتي سبق قيامها بالتصدير وفقاً لنظام السماح المؤقت لمدة ال تقل عن ثالث 
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تقديم صورة ترخيص المزاولة سنوات سابقة على تقديم طلب التمتع بهذا التيسير ، ويثبت ذلك ب

أو شهادة من الجهة المشرفة على النشاط وبتقديم ميزانية عمومية للشركة عن  آخر ثالث 

سنوات يثبت منها قيمة الصادرات عن المنتجات المستوردة بنظام السماح المؤقت أو نظام رد 

 الضريبة وبعد مطابقتها بالقيودات الجمركية .

من  نة المشروع أو ممثله القانونى  بحكم قضائي نهائي فى جريمةأال يكون قد سبق إدا  -ب

نوات أو تم التصالح فيها خالل الثالث س القانونجرائم التهرب الجمركى المنصوص عليها فى 

 السابقة على تقديم  طلب التمتع بهذا التيسير .

حة  مختص بالمصلأن يقدم المشروع تعهداً من ممثله القانونى موقعاً عليه من الموظف ال -ج

 وفقاً للنموذج المرفق بهذه الالئحة .

 أال يقل رأس المال المدفوع للمنشأة عن خمسة ماليين جنيه.  -دـ 

ن ويشترط للمنشآت والمشروعات التي تتعامل بضمانات أصول المنشأة أو التعهد الشخصي أ 

مل يزتي التعاميتم الجمع بين تكون مالكة لآلالت والمعدات خالية من الحقوق العينية التبعية وأال 

 بضمان أصول المنشأة والتعهدات الشخصية.

 )ثانيا(  التزام  المنشآت والمشروعات التى تعمل بهذا النظام باآلتى :

صناف إمساك سجالت ودفاتر منتظمة ومعتمدة من المصلحة لقيد وإثبات المواد والسلع واأل -1

 لنظام .االتشغيل واألرصدة الفعلية الموجودة تحت هذا التى يتم استيرادها أو تصديرها ودورة 

 إخطار مصلحة الرقابة الصناعية لتحديد معدالت االستخدام ونسب الهالك . -2 

السجل بتقديم مستند إثبات الملكية للمشروع أو المنشأة أو عقد االيجار الموثق والمقيد  -3

 التجارى وكذا المخازن والملحقات .

بيعة خاصة التصدير إلى خارج البالد أو منطقة حرة أو منطقة إقتصادية ذات ط أن يتم)ثالثا(   

ة أو بيعها إلى جهات تتمتع باإلعفاء الكلى أو الجزئى من الضرائب والرسوم وذلك بمعرف

لرئيس المستورد أو عن طريق الغير خالل سنة ونصف السنة من تاريخ اإلفراج ، ويجوز 

طلب  لمدة لمدة أو لمدد أخرى بما ال يجاوز سنة ، بناء علىقبل التصدير مد هذه ا المصلحة

 و التجديدأيقدمه صاحب الشأن قبل نهاية المدة األصلية ، فإذا انقضت المدة دون إتمام التصدير 

بة أصبحت الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بما فيها الضريبة اإلضافية واج

صة يرادية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الخااالداء مع إستيفاء القواعد اإلست

 باالستيراد .

 ( 161مادة )

يتعين أن تغطى الضمانات المقدمة من المشروعات أو المنشآت العاملة بنظام السماح المؤقت  

خالل الثالث سنوات األولى من تاريخ العمل بهذا النظام كامل قيمة الضريبة الجمركية وغيرها 
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والرسوم المستحقة على المواد والسلع واألصناف المستوردة بنظام السماح من الضرائب 

 .المؤقت

ذلك و( من تلك القيمة ، %30ويجوز بعد إنتهاء هذه المدة تقديم ضمانات ال تقل عن نسبة ) 

 :رطبشن يفوضه بناء على طلب يقدمه المشروع أو  المنشأة  ويوافق عليه رئيس المصلحة أو م

( من إجمالي المواد والسلع %50التي تمت تسويتها عن نسبة )ات أال تقل الصادر  -1

 .واالصناف السابق استيرادها بهذا النظام خالل تلك المدة

عدم سبق ارتكاب جريمة تهريب جمركى خالل الخمس سنوات السابقة على طلب  -2

 .   ما لم يكن قد صدر حكم نهائى ببراءته التخفيض

 ( 162مادة ) 

شأة التى استثناء من حكم المادة السابقة يجب أن تكون الضمانات المقدمة من المشروع أو المن 

تعمل بنظام السماح المؤقت ضمانات نقدية أو مصرفية  غير مشروطة ومعززة وغير قابلة 

وغيرها  لإللغاء وسارية المفعول ومعززة لمدة سنة على األقل وبكامل قيمة الضريبة  الجمركية

 ضرائب والرسوم المستحقة وذلك في الحاالت اآلتية:من ال

اد إذا كانت األصناف المستوردة أقمشة جاهزة أو توابع األلبسة وكذلك األصناف والمو -1

الالزمة لمنتجات الشركة وال تدخل فى تصنيع أحد المنتجات الموضحة بالسجل الصناعي 

 للمشروع أو المنشأة .

ن تى تحتاج إلى عمليات تشغيل لدى الغير والتى تخرج عاألصناف والمواد المستوردة ال-2

 نشاط المنشأة الموضح بالسجل الصناعى . 

مركى إذا ارتكب المشروع أو المنشأة أو الممثل القانونى لها أي من جرائم التهريب الج -3

لتصالح التى تم التصالح عنها أو انقضت الدعوى الجنائية عنها با القانونالمنصوص عليها فى 

ور أو صدوذلك عن الثالث السنوات التالية بعد قبول التصالح أو صدر حكم نهائي باإلدانة 

 . الحكم الُمشار إليه

 ( 163مادة ) 

بة للسلع تتخذ ذات االجراءات الجمركية المتبعة عند قيد البضائع بنظام الوارد النهائى بالنس

 الواردة بنظام السماح المؤقت  مع مراعاة اآلتى :

الث ثتقوم اللجنة  الجمركية المختصة  باجراء عمليات الكشف والمعاينة ، وسحب وتحريز  -1

ك عينات قانونية أو أكثر من الصنف الوارد موقعة من صاحب الشأن أو ممثله وموظف الجمر

وتسلم ية المختص وتحتفظ إدارة الوارد المختصة بإحداها وترسل الثانية لمصلحة الرقابة الصناع

ويجوز بناء  على طلب المستورد تحريز أكثر من عينة  وكيله ة لصاحب الشأن أو الثالث

 الستخدامها فى التصدير في أكثر من منفذ. 
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( 16ة )يقوم مأمور التعريفة المختص بتحديد القيمة لألغراض الجمركية طبقا الحكام الماد -2

 ومواد هذه الالئحة . القانونمن 

م إرفاق كنالوجات أو رسومات أو شهادة مكونات للصنف فى حالة تعذر سحب عينات يت -3

 الوارد تكون أصلية وصادرة من المنتج تمكن من المطابقة عليها عند التصدير.

تسليم بعد إيداع الضمان يتم تسليم صاحب الشأن نسخة أذن األفراج الخاصة به أصل أذن ال -4

 . وريةاد الجميع بخاتم شعار الجمهمالمالحى وعدد ثالث صور ضوئية من شهادة الوارد بعد اعت

 (  164مادة ) 

رة بنظام تتخذ ذات اإلجراءات الجمركية  المتبعة على الصادر  النهائى  بالنسبة للسلع المصد 

 ى :وعلى أن يتم االلتزام  باآلت القانون( من 17السماح المؤقت مع مراعاة حكم المادة )

ت  باثبات أرقام شهادات الوارد بنظام السماح المؤق وكيلهأن يقوم صاحب الشأن أو  -1

الخاصة بالمواد والسلع واألصناف  التى استخدمت فى إنتاج السلع المصدرة على أصل 

 شهادة الصادر مع إرفاق صورة ضوئية من إذن إفراج الوارد .

ة ية إلعادتقوم اللجنة المختصة باستبعاد أرقام شهادات الوارد التي انتهت المدة القانون -2

 تصديرها ، ويجوز لصاحب الشأن تصديرها بنظام الصادر النهائى ، أما باقى الشهادات

 المستوفاة فيتم التأشير بالموافقة على القيد واإلدراج .

ان تقوم لجنة الكشف والمعاينة المختصة بمطابقة األصناف المصدرة مع الفاتورة وبي -3

ألصل االعينات المحرزة لدى المصلحة  باعتبارها  العبوة التفصيلي ، وعلى اللجنة مطابقة

المتسبب  فى المطابقة وفى حالة عدم وجودها أو ضياعها يتم إتخاذ اإلجراءات القانونية حيال

نة ، فإذا تعذرت المطابقة على العينات المحرزة لدى المصلحة فيتم المطابقة على العي

نية يتها للمطابقة مع حجز عينة قانوالمحرزة لدى صاحب الشأن بعد تأكد اللجنة من صالح

 من األصناف المصدرة مع مراعاة أن تكون المطابقة لكل إفراج من إفراجات الوارد مع

ح إثبات أرقام شهادات الوارد التى تمت المطابقة عليها فإذا وجدت مطابقة يتم السما

 نة .بالتصدير ثم يعاد تحريز عينات الوارد مره أخرى والتوقيع عليها من اللج

وعدم صالحية العينة  فى حالة عدم وجود عينة الوارد أو عدم صالحيتها للمطابقة -4

 يتم إثبات ذلك على شهادة الصادر ويسمح بالتصدير المحرزة الموجودة مع صاحب الشأن

ه بعد سحب عينات قانونية  ثالثية من األصناف المصدرة موقعة من صاحب الشأن أو ممثل

الرجوع إلى خطاب مصلحة الرقابة مع السماح بالتصدير و وموظف الجمرك المختص

فقة الصناعية لألصناف المصدرة أو إرسال عينة إلى معامل التحاليل المختصة وذلك على ن

 صاحب الشأن وال يمنح المصدر الصور الضوئية المعتمدة إال بعد المطابقة .

 البضاعة المصدرة غير مطابقة لعينات ثبت قبل التصدير أنوفى جميع األحوال إذا  -5

 لشأن .الوارد يتم وقف التصدير  بنظام السماح المؤقت وتتخذ االجراءات الالزمة فى هذا ا
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فى حالة التصدير من جمرك آخر خالف جمرك إتمام اإلجراءات يجوز لجمرك   -6

من  دة  إليهالتصدير التأكد من مطابقة األصناف المصدرة على المستندات المعتمدة الوار

ي جمرك اإلرسال ، وبعد تمام الشحن  يقوم بإثبات ذلك على قاعدة بيانات الحاسب اآلل

للسماح المؤقت، مع إرسال أصل إذن اإلفراج وبوصلة التوصيل إلى جمرك إتمام 

 .المصلحةاإلجراءات وذلك بالبريد على نفقة أصحاب الشأن أو صحبة مندوب 

نية لمطابقة على عينات صاحب الشأن تقوم االدارات المعوفى جميع األحوال فى حالة ا -7

 بالمصلحة وقبل إتمام التسوية بمطابقة العينات التى تم حجزها من األصناف المصدرة

لك تبجمرك التصدير على العينات القانونية المحرزة لشهادات الوارد على أن يتم تسليم 

 العينات لصاحب الشأن بعد إتمام التسوية .

ق ( صور ضوئية  طب3عدد ) وكيلهرود تمام التصدير يتم تسليم صاحب الشأن أو بعد و -8

األصل من شهادة الصادر معتمدة للعمل بها أمام الجهات المعنية واإلدارة المختصة 

 بالتسويات لرد ما سبق إيداعه من ضمانات ويكتب على كل صورة الغرض منها.

يرت المواد واألصناف المشار اليها قد غ إذا كانت العمليات الصناعية التى تمت على -9

درة معالمها بحيث يصعب معها االستدالل على عينيتها ، فيكتفى بأن تكون المنتجات المص

ة التى مما يدخل فى صنعها عادة األصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقاً لقرار الجهة المختص

ما إذا لك وعوادم الصناعة ، ويحددها وزير التجارة والصناعة ، وتحدد هذه الجهة نسب الها

 كانت لها قيمة .

فى  يعتبر تصدير االصناف والمواد السابق استيرادها بهذا النظام بحالتها األصلية -10

 الغرض المصرح به. 

 ( 165مادة ) 

ياً معفاة كل تتبع اإلجراءات الجمركية التالية بالنسبة لألصناف والمواد والمنتجات المباعة لجهة

اح من الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم وسبق ورودها بنظام السمأو جزئياً 

 المؤقت:

 ة المختصة باستيفاء نموذج البيع المعد لهذا الشأن باإلدار وكيله)أوالً( يقوم صاحب الشأن أو 

 يرفق به:

غراض . فاتورة بيع تفصيلية توضح األصناف والمراقيم واألعداد واألوزان والقيمة لأل1

 الجمركية الواردة بشهادة الوارد سماح مؤقت لهذه المواد والسلع واألصناف  .

 . أمر التوريد الصادر من الجهة المعفاة  .2

 .إلعفاء وسند هذا ا لها المشرفة على الجهة المعفاة التي سيتم البيع ن الهيئة. شهادة م3

حاسب اآللي بعد مراجعته وإدخال بياناته على ال 46. يتم إدراج بيانات النموذج بدفتر 4

 بمعرفة اللجنة المختصة .
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صادرة )ثانياً( تقوم اللجنة المختصة بكشف ومعاينة ومطابقة األصناف علي كل من الشهادة ال

  ف المصلحةمن الهيئة المشرفة و فاتورة البيع وأمر التوريد و كذلك مطابقة  العينة المحرزة طر

 1د )المنصوص عليها فى الفقرات الواردة فى البنو أو صاحب الشأن مع اتباع ذات االجراءات

 ( من هذه الالئحة . 164 ( من المادة )4 , 3,  2, 

ن مطابقة م)ثالثاً( تقوم إدارة اإلعفاءات المختصة بمراجعة مستندات اإلعفاء وسندها والتأكد  

 ة المختصةلإلداراألصناف المباعة )على ضوء المعاينة الفعلية( لنص اإلعفاء والتأشير بما يلزم 

 إلتمام اإلجراءات وإخطار إدارة متابعة اإلعفاءات بما تم ألعمال شئونها.

هادة )رابعاً( تقوم اإلدارة المختصة بمنح صاحب الشأن صورة طبق األصل من نموذج البيع وش

اعد معتمدة بخاتم شعار الجمهورية إلتمام إجراءات التسوية ورد الضمان بعد إستيفاء القو

 رادية.االستي

 ( 166مادة ) 

المؤقت  تتبع اإلجراءات الجمركية التالية عند التسوية على الرسائل المستوردة بنظام السماح

ة خاصة والمصدرة إلى الخارج أو التى تم نقلها إلى منطقة حرة  أو منطقة اقتصادية ذات طبيع

 :هذا النظامالرسوم  وفقاً لأو تم بيعها لجهات تتمتع باإلعفاء الكلى أو الجزئي من الضرائب أو 

طلب بطلب التسوية لإلدارة المختصة على أن يرفق بال وكيله)أوالً( يتقدم صاحب الشأن أو 

 المستندات اآلتية:

الصور الضوئية المعتمدة من شهادات الوارد محل التسوية بما فيها أصل إذون  -1

 االفراج .

 ا يفيد إتمام التصدير.الصور الضوئية المعتمدة من شهادات الصادر وبم -2

اعد شهادة البيع للجهات المعفاة والمعتمدة من الجهة المختصة بعد إستيفاء القو  -3

 اإلستيرادية.

ً خطابات مصلحة الرقابة الصناعية صور -4 ل الخاصة بتحديد معد ألكترونياً أو يدويا

من صحة التصنيع ونسب الهالك والفاقد الخاصة باألصناف محل التسوية بعد التأكد 

 البيانات الواردة بها من خالل األصل المحتفظ به فى اإلدارة المختصة.

لى الصور عبمراجعة البيانات الواردة بطلب التسوية ومطابقتها )ثانياً( تقوم اإلدارة المختصة 

الضوئية وإدراج كافة البيانات بالحاسب اآللى فى ضوء خطاب مصلحة الرقابة الصناعية 

 والمبالغ أو الضمانات التى يتعين ردها.والتأكد من صحتها 

ى حدود ف)ثالثاً( تلتزم اإلدارات المختصة بالتسويات عند إجراء التسوية بأال يتم الرد إال 

 شهادات الوارد المثبتة على شهادات الصادر والتى تمت المطابقة عليها .
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انات أو مبالغ أو الضم)رابعاً( تقوم اإلدارة المختصة بطباعة كشف الحاسب اآللى )إشعار( بال

تمه التعهدات التى سيتم ردها أو تسويتها وتسليم الكشف )اإلشعار( إلى صاحب الشأن بعد خ

وتسجيله بسجل خاص ينشأ لهذا الغرض، ولصاحب الشأن الحصول على كشف بأرصدة أذون 

 الوارد وأرصدة ضماناته.

 ( 167مادة ) 

ً والسابق تصديرهاتتبع اإلجراءات اآلتية في حالة البضائع  للخارج  والسيارات المنتجة محليا

وز بنظام  السماح المؤقت وأعُيد إستيرادها مرة أخرى خالل سنة من تاريخ تصديرها ، ويج

يتم )مرتجع صادر سماح مؤقت( ف مدها لمدة أخرى مماثلة ألسباب جدية يقبلها رئيس المصلحة

 يتين :إتخاذ اإلجراءات الجمركية بإحدى الحالتين التال

ع )أوالً( فى حالة رغبة صاحب الشأن فى اإلفراج عن البضاعة الواردة بصفة نهائية تتب 

 اإلجراءات اآلتية:

إلى اإلدارة المختصة بطلب يوضح فيه رغبته فى  وكيلهيتقدم صاحب الشأن أو  -1

ام اإلفراج بصفة نهائية عن البضاعة المرتجعة من الخارج على أن يوضح فى الطلب أرق

 ادات الصادر التى تم التصدير على قوتها وصورة منها.شه

يق شرط تقوم لجنة الكشف والمعاينة المختصة بإجراء المعاينة النافية للجهالة ) تحق -2

تدعائها العينية ( واثباتها على شهادة المرتجع ومطابقتها على شهادة الصادر التى تم إس

 بناء على طلب صاحب الشأن .

 انات مطابقة فيتم تحصيل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائبإذا كانت البي  -3

سماح والرسوم المستحقة على المكونات األجنبية التى تم استخدامها فى تصنيع بضائع ال

 المؤقت المرتجعة باإلضافة الى تحصيل الضريبة اإلضافية المستحقة من تاريخ ورود

ختصة حددتها إدارة السماح المؤقت المشهادة الوارد وحتى تاريخ شهادة المرتجع والتى 

ل باقى من واقع شهادة الوارد وشهادة الصادر وقامت بإثباتها على شهادة المرتجع وتستكم

 . بعد أستيفاء القواعد اإلستيرادية إجراءات اإلفراج النهائى

قت لمؤا)ثانياً( فى حالة رغبة صاحب الشأن  فى اإلفراج عن البضاعة المرتجعة بنظام السماح 

 مرة أخرى تتبع اإلجراءات التالية :

 إلى إدارة السماح المؤقت المختصة بطلب يوضح فيه وكيلهيتقدم صاحب الشأن أو  -1

 رغبته بذلك ويذكر رقم شهادة الصادر التى تم التصدير بموجبها وتقديم صورة منها

 ،موضحاً به العمليات التى  سيتم إجراؤها على الصنف المرتجع  .

تقوم لجنة الكشف والمعاينة المختصة بإجراء المعاينة النافية للجهالة ) تحقيق شرط  -2

العينية ( وإثباتها على شهادة المرتجع ومطابقتها على شهادة الصادر التى تم إستدعائها 

بناء على طلب صاحب الشأن ، واذا كانت البيانات مطابقة يقوم صاحب الشأن بإيداع أحد 

ً بقيمة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم الضمانات المقب ولة جمركيا
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المستحقة على المكونات األجنبية التى تم إستخدامها فى تصنيع بضائع السماح المؤقت 

وتستكمل باقى إجراءات اإلفراج بنظام السماح المؤقت ، وفى  إذا كام تم ردهاالمرتجعة 

ما يفيد رد ما سبق تحصيلة من مبالغ خاصة جميع األحوال يلتزم صاحب الشأن بتقديم 

 بالضرائب أو دعم الصادرات أو غيرها . 

 تتخذ باقى إجراءات الوارد بنظام السماح المؤقت على شهادة الوارد المرتجع . -3

    .يتم إعادة التصدير خالل سنة واحدة فقط من تاريخ اإلفراج وال يجوز تجديدها  -4

 ( 168مادة ) 

اج أو يحظر التصرف فى المواد والسلع واألصناف المستوردة بنظام السماح المؤقت سواء لإلنت

لبضائع اعلى أن تتخذ ذات االجراءات المتبعة لالفراج عن , لالتجار إال بعد موافقة المصلحة 

لشأن ايحدد صاحب ومع إستيفاء القواعد والقيود االستيرادية  لنهائىالواردة بنظام الوارد ا

هذه  األصناف المطلوب التصرف فيها وأرقام إقرارات الوارد بنظام السماح المؤقت الخاصة ب

م على أن تحصل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسو, المواد والسلع واألصناف 

المستحقة عن األصناف والكميات المراد التصرف فيها باإلضافة الى تحصيل الضريبة 

 .تاريخ الورود وحتى تاريخ السداد ضافية المستحقة مناإل
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 الفصل الثامن 

 المؤقت اإلفراج 

 (  169مادة ) 

ً عن البضائع مع تعليق أداء الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائ ب يجوز اإلفراج مؤقتا

أو تسوية  إعادة تصديرهاوالرسوم المستحقة  مقابل تقديم أحد الضمانات المقبولة جمركياً لحين 

 وضعها جمركياً وذلك بالشروط وفى االحوال اآلتية :

الح )أ( اآلالت والمعدات واألجهزة ومستلزماتها الواردة من الخارج برسم الوزارات والمص

عادة إالحكومية والهيئات العامة وما فى حكمها للعمل فى مشروعات إنشائية أو اقتصادية ثم 

 وط.ة تشغيلها فى مشروعات أخرى مماثلة مع تطبيق ذات القواعد والشرتصديرها، ويجوز إعاد

ديرها )ب(  اآلالت والمعدات واألجهزة الواردة للعمل فى مشروعات داخل البالد ثم إعادة تص

 . القانون(  من   34مع مراعاة حكم   المادة )  

ولية أو أو األسواق الد )ج(  البضائع المستوردة من الخارج برسم أحد المعارض أو المهرجانات

 لمختصة .المسارح أو المناسبات الرياضية أو ما يماثلها بعد تقديم موافقة الجهة الحكومية  ا

 لعلمية أوا)د( االالت والمعدات واألجهزة ومستلزماتها الالزمة إلجراء التجارب أو األختبارات 

 الصناعية أو الزراعية التى توافق عليها الجهة المختصة .

مملوءة  ( األوعية الفارغة والغالفات الواردة لملئها , وكذلك األوعية والعبوات الواردة)هـ

ريغ بالسلع برسم إعادة تصديرها إما فارغة أو مملوءة ، الحاويات  التى تدخل البالد لتف

 محتوياتها ثم إعادة تصديرها .

ين مصورين والمراسـل)ز( آالت ومعدات التصوير واألفالم والشرائط الخاصة بالصحفيين وال

األجانب ووكاالت األنباء واإلذاعة بغرض تسجيل أو بث المواد اإلخبارية أو التصوير 

 السينمائى.

 هنتهم بعدم)ح(  األصناف المهنية التى ترد مع األجانب الوافدين إلي الجمهورية والتى تتفق مع 

 تقديم موافقة الجهة المختصة .

 الكية لكل من :األمتعة الشخصية الغير استه (ط)

 ذوى المكانة . - 1

 الالجئين السياسيين . - 2

 أعضاء السلكين الدبلوماسى  والقنصلي . - 3
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عمل  المصريين المنتدبين أو المعارين للخارج القادمين لقضاء إجازاتهم أو ألداء - 4

 مؤقت بالبالد .

 الدارسين األجانب القادمين للدراسة. -5

 لذين يعبرون أراضي الجمهورية إلي األراضي المقدسة. أمتعة الحجاج األجانب ا -6

 الخبراء المرخص لهم بالعمل فى البالد . -7

 ( األصناف التى ترد مع السائحين والعابرين زيادة عن حدود اإلعفاء .ن)

كية ولم )ى(  البضائع الواردة برسم األشخاص الطبيعية أو المعنوية التى تتمتع بإعفاءات جمر

هر ت الخاصة الالزمة لإلعفاء وذلك لحين صدور قرار بإعفائها خالل ستة  أشترد المستندا

 ويجوز مدها مدة أخرى مماثلة بقرار من رئيس المصلحة أو من يفوضه.

 ) ك ( األصناف األخرى التي يصدر بها قرار من الوزير  .

 ( 170مادة ) 

 السابقة ما يأتي:عن األصناف المنصوص عليها في المادة  المؤقتيشترط لإلفراج 

ستحقة تقديم إحدى الضمانات بقيمة الضريبة  الجمركية وغيرها من  الضرائب والرسوم الم - 1

 لحين تسوية أوضاع هذه البضائع أو انتهاء الغرض المفرج عنها من أجله وهى كالتالى:

 )أ( تأمين نقدى . 

 )ب( ضمان مصرفى غير مشروط ومعزز وغير قابل لاللغاء .

( 7قم )خالل سنة من تاريخ اإلفراج عنها عدا الفقرة ر يتم إعادة تصدير تلك األصنافأن  - 2

راعية ، أما االصناف الخاصة بالحاصالت الز ( من هذه الالئحة169)من البند )ط( من المادة 

ماثلة مفيعاد تصديرها خالل سنتين من تاريخ اإلفراج عنها ، ويجوز مد هذه المدد لمدة أخرى 

 ررة بموافقة رئيس االدارة المركزية  المختص .ألسباب مب

 أو تخزينها في مكانعنها يتم إعادة تصدير الحاويات خالل شهر من تاريخ اإلفراج  – 3

 لمدة أخرى مماثلة ألسباب مبررة بعد وز مد هذه المدة، ويجمرخص له بذلك من المصلحة 

 موافقة رئيس المصلحة  أو من يفوضه .

من هذه  (169المادة )( من البند ) ط ( من 7يتم إعادة تصدير األصناف الواردة بالفقرة  )  -4

 فور انتهاء مدة اإلقامة أو إنتهاء المشروع أيهما أقرب.الالئحة 

 ( 171مادة ) 

اإلفراج المؤقت عن البضائع الواردة برسم الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات  يجوز

تعهد مقبول من إحدى الوزارات أو تقديم  بعدلقطاع العام وقطاع االعمال العام العامة وشركات ا
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المصالح الحكومية أو الهيئات أو الشركات القابضة على ان يكون موقعاً من الوزير المختص أو 

رئيس الهيئة العامة أو رئيس المصلحة أو رئيس الشركة القابضة أو من يفوضونه ، ويفوض 

ى حدود اختصاصه ورؤساء االدارات المركزية ومديرو العموم بالمصلحة كل فرئيس المصلحة 

 .التعهد هذا فى قبول

 (  172مادة ) 

 ً رات والحاويات ووسائل النقل )عدا سيا عن اآلالت والمعدات واألجهزة يتم اإلفراج مؤقتا

ها  وفقا فى مشروعات داخل البالد ثم إعادة تصدير يخوت( الواردة للعمل أو التأجيرالركوب وال

 لما يأتى  :

ل ك% من الضريبة الجمركية المستحقة عن 2أن يسدد مقدماً عند اإلفراج المؤقت نسبة   -1

ً ،  مع تقديم أحد الضمانات المقررة عن كامل 20شهر أو جزء منه و بحد اقصى  % سنويا

 لرسوم المستحقة .الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب  وا

يبة ان يتقدم صاحب الشأن للجمرك المختص قبل إنتهاء المدة المحددة المسدد عنها الضر -2

وب الجمركية بطلب إلعادة التصدير أو طلب مد المدة وسداد نسبة الضريبة الجمركية المطل

وت ( ليخإبقاء اآلالت والمعدات واألجهزة والحاويات ووسائل النقل ) عدا سيارات الركوب وا

 داخل البالد بشرط صالحية الضمان المقدم عن المدة المطلوب تجديدها .

عدات أن يستمر تحصيل نسب الضريبة الجمركية  المشار إليها طوال مدة بقاء اآلالت والم -3

النهائى  واألجهزة والحاويات ووسائل النقل داخل البالد وحتى إعادة تصديرها للخارج واالفراج

 عنها .

ضريبة التصرف بموافقة المصلحة في تلك االصناف يتم تحصيل اللة اإلفراج النهائى أو وفى حا

سبة % ن2الجمركية النافذة فى تاريخ قيد البيان الجمركى بنظام اإلفراج المؤقت بعد خصم 

 ء القواعدوأستيفاالضريبة الجمركية المسددة عن الشهر الذي تم االفراج النهائى او التصرف فيه 

 .اديةاإلستير

 ( 173مادة ) 

قاً اصة بها وفمؤقتاً عن المعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخ اإلفراجيتم 

 :  يأتيلما 

هر % من الضريبة الجمركية المستحقة  عن كل ش1يسدد مقدما عند اإلفراج المؤقت نسبة  -1

 الضمانات المقررة عن كامل الضريبة% سنويا  مع تقديم أحد 10أو جزء منه و بحد اقصى 

 الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة .

ط المدة بشرهذه  انتهاءقبل تقديم طلب فى حالة طلب إعادة التصدير أو مد المدة يتم  -2

 صالحية الضمان المقدم عن المدة المطلوب تجديدها.
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 ر إليها طوال مدة بقاء المعداتيستمر تحصيل نسب الضريبة الجمركية المحددة المشا -3

لخارج أو ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها  وحتى  إعادة تصديرها ل

 اإلفراج النهائى عنها .

ضريبة يتم تحصيل ال األصناففي تلك  و التصرف بموافقة المصلحةأ النهائيوفى حالة اإلفراج 

لذي المؤقت بعد خصم نسبة الضريبة الجمركية خالل الشهر ا اإلفراجالجمركية المقررة وقت 

  تم التصرف فيه فقط .

 ( 174مادة ) 

ردة ضائع الواعند االفراج مؤقتاً عن الب أداء الضريبة الجمركية المستحقة يتم  سداد مقابل تعليق

 للبالد برسم إعادة تصديرها كاالتى :

 هذ الفصل : من( 169)المادة أصناف البنود )ج ،  ح( من  

 عن الثالث اشهر االولى أو جزء منها عن كل رسالة . 1000 -

 جنيه عن ثالث اشهر التالية أو جزء منها .1500 -

 جنيه لكل ثالثة اشهر عما زاد عن ذلك أو جزء منها . 2000 -

 ويتم مضاعفة  تلك المبالغ عند التجديد للفترة الثانية.

 ( 175مادة ) 

لضريبة  فى حالة عدم إعادة التصدير تكون ا القانونالباب التاسع من  مع عدم األخالل بأحكام

ضاء الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المستحقة  عند اإلفراج المؤقت مستحقة فور إنق

أن  المدد المنصوص عليها في هذا الفصل ، و يجوز تجزئة إعادة التصدير في عدة شحنات علي

لضمان ، و يتم الرد الجزئي لالمدة خالل شهر من إنقضاء يكون تمام التصدير لكامل الشحنات 

م وفقا للمصدر الفعلي علي أن تحصل الضرائب و الرسوم المستحقة عن األجزاء التي لم يت

 تصديرها فور إنقضاء المدد المقررة لإلفراج المؤقت .
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 اإلفراج المؤقت عن السيارات  واليخوت

 وتحديد مقابل تعليق أداء الضرائب والرسوم الجمركية

 ( 176دة ) ما

ات  مع مراعاة الشروط واألوضاع المنظمة لإلفراج المؤقت يجوز اإلفراج المؤقت عن السيار

حة واليخوت المنصوص عليها في المواد التالية وفقاً للشروط واألوضاع وبالضمانات الموض

 طرفاً بية في هذه المواد، وذلك دون اإلخالل باإلتفاقيات الدولية التى تكون جمهورية مصر العر

ج فيها  تكون مدة االفراج للسيارات وما فى حكمها متناسبة مع الغرض الذى تقرر االفرا

 المؤقت من أجله .

 ( 177مادة ) 

 يتم اإلفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج واألجانب

ل السنة أقصي ستة أشهر خالوالسياح والعابرين القادمين لقضاء فترة مؤقتة بالبالد وذلك بحد 

داء أبل تعليق وبما ال يجاوز فترة اإلقامة المثبتة على جواز السفر بالنسبة لألجانب بعد سداد مقا

 على النحو اآلتي : الضريبة عن ستة أشهر أو جزء منها  .

  جنيه عن السيارة عن الثالث اشهر األولى أو جزء منها. 1000 -أ 

  عن الثالث اشهر التالية أو جزء منها.جنيه عن السيارة  2000 -ب 

اوز جنيه عن كل سيارة من السيارات الواردة صحبة األفواج السياحية ويجب أال تج 500 -ج 

 مدة اإلفراج عن هذه السيارات شهراً واحداً.

 ( 178مادة ) 

ل رين كنة قيتم اإلفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الخاصة بالفئات التالية وفقاً لألحكام المبي

 منها، وذلك بعد سداد مقابل تعليق أداء الضريبة طبقاً للجدول التالي: 

حد اقصى )أ( المستثمرون األجانب، فى حدود فترة اإلقامة المؤقتة المثبتة علي جواز السفر وب

 ثالث سنوات .

ا ا فيه)ب( الخبراء واألساتذة األجانب الذين تستقدمهم الجهات الحكومية وما فى حكمها ) بم

ل مؤقت الجامعات والمدارس ( وخبراء الشركات األجنبية المتعاقدة مع هذه الجهات للقيام بعم

 داخل البالد .

 )ج(  ذوى المكانة من األجانب بناء على توصية من وزارة الخارجية المصرية.

)د( شركات ومؤسسات الطيران األجنبية التى تسير خطوط جوية منتظمة من وإلى وعبر 

 لمدني . مصرية وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل ، بناء على كتاب من وزارة الطيران ااألراضى ال
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بة مع )و( تكون مدة اإلفراج بالنسبة إلى الفئات المحددة بالبنود ) ب( و )ج( و )د( متناس

 الغرض الذى تقرر اإلفراج المؤقت من أجله.

الستة اشهر  البيان
االولى او 

 جزء منها

الستة اشهر 
او  الثانية

 جزء منها

الستة اشهر 
الثالثة او 

 جزء منها

الستة اشهر 
الرابعة او 

 جزء منها

الستة اشهر 
الخامسة او 

 جزء منها

الستة اشهر 
السادسة او 

 جزء منها

السيارة ذات 
السعة اللترية 

 1600حتى 
 3سم

 جنيه 4000 جنيه 3500 جنيه 3000 جنيه2500 جنيه2000 جنيه1000 

السيارات ذات 
اللترية السعة 
 1600اكثر من 

وحتى  3سم
 3سم2000

 جنيه 7000 جنيه 6000 جنيه 5000 جنيه 3500 جنيه 3000 جنيه 2000

السيارة ذات 
السعة اللترية 

اكثر من 
 3سم2000

 جنيه 20000 جنيه 16000 جنيه 13000 جنيه 10000 جنيه 7000 جنيه 4000

  

المنصوص عليها في البند )د( من هذه ويكون خضوع شركات ومؤسسات الطيران األجنبية 

 هما أقل .المادة للمقابل المنصوص عليه في الجدول السابق أو طبقاً لمبدأ المعاملة بالمثل اي

ى وفى حالة زيادة مدة اإلفراج المؤقت عن ثالث سنوات بالنسبة للفئات المنصوص عليها ف

أشهر أو  ول المشار إليه عن كل ستةالبنود ) ب ، ج ، د ( يستمر تحصيل الفئة األخيرة من الجد

 جزء منها .

 ( 179مادة ) 

 يتم اإلفراج مؤقتاً عن السيارات الخاصة بكل من:

 )أ( الالجئين السياسيين والصحفيين والمراسلين ومندوبي وكاالت األنباء األجانب .

للترية السعة ا)ب( الطلبة والمتدربين األجانب القادمين للدراسة والتدريب . بشرط أال تزيد 

 مقابل تعليق أداء الضريبة . 3سم 1600للسيارة على 

 )ج( شركات البحث والتنقيب عن البترول والمعادن وخبرائها األجانب .

لمؤقت اوتكون المدة متناسبة مع الغرض الذى تقرر االفراج من أجله ، ويجوز مد مدة اإلفراج 

ة المقررة مع مضاعفة مقابل تعليق أداء الضريبللطلبة عن سياراتهم خالل فترة اإلجازة الصيفية 

 حسب السعة اللترية.

 ويكون سداد مقابل تعليق أداء الضريبة عن كل ستة أشهر أو جزء منها كاآلتى :



 

84 

 نسخة مراجعة وإستيفاء المالحظات الواردة من القطاع الحكومي ومجتمع األعمال

 2021مايو   25
 

 2سم 1600السيارات ذات السعة اللترية حتى  -1

 ) مائة دوالر ( أو ما يعادلها عن مدة ال تجاوز ثالثة اشهر أو جزء منها .

بحد اقصى مسون دوالر ( أو ما يعادلها عما يزيد عن مدة الثالث أشهر المشار إليها و) مائة وخ

 ستة أشهر .

 . 2سم 2000وحتى  2سم 1600السيارات ذات السعة اللترية أكثر من  -2

 ) مائتا دوالر ( أو ما يعادلها عن مدة ال تجاوز ثالثة أشهر أو جزء منها 

 أقصى ستة ما يزيد عن مدة الثالث أشهر المشار إليها وبحد) ثالثمائة دوالر ( أو ما يعادلها ع

 أشهر .

 :2سم 2000السيارات ذات السعة اللترية أكثر من  -3

 ) أربعمائة دوالر ( أو ما يعادلها عن مدة ال تجاوز ثالثة اشهر أو جزء منها .

صى ستة بحد أق) ستمائة دوالر ( أو ما يعادلها عما يزيد عن مدة الثالث أشهر المشار إليها و

 أشهر .

ات البحث والتنقيب عن البترول وما فى حكمها أو المعادن وسيار شركاتوبالنسبة لسيارات 

 (تا دوالر الخبراء االجانب العاملين بتلك الشركات يكون مقابل تعليق أداء الضريبة مبلغ ) مائ

 او ما يعادلها عن كل ستة أشهر أو جزء منها .

 ( 180مادة ) 

ً عن سيارات الركوب الواردة لالستعمال الرسمي للسفارات والقنصلي ات يتم اإلفراج مؤقتا

 األجنبية والمنظمات الدولية على النحو اآلتي : 

لسلكين )أ( السيارات الواردة لإلستعمال الرسمي للسفارات والقنصليات األجنبية أو ألعضاء ا

ة ات الواردوكذلك السيار  القانونعفاء المقرر بالدبلوماسي والقنصلي األجنبي زيادة علي حد اإل

 للموظفين اإلداريين األجانب بالسفارات والقنصليات األجنبية .

يمية )ب( السيارات الواردة لإلستعمال الرسمي للمنظمات الدولية والمنظمات العربية اإلقل

من إدارة  وأعضائها الحائزين علي جوازات سفر دبلوماسية أو بطاقة تحقيق شخصية صادرة

 المراسم بوزارة الخارجية ألعضاء هذه المنظمات .

 وتكون مدة اإلفراج المؤقت وفقاً لما تقرره وزارة الخارجية باالتفاق مع المصلحة .

ً لمبدأ المعاملة بالمثل بالنسبة للبند ) انمائة ثم أ(، أو ويتم سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وفقا

ى فلبند )أ( لتة أشهر أو جزء منها بالنسبة للبند )ب( وكذا بالنسبة ما يعادلها  عن كل س أو جنيه

 حالة عدم االعفاء وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل .
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 ( 181مادة ) 

 اآلتي : يتم اإلفراج مؤقتاً عن سيارات الركوب الواردة للعرض التجارى أو التجارب على النحو

ختلفة التجاري بما ال يجاوز أربع سيارات م)أ( سيارات الركوب الخاصة الواردة برسم العرض 

 الطراز لكل من وكالء مصانع السيارات األجنبية .

)ب( سيارات الركوب الخاصة الواردة ألغراض التجارب بما ال يجاوز سيارتين مختلفتي 

رة الطراز واردتين برسم مصانع إنتاج السيارات , وذلك بشرط موافقة الجهة المختصة بوزا

 صناعة .التجارة  وال

رئيس  وتكون مدة اإلفراج عن هذه السيارات ستة أشهر يجوز مدها لمدة أخرى مماثلة  بموافقة

 المصلحة  وال يجوز ترخيصها بالمرور.

 ويكون سداد مقابل تعليق أداء الضريبة على تلك السيارات على النحو اآلتي :

 جنيه عن الستة أشهر األولى أو جزء منها. 5000

الستة أشهر التالية أو جزء منها ، مع تقديم خطاب ضمان مصرفي غير جنيه عن  10000

ب مشروط ومعزز وغير قابل لإللغاء يغطي ما يستحق على السيارات المفرج عنها من الضرائ

 ى.والرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة وغير ذلك من الضرائب والرسوم األخر

 ( 182مادة ) 

ا عند ن سيارات النقل و التريالت والبرادات لمدة أسبوعين ويجوز مدهيتم اإلفراج المؤقت ع

 الحاجة لمدة أسبوعين آخرين بقرار من رئيس االدارة المركزية المختص .

 ويكون سداد مقابل تعليق أداء الضريبة على النحو اآلتي :

 جنيه عن كل أسبوع أو جزء منه من األسبوعين األول والثاني . 100

 ن كل أسبوع أو جزء منه من االسبوعين الثالث والرابع .جنيه ع 500 

مل لبالد للعاوفى حالة الرغبة فى إبقـاء أي مـن هـذه السـيارات أو التريـالت أو البرادات داخل 

 . القانون( من  34بصفة مؤقتة أو بغرض التأجير تسري أحكام المادة )  

 

 ( 183مادة )  

تسعة  يتم اإلفراج المؤقت عن السيارات النصف نقل والميكروباص التي يزيد عدد مقاعدها علي

 ه . بخالف مقعد السائق لمدة شهر ويجوز مدها شهر آخر بموافقة رئيس المصلحة  أو من يفوض
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  وجنيه عن الشهر األول أو جزء منه ، 500ويكون سداد مقابل تعليق أداء الضريبة بواقع 

 يه عن الشهر الثاني أو جزء منه .جن  1000

 ( 184مادة )  

برين يتم اإلفراج المؤقت عن اليخــوت الخاصة بالمصريين المقيمين بالخارج والسياح والعا

ني عشر وذوي المكانة القادمين للبالد لإلقامة المؤقتة فى حدود فترة اإلقامة وبحد أقصى اث

 شهراً .

س ة بالنسبة للموانئ السياحية المحددة بقرار رئيويكون سداد مقابل تعليق أداء الضريب

وتحصل  2003لسنة  539وفقاً لقرار وزير النقل رقم  2003لسنة  141الجمهورية رقم 

المصلحة ما يعادل ذات المبالغ فى باقي موانئ الجمهورية وتوزع بذات النسب الموضحة 

 بالقرار سالف الذكر .

 ( 185مادة ) 

خاصة المعدات بما فيها معدات النقل واألجهزة وسيارات الركوب اليتم االفراج عن اآلالت و

ت إشراف باالجانب القادمين للبالد الالزمة للسباقات الدولية والسباقات المحلية المنظمة تح

موافقة ب سباب مبررةالهيئة العامة للتنشيط السياحى لمدة شهر يجوز مدها مدة أخرى مماثلة أل

 رئيس المصلحة أو من يفوضه .

 ويكون مقابل تعليق أداء الضريبة  مائة  جنية عن كل وحدة فى الشهر أو جزء منه .

 ( 186مادة ) 

 ع السيارةفى جميع األحوال يجب في اليوم التالي على األكثر النتهاء مدة اإلفراج المؤقت إيدا

أو اليخت داخل دائرة جمركية مخصصة لذلك أو مارينا بالنسبة لليخوت وال يجوز إعادة 

ى أربعة اإلفراج المؤقت عنها إال بعد انقضاء مدة مماثلة لتلك التى قضتها بالبالد وبحد أقص

بمثابة  دائرة جمركية أو مارينا مخصصة لذلكبالنسبة لليخوت وتعتبر فترة التخزين داخل  اشهر

 إعادة تصدير.

 ( 187مادة ) 

غيرها يتم اإلفراج المؤقت عن السيارات واليخوت الخاصة مع تعليق أداء الضرائب الجمركية و

ً أو دفتر من الضرائب والرسوم األخرى مقابل تقديم أي من الضمانات المقبولة جم رور مركيا

ولية ) دأو رخصة تسيير وقيادة  المصلحة)تربتيك( صادر من أحد أندية السيارات المعتمدة لدى 

 بالنسبة لألجانب القادمين فى أفواج سياحية(. 

شخصى من  وبالنسبة لليخوت التى ترد بالموانئ البحرية للسياحة االقليمية فيكتفى بتقديم تعهد

فراج عند اإل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخليةيخطر صاحب اليخت أو المسئول عنه  على أن 

 عن اليخت .
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مان أو ضخطاب وبالنسبة لراغبى السياحة الداخلية ) النيلية ( يشترط لإلفراج عن اليخت تقديم 

 تعهد من هيئة تنشيط السياحة .

 ( 188مادة ) 

لشروط ليكون اإلفراج المؤقت عن السيارات واليخوت المنصوص عليها فى المواد السابقة طبقاً 

 اآلتية :

ثر )أ( يفرج مؤقتاً عن سيارة ركوب واحدة أو يخت لكل شخص طبيعي , ويجوز اإلفراج عن أك

ارة ي المكانة والجهات االعتبارية، وذلك بشرط أن تكون السيمن سيارة أو يخت لألشخاص ذو

أو اليخت مرخصاً، وفى حالة عدم الترخيص يقدم خطاب ضمان مصرفي غير مشروط ومعزز 

صرفية موغير قابل لإللغاء أو دفتر مرور صادر من احد األندية التى أودعت ضمانات نقدية أو 

 ة .لدى المصلحة بقيمة الضرائب والرسوم المقرر

واز )ب( يفرج عن سيارات ركوب المستثمرين األجانب بعد تقديم صحيفة هيئة االستثمار ، وج

 السفر الموضح به تأشيرة اإلقامة المؤقتة .

م )ج( يجب أن يقتصر استعمال السيارة أو اليخت المفرج عنه مؤقتاً علي األغراض التى ت

كانة من تثناء الحاالت الخاصة بذوي الماإلفراج من أجلها وأن يقودها المفرج عنها باسمه باس

األجانب وذوى اإلعاقات الذين تستدعى حالتهم االستعانة بسائق وإذا وجدت ظروف خاصة 

 تستدعى القيادة بسائق ، بموافقة رئيس المصلحة.

لتصرفات )د( يحظر التصرف فى السيارة أو اليخت بالبيع أو التنازل أو الهبة أو غير ذلك من ا

وسداد  يهما إال بعد الحصول على موافقة المصلحة  وإستيفاء القواعد اإلستيراديةأو تأجير أ

 جميع الضرائب والرسوم المستحقة.

ر اليها مد المدة المقررة لإلفراج المؤقت عن السيارات واليخوت المشا الوزيرويجوز بموافقة 

 وذلك ألسباب مبررة يقبلها .

 ان.حالة انتهاء صالحية السير وسريان صالحية الضمويضاعف مقابل تعليق أداء الضريبة فى 

 وفى حالة مخالفة شروط وأحكام اإلفراج المنصوص عليها فى هذه الالئحة تطبق العقوبات

 . القانونالمنصوص عليها فى 

 ( 189مادة ) 

هرب تيشترط لقبول التنازل عن السيارات المفرج عنها مؤقتاً أال تكون السيارة محل جريمة 

بة تطهير السيارة من الغرامات أو التعويضات ومقابل تعليق آداء الضري يتمأن و , جمركي

 .ديةوأستيفاء القواعد اإلستيراوسداد الضرائب والرسوم على األجزاء الناقصة والمستبدلة 

 كل فى دائرة اختصاصه فى قبول التنازل عن السياراترؤساء اإلدارات المركزية ويفوض 

 .وينوب عنهم مديرو العموم المختصين في حالة غيابهم
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 ( 190مادة ) 

 تتم اإلجراءات الجمركية عن الواردات تحت نظام اإلفراج المؤقت  طبقاً لما يأتي:

رق طبإدراج بيانات  البيان الجمركي بالحاسب اآللي بأحد  وكيله)أ( يقوم صاحب الشأن أو 

 الربط االلكتروني مع المصلحة  مع تقديم المستندات الدالة على اإلفراج المؤقت .

 )ب(  تكون المستندات المطلوبة لإلفراج هي :

 البيان المميكن بنظام األفراج المؤقت . - 1

 بيان األصناف الواردة . - 2

 المالحى . إذن التسليم - 3

 فاتورة األصناف الواردة . - 4

ؤقت ال )ج( تتم االجراءات الجمركية مع مراعاة  أن األصناف المفرج عنها بنظام اإلفراج الم

يفرج عنها بالمسار األخضر لضرورة المعاينة والمطابقة وحساب قيمة الضرائب والرسوم 

 المستحقة  وللتأكد من العينية عند التصدير .

الضمانات الالزمة ويسلم أصل أذن اإلفراج مرفقا به صور طبق األصل من )د( تحصيل 

صل الفاتورة وبيان العبوة لصاحب الشأن وترسل صورة إذن اإلفراج مرفقاً بها صور طبق األ

 من الفاتورة وبيان العبوة لباب الصرف .

جا نها إفرا)ه( يقوم قسم اإلجراءات بالجمرك المختص بإرسال البيانات الجمركية المفرج ع

ً إلدارة المعلقات  و تتم المتا 72مؤقتا خالل  بعـة بإدارة ساعة من تاريخ االفراج أو إلكترونيا

 اإلفراج المؤقت )المعلقات(  على ان يتم األتى :

ت راج المؤققيد هذه البيانات إليكترونياً أو يدوياً فى سجل يوضح به رقم اإلقرار وسبب اإلف -1

 م ونوع الضمان المقدم ومهلة اإلفراج المؤقت .وقيمة الضرائب والرسو

نها عاستخراج تقارير بشكل دوري توضح موقف البيانات التى تنتهي مهلة اإلفراج المؤقت  -2

 ومتابعتها إلنهاء موقفها.

 ( 191مادة ) 

 -يتم اإلفراج المؤقت عن اليخوت طبقاً لإلجراءات اآلتية :

د لذلك وب السياحة إلى جمرك الوصول بالنمـوذج  المعأو مند وكيله)أ( يتقدم صاحب اليخت أو 

ً به كشوف بيانات الطاقم والركا ً به البيانات األساسية ) مرفقا ب من أصل وصورة موضحا

 -سجائر  –وقسيمة سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وقائمة بأي بضائع داخل اليخت خمور 

 وغيرها ( .
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ب بسداد الضرائ وكيلهشخصي من مسئول اليخت أو  وفى حالة السياحة اإلقليمية يقدم تعهد

 عد إنتهاءالجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم فى حالة عدم مغادرة اليخت المياه اإلقليمية ب

 لداخليةاقطاع أمن المنافذ بوزارة بإخطار  المصلحةمدة اإلفراج المؤقت وفى هذه الحالة تقوم 

 عند اإلفراج المؤقت عن اليخت .

لسياحة اوبالنسبة لراغبي السياحة )النيلية( يشترط تقديم خطاب ضمان أو تعهد من هيئة تنشيط 

ية خالل بالضرائب والرسوم الجمركية المستحقة عن اليخت فى حالة عدم مغادرته المياه اإلقليم

 المدة الممنوحة لإلفراج المؤقت .

 ى النموذجلرسوم المستحقة وإثباتها عل)ب( تقوم اللجنة الجمركية بالمعاينة وتقدير الضرائب وا

 الجمركى المعد لذلك وتحديد مدة اإلفراج المؤقت .

ً عليه الموافقة على اإلفراج المؤقت ويحتفظ  )ج( يسلم أصل النموذج والمرفقات موضحا

ياً بالصورة وصور المرفقات فى جمرك اإلفراج ويعد النموذج الجمركى بمثابة إفراجاً جمرك

 ة اإلفراجلعمل به فى الموانئ المصرية األخرى التى يتردد عليها اليخت خالل فترمؤقتاً صالح ل

 المؤقت. 

فترة )د( فى حالة رغبة مسئول اليخت تجديد فترة اإلفراج المؤقت يتقدم بطلب موضحاً به ال

ً به قسيمة سداد مقابل تعليق أداء الضريبة وتقوم اللجنة  الجمركية المطلوبة وخط السير ومرفقا

فترة  التأشير بالتجديد فى المكان المخصص لذلك فى النموذج الجمركى ولمسئول اليخت تجديدب

د ت بالتجدياإلفراج المؤقت من أى ميناء به لجنة جمركية على أن تقوم اللجنة الجمركية التى قام

 بإخطار اللجنة الجمركية التى قامت بإتمام إجراءات اإلفراج المؤقت أول مرة .

قام  اليخت إنهاء اإلفراج المؤقت من جمارك أى ميناء مصري غير الميناء الذى )هـ( لمسئول

 بإتمام إجراءاته شريطة أن يكون به لجنة جمركية وذلك بسحب النموذج الجمركى لإلفراج

مرة  المؤقت على أن تخطر اللجنة الجمركية التى قامت بإتمام إجراءات اإلفراج المؤقت أول

 لتسديد قيوداته .

خط بكون النموذج الجمركى هو الرخصة الوحيدة للتردد على الموانئ المصرية الموضحة )و( ي

 السير خالل صالحية مدة اإلفراج المؤقت .

لى معلقات( ع)ز( تتم متابعة اليخوت المفرج عنها مؤقتاً بمعرفة إدارة االفراج المؤقت )إدارة ال

 قت .أن تسدد قيودات مغادرة اليخوت خالل مدة اإلفراج المؤ

 ( 192مادة ) 

 تتم اإلجراءات الجمركية على الصادرات تحت نظام اإلفراج المؤقت طبقاً لما يأتي :

)أ( تقوم جمارك التصدير باستدعاء بيان الوارد السابق اإلفراج عنه تحت هذا النظام إلجراء 

المؤقت  عملية المطابقة قبل تمام إعادة تصدير الرسائل السابق اإلفراج عنها برسم األفراج

بإرسال أصل بيان الصادر إذا تم التصدير من جمرك اإلفراج أو صورة طبق األصل من بيان 
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الصادر فى حالة التصدير من جمرك غير جمرك اإلفراج إلى وحدة متابعة اإلفراج المؤقت 

)المعلقات( بالقطاع المختص ويتم إثبات تمام التصدير على البيان الجمركى للوارد ويختم بخاتم 

 مرك الصادر.ج

عمليات  )ب( تقوم إدارة المعلقات بمقارنة ما تم اإلفراج عنه بما تم تصديره وبعد التاكد من

در المطابقة وعدم وجود أى مالحظات تحرر مذكرة بالتسوية ويؤشر على إقرار الوارد والصا

 بتمام المراجعة والمطابقة ويتم السير فى إجراءات رد الضمان. 

ت ل البيانا)ج( ترسل البيانات الجمركية للمراجعة ثم إدارة حفظ البيانات وتسدد قيوداتها فى سج

 الجمركية 

حيث  ،)د( تحتفظ إدارة المعلقات بمذكرة التسوية لحين تقدم صاحب الشأن بطلب رد الضمانات 

 معينة تتم إجراءات رد الضمان ، ويمكن فى حالة ما اذا كانت الضمانات تعهدات من جهات

تم وتأخر أصحاب الشأن فى التقدم للتسوية خالل شهر من التصدير وال توجد أية مالحظات ي

 تسوية البيانات بقسيمة سايرة ويخطر أصحاب الشأن بذلك .

)هـ( وفى حالة وجود مالحظات أو فروق بين الوارد والصادر تحرر مذكرة بالفروق 

وال يتم رد الضمان إال بعد سداد  والضرائب والرسوم المستحقة ويخطر صاحب الشأن

يم أو تقد وأستيفاء القواعد اإلستيرادية الضرائب والرسوم المستحقة نتيجة هذا االختالف

 المبررات المقبولة جمركياً .

لضمان )و(  فى حالة التصدير الجزئي تخطر إدارة المعلقات الحسابات أو الكفاالت حسب نوع ا

من  ء الذى تم تصديره التخاذ إجراءات خصم ما تم تصديرهبمقدار الضرائب والرسوم عن الجز

 الضمان .

 ً يات بها الكم )ز( تقديم موافقة الهيئة العامة لالستثمار عند التصدير إلى  المناطق الحرة موضحا

 المصدرة اليها .
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 الفصل التاسع 

 رد الضريبة 

 ( 193المادة ) 

ناف والرسوم السابق تحصيلها على المواد واالصترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب 

لى إوالمستلزمات األجنبية المستوردة التي استخدمت فى صناعة المنتجات المحلية المصدرة 

يعها الخارج أو التي تم نقلها إلى منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة أو تم ب

رئيس ل، ويجوز  ونصف من تاريخ اإلفراجخالل سنة  , لجهات تتمتع باإلعفاء الكلي أو الجزئي

 لبيع لجهةامد هذه المدة لسنة واحدة أخرى قبل البدء فى إجراءات التصدير أو النقل أو  المصلحة

 معفاة كليا أو جزئياً وذلك وفقاً للشروط التالية :.

م بنظا بمستندات البيان الجمركى ويقر عليه بطلب اإلفراج  وكيلهيتقدم صاحب الشأن أو  -أ

رد الضريبة ويقر بإمساك سجالت ودفاتر منتظمة ومعتمدة من المصلحة ، ويقر كذلك 

اقد بإخطار مصلحة الرقابة الصناعية واستخراج قرار بمعدالت التصنيع ونسب الهالك والف

 وعوادم الصناعة قبل إعادة التصدير.

نهائي مع تتخذ ذات اإلجراءات الجمركية المتبعة بشأن البضائع المستوردة بنظام الوارد ال-ب

 لالئحة  .من الفصل السابع من هذه ا ( 163 )من المادة  3,  2,  1االلتزام بأحكام الفقرات 

 (194المادة ) 

لواردة اجراءات  على الصادر النهائى مع اتباع ذات االالجمركية المتبعة تتخذ ذات اإلجراءات 

 ( من الفصل السابع من هذه الالئحة . 163بالمادة  ) 

 ( 195المادة ) 

ات بعد تمام التصدير للبضائع المصدرة يتم تسوية البيان الجمركى مع اتباع ذات االجراء

 ( من الفصل السابع من هذه الالئحة. 166الواردة بالمادة  ) 

 (196المادة )

مركية المشار إليها إلى المستودعات الجمركية ال يتم رد الضريبة الجفى حالة نقل البضائع 

لتى تمت وغيرها من الضرائب والرسوم إال بعد تمام تصديرها ، واذا كانت العمليات الصناعية ا

على المواد واالصناف والمستلزمات المشار إليها قد غيرت معالمها بحيث يصعب معها 

 أن تكون المنتجات المصدرة مما يدخل فى صنعها  عادةاالستدالل على عينيتها فيكتفى ب

ً لقرار مصلحة الرقابة الصناعية والذى يحدد معد الت االصناف المستوردة ذاتها وذلك وفقا

 التصنيع  ونسب الهالك والفاقد وعوادم الصناعة .

 



 

92 

 نسخة مراجعة وإستيفاء المالحظات الواردة من القطاع الحكومي ومجتمع األعمال

 2021مايو   25
 

 

 (197المادة )

ترد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم األخرى عند إعادة تصدير البضائع 

ى ية أو التاألجنبية  المفرج عنها برسم الوارد النهائي والتي ليس لها مثيل من المنتجات المحل

 يمكن تمييزها عما يماثلها من هذه المنتجات وذلك بالشروط اآلتية: 

مدير جمرك الصادر بطلب موضح به رقم بيان الوارد ورقم  أن يتقدم صاحب الشأن إلى -1

 قسيمة السداد متضمناً رغبته فى إعادة التصدير ورد الضريبة السابق سدادها .

بق سيقوم جمرك الصادر بمعاينة البضاعة المعاينة النافية للجهالة ومطابقتها على ما  -2

 المستورد. استيراده إلثبات العينية على أن يكون المصدر هو  ذات

 أن يتم التصدير خالل سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها. -3

عدات أال تكون البضاعة قد استعملت داخل البالد ويستثنى من ذلك اآلالت واألجهزة والم -4

 التى تستعمل أثناء التجربة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة التجارة والصناعة.

ً على البيان الجمركى عنبالنسبة لألجهزة واآلالت  -5 د والمعدات يشترط أن يكون موضحا

 الورود الرقم المسلسل والكود على أن يتم مطابقتها عند التصدير .

 ( 198المادة ) 

يض فضالً عن الشروط السابقة يشترط لرد الضريبة على األشرطة السينمائية الواردة للتحم

 وإعادة تصديرها تقديم المستندات التالية:

 يصال البريد عن الرسالة أو ما يقوم مقامه .إ -أ

 نسخة حافظة مراقبة األفالم بوزارة الثقافة. -ب 

 (199المادة )  

تصدير  إعادة يشترط لرد الضريبة الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم األخرى عند 

ألي اً ورفض قبولها نهائي أو بضائع سبق اإلفراج عنها برسم الوارد النهائيمعدات أو مهمات 

تم سبب من األسباب تقديم مستند رفض الجهة الرقابية المختصة والتأكد من عينيتها وأن ي

 تصديرها خالل سنة من تاريخ دفع الضريبة عنها .

 ( 200المادة )

و التى أترد الضريبة الجمركية السابق تحصيلها عن البضائع والمواد المحلية المصدرة للخارج 

لتها لها إلى منطقة حرة أو منطقة اقتصادية ذات طبيعة خاصة إذا أعيد استيرادها بحاتم نق

 بالشروط اآلتية:
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ر إلي الجمرك المختص بطلب موضح به رقم شهادة الصاد وكيلهأن يتقدم صاحب الشأن أو  -1

يبة لضراورقم قسيمة السداد متضمناً رغبته فى اإلفراج عن البضائع السابق تصديرها واسترداد 

عاد الجمركية  السابق سدادها ويجوز إرفاق  خطاب من الجهة المختصة يفيد أن البضائع الم

 استيرادها محلية الصنع.

ا سبق يقوم الجمرك المختص بمعاينة البضاعة المعاينة النافية للجهالة والمطابقة على م -2

 هو ذات المصدر. تصديره من واقع شهادة الصادر إلثبات العينية على أن يكون المستورد

 أن تكون البضاعة واردة بالحالة التي كانت عليها عند التصدير. -3

ضرائب أن يتم إعادة االستيراد خالل سنة من تاريخ سداد الضرائب الجمركية وغيرها من ال -4

 والرسوم.

عم ديلتزم صاحب الشأن بتقديم ما يفيد رد ما سبق تحصيله من مبالغ خاصة بالضرائب أو  -5

 ادرات أو غيرها .الص
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 الباب السادس

 االجراءات الجمركية

 

 أحكام عامة )نظام تسجيل البيانات المسبقة للمشحونات(الفصل االول : 

 التخليص المسبق.الفصل الثاني :  

 : نقل البضائع .الثالث الفصل 

 : قوائم الشحن . الرابعالفصل 

 : البيان الجمركى .الخامسالفصل 

 : المخلص الجمركى .السادس الفصل

 : معاينة البضائع وسحبها .السابع   الفصل
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 الفصل االول

 أحكام عامة

 )نظام تسجيل البيانات المسبقة للمشحونات(

 ( 201مادة ) 

اء أعضو  والجهات األمنيةوما يرد لألجهزة  والطرود البريدية فيما عدا األمتعة الشخصية
 , لخارجيةبشرط المعاملة بالمثل وفقاً لبيانات وزارة ا والقنصلي األجنبي السلكين الدبلوماسي

 أو وكيلة من المخلصين الجمركيين بما يأتي :  يلتزم المستورد أو صاحب البضاعة
( 3,  2تقدم حزمة البيانات والمستندات الرقمية الخاصة بالبضاعة , الموضحة بالفقرتين ) -1

لي إ, إلي المصلحة من خالل منصة )نافذة( قبل شحنها  ( من هذه الالئحة203من المادة )
 .(ACID)البالد ، لتتولي المصلحة التأشير عليها برقم قيد جمركي مبدئي 

قيده لالمشار إليه في البند السابق   (ACID)إخطار الشاحن برقم القيد الجمركي المبدئي  -2
 بجميع مستندات شحن البضاعة .

ك ما في ذلإدراج البيانات والتقديم االلكتروني للمستندات ب استخدام التوقيع اإللكتروني فى -3
ت الفاتورة ، وذلك عند قيد البيانات الجمركية الخاصة بنظام التسجيل المسبق للشحنا

(ACI) . ) من خالل منصة ) نافذة 
 

 ( 202مادة ) 

حيون أو المالبابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل األخري أو وكالؤهم ريلتزم الناقل أو 

 من يمثلونهم بما يأتي :

داخل  تقديم المعلومات والمستندات وقوائم الشحن الخاصة بالبضائع المشحونة إلي الموانئ -1
 من خالل منصة )نافذة( . المصلحةالبالد الكترونياً إلي 

من  ( 201 )المشار إليه فى المادة  )ACID (إدراج رقم القيد الجمركي المبدئي التأكد من -2
ف بمستندات الشحن الخاصة بالبضائع الواردة للبالد ، وكذلك ارقام تعري الالئحة ههذ

 أطراف بوليصة الشحن . 
 

 ( 203مادة ) 

لي ع (ACI)تحدد الضوابط واإلجراءات الواجب االلتزام بها لنظام التسجيل المسبق للشحنات 

 النحو االتي : 

من  علي إتاحة بيانات الشحنة قبل الشحن (ACI)يعتمد نظام التسجيل المسبق للشحنات  -1

ن ، أو وكيلة من المخلصي بلد التصدير، ويتطلب ذلك من المستورد أو صاحب البضاعة

ون له الجمركيين إنشاء حساب علي البوابة اإللكترونية لمنظومة )نافذة( ويشترط أن يك

 حق التوقيع اإللكتروني . 

من المخلصين الجمركيين بتسجيل بيانات يقوم المستورد أو صاحب الشأن ، أو وكيلة  -2

المصدر األجنبي " فى بلد التصدير " من خالل منصة )نافذة( علي أن تشتمل البيانات 
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االسم التجاري للمصدر  –رقم التسجيل للمصدر  –علي )الدولة المسجل بها المصدر 

 البريد –العنوان التفصيلي  –نوع المصدر " منتج ، فرع للشركة ، أخري "  –

 االلكتروني للمصدر ، وغيرها من بيانات المصدر ( .

نات د أو صاحب البضاعة أو وكيلة من المخلصين الجمركيين بإدراج البياريقوم المستو -3

ه هذ تتضمن، علي أن بصورة إلكترونية  األولية األساسية للشحنة المزمع استيرادها

 –كود ميناء التصدير  –كود بلد التصدير  –البيانات )رقم تسجيل المصدر األجنبي 

ً التفريعة المحليةبند التعريفة الجمركية  –بيانات السلعة  فاتورة بيانات ال – متضمنا

 وغيرها من بيانات الشحنة ( .

فيذ ن من تنبعد انتهاء المستورد أو صاحب البضاعة ، أو وكيله من المخلصين الجمركيي -4

ر اإلجراءات المنصوص عليها فى البندين السابقين ، تقوم المنظومة بتقييم المخاط

ة وفقا األولية لعناصر الشحنة ، ثم استيفاء القيودات االستيرادية والرقابية المطلوب

وم لتذييالت التعريفة الجمركية المتكاملة للتحقق من صالحية استيراد الصنف ، وتق

أو  ،  (ACID)إما بالقبول وإصدار رقم القيد الجمركي المبدئي للشحنةبالرد  المصلحة

، ثم يتم  وذلك بحد أقصي ثماني وأربعون ساعة بالرفض مع توضيح سبب الرفض

طبقاً  )إتاحة بيانات الشحنة فور إصدار هذا الرقم إلي كافة الجهات الرقابية المختصة 

 للبند والصنف ( إلعمال شئونها . 

ل للمستورد أو صاحب البضاعة ، أو وكيله من المخلصين الجمركيين التظلم خاليجوز  -5

ً تظلمة بالمستندات المؤيد ثالثة أيام عمل من صدور قرار المصلحة بالرفض ه مدعما

 التظلم قبولواإلنتهاء إما بخالل يومي عمل بدراسة التظلم وتقوم المصلحة  لذلك

، أو بالرفض مع توضيح سبب   (ACID)وإصدار رقم القيد الجمركي المبدئي للشحنة

 .الرفض

 للشحنة إلي كل من المستورد أو   (ACID)يتم إرسال رقم القيد الجمركي المبدئي  -6

 –بحسب األحوال  –صاحب البضاعة ، أو وكيلة من المخلصين الجمركيين 

 ي .البريد اإللكترون والمصدراألجنبي عن طريق

أن  (ACI)إلي البالد بنظام التسجيل المسبق  ةيشترط للقيد الجمركي للشحنات الوارد -7

يتقدم المستورد أو صاحب البضاعة ، أو وكيلة من المخلصين الجمركيين بالفاتورة 

الخاصة بالبضاعة بشكل إلكتروني متضمنة التوقيع اإللكتروني ، كما يشترط أن تكون 

هذه الفاتورة مسجل بها رقم التسجيل الضريبي للمستورد ورقم تسجيل المصدر األجنبي 

 HS"وبند التعريفة الجمركية   (ACID)ركي المبدئي للشحنة" المورد" ورقم القيد الجم

CODE " . والكود القياسي للصنف / األصناف 

   (ACID)يتم السماح بتعديل بيانات الشحنة بعد إصدار رقم القيد الجمركي المبدئي  -8

المصدر  –فيما عدا بيانات طرفي التعامل التجاري ) المستورد أو صاحب البضاعة 

ً األجنبي ( وذل معايير لك قبل الشحن ، مع مراعاة إعادة تقييم كامل بيانات الملف وفقا

جة نظم المخاطر األولية لعناصر الشحنة ، والقيودات الرقابية واالستيرادية المدر

 بتذييالت التعريفة الجمركية المتكاملة السارية .     
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سجيل على أن لمدة ثالثة شهور من تاريخ الت ACIDتمتد صالحية الرقم التعريفي  -9

شحن بإخطار الناقل به إلدراجه على مستندات الشحن )قائمة ال المصدر األجنبييلتزم 

 بوليصة الشحن( الخاصة بالبضائع. –

فقة بموا لفترة مماثلة ويجوز ألسباب مبررة مد صالحية الرقم التعريفي الُمشار إليه

 .المصلحة أو من يفوضهرئيس 

نياً يقوم الُمصدر األجنبي أو الُمنتج بإرسال بيانات ومستندات الشحنة إلكترو -10

ليها الرقم غيرها ... ( الُمثبت ع –بوليصة الشحن  –قائمة التعبئة  –)الفاتورة التجارية 

 (Blockchain( إلي منصة )نافذة( من خالل منصة )ACIDالتعريفي للشحنة )

 ية.المؤمنة والمعتمدة من الجهات المعن

 إرسال قائمة تضم جميع الشحناتيتولي الناقل بميناء التصدير أو من يمثله  -11

 زالُمزمع تصديرها إلي جمهورية مصر العربية بصورة إلكترونية خالل مدة ال تتجاو

نة تتضمن بيانات كل شح ميناء التصدير , علي أن السفينةساعة من وقت مغادرة  (24)

رقم  –رقم تعريف الُمصدر  –( ACIDرقم تعريف الشحنة ) -) رقم بوليصة الشحن 

 تعريف المستورد(.

ا إلي التى تضم جميع الشحنات الُمزمع تصديرهيتم استقبال القائمة اإللكترونية  -12

 هاجمهورية مصر العربية علي منصة )نافذة( لكي يتم التحقق من سالمة جميع بيانات

 لي الناقلوإرسال نتيجة التحقق , سواء باإليجاب أو السلب , ألياً أو بصورة إلكترونية إ

 أو من يمثله.

ً من خالل منصة -13  يتم إخطار المستورد أو وكيله من المخلصين الجمركيين أليا

ها الُمشار إلي (chainBlock)نافذة( بإستالم بيانات أو مستندات الشحنة عبر منصة )

 ( من هذه المادة.10في البند رقم )

( يقوم المستورد أو وكيله من المخلصين الجمركيين بالدخول علي منصة )نافذة -14

( وإعتماد مستندات الشحنة ACIDواإلطالع علي ملف الشحنة بالرقم التعريفي )

 بإستخدام التوقيع اإللكتروني.

ً بها بإرسال بيانات الفاتورة التيتم اإللتزام  -15 جارية بصيغة إلكترونيه موضحا

مشمول الشحنة من حيث بيانات األصناف , بما في ذلك رقم الكود العالمي لكل صنف 

ل عدم أو أي نظام ترقيم دولي قياسي أخر( , وفي حا( GS1)نظام الترقيم القياسي )

 Partالقطعة )( ألي صنف , يتم تحديد رقم GS1وجود رقم كود عالمي )

Number) .وفقاً لطبيعة الصنف الوارد 

ظام بجوز للمستورد أو كيله من المخلصين الجمركيين السير في اإلجراءات الجمركية بنو

 )التخليص المسبق( من خالل منصة )نافذة(.

القانون  وتستكمل باقي اإلجراءات المقررة لإلفراج عن الشحنة عبر منصة )نافذة( وفقاً ألحكام

 وهذة الالئحة.
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 الفصل الثاني 

 التخليص المسبق 

 ( 204ماده ) 

ب وسداد الضرائ إجراءات التخليص المسبق في حالة رغبة صاحب الشأن أو وكيلهيتم إتخاذ 

الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقدرة مبدئيا قبل وصول البضاعة الى اراضى 

استيفاء الجمهورية ، ويتم اجراء التسوية النهائية بعد وصول البضاعة ومعاينتها ومطابقتها و

ج  قت االفراوالقواعد الرقابية واالستيرادية المقررة ووفقا للتعريفة الجمركية النافذة السارية 

 واعتماد التسوية النهائية.   

 ( 205ماده ) 

لمسبق فى التخليص ا إلجراءاتوفقا لبيان الجمركي ل بالقيد اإللكترونيلمستورد أو وكيله ل يقوم

مع ية بجمرك الوصول وتتم االجراءات الجمرك , موقع جمركى بخالف جمرك االفراج اى

 : مراعاة األتي

ً لال ما عدا السلع المسموح إستيرادها مستعملةفي جديدةيجب ان تكون البضائع  -1 ئحة وفقا

يم واضحه الوصف والمراق وأن تكون , القواعد المنفذة ألحكام قانون االستيراد والتصدير

  .المقدمة )غير مجهلة( الرقمية بالمستندات

 ان تكون البضائع  قد تم شحنها فعالً . -2

ن تقدم بالرساله فى حالة عدم توافر اصول المستندات على اتقديم صور المستندات الخاصه   -3

 اصول المستندات واذن التسليم المالحى بجمرك الوصول .

 تقديم اصل بوليصة الشحن او صورة منها . -4

 ( 206مادة ) 

 -تتبع االجراءات الجمركية التالية فى حالة التخليص المسبق :

 اوال : بعد الشحن وقبل وصول البضاعة

ا رفقا به متقدم المستورد او وكيله  لقيد البيان الجمركى وفقا الجراءات التخليص المسبق مي -أ

كد يثبت شحن البضاعة من الخارج بتقديم اصل بوليصة الشحن او صورة منها  وذلك بعد التأ

 من وجود رقم القيد الجمركى المبدئى والمثبت بمستندات الشحن قبل شحن البضاعة .
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الفراج اان  الجمركى  تتم المراجعة المستندية واالجراءات ويتم اخفاء مسار بعد قيد البي -ب

لحين ربط بوليصة الشحن  بجمرك الوصول ، ويسلم للمستورد او وكيله بعد اداء كافة 

الضرائب والرسوم المستحقة اذن االفراج ونسخة الى  جهات العرض وصورة طبق االصل من 

 الفواتير وبيان العبوة .

 بعد وصول البضاعة  ثانيا :

فى  فى حالة التأكد من وجود رقم القيد الجمركى المبدئى ومستندات البضاعة يتم السير -أ

ئع االجراءات ، وفى حالة عدم وجود هذا الرقم بمستندات الشحن يتم اعادة شحن هذه البضا

 للخارج علي نفقة الناقل أو من يمثله.

لتسليم االوصول بمستندات االفراج باالضافة الى اذن يتقدم المستورد او وكيله  الى جمرك  -ب

ت المالحى وصورة ضوئية منه وأصول المستندات فى حالة عدم تقديمها عند اتمام االجراءا

 االولية .

اصة يقوم جمرك الوصول بمطابقة  رقم القيد الجمركى المبدئى على كل من المستندات الخ -ج

الشحن وبوالص الشحن ( وذلك من خالل ادارة  بالبضاعة وعلى مستندات الشحن ) قائمة

 المنافستو المركزى التابع لها الجمرك .

مركى ) يتم استدعاء البيان الجمركى على النهاية الطرفية وربط المنافستو باالقرار الج –د 

 ر  ،ك م (   ، ويتم تحديد مسار االفراج طبقا لمعايير ادارة المخاط 46تسديد رقم بدفتر 

 ة اإلفراج بالمسار األخضر :وفي حال  

بق يسلم  المستورد او وكيله  بعد استيفاء جهات العرض أصل إذن اإلفراج مرفقا به صور ط

ن إذن األصل من الفواتير و بيان العبوه وإذن التسليم ليتوجه لصرف الرسالة، وترسل صورة م

ع من الصرف" اإلفراج ومرفقاته لباب الصرف ويختم أصل وصورة أذن اإلفراج " ال مان

 ويصبح السداد نهائي . 

 في حالة اإلفراج بالمسار األحمر : -د 

ابية كية والرقيسلم المستورد او وكيله  مستندات اإلفراج للجنة المعاينة، إلتمام اإلجراءات الجمر

ن ينيبه مواألمنية في آن واحد، وفى حالة المطابقة وموافقة هذه الجهات يسلم لصاحب الشأن أو 

صبح إذن اإلفراج بمرفقاته ليتوجه لصرف الرسالة بعد ختمه بـ "ال مانع من الصرف" ويأصل 

 رف (السداد نهائياً ويخطر باب الصرف بصورة اذن االفراج الموضح عليها ) ال مانع من الص

في حالة وجود اختالف في الكميات أو االصناف يسحب أصل إذن اإلفراج ويتم جرد  -ه  

يعاد احتساب الضرائب والرسوم حسب الوارد الفعلي مع اتخاذ اإلجراءات الرسالة بالكامل، و

 القانونية. .

في حالة رفض الجهات الرقابية أو األمنية اإلفراج عن الرسالة يسحب أصل إذن اإلفراج  -و 

ويرفق به نسخة جهات العرض موضحا بها الرفض وتتخذ اإلجراءات المتبعة سواء بإعادة 
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وترسل إلى الجمرك الذى تم فيه قيد البيان الجمركى  التخاذ إجراءات رد  التصدير أو اإلعدام

 الضرائب والرسوم .

ه قيد بيقوم جمرك االفراج بارسال اصل المستندات ونسخ اذن االفراج الى الجمرك الذى تم  -ز

 البيان الجمركى الجراء المراجعة  .

 

يتم ن أشمل كافة المواقع الجمركية , فور أستكمال المنظومة اإللكترونية )نافذة( لتيراعي و

 :العمل باإلجراءات التالية 

ه يتم السير في اإلجراءات الجمركية بنظام )التخليق المسبق( بناًء علي طلب يتقدم ب -1

 المستورد علي منظومة )نافذة(. 

ك.م  46لدي طلب المستورد البدء في اإلجراءات الجمركية , يتم إصدار رقم التسجيل  -2

 الجمركي ومن ثم إتاحة البيانات لكافة الجهات المعنية إلعمال شئونها.للبيان 

ات نسخة إذن إفراج مذيلة بعبارة )يتم إستيفاء اإلجراء يتم تسليم المستورد أو وكيله -3

 الجمركية والنواحي اإلستيرادية وجهات العرض فور وصول البضاعة(.

لي إيع الشحنات المزمع تصديرها يتعين علي الناقل بميناء التصدير إرسال قائمة تضم جم -4

ساعة( من زمن 24جمهورية مصر العربية بصورة إلكترونية خالل مدة ال تتجاوز )

يصة مغادرة السفينة من ميناء التصدير , علي أن تتضمن بيانات كل شحنة كل من )رقم بول

 رقم تعريف المستورد(. –رقم تعريف المصدر  –( ACIDرقم تعريفة الشحنة ) –الشحن 

ورية يتم إستقبال القائمة اإللكترونية التي تضم جميع الشحنات المزمع تصديرها إلي جمه -5

تيجة نمصر العربية علي منصة )نافذة( لكي يتم التحقق من سالمة جميع بياناتها , وإرسال 

 التحقق باإليجاب أو السلب ألياُ أو إلكترونياً إلي الناقل.

ير في ي للشحنة علي جميع مستندات الشحنة يتم السفي حالة التأكد من وجود الرقم التعريف -6

عة اإلجراءات , وفي حالة عدم وجود هذا الرقم بمستندات البضاعة يتم إعادة شحن البضا

 للخارج علي نفقة الناقل أو من يمثلة.

ة ( علي كل المستندات الخاصACIDيقوم جمرك الوصول بمطابقة الرقم التعريفي للشحنة ) -7

 ندات الشحن.بالبضاعة وعلي مست

 يتم أستقبال بيانات إذن التسليم إلكترونيا علي منصة )نافذة(. -8

فراج يتم إستدعاء البيان الجمركي وربط البوليصة باإلقرار الجمركي ويتم تحديد مسار اإل -9

 طبقاً لمعايير إدارة المخاطر.

دية اإلستيرافي حالة اإلفراج مسار أخضر يتم إستيفاء جهات العرض الرقابية والقيود  -10

 أن وجدت ويتم تذييل اإلفراج )ال مانع من الصرف( ويصبح السداد نهائي ويتوجه صاحب

 الشأن لصرف رسالته.

ة في حالة اإلفراج مسار أحمر يتم إستيفاء الكشف والمعاينة وجهات العرض الرقابي -11

د السداوالقيود اإلستيرادية أن وجدت ويتم تذييل اإلفراج )ال مانع من الصرف( ويصبح 

 نهائي ويتوجه صاحب الشأن لصرف رسالته.
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 ة:تتبع اإلجراءات التالية في حالة رغبة صاحب الشان اإلنتظار حتي وصول البضاعو

جميع  فور وصول البضاعة للميناء يتم أوالً التأكد من وجود الرقم التعريفي للشحنة علي -1

الة ي اإلجراءات , وفي حمستندات الشحن , وفي حالة وجود الرقم التعريفي يتم السير ف

اقل أو عدم وجود هذا الرقم بمستندات الشحن يتم إعادة شحن البضاعة للخارج علي نفقة الن

 من يمثلة.

ت ( علي كل المستنداACIDيقوم جمرك الوصول األول بمطابقة الرقم التعريفي للشحنة ) -2

 الخاصة بالبضاعة وعلي مستندات الشحن.

 يم إلكترونياً علي منصة )نافذة(.يتم أستقبال بيانات أذن التسل -3

بمراجعة المستندات  وكيلهفور طلب صاحب الشأن أو  بالمصلحةيقوم الموظف المختص  -4

,  جمركيللبيان الك.م  46اإللكترونية المرفقة بالملف التعريفي للشحنة ويقوم باصدار رقم 

ً لتذييالت  نود بومن ثم تقوم نافذة بإرسال ملف الشحنة كاماًل للجهات ذات الصلة طبقا

 التعريفة المتكاملة.

ية في حالة اإلفراج مسار أخضر يتم إستيفاء جهات العرض الرقابية والقيود اإلستيراد -5

يتوجه إلكترونياً علي منظومة نافذة أن وجدت ويتم تذييل اإلفراج )ال مانع من الصرف( و

 صاحب الشأن لصرف رسالته.

ة في حالة اإلفراج مسار أحمر يتم إستيفاء الكشف والمعاينة وجهات العرض الرقابي -6

 )ال مانع والقيود اإلستيرادية إلكترونياً علي منظومة نافذة أن وجدت ويتم تذيل اإلفراج

 من الصرف ( ويتوجه صاحب الشأن لصرف رسالته.
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  الثالثالفصل 

 نقل البضائع 

 (207) مادة 

ممنوعة  ال يجوز للسفن التى تقل حمولتها عن مائتي طن أن تنقل إلى الجمهورية أو منها بضائع

لسجائر ، كما ال يجوز لها نقل البضائع الخاضعة لضرائب باهظة كالتبغ ومصنوعاته بما فيها ا

 ا.حدود استخدام طاقمهإال فى مشروبات الكحولية بكافة أنواعها والسيجار و السوائل وال

 (208مادة )  

 يتبع االتى بشأن اجراءات التفريغ والنقل بالموانى البحرية والنهرية :

ة او يلتزم الوكيل المالحى باخطار الجمرك المختص الذى تتراكى  به السفينة او الناقل -1

شحونة  ائع المالزورق او غيرها من وسائل النقل البحرى او النهرى بدائرته بموعد تفريغ البض

 موضحا به اسم وسيلة النقل ووجهة تراكيها .

يتم تفريغ البضائع تحت المالحظة الجمركية وللجمرك المختص الحق فى االطالع على  -2

 دفاتر قيد المفرغ اوال باول .

لعدد ابعد تمام تفريغ البضائع يتقدم الوكيل المالحى بيانات البضائع  المفرغة من حيث  -3

عالمات واالرقام والمصدر الذى شحنت منه  مصحوبة بصور من بطاقات النقل والنوع وال

نة ريغ بمقارالداخلية والموقعة من امين المخزن او الساحة ويتم التسوية بمجرد االنتهاء من التف

 الوارد بالمنافستو والمفرغ الفعلى الدارة الجمرك المختص الكترونيا 

 ( 209مادة ) 

البحرى  ع من السفن او الناقالت او الزوارق او غيرها من وسائل النقليتم تفريغ ونقل البضائ

 او النهرى الى المخازن والساحات المخصصة لذلك .

 ( 210مادة ) 

 يتبع االتى بشأن اجراءات التفريغ والنقل من الطائرات :

تلتزم شركات الطيران او وكالء الشحن الجوى باخطار الجمرك المختص الذى تهبط  -1

 ئرات بدائرته بموعد تفريغ البضائع المشحونة على الطائرة . الطا

 يتم تفريغ البضائع تحت المالحظة الجمركية . -2

بضائع بعد تمام تفريغ البضائع تتقدم  شركات الطيران او وكالء الشحن الجوى  بيانات ال -3

د رنة الوارالتفريغ بمقاالتى تم تفريغها بالمخازن الجمركية ، وتتم التسوية بمجرد االنتهاء من 

 بالمنافستو والمفرغ الفعلى .
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 ( 211مادة ) 

 ة :يتبع االتى بشأن اجراءات تفريغ ونقل البضائع بوسائل النقل البرى او السكك الحديدي

طة يلتزم اصحاب البضائع المشحونة برا او بالسكك الحديدية باخطار أقرب دائرة او نق -1

 اصة لكل وحدة من وحدات النقل البرى .جمركية من الحدود بقائمة شحن خ

المختص  وبالنسبة الى البضائع المنقولة بالسكك الحديدية يوقع القائمة موظف السكك الحديدية

 فى محطة الشحن ومندوبها فى القطار .

ئرة ( اذا تم تفريغ البضائع داخل الدا 208تتبع نفس االجراءات الواردة فى المادة )  -2

  .الجمركية

 (212  مادة )

ل بعد يجوز بناء على طلب صاحب الشأن تفريغ البضائع الواردة مباشرة على وسائل النق

لشروط سداد الضرائب  الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة  فى الحاالت وبا

 اآلتية :

 رسائل المشارطة البحرية . -أ 

 البضائع بحكم طبيعتها من النوعيات اآلتية : -ب 

 التلف مثل اللحوم والدواجن والمجمدات . سريعة - 1

البضائع التى تتسبب فى تلويث األرصفة والمخازن أو تلويث غيرها مثل مسحوق  - 2

 األعالف.

 البضائع التى تنفرط عند تداولها بالتفريغ أو النقل مثل مجروش البالستيك . - 3

 البضائع الخطرة مثل الكيماويات والمفرقعات . - 4

 المنفرطة ) الصب ( .البضائع  -ج 

 البضائع العارية الواردة دون عبوات . -د 

جردة الرسائل ذات العدد الكبير التى ترد فى عبوات يمكن معاينة مشمولها بالعين الم -هـ 

 بشرط:

 تماثل العبوات . - 1

 تجانس المشمول أو خضوعه لبند جمركي واحد . - 2

 و براميل بأعداد كبيرة .بضائع تسليم صاحبه التى ترد فى جواالت أ -و 
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 ( 213مادة ) 

لواردة اال يجوز تطبيق نظام التفريغ المباشر على وسائل النقل )من تحت الشكة( على الرسائل 

 من أصناف الفرز الثانى وما دونها ، أو بواقي األصناف والموديالت.

 ستورد أوا أقر المكما ال يجوز تطبيق هذا النظام على األصناف التى ترد بأسعار متعددة إال إذ

 .الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم على السعر األعلى  وكيله بقبوله حساب الضرائب

 ( 214مادة ) 

  تتبع االجراءات الجمركية لتطبيق نظام التفريغ المباشر) من تحت الشكة( ، ما يأتى: 

لنظام ة طبقا لهذا اأن يطلب المستورد او وكيله ، وأن يبين فى طلبه مبررات سحب الرسال -أ

 وفقا للبيان الجمركى، ويؤشر بذلك على إذن اإلفراج .

سوم أن يتعهد  المستورد او وكيله  ، كتابة على البيان الجمركى بسداد الضرائب والر -ب 

ل الجمركية بالكامل وعدم المطالبة برد الرسوم عن أى عجز يظهر عند الصرف )مبدأ القبو

 بالعجز( .

 على سحب الرسائل وفقا للنظام المشار إليه. مدير الجمرك المختصأن يوافق  -ج 

دور إذن أن تقدم المستندات الالزمة لتثمين الرسالة وإتمام اإلجراءات األولية عليها وص -د 

 اإلفراج عنها .

 استيفاء موافقات جهات الرقابة النوعية المختصة قبل اإلفراج فى حالة لزومها . -هـ 

التحقق وتى يتقرر اإلفراج عنها تحت هذا النظام إلجراءات الكشف والمعاينة وتخضع البضائع ال

 اءات .والوزن أوال بأول على ضوء طبيعة الصنف والعبوات وفقا للقواعد التى تحكم هذه اإلجر

وتتم معاينة هذه البضائع بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض من مأمور تعريفة ورئيس قسم 

ن مدير مت نتيجة المعاينة على البيان الجمركى، ويعتمد رأى اللجنة تعريفة، على أن يتم إثبا

 الجمرك المختص.

 ( 215مادة )  

بسجل  يشترط التمام االجراءات الجمركية واالفراج عن الرسائل المستوردة او المصدرة القيد

 المتعاملين مع الجمارك ، ويستثنى من ذلك ما يرد لالستعمال الشخصى .

استيفاء  المتعاملين السماح عند االقتضاء باجراء تسجيل مؤقت للمتعامل لحين ولمدير عام خدمة

يبة  على مستندات قيده بسجل المتعاملين بشرط تقديمه البطاقة الضريبية وشهادة التسجيل بالضر

 (   8القيمة المضافة او نموذج تحديد الموقف من التسجيل بضريبة القيمة المضافة ) نموذج 
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 ( 216مادة ) 

ن ميشترط للقيد فى سجل المتعاملين مع المصلحة تقديم المستندات المبينة قرين كل حالة 

 الحاالت االتية :

 نشاط االستيراد  بقصد االتجار -أ

 البطاقة  الضريبية . -1

 بطاقة القيد بسجل مستوردين .  -2

 (  8شهادة تسجيل الضريبة  على القيمة المضافة او نموذج ) -3

 جارى .السجل الت -4

 االستيراد بقصد الالنتاج -ب

 البطاقة الضريبية . -1

مستند صادر من جهة رسمية يثبت النشاط االنتاجى الصناعي أو الخدمي أو بطاقة  -2

 االحتياجات الصادرة من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات  . 

 (8شهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة او نموذج ) -2

 السجل التجارى . -4

 االستيراد لالستخدام الخاص –ج  

 البطاقة الضريبية . -1

 (8شهادة تسجيل قيمة مضافة او نموذج ) -2

 مستند صادر من جهة رسمية يثبت النشاط  . أوالسجل التجارى  -3

 التصدير -د

 البطاقة الضريبية  . - 1

 ما يفيد القيد بسجل المصدرين، إال ما يستثنى بنص خاص  -2

 (8شهادة التسجيل   الضريبة على القيمة المضافة او نموذج ) - 3

 السجل التجارى .  -4

 التوكيالت المالحية  - هـ

 البطاقة الضريبية . -1
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 ترخيص وزارة النقل او  اجهزتها  -2

 (8لمضافة او نموذج )شهادة التسجيل  الضريبة على القيمة ا -3

 مستند سداد التامين النقدي ) عشرة االف  جنيه ( لدى المنافستو المركزي. -4

 السجل التجارى . -5

 الوكالء والوسطاء التجاريون  - ر

 بطاقة القيد بسجل الوكالء والوسطاء التجاريين  -1

 البطاقة الضريبية  -2

 (8او نموذج ) شهادة التسجيل  الضريبة على القيمة المضافة -3

 السجل التجارى . -4

 مكاتب الخدمات العلمية - ز

 بطاقة القيد بسجل المكاتب  والخدمات العلمية  -1

 البطاقة الضريبية . -2

 (8شهادة التسجيل  الضريبة على القيمة المضافة او نموذج ) -3

 السجل التجارى . -4

 المتعاملون داخل نطاق الميناء - و

 خدمات اصالح –متعهدى التوريدات البحرية   –تجار مخلفات السفن  –) متعهدى تموينات 

 وغيرهم من المتعاملين داخل نطاق الميناء ( –السفن 

 البطاقة الضريبية . -1

 (8شهادة تسجيل  بضريبة القيمة المضافة او نموذج ) -2

 ترخيص مزاولة المهنة او النشاط من الجهة المختصة  .  -3

  السجل التجارى . -4

 بوالص المجمعة  -ط

 البطاقة الضريبية . -1

 (8شهادة تسجيل الضريبة على  القيمة المضافة او نموذج ) -2
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ة للسياسات العمل بنظام البوالص المجمعة الصادر من االدارة المركزي منشور -3

 .واالجراءات  الجمركية

  السجل التجارى . -4

 االستيراد بنظام الحصص للمدينة حرة ببورسعيد  -ى

 البطاقة الضريبية . -1

سعيد بالحصة االستيرادية مستند صادر من الجهاز التنفيذى للمدينة الحرة ببور -2

 . المقررة

 السجل التجارى . -3

 ( 217مادة )

والمستندات يجب على كل متعامل اخطار المصلحة كتابة بأى تغيرات تطرأ على البيانات 

 .ة خالل شهر من حدوث تلك التغيراتالمدرجة بسجل المتعاملين مع المصلح

 ( 218مادة ) 

عاملين يتم وقف القيد بسجل المت القانون( من 80فى غير الحاالت المنصوص عليها فى المادة )

بناء  أى شرط من شروط القيد فى سجل المتعاملين لفترة محددة المتعامل اذا فقد مع المصلحة

 على طلب  من االدارات الجمركية او اى جهة رسمية مختصة .

 ( 219مادة ) 

 يلغى قيد المتعامل بسجل المتعاملين مع المصلحة  فى الحاالت االتية :

در من على قرار صا اذا فقد اى شرط من شروط القيد فى سجل المتعاملين بصفة نهائية بناء -1

 جهة رسمية مختصة .

 اذا طلب المتعامل مع  المصلحة الغاء القيد بالسجل . -2

 ( 220مادة ) 

ف أو باخطار المتعامل مع المصلحة بأسباب وق الجهه مصدرة قرار االيقاف او االلغاءتقوم  

لوصول ارسال خطاب موصى عليه بعلم اباو  بالبريد اإللكترونيالغاء القيد بسجل المتعاملين 

 . العنوان الموضح بسجل المتعاملينعلى 
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 (221مادة )  

مدير مام ا بسجل المتعاملين مع المصلحة  القيد يتم التظلم من القرارات الصادرة بوقف او الغاء

طار اخن يوما من تاريخ خالل ستي رئيسه المباشرالوقف او االلغاء او ب عام الجمرك المختص

 .المتعامل

 (  222مادة ) 

ا زال طلبها اذ سحببالجهة طالبة الوقف او الغاء القيد بسجل المتعاملين مع المصلحة  تلتزم

 . لغاءاالاو سبب الوقف 
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 الرابعلفصل ا

 قوائم الشحن

 (  223مادة ) 

 يشترط فى قوائم الشحن ما يأتى :

ً عليها من قائد وسيلة  -أ ً بأن تكون واضحة وموقعا ها اسم النقل  او وكيله المالحى وموضحا

كانت  وانواع البضائع باسمائها الحقيقية وان ل وجنسيتها ورقم الرحلة وتاريخهاوسيلة النق

لمستفيد  ممنوعة ومقاديرها وعدد طرودها وارقامها وارقام الحاويات وعالماتها واسم الشاحن وا

ريفي الرقم التعالمتعاملين مع المصلحة و والمرسل اليه والموانئ التى شحنت منها ورقم سجل

ACID . وكود المواد الخطرة 

 أن تتضمن أرقام الحاويات ومشمول كل حاوية وعدد الطرود وأرقام األختام المضروبة -ب

 عليها.

 (  224مادة ) 

ً يجوز قبول مالحق لقائمة الشحن  نها لم عن بوالص واردة ضمن شحنة وسيلة النقل لك الكترونيا

 آلتية :، وذلك وفقاً للشروط ا دون أن يعتبر ذلك من قبيل حاالت اإلغفال بقائمة الشحنتدرج 

رة  ساعة من وصول وسيلة النقل وقبل تفريغ البضائع من الباخ 24أن يقدم الملحق خالل  -أ

 مرفقاً به تبرير من الربان بأسباب عدم إدراج تلك البوالص بالقائمة.

ً أن يكون الملحق  -ب  . مالحيمن المسئول بالتوكيل ال ومعتمد بالتوقيع اإللكتروني إلكترونيا

 بوالص الشحن األصلية محررة بتاريخ الشحن أو سابقة عليه. تكونأن  -ج

 وفى حالة قبول ملحق قائمة الشحن تطبق عليه ذات القواعد المطبقة على القائمة.

 ( 225مادة ) 

لمدة  المنصوص عليها فى المادتين السابقتينعلى المصلحة االحتفاظ بقوائم الشحن واألوراق 

 خمس سنوات ، ويجوز أن يتم الحفظ بالطرق االلكترونية .

 ( 226مادة ) 

ً إ الوارد يجوز تقديم قائمة الشحن( من القانون 71دون اإلخالل بأحكام المادة ) قبل  لكترونيا
التي  ألجنبيةمغادرة وسيلة النقل الدولة القادمة منها وذلك بالنسبة فقط للسفن المصرية وا

يوم أو  حلة لهاتعمل بين الموانئ المصرية والموانئ الساحلية القريبة منها والتي تستغرق الر
 . والطائرات , ووسائل النقل البري يومان ,
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من موانئ  سفن والطائرات ووسائل النقل المختلفةالموافقة على خروج الللمصلحة يجوز كما 
كة بشرط تعهد وكيل شر الصادر الجمهورية مشحونة أو فارغة دون تقديم قائمة الشحن

ً  المالحة بتقديم تلك القائمة ,  ل يلة النقخالل ثماني وأربعين ساعة من خروج وس إلكترونيا
حة دون حال تعدي المدة الموض ( من القانون71( من المادة )6على أن يطبق حكم البند )

 تقديم قائمة الشحن.
 

لمرفقة إدارات المنافستو استالم ومراجعة إخطارات بيانات قوائم الشحن والمستندات ا وتتولي

ا للشئون إحالتهووالمالحق وتحديد ما يقع فى اإلجراءات من مخالفات والغرامات المترتبة عليها 

 .القانونية المختصة إلعمال شئونها

 ( 227مادة ) 

قدمة منه يلتزم الناقل أو وكيله بإعادة شحن البضاعة الممنوعة في حالة عدم صحة البيانات الم

 ئحة( من هذه الال237خالل المهلة المحددة بالمادة )بقوائم الشحن وعدم تقدم صاحب الشأن 

ط يعها بشرب للمصلحة إلتمام اإلجراءات الجمركية  ، فإذا لم يقم الناقل أو وكيله بإعادة الشحن

 على نفقته.بعد موافقة الجهة المختصة اعادة التصدير او اعدامها 

 ( 228مادة )  

 46دفتر يختص مدير المنافستو بإجراء أى تعديل لألخطاء الواردة فى قوائم الشحن قبل القيد ب

لمدير  عديلك.م ، فإذا قُدم طلب التعديل بعد القيد بهذا الدفتر كان االختصاص فى إجراء الت

 الجمرك المختص بالتنسيق مع المنافستو إذا لزم األمر.

 ( 229مادة )

لى طلب الشحن بناًء ع بقوائميجوز تصحيح األخطاء المادية الواقعة فى اسم المستورد الوارد 

العتماد يقدمه التوكيل المالحي بشرط تقديم المستندات المؤيدة لصحة االسم ، كالفواتير أو ا

 المستندى وغيرها.

ى و يجوز تعديل االسم بقائمة الشحن، دون أن يعد ذلك من قبيل إغفال ما يجب إدراجه، ف

 -الحالتين اآلتيتين :

ركة أو ش صلحةالمو توكياًل مالحياً أو وكياًل للشحن معتمداً لدى إذا كان اسم المستفيد بنكا أ -أ

اسم طيران أو وسيلة نقل أخرى بشرط ان تكون مستندات ملكية البضائع الواردة من الخارج ب

 المعدل له .

ة ( بشرط أن تكون مستندات ملكية البضاع TO Orderإذا كانت البوليصة واردة ألمر )  -ب

 سم المظهر له .الواردة من الخارج با

وإذا تضمن تعديل اسم المستورد فى قوائم الشحن تنازاًل عن الملكية يتم تحصيل النسبة المقررة 

ً تحت حساب الضريبة من كل من المتنازل والمتنازل إليه ما لم يكن أحدهما أو كالهما  قانونا

 معفى من هذه الضريبة.
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 ( 230مادة ) 

 الشحن طبقاً للشروط اآلتية : بقوائميجوز تعديل العدد أو الوزن المدرج 

دين لدى أن يقدم طلب التعديل من التوكيل المالحى أو شركات الطيران ووكالء الشحن المعتم -أ

 من الشاحن أي وسيلة إلكترونية معتمدةأو وشركات النقل االخرى مصحوبا بفاكس  المصلحة

لقيد ال أو قبل نهائية لشحنة وسيلة النقفى الخارج لتبرير الخطأ فى العدد أو الوزن قبل التسوية ال

 ك.م أيهما أسبق. 46بدفتر 

و أأن يرفق بالطلب المشار إليه بوليصة الشحن وجميع المستندات المؤيدة لصحة العدد  -ب

 الوزن كالفواتير وبيان العبوة أو أى مستند آخر يثبت ذلك. 

 ة الواردةجز والزيادة غير المبررويصدر قرار التعديل من مدير المنافستو مع مراعاة أحكام الع

 بهذه الالئحة .

 ( 231مادة ) 

ة الوجهة يجوز قبول طلبات التوكيالت المالحية لتعديل الوجهة المحددة بقوائم الشحن إلى مرحل

 -فى األحوال اآلتية : -دون أن يعد ذلك من قبيل إغفال ما يجب إدراجه  -النهائية 

و المناطق الواردة برسم الوارد النهائي إلي المناطق الحرة أإذا كان تعديل وجهة البضائع  -أ 

 . القتصاديةاالقتصادية ذات الطبيعة الخاصة مع تقديم موافقة هيئة االستثمار أو هيئة المناطق ا

لب ويستثنى من ذلك الرسائل التي لم يتم تسجيل البيان الجمركي عنها، ويجوز بناء علي ط

توافر  ارد النهائي أو احد االنظمة الجمركية األخرى فى حالةأصحابها تحويلها إلي رسـم الو

 شروطه أو إعادة شحنها إلي الخارج عن طريق الجمرك مباشرة . 

ة ذات إذا كان تعديل وجهة البضائع الواردة برسم المناطق الحرة أو المناطق االقتصادي -ب 

ادية ذات الطبيعة الخاصة إلي وارد نهائي مع تقديم موافقة هيئة االستثمار أو المنطقة االقتص

 الطبيعة الخاصة بحسب األحوال . 

بل القيد قت إلي وارد نهائي والعكس إذا كان تعديل الوجهة للرسائل الواردة برسم الترانزي -ج 

  .المصلحةبسجالت 

 ابق .يجب إلغـاء البيان الس المصلحةوفى جميع األحوال إذا تم التعديل بعد القيد بسجالت 

 ( 232مادة ) 

ثلونهم علي ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل النقل األخرى أو الوكالء المالحيين من يم

ة ع المنفرطمقاديرها المحددة بقوائم الشحن، ويجوز بالنسبة الى البضائتفريغ البضـائع مطابقة ل

ى % ، وال تخضع هذه النسبة أل10)الصب( التجاوز عن النقص أو الزيادة بشرط أال تجاوز 

 غرامات، وال يجوز اإلفراج عن الزيادة إال بعد أداء الضرائب المستحقة عنها.
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 ( 233مادة ) 

ً عن ضعف العبو تنتفي المسئولية عن النقص ات الجزئي فى البضائع المعبأة إذا كان ناشئا

شمول، وانسياب محتوياتها أو ما تقتضيه أعمال الشحن أو النقل أو التفريغ من تسرب بعض الم

 % تحسب من مشمول كل طرد على حده .5وذلك فى حدود 

 ( 234مادة )  

ن المالحيي النقل األخرى أو الوكالء تنتفى المسئولية عن  ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل

 او من يمثلونهم فى الحاالت االتية :

 اذا كانت البضائع او الطرود الناقصة لم تشحن اصال من ميناء الشحن . -1 

 اذا شحنت البضائع او الطرود اال انها لم تفرغ فى البالد او فرغت خارجها . -2

 عها حدوث النقص قبل الشحن .اذا سلمت الطرود بحالة ظاهرية سليمة يرجح م-3

 ة وارقام مطابقة  لما هو مدون بسند الشحن .اذا سلمت الحاويات باختام سليم-4

ما هو لوارقام مطابقة  سليمةاذا كانت عنابر السفينة المشحونة ببضائع صب مغلقة باختام  -5

 مدون بسند الشحن .

 ة قاهرة .ناشئاً عن عوامل طبيعية أو قووفى جميع األحوال تنتفي المسئولية عن النقص إذا كان 

ذه ( من ه2),  (1ويتعين ان يكون تبرير النقص فى الحالتين المنصوص عليهما فى البندين )

 قص .المادة بمستندات تقبلها المصلحة وذلك خالل مدة ال تجاوز شهرا من تاريخ اكتشاف الن

 ( 235مادة ) 

 ن يمثلونهممالنقل األخرى أو  الوكالء المالحيين او يكون ربابنة السفن وقادة الطائرات ووسائل 

ً ألح ً بالتعويض عن قيمة الضريبة الجمركية عن النقص غير المبرر وفقا كام مسئولين مدنيا

 هاء المدةالمادة السابقة ، وال يجوز البدء فى اتخاذ أى إجراءات قانونية بشأنها إال بعد انت

 المنصوص عليها فيها.
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 الخامسالفصل 

 الجمركيالبيان 

 ( 236مادة  ) 

ً  (SADلجمركى الموحد )ايجب تقديم البيان  ام عن أية بضاعة قبل البدء فى إتمإلكترونيا

ً ب ه اإلجـراءات ولو كانت هذه البضاعة معفاة من الضرائب الجمركية على أن يكون موضحا

حالة  واستيفاء الضرائب فىكافة البيانات والعناصر التى تمكن من تطبيق االنظمة الجمركية 

 استحقاقها .

 ( 237مادة  ) 

 من وصولها وتكون أسبوععن كل بضاعة واردة خالل إلكترونياً يجب ان يقدم بيان جمركى 

مارك ، إال ج 46تبدأ من تاريخ القيد بدفتر الجمركية لإلفراج ثالثة أشهر  مدة صالحية البيانات

و المحاكم جمركية منظورة أمام لجان التظلمات او التحكيم أإذا كانت هذه البيانات محل منازعة 

يم أو أو كانت محل دراسة ففي هذه الحالة تنتهي صالحيتها بمضي شهر من تاريخ انتهاء التحك

 أو كانت محل منازعة مع أحدي الجهات ذات الصلة بالبيان الدراسة أو الفصل فى النزاع

 .الجمركي

 ( 238مادة  ) 

ً إنجازه كرار ما تم عدم تمع مراعاة  لبضائع يرفق بالبيان الجمركى المقدم عن ا,  إلكترونيا

 الواردة المستندات اآلتية :

 .اإذن التسليم و بوليصة الشحن باستثناء التخليص المسبق ، و يتم تسليمها الكتروني -1

 انات العبوةالفاتورة التجارية التفصيلية ، و تغني عن كشف العبوة في حالة اشتمالها علي بي – 2

 التفصيلية للبضائع الواردة . 

خرى أمستند اثبات المنشأ فى حالة المطالبة بتطبيق إعفاء أو تفضيل جمركى وأية حاالت  -3

 لتصدير .وفقاً لالئحة القواعد المنفذة ألحكام قانون االستيراد وا

 ( 239مادة ) 

ً إنجازه عدم تكرار ما تم مع مراعاة  لبضائع يرفق بالبيان الجمركى المقدم عن ا,  إلكترونيا

 المصدرة المستندات اآلتية:

ت العبوة الفاتورة التجارية التفصيلية و تغني عن كشف العبوة في حال اشتمالها علي بيانا - 1

 التفضيلية للبضائع المصدرة

 موافقة الجهة الرقابية المختصة حسب االحوال .  -2
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 أذن الشحن حالة توافره و يتم تسليمه الكترونيا . - 3

 (240مادة )

ً يتم تسجيل البيان الجمركى  قدم من ملدى المصلحة برقم مسلسل بعد التحقق من أنه   الكترونيا

 -مالك البضاعة او  وكيله  ، ومن استيفائه للبيانات المقررة، ويتبع اآلتي :

 ك.م لكل نظام من النظم الجمركية سواء وارد أو صادر . 46يتم تخصيص دفتر  -أ 

، تدرج به  اآللى يمسك بكل جمرك مختص دفتر طوارئ يستخدم في حاله تعطل الحاسب -ب 

وادث حا بعد القيد بدفتر البيانات برقم مسلسل طوارئ خاص بكل جمرك ، وتتم اإلجراءات يدوي

 وصدور تعليمات مدير الجمرك  بذلك. الجمرك

فل دفتر ويجب بعد عودة العمل بالحاسب االلي إدراج بيانات دفتر الطوارئ بالحاسب اآللى، ويق

 صلى .ك.م اال 46الطوارئ برقم مسلسل 

يتم ن أفور أستكمال المنظومة اإللكترونية )نافذة( لتشمل كافة المواقع الجمركية , يراعي و

 العمل باإلجراءات التالية :

  البضاعة او مالكل علي منصة نافذة باستخدام التوقيع اإللكترونييتم تسجيل البيان الجمركى اليا  

 -، ويتبع اآلتي : المقررةمن استيفائه للبيانات بعد التحقق وكيله  ، 

 لكل نظام من النظم الجمركية سواء وارد أو صادر .ألي ك.م  46يتم تخصيص دفتر  -أ 

 .يتم العمل بنظام الطوارئ المناسب في حالة األعطال –ب 

 

 ( 241مادة ) 

 ترونياإللك توقيعالعند استالم ملف البيـان الجمركـى التأكد من تص يتعين على الموظف المخ

سمى او وكيله من المخلصين الجمركيين المعتمدين بموجب توكيل رمالك البضاعة ل اليدويأو 

 على القيمة المقر عنها  واقرار القيمة وعلى البيان الجمركى.

 ( 242مادة ) 

رد فية مسئوالً عن صحة ما يالجمركي علي البيان  صاحب التوقيع اإللكتروني أو اليدوييعتبر 

 . بمسئولية مالك البضاعةوذلك دون اإلخالل 

 ( 243مادة ) 

اذا  مكتملة المستنداتغير  البضائع محل البيانات الجمركية يجوز للمصلحة االفراج عن

يم بشرط تقدتضمنت المستندات المقدمة لالفراج تفاصيل كافية يقبلها مدير الجمرك المختص 

مطلوبة ، على ان يتم استكمال جميع المستندات ال مالك البضاعة او وكيله  ضمان قبل االفراج

 .مدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ اإلفراجخالل 
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 , أمانة نقدية أو خطاب ضمان مصرفي غير مشروط وغير قابل لاللغاء ويكون الضمان المقدم

 لألتي :معادالً 

لحساب وزارة التجارة مثل قيمة البضاعة المفرج عنها حسب تثمين المصلحة  -

تصدير فيما يخص المستندات غير المكتملة وفقاً ألحكام قانون اإلستيراد وال والصناعة

 .والقرارات المنفذة له 1975لسنة  118رقم 

قيمة الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب األخري حسب تثمين المصلحة فيما  -

إعفاء  أوتطبيق أتفاقية  المطلوبيخص المستندات غير المكتملة بالنسبة للبضائع 

 بشأنها.جمركي 

 رد الضمانويتم وضع البيان الجمركى فى حالة الحفظ المؤقت ، وال تتم التسوية وتسديد البيان و

ة لمدة المحددفور إنقضاء االضمان  تسييل إتخاذ الالزم حيال, أو  اال بعد استيفاء تلك المستندات

 بالفقرة األولي من هذه المادة.

 ( 244مادة ) 

ائم الشحن ك.م بالجمرك المخزن بدائرته الرسالة وفقا لقو 46البيان الجمركى بدفتر يتعين قيد  

 اأو أية أنظمة جمركية أخري تحددهلتخليص المسبق اردة له ، ويستثنى من ذلك نظام االو

 .المصلحة

 وفقاً لما يأتى :وتتم اإلجراءات اآللية 

ل بإدراج بيانات البيان الجمركي بالحاسب اآللي من خال أو وكيلهيقوم صاحب الشأن  -أ

النهاية الطرفية بمكتب المستورد ، أو صة إحدى طرق الربط اإللكتروني وبصفة خا

,  ةللمصلحأو شركات التخليص الجمركي المرتبطة بالنظام اآللي  أو الشاحن , ، وكيله

تفاقية الالبيانات السعرية طبقا ويراعى إدراج بيانات اإلقرار الجمركي كاملة ، وإدراج 

 .منظمة التجارة العالمية لكل صنف من واقع الفواتير تفصيالً بالعملة األجنبية 

تقديم  وفى جميع األحوال يكون إدراج البيانات مسئولية المستورد او وكيله ، وفى حالة

يجب أن يكون من المخلصين المعتمدين من فاإلقرار بمعرفة مندوب المستورد 

 مصلحة .ال

 تحديد جهات العرض  الرقابية واألمنية في حالة وجوب العرض علي هذه الجهات . -ب

ً تجهيز ملف اإلقرار الجمركي  -ج ً أو يدويا بعد  ،بمعرفة المستورد او وكيله إليكترونيا

،  طباعة اإلقرار المميكن ، وذلك بإرفاق هذا اإلقرار مع المستندات المطلوبة

 وصورتين ضوئيتين من كل مستند. 

ً تقديم ملف اإلقرار  -د ً أو يدويا طلوبة ( إلى المستندات الم -) اإلقرار المميكن إليكترونيا

 .شباك االستقبال في جمرك اإلفراج ، مقابل إيصال استالم

 

يتم  نأ فور أستكمال المنظومة اإللكترونية )نافذة( لتشمل كافة المواقع الجمركية ,يراعي و

 : التاليةباإلجراءات العمل 
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 علي منصة نافذة بمعرفة صاحب الشأن مباشرة اإلدراج لبيانات اإلقرار الجمركي -أ

 أو وكيله باستخدام التوقيع اإللكتروني بشرط أن يكون له حساب مستوفي الشروط

 .علي منصة نافذة 

 املة.لمتكوفقاً لتذييالت التعريفة الجمركية ا تحدد جهات العرض الرقابية واألمنية -ب

 

 

 ( 245مادة )  

قيد ثبات رقم الإيتم  بها , (نافذة) اإللكترونية منظومةالالتي تم تطبيق  الجمركية فيما عدا المواقع

ً أو يدوياً  ك.م والجمرك والتاريخ 46بدفتر  ميع جفى مكانه بغالف الملف وعلى  إليكترونيا

 .  او وكيله تى تسلم لصاحب  البضاعةمستندات الرسالة المقدمة وخاصة الفواتير وقوائم التعبئة ال

لجمركى ، ويراعى عدم تسليم ملف البيان ا وعلى الجمرك ختم جميع المستندات المرفقة بالبيان

 .حال من االحوال صين الجمركين بأىلصاحب  البضاعة او وكيله من المخل

 ( 246مادة ) 

كى يجوز تعديل اإليضاحات الواردة فى البيان الجمركى التى تمكن من تطبيق النظام الجمر
 دوياً ينياً أو إليكترو المقيد به البيان واستيفاء الضرائب عند االقتضاء بعد تقديمه للجمارك وقيده

 ، ينةك.م( إذا تقدم صاحب البضاعة او وكيله بعذر مقبول قبل تحديد الطرود للمعا46بدفتر )
بعد  كما يجوز تعديل األخطاء المادية والحسابية الواردة فى هذا البيان فى أى مرحلة ولو

 اإلفراج.

ات تحها بكميفالصادر التي يتم  لرسائل لبيانات الجمركيةباتعديل اإليضاحات الواردة يجوز و
يطلب وكبيرة ويتم دخولها على مراحل , أو البضائع التي يتم شحنها داخل عدة حاويات 

المصدر تحديد الطرود للمعاينة عند أخر شحن ) قبلالتعديل عند أخر شحن قبل الدخول , 
 الفعلي(.

ت البياناات الواردة بوبالنسبة للمشروعات العاملة بالمناطق الحرة يجوز تعديل اإليضاح
 الجمركية لرسائل الصادر إلى ما قبل تمام الشحن.

ية أو تابك موافقةإال بناء على  الجمركيوفى جميع األحوال ال يجوز إجراء أى تعديل فى البيان 
 من مدير الجمرك المختص . إلكترونية

بة بالنسدة الوار ة يقبلها مدير عام الجمرك المختص تعديل اإليضاحاتألسباب مبرر يجوزكما 

 :اآلتية لبيانات الجمركية الصادرل

 اسم وسيلة النقل الوارد بإذن الشحن الصادر. -
ًء على وجهة الرسالة المصدرة وذلك إلي ما قبل الوصول إلي الوجهة النهائية بنا -

لدي  طلب يقدم من التوكيل المالحي أو شركات الطيران ووكالء الشحن المعتمدين
 وشركات النقل األخرى بناًء على طلب الشاحن. المصلحة
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 ( 247مادة ) 

 يجوز لصاحب البضاعة او وكيله من المخلصين الجمركيين طلب العدول عن النظام الجمركى
لجمركية المقيد به البيان الجمركى وذلك قبل االفراج عن البضائع وتحويله الى احد االنظمة ا

 االخرى وذلك وفقا للشروط االتية :

 توافر الشروط الخاصة بالنظام الجمركى المراد التحويل اليه . -1

 ى .تطهير البيان الجمركى من كافة الغرامات او التعويضات او اية مستحقات مالية اخر -2

د , وال يُعه جديد بالنظام المراد التحويل الي جمركيوقيد بيان  الجمركي السابقالبيان  إلغاء -3
ة شريطلنفس المستورد عدوالً الى نظام الدروباك  النهائيراج التحويل من نظام االفطلب 

 .نظام الدروباكوقواعد  أحكاماستيفاء 

 ( 248مادة ) 

 : ع من الدوائر الجمركية ما يأتىيراعى عند تقديم البيانات الجمركية لإلفراج عن بضائ

 في حالة القيد فى سجل المتعاملين مع المصلحة ال تطلب المستندات المقيدة به.  -أ

رة الجمركية المقر اإلجراءاتيجوز قبول صور المستندات المقدمة للمصلحة والسير فى   -ب

لكترونية ولو بالطرق اإلتلك المستندات  أصولعلى اال يتم االفراج عن البضاعة اال بعد تقديم 

 . المستحدثة

لمتقدمة اعدم تقديم بيان العبوة عدا حالة التخليص المسبق واإلفراج من المراكز الجمركية  -ج

لعبوة اإذا كان مشمول الرسالة بضائع منفرطة )صب( أو إذا كانت الفاتورة تشتمل على بيانات 

 أو تشتمل على أصناف متماثلة داخل عبوات متماثلة.

كون يواتير بالوحدة وليس بالوزن اال فى حاالت ان عدم وزن األصناف الوارد سعرها بالف -د

 اءاتاإلجرتحديد القيمة الجمركية على ان يتم الوزن اثناء  ألغراضاجراء الوزن استرشاديا 

 الجمركية وقبل الصرف اخذا مع مراعاة  العناصر التى تؤثر على تحديد القيمة لالغراض

 الجمركية كالمنشأ البضاعة والمستوى التجارى   .

 عدم الكتابة يدوياً إال في حالة الضرورة وفي المكان المخصص لذلك. - هـ

 كترونيا بالطريقة اليدوية .ه إلعدم تكرار ما تم إنجاز -و

 ءبإنهامعنيين للموظفين الجمركيين ال اإللكتروني أو اليدوياالسم ثالثياً بجانب التوقيع  يدون -ز

 االجراءات على البيان الجمركى .

 اإلفراج وفقاً لنظامين جمركيين مختلفين في بيان جمركي واحد .عدم  -ح
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 إذا طلب صاحب الشأن صرف مشمول البوليصة الواحدة بنظامين جمركيين مختلفين فيجب - ط

بطلب  ك.م التقدم للمنافستو المركزي 46قبل إدراج البيانات بالحاسب اآللي وترقيمه بدفتر 

 .مول كل نظام ببيان جمركى منفصلمشتجزئة البوليصة، ويتم اإلفراج عن 

 .ةجوز التمتع بالتخفيضات المقررة لصناعات التجميع عند االفراج بنظام رد الضريبي -ك 

حن ك م( طلب ضم أكثر من بوليصة ش 46قبل القيد بدفتر ) وكيلهيجوز لصاحب الشأن أو  - ل
أن  إذا كانت واردة له على وسيلة النقل ذاتها , ومخزنة في نطاق جمركي واحد , ويجب

 يتم توضيح أرقام هذه البوالص ببيان الوارد المقدم للجمرك المختص .

ر من صاحب شأن يجوز للمصلحة ضم أكثر من بوليصة شحن لصاحب شأن واحد , أو أكث  -ي
تم  حال ثبوت وجود عالقة ارتباط بينهم , إذا تبين لها أن األصناف الواردة أو التي
وفقاً  اإلفراج عنها بحد أقصى ستة أشهر , تتوافر فيها الصفة األساسية للصنف الكامل ,

م هذه أ( من القواعد العامة لتفسير النظام المنسق , وفى مجال تطبيق أحكا/2للقاعدة )
 قرة يعتبر األشخاص مرتبطين في أي من الحاالت اآلتية:الف

 إذا كان أحدهم يعمل لدى األخر أو يعملون لدى شخص أخر. -1
 إذا كان معترفاً بهم قانوناً كشركاء في العمل. -2
تي إذا كان أحدهم متملكاً بشكل مباشر أو غير مباشر نسبة من الحصص واألسهم ال -3

 تمنحه حق التصويت لدى األخر.
ة أحدهم مديراً مسئوالً أو عضواً أو رئيس مجلس إدارة في مؤسسة تابع إذا كان -4

 لألخر.
 إذا كان أحدهم يقوم بالتصنيع لدى األخر أو لحسابه. -5
 إذا كان أحدهم يقوم باالستيراد لحساب األخر. -6
إذا كانت الرسائل الواردة ألكثر من شخص داخل الدائرة الجمركية تحوى منتج  -7

 في حكم الكامل تخص عالمة تجارية واحدة للصنف. كامل مفكك أو منتج ناقص
ير إذا كان الرسائل الواردة ألكثر من شخص داخل الدائرة الجمركية بموجب فوات  -8

ج تجارية من ذات المورد بالخارج وتحمل أرقام مسلسلة وتشكل منتج كامل أو منت
 ناقص في حكم الكامل."
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 السادسالفصل 

 المخلص الجمركى

 ( 249المادة )  

لي ال يجوز مزاولة مهنة التخليص الجمركي علي البضائع الخاصة بالغير اال بعد الحصول ع

موضحة ترخيص بذلك  من المصلحة وتكون مدة الترخيص  سنتين  قابلة للتجديد وفقا للقواعد ال

 بهذه الالئحة . 

مخلص طلب ال وينتهي العمل بالترخيص اذا لم يتم تجديده قبل نهاية مدته ،  ويجوز بناء على

 . اعادة قيده بشرط توافر شروط الترخيص بمزاولة المهنة المنصوص عليها فى هذه الالئحة

 ( 250 المادة)

اولة مع عدم االخالل بالمراكز القانونية للمخلصين الجمركيين الذين سبق الترخيص لهم بمز

لبضائع  يشترط في من  يزاول مهنة التخليص الجمركى على ا القانونالمهنة قبل العمل  بأحكام 

 من هذه الالئحة ما يأتى : لألشخاص الطبيعين وفقا الحكام المادة السابقة

 أوال :يشترط لمنح رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركى على البضائع وفقا لحكم المادة

 السابقة ما يأتى :

 العربية . أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر -1

 .أو تقديم الموقف من التجنيدأن يكون قد ادى الخدمة العسكرية او اعفى منها  -2

 سنة . 21أال يقل سنه عن  -3

 أن يكون حاصال على مؤهل عال . -4

مانة  أال يكون قد سبق الحكم عليه بحكم نهائى فى جناية او جنحة مخلة بالشرف او اال -5

تم اثبات ركى او الضريبى ما لم يكن قد رد اليه اعتباره وياو فى احدى جرائم التهريب الجم

 ذلك بتقديم صحيفة الحالة الجنائية .

سمه أال يكون قد سبق فصله من الخدمة فى الحكومة أو الهيئات العامة أو سبق شطب ا -6

ما لم يكن قد رد اليه  من جدول المخلصين الجمركيين لسبب مخل بالشرف او االمانة

 .اعتباره

القطاع  أال يكون عامال فى اى من الجهات الحكومية او مؤسساتها او الهيئات العامة او -7

العام او قطاع االعمال العام ويشترط لمن سبق وكان موظفا بالمصلحة ان يكون مضى 

على تركه العمل بها ثالث سنوات وبصفة عامة ال يجوز الجمع بين مهنة التخليص 

 الجمركى وأى مهنة اخرى .
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تحان يحضر الدورات التدريبية التى تعدها المصلحة وان يجتاز بنجاح فى نهاية ام أن -8

ت الصالحية لمزاولة المهنة ويعفى العاملون السابقون بالمصلحة الحاصلون على مؤهال

 عليا من حضور الدورات التدريبية بشرط اجتياز  امتحان الصالحية المشار اليه .

معتمدة باحد مكاتب التخليص ال أشهر تحت التمرينة بستة اجتياز فترة الصالحية المحدد -9

 وذلك فيما عدا موظفى المصلحة السابقين ممن كانت لهم صفة الضبطية القضائية .

 .غير مخصص للسكني ان يتخذ له مكتبا مستقال -10

 تقديم بطاقة ضريبية مميكنة مثبت به نشاط التخليص الجمركى . -11

 به نشاط التخليص الجمركى .تقديم سجل تجارى مثبت  -12

 تقديم ما يفيد االشتراك بالتأمينات االجتماعية . -13

 تقديم شهادة تسجيل القيمة المضافة . -14

ثانيا : يشترط لمنح رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركى على البضائع  لالشخاص 

 االعتبارية ما يأتى :

سئول الجمركى  محددا به المدير الم تقديم السجل التجارى مشتمال على نشاط التخليص -1

 عن هذا النشاط .

 ان يكون لنشاط التخليص مقرا مستقال بالشركة  . -2

 دة  .اال يمارس عمليات التخليص اال من ينطبق عليهم شروط الفقرة اوال من هذه الما -3

 :ما يأتى التخليص الجمركى على البضائع   ثالثا  : يشترط لتجديد رخصة مزاولة مهنة 

 تقديم صحيفة الحالة الجنائية . -1

 عدم فقد شروط منح الترخيص الواردة فى الفقرة اوال من هذه المادة  . -2

 ( 251المادة ) 

ة يودع كل مكتب تخليص جمركى تأمينا نقديا بالمصلحة مقداره خمسون الف جنيه ، وبالنسب

 لالشخاص االعتبارية المرخص لهم بمزاولة مهنة التخليص الجمركى يكون التأمين النقدى

خص مقداره مائة الف جنيه ، يجوز للمصلحة الخصم منه وفاء لما يستحق على المكتب او الش

ن لهم مات وتعويضات عن المخالفات التى تقع منهم أو من المخلصين التابعياالعتبارى من غرا

 ، على ان يستكمل التأمين بقيمة ما يتم خصمه من غرامات او تعويضات . 

أقساط بويجوز تقسيط مبلغ التأمين النقدى بناء على طلب المخلص الجمركى على خمس سنوات 

التخليص التى سبق الترخيص لها قبل صدور هذا متساوية تسدد سنوياً ، على أن تلتزم مكاتب 

 القانون بتوفيق أوضاعها بشأن مبلغ التأمين النقدى .
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 ( 252المادة )  

 : باألتيلمخلص الجمركي ا يلتزم

ليها عامساك سجل خاص مسلسل يختم بخاتم المصلحة تقيد به الرسائل التي يتولي التخليص  -أ 

ويلتزم  ,الجمركي ورقم وتاريخ القسيمة الجمركية الخاصة بارقام مسلسلة مع اثبات رقم البيان 

 عند طلب مراجعتها . للمصلحةبتقديمها 

لتخليص عميله بيانا تفصيليا موقعا عليه ومختوما بخاتم المكتب بالمصاريف واجر ا تسليم -ب 

 والضرائب والرسوم المسددة.

 سنوات . بالمستندات لمدة خمسو المادةبالفقرة )أ( من هذه ذكره الوارد  السجلب األحتفاظ -ج 

لى بأى تغييرات تطرأ على البيانات أو المستندات التى قدمت للحصول ع المصلحةإخطار  -د

 . نشاط التخليصالترخيص وخاصة عنوان مقر ممارسة 

االدارات الجمركية المختصة بشئون المخلصين بالمصلحة بمتابعة مكاتب وشركات  وتلتزم

 .(  250  الواردة بالمادة رقم ) ومن بينها شروط منح الترخيص التخليص للتحقق مما سبق

يبة للجان التأديتم اإلحالة إلي ا مخالفة االحكام واالشتراطات الواردة بهذه المادةثبوت وفى حالة 

 ئية للمخلصبدائرتها المخالفة ألعمال شئونها , وذلك كله دون اإلخالل بالمسئولية الجناالواقع 

 الجمركي.

 (  253المادة ) 

ن ميجوز للوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات االدارة المحلية وغيرها 

من  االشخاص االعتبارية العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع االعمال العام وغيرها

ئعها اتخاذ اجراءات التخليص الجمركي علي بضا ,الشركات  والسفارات والهيئات والقنصليات 

ية التى املين فيها وذلك بناء علي تفويض كتابي منها بعد اجتياز الدورات التدريببواسطة الع

 تحددها المصلحة وفقا للضوابط والشروط االتية :

 .الجهات الموضحة سلفاً اى من  أنشطةمن ضمن التخليص الجمركي أال يكون   -1

 على الدورات التدريبية التى تعدها المصلحة . الجهاتحصول العاملين بهذه   -2

ك ويثبت ذل , الوارد ذكرها بهذه المادة الجهاتمن  جهةأال يمثل المندوب اكثر من  -3

 .ادرة من التأمينات  االجتماعية شهادة صو  من الجهةمعتمد  كتابموجب ب

 ( 254مادة ) 

وفقا  عليها بالمادة السابقة يشترط الستخراج بطاقات المندوبين العاملين بالجهات المنصوص

 للمستندات االتية :

 .ان يكون حاصال على مؤهل متوسط على االقل  -1
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  .تفويض معتمد من الجهة او الشركة التابع لها -2

من ذلك  ما يفيد قيده بالتامينات االجتماعية على الجهة او الشركة التابع لها ويستثني -3

 السفارات والجهات االجنبية  . 

 .ا او ما يفيد موقفه من التجنيدالخدمة العسكرية او االعفاء منهشهادة تأدية  -4

 صحيفة الحالة الجنائية .  -5

 شهادة اجتياز الدورة التدريبية التى تعدها المصلحة . -6

 فة(شهادة تسجيل القيمة المضا -البطاقة الضريبيه  - االطالع علي ) السجل التجاري -7

 ( 255المادة )  

يين لجان  التى تقع بدائرتها المخالفات التى تقع من المخلصين الجمركتشكل بالدوائر الجمركية 

لحة لمصتأديبية تتولي مساءلتهم عن تلك المخالفات برئاسة رئيس ادارة مركزية يختاره رئيس ا

 او من يفوضه وعضوية كل من  :

 مدير عام الشئون القانونية المختص ) عضوا (  -1

بية   المخلصين المختصة ممن لم يوقع عليه جزاءات تأدي مندوب عن المخلصين تختاره شعبة -2

 )عضوا (

 وتصدر اللجنة قراراتها  باغلبية االراء ويجب ان تكون مسببة .

 (  256المادة )   

 -: تكون الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها من قبل اللجنة علي النحو األتي

 االنذار . -1

ة  عن المخالفة للمرة االولي ويضاعف الجزاء  في حال االيقاف لمدة ال تزيد على سنة -2

 ارتكاب مخالفة اخرى خالل سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة .

 الغاء الترخيص .  -3

 (  257المادة )   

خلص ال يجوز توقيع اي من الجزاءات التأديبية المنصوص عليها في المادة السابقة علي الم

 يق معه وسماع دفاعه.الجمركي اال بعد التحق

ويجوز لرئيس المصلحة فى حالة ارتكاب اى من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة 

ية من جنائية ان يصدر قرارا مسببا  بوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة التأديب

 اصدار قرارها .
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 ( 258مادة ) 

الثين ثللمخلص الجمركى التظلم من قرار لجنة التأديب المنصوص عليها بالمادة السابقة خالل 

 . بالبريد اإللكترونيأو  بعلم الوصول بخطاب موصى عليهإخطاره يوما من 

وينشأ بالمصلحة لجنة عليا للتظلمات برئاسة رئيس المصلحة وعضوية ممثل عن المصلحة 

رئيس ادارة مركزية ومندوب عن المخلصين تختاره شعبة اليقل مستواه الوظيفى عن 

ميع المخلصين الجمركيين المختصة على اال يكون ممن سبق توقيع جزاء تأديبى عليه ، وفى ج

 االحوال يجب اال يكون من بين اعضاء اللجنة ممن اشتراك فى اللجنة التى قررت الجزاء

 المتظلم منه .

تأديب لمقدمة من المخلصين الجمركيين من قرارات لجنة الوتتولى اللجنة البت فى التظلمات ا

 خالل مدة ال تتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم التظلم .

 وتصدر اللجنة قراراتها مسببة باغلبية االراء وتكون واجبة النفاذ  .

 ( 259المادة )  

لى عءات الموقعة يتولى مدير الجمرك المختص  الذي وقعت في دائرته المخالفة تبليغ الجزا

ى المخلصين الجمركيين  لالدارة المركزية لشئون المجتمع التجارى فور صدورها لقيدها ف

 السجالت واعالم كافة القطاعات الجمركية بها  .

 ( 260المادة ) 

 يلغى الترخيص  باعمال التخليص الجمركى بقوة القانون فى الحاالت االتية :

 جنحة مخلة بالشرف او االمانة .صدور حكم نهائى فى جناية او  -أ

 فقد احد شروط الترخيص بمزاولة المهنة . -ب

 وفاة المخلص . -ج

 اساءة استخدام الترخيص عن طريق تأجير الترخيص . -د

 (  261المادة )  

نة قرين يجوز استخراج تصاريح  لمعاونى المخلص الجمركى  للفئات التالية طبقا لالحكام المبي

 كل منها : 

 مخلص التابع لمكتب :ال -1
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وتسرى عليه شروط استخراج رخصة المخلص العمومى عدا شرطى تأسيس مكتب و سداد 

ر التأمين  النقدى ويعمل المخلص التابع لمكتب التخليص العمومى من خالل المكتب ويقتص

 عمله على عمالء المكتب التابع له فقط .

 مساعد مخلص جمركى  -2

تقدم طلبات استخراج تصاريح مساعد المخلص الجمركى  الول مرة لالدارة العامة لشئون 

 المخلصين بالعدد المناسب لحجم عملها 

 ويتم استخراجها بالشروط االتية :

 ان يكون حاصل على مؤهل متوسط على االقل . -أ

 عمل به .تقديم ما يفيد قيده بالتأمينات االجتماعية على مكتب التخليص الذى ي -ب

 تقديم صحيفة الحالة الجنائية . -ج

 تفويض معتمد من صاحب مكتب التخليص . -د

 شهادة تأدية الخدمة العسكرية  أو االعفاء منها . -ز

 –تقديم صور طبق االصل من مستندات مكتب التخليص الذى يعمل به ) سجل تجارى  -ى

 خليص المكتب (رخصة ت –شهادة تسجيل قيمة مضافة  –بطاقة ضريبة مميكنة 

ويقتصر عمل المساعدين على االعمال المساعدة للمكتب وال يحق لهم التواجد فى مراحل 

 الكشف والتثمين  .

 (262المادة ) 

يكون اصدار المصلحة للتراخيص المشار اليها وفقا للنماذج الخاصة التى يحددها رئيس 

التعامل ومدة الترخيص او المصلحة ،  ويثبت بها االسم والعنوان ورقم الرخصة ورقم 

 التفويض  .
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 السابعالفصل 

 معاينة البضائع وسحبها 

 ( 263مادة ) 

اينتها  للمصلحة معاينة البضائع كلها أو بعضها أو عدم معاينتها ، ولها أيضا  حق إعادة  مع

قبلها يمبررة طالما كانت البضائع تحت رقابتها  ولم يتم االفراج عنها بصفة نهائية وألسباب 

 مدير الجمرك  المختص .

 ( 264مادة ) 

ة ئ المختلفال يجوز معاينة وفحص الرسائل الواردة للبالد بمعرفة أى من الجهات العاملة بالموان

حضور موظفى المصلحة المختصين وتوقيعهم على نتائج  وفيقبل بدء اإلجراءات الجمركية 

 المعاينة والفحص .

ن يتم أأو معلومات لدى أى جهة أمنية يتم التقدم بها للمصلحة على وفى حالة وجود إخباريات 

اينة أثناء إتمام إجراءات الفحص والمعخالل ثماني وأربعون ساعة علي األكثر التحقق منها 

 هذه للجهة مقدمة اإلخبارية أو المعلومات الحضور أثناء إتمام ويجوزبالجمرك المختص 

 اإلجراءات.

 ( 265مادة ) 

صة بالمخاطر علي أن تتولي اإلدارة المخت بها والعمل اليا تحديد معايير االنتقاء والمعاينة يتم

 .إجراء التحدثيات الضرورية كلما دعت الحاجة أو التعليمات الصادرة لذلك

 ( 266مادة ) 

لي لنظام األباوتحديد مسـارات اإلفراج وفقاً لمعايير قواعد المعلومات  اليا فحص المسـتندات يتم

 . النظام األلي، وعلى مدير التعريفة المختص تحديد المسارات يدوياً فى حالة توقف 

 (267مادة )  

بيعة يجوز بناء على طلب ذوى الشأن أو وكالئهم  إجراء معاينة البضائع المستوردة ذات الط

 الخاصة وألسباب مبررة خارج الدائرة الجمركية وفقاً لالجراءات اآلتية : 

 ) أ ( موافقة المدير العام المختص أو من ينوب عنه على هذا االجراء  .



 

126 

 نسخة مراجعة وإستيفاء المالحظات الواردة من القطاع الحكومي ومجتمع األعمال

 2021مايو   25
 

 )ب( تشكيل لجنة جمركية بعد سداد مقابل الخدمات المقرر  .

دات )ج( تحرير بيان جمركى عن البضاعة وتقدير الضرائب والرسوم المستحقة من واقع المستن

 وتسدد بصفة أمانة .

الة فض محتوياتها  بعد وضع األقفال الجمركية عليها فى ح)د( تنقل الحاويات المراد معاينة 

السيل المالحى داخل الدائرة الجمركية  بموجب محضر فض أختام وغلق وموقع عليه من 

اللجنة المختصة  تحت رقابة واشراف الجمرك المختص  إلى مقر الجهة أو المصنع لحين 

 إجراء المعاينة .

بقة بفض أختام األقفال الجمركية ومعاينة ومطا لوصولفي جهة ا )ه( تقوم اللجنة الجمركية

 الرسالة على المستندات  وتسوية األمانة إلى قطعى وتحصيل الفروق إن وجدت .

 ( 268مادة ) 

عاينة يراعى إتباع ما يلي بشأن  أساليب الكشف والمفي غير حاالت اإلفراج بالمسار األخضر 

 لألغراض الجمركية :

د % من عد10لنسبة الكشف ألي رسالة بما فى ذلك قطع غيار السيارات ) أ ( الحد األدنى 

أن تشتمل طرود الرسالة من مشمول كل حاوية بشرط أن تقدم الفواتير وقوائم التعبئة المعتمدة و

يم على االعداد والكميات  الماركات أو العالمة التجارية ورقم الصنف وغيرها من المراق

 د الصنف .والعالمات والحروف التى تحد

لقابلة اويجوز لمدير التعريفة المختص تخفيض هذه النسبة فى حالة الرسائل الكبيرة العدد أو 

ر روط المشاللكسر إذا كانت عبواتها متجانسة، وفى حالة عدم تقديم قوائم التعبئة المستوفاة للش

ا صناف ، كمتحدد األإليها يتم جرد الرسالة بالكامل وإثبات العالمات والماركات والمراقيم التى 

، يتم هذا اإلجراء فى حالة اختالف محتويات الطرود عن كشوف التعبئة المستوفاة للشروط

 وذلك بناء على عرض من اللجنة الجمركية.

( من المشمول %1الحكومية وما فى حكمها ) للجهات)ب(  نسبة الكشف للبضائع الواردة 

 بشرط تقديم قوائم تعبئة .

 فة طرود الرسالة وجردها تفصيال إلزامياً فى األحوال اآلتية:فتح كا يكون)ج(   

 توافر معلومات جدية بوجود مخالفة فى الرسالة . -1

أو  ورود الطرود خالية الماركات والعالمات التجارية المطبوعة عليها ضمن الرسالة -2

 كانت هذه العالمات باليد .

لواردة اانتخابها للفتح من الرسالة البيانات إذا خالف مشمول أحد الطرود التى يتقرر  -3

 فى المستندات المقدمة .
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 إذا لم يسبق جرد الطرود غير السليمة تفصيال عند االستالم  بالمخازن . -4

 مستعملة واالستوكات والمرتجع واالمتعة الشخصية . التي تحوي بضائع الرسائل -5

ذا كان وتلك التى تتحدد قيمتها بالوزن( إ(  يكتفي بمعاينة البضائع العارية )المنفرطة ـ)ه

 المشمول ظاهرا للعين المجردة.

 وفي جميع األحوال يجب أال تخل هذه القواعد بنظام السحب المباشر .

 ( 269مادة ) 

 فى حالة االفراج عن البضائع واألشياء الواردة برسم اعادة التصدير تحت أى من النظم

حيث ف  ومعاينة هذه الواردات التدقيق  فى التوصيف بالجمركية الخاصة فإنه يتعين عند كش

 تكون نافية للجهالة .

 ( 270مادة ) 

 إخضاع الرسائل التالية ألجهزة الفحص باألشعة  : يجب

الطبيعة  )أ(  رسائل الترانزيت الواردة برسم المناطق الحرة العامة والمناطق االقتصادية ذات

 الخاصة  والموانئ الجافة .

 ئل التى تحوى صنفاً واحداً وطرودها متماثلة.)ب(  الرسا

)ج( الرسائل التى يرى الجمرك المختص أهمية فحصها  بأجهزة الفحص باألشعة، على أن 

 توضح األسباب على البيان الجمركى بمعرفة مدير الجمرك  المختص أو من ينوب عنه.

 ( 271مادة ) 

الصادرة  للتحقق من نوعها أو  يراعى فى حالة إجراء تحليل بعض البضائع الواردة أو

 مواصفاتها  أو مطابقتها لألنظمة الرقابية بعد تقديم البيان الجمركى  ما يأتي:

 الوزيرن ) أ ( أن يكون إجراء التحليل للبضائع بالمعامل المتخصصة  المعتمدة رسميا  بقرار م

 او وكالئهم  . وذلك على نفقة مالكها

خاتم باألصناف المراد تحليلها وتحرز بالشمع األحمر وتختم ) ب ( أن تؤخذ عينة ثالثية من 

 شعار الدولة المخصص للجمرك .

سلسلة ) ج ( أن ترسل العينة األولى إلى المعمل بالقطاع التابع له جمرك اإلفراج بأرقام م

جمرك وبصحبة مندوب جمرك ، وتسلم العينة الثانية لمالك البضاعة  او وكيله   ، ويحتفظ ال

 ة الثالثة للرجوع اليها عند اللزوم .بالعين
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الفرق ) د ( تحصل الضرائب والرسوم الجمركية بصفة قطعية على فئة البند الجمركى األدنى  و

وط بين قئة البند الجمركى واألدنى واالعلى  أمانة نقدية أو بخطاب ضمان مصرفي غير مشر

 وغير قابل لإللغاء .

 مطلوب اجرائه .) هـ ( يتعين تحديد نوعية التحليل ال

 ) و ( على الجمرك المختص إخطار مالك البضائع أو وكالئهم  بنتيجة التحليل إذا جاءت

بعلم  مغايرة لما ورد فى البيان الجمركى بمجرد ورود النتيجة وذلك بخطاب موصى عليه

 . بالبريد اإللكترونيأو  الوصول

تقدم جة التحليل يتعين عليهم ال) ز ( فى حالة اعتراض مالك البضائع او وكالئهم  على نتي

للجمرك المختص بطلب موضح به أسباب االعتراض وذلك خالل أسبوع من تاريخ علمهم 

م تكن لليها  ما بنتيجة التحليل ، ويعاد التحليل على نفقتهم فى المعامل المعتمدة رسمياً  المشار إ

 جة التحليلهذه الحالة تكون نتيالبضائع من االصناف التى تتأثر نتيجة تحليلها بمضى المدة وفى 

 نهائية .

ن أوفي جميع األحوال يعمل بنتيجة التحليل لمدة عام لجميع المستوردين والمصدرين بشرط 

ات ذيكون الصنف وارد من ذات المنتج ومن نفس بلد المنشأ للرسالة السابق تحليلها ويحمل 

( و ذات المواصفات، وذلك دون اإلخالل بحق الجمرك فى طلب  ARTICLEالرقم الكودي ) 

 التحليل عند الشك فى اختالف المشمول عما هو مرقوم وموضح على العبوة أو المستندات.

جمها ) ح (  فى حالة تعذر إرسال عينات من الصنف للتحليل بمعامل حكومية بسبب وزنها أو ح

هادات شإنه يؤخذ بالكتالوجات األصلية للمنتج أو أو ورودها بشكل أطقم أو ما يماثل ذلك ، ف

ن الجهات مالتحليل الواردة من المنتج من المعامل االجنبية على أن تكون هذه الشهادات معتمدة 

 المختصة فى بلد االنتاج .

) ط (  يجب عدم التصرف فى العينات القانونية المحجوزة إال بعد االنتهاء من الغرض 

ة عدم ويخطر مالك البضائع أو وكالئهم  الستالم هذة العينات، وفى حالالمحجوزة من أجله . 

حضورهم الستالمها خالل شهر من تاريخ علمهم يحرر بها محضر متروكات و ترسل إلى 

ً للقواعد المقررة لذلك او اعدامها فى حالة عدم الص الحية أو إدارة المهمل للتصرف فيها وفقا

 غير ذات قيمة  

 ( 272مادة ) 

ا أو القرارات السارية استيراده وأيقصد بالبضائع الممنوعة األصناف التى تمنع القوانين 

تصديرها او مرورها ألي غرض من األغراض وتلك التى يتم رفضها من الجهات الرقابية 

 المختصة.

لرقابية اوال يجوز التصرف فيما يرد للبالد من البضائع الممنوعة إال بعد الرجوع إلى الجهات 

 و األمنية المختصة. أ
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و تيرادها أوال يعتبر من البضائع الممنوعة األصناف التى تسمح القوانين والقرارات السارية باس

تصديرها بشروط خاصة أو موافقة الجهة المختصة، ويتعين لإلفراج عن هذه األصناف أو 

 تصديرها استيفاء هذه الشروط أو موافقة الجهة المختصة.

ركية او ابية المختصة اعدام البضائع المرفوضة رقابيا داخل الدائرة الجموتتولى الجهات الرق

خارجها فى حضور مندوب عن المصلحة وكمالك البضاعة او وكيله ، فاذا تخلف مالك 

البضاعة او وكيله عن الحضور يحرر محضر بذلك ، وفى جميع االحوال يكون االعدام على 

  .نفقة مالك البضاعة

ر اد والتصديتنظمها الئحة القواعد المنفذة ألحكام قانون اإلستيرجراءات التي ودون اإلخالل باإل

 تتبع االجراءات الجمركية التالية :ة , في حالة األخطار برفض الرسال

تخاذ  اذا كانت الرساله مخزنه داخل الدائرة الجمركية يتم ابالغ الجمرك المختص ال -أ  

ظمة فى على إعدام ما تم رفضه وفقاً لآلحكام المنالالزم نحو اعادة تصديرها او اإلشراف 

 هذا الشأن .

ه اذا كانت الرساله مخزنه خارج الدائرة الجمركية وصدر قرار من الجهه الرقابي -ب 

ه المختصه بإعادة تصديرها يتم نقلها الى منفذ التصدير صحبه مندوب الجهات الرقابي

 ررت الجههندات االفراج قبل التصدير وإذا قالرافضة ويتم المطابقه على الرساله طبقاً لمست

 الرافضة اعدامها يتم اإلعدام بمعرفة الجهات الرقابية وفي حضور مندوب الجمرك .

ي بدورها لتتول ويتم إخطار االدارة المركزية لمكافحة التهرب الجمركى بقطاع االلتزام التجارى

ً لموقع التخزين لمتابعبكل منطقة جمركية  التابعه لهامن خالل اإلدارة العامة  ه النتائج طبقا

ت ة االماناالنهائية لفحص لهذه الرسائل المفرج عنها تحت التحفظ لتسديد القيودات ومتابعة تسوي

 .شهرفي مدة ال تتجاوز 

ع فرع ويمسك سجل بالمناطق اللوجستية لمتابعة الرسائل المفرج عنها تحت التحفظ بالتنسيق م

 الصادرات والواردات بالمنطقة الجمركية . الهيئة العامة للرقابة على

ص ائية للفحوبالنسبة للسلع التى يتم نقلها تحت تحفظ الجهات الرقابية لحين إصدار النتائج النه

 بعد تسدد الضرائب والرسوم المستحقة عليها بصفة قطعية ، ويحظر اإلفراج النهائي عنها إال

لحة ر الجمرك المختص بذلك  ، وتلتزم المصصدور النتائج النهائية للفحص بالمطابقة وإخطا

لغ حال رفض هذه السلع برد المبا –بحسب االحوال  –بالتنسيق مع مصلحة الضرائب المصرية 

جراءات التى سبق تحصيلها عنه مع الزام مالك البضاعة  باعادة تصديرها او اعدامها طبقا لال

 المقررة فى هذه الالئحة .

 عن تخزينها  تحت اشراف الجهة الرقابية المختصة .ويكون مالك البضاعة مسئوال 

وفى حالة صدور النتائج النهائية للفحص بعدم المطابقة تتخذ إجراءات إعادة التصدير خالل 

ً لما تقرره الجهة الرقابية أواألمنية المختصة على أن يتم النقل إلى  فترة ال تجاوز شهر وفقا
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قابية الرافضة، ويتم المطابقة على الرسالة طبقا الدائرة الجمركية بصحبة مندوب الجهة الر

 .ضة اعدامها (لمستندات االفراج قبل التصدير ) مالم تقرر الجهة الراف

ات عم العمليويتم اخطار االدارة العامة لخدمة المتعاملين وتسهيل التجارة باالدارة المركزية لد

ية للفحص بكل منطقة جمركية لمتابعة الرسائل المفرج عنها تحت التحفظ ومتابعة النتائج النهائ

لم يصدر ولتسديد القيوات ومتابعة تسوبة االمانات ، حيث ان الشهادة المفرج عنها تحت التحفظ 

 قرار نهائى من الجهة الرقابية تعتبر كما لو كانت محل منازعة . هانبشأ

نونية فترة القاوال يتم اعدام البيانات الجمركية للسلع المفرج عنها تحت التحفظ اال بعد انقضاء ال

 المقررة والتأكد من التأشير على البيان الجمركى بالموقف النهائى للمشمول .

 (  273مادة ) 

 ى :فتكون اإلجراءات الجمركية على الوارد النهائى بالموانئ والمراكز الجمركية المطورة 

 :أوالً  :االجراءات الجمركية بالمناطق اللوجستية

 ة لكترونيتستقبل اللجان الجمركية بالمناطق اللوجيستية البيانات الجمركية بواسطة الطرق اإل
ية خارجلمباشر أو باإلنترنت من المكاتب الوأيضاً اإلدراج ا XMLأو  EDIمثل  المختلفة

 الجمركيين . ألصحاب الشأن أو كالئهم أو المخلصين

  هر برقم مبدئى فقط ويظ وكالئهميتم إدراج البيانات الجمركية بمعرفه أصحاب الشأن أو
 بحاله مبدئى وذلك من خالل مركز اإلدراج المعد لذلك بالمناطق اللوجيستية .

 (1شباك ) الجمركية بعد طباعة اإلقرار وتوفير المستندات المطلوبة إلى تقدم ملفات البيانات 
 جمارك حيث يقوم موظفي المصلحة باآلتي :

 ً  وبعد ) أ ( يقوم المسئول عن االستالمات باستالم المستندات المطلوبة ومراجعتها ورقيا
يصال إطباعة  ك.م من خالل الرقم المبدئى مع 46تمام استالم المستندات يتم القيد بسجل  

 استالم مستندات بعد استيفاء توقيع مقدم البيان على البيان الجمركى .

 طبقاً لبرنامج إدارة المخاطر . إلكترونياً ) ب (   تحديد مسار اإلفراج 

 بيان ( .ك . م )الرقم المسلسل لل 46) ج (    ختم المستندات المرفقة بملف البيان  برقم 

نه بالزام القائمين بمسح المستندات بتسكين كل مستند فى مكا) ح (   ضرورة التنبيه 
 الصحيح  ) الحقل المخصص له ( .

دة ) د (    إرسال صور من اإلقرار المميكن + الفواتير + بيان العبوة إن وجد + شها
 المنشأ إلكترونياً إلى اإلدارة الجمركية بمركز المعلومات  .

ت الجمركية  المفرج عنها بالمسار األحمر أو (  إبالغ مناطق الفحص بالبيانا ـ) ه
ً )في حالة المراكز غير  المطلوب عرضها على الجهات الرقابية أو األمنية إلكترونيا

صور طبق األصل من   وكيلهالمربوطة إلكترونياً بمناطق الفحص تسلم لصاحب الشأن أو 
 حص والمعاينة .اإلقرار الجمركي( لتقديمها لمناطق الف –بيان العبوة والفاتورة 
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 ) و (   عند العرض على الجهات الرقابية يتم طباعة نموذج جمركى خاص مكتوب عليه 
 نسخه  ) للعرض على الجهات الرقابية(  .

 ( جمارك .2) ز (   إرسال ملف اإلقرار الجمركي إلى شباك )

 : DATA CENTERثانياً :اإلجراءات الجمركية باإلدارة اإللكترونية  

ً للنظام المنسق) أ (  ً لالتفاقية العامة لمن H.S  مراجعة البند طبقا ظمة التجارة والقيمة طبقا
 العالمية ومراجعة إقرار القيمة المرفقة بالفواتير .

سب اآللي )ب( التأكد من إدراج كافة األصناف والكميات الموضحة بالفواتير وبيان العبوة بالحا
 وإظهارها باإلقرار المميكن.

 حديد جهات العرض الرقابية المقررة علي السلع المستوردة .) ج (  ت

 ) د ( إضافة أى  ضرائب أو رسوم لم تضاف عند تقديم اإلقرار وتحديد الحسبة النهائية
 ( جمارك والبنوك بالضرائب والرسوم المستحقة وشاشات2للضرائب والرسوم وإخطار شباك )

 لجمركية التي تمت عليها اإلجراءات .العرض بالمناطق اللوجيستية ببيان اإلقرارات ا

قرار ( تقوم اللجنة الجمركية بمركز المعلومات بعد المراجعة المستندية لمستندات اإل ـ) ه
 والتأكد من تحديد الحسبة النهائية للضرائب والرسوم بإخطار كل من :

 أصحاب الشأن عن طريق الشاشات أو أي طريقة إلكترونية . -1          

 البنوك بالضرائب والرسوم المستحقة. -2          

 ( جمارك .2شباك ) -3          

 : ثالثاً :اإلجراءات الجمركية بمناطق الفحص والمعاينة

  المخلصين  الجمركيين( إلى المصلحةيتقدم أصحاب الشأن أو مندوبيهم المعتمدين من( 
 والمعاينة  باإلقرارات اآلتية : مناطق الفحص

 اإلقرارات الجمركية المفرج عنها بالمسار األحمر . -          

 اإلقرارات الجمركية التي تتطلب العرض على الجهات الرقابية . -          

  بمناطق الفحص والمعاينة بإتمام إجراءات المعاينة والمطابقة ، المصلحةيقوم موظف 
ستمارات مطابقة وإرسال اوإخطار اللجنة الجمركية بالمناطق اللوجستية بنتائج المعاينة وال

 . لجمركيمحفوظ لديها ملف البيان  االجرد في حالة كشف الرسالة إلى المنطقة اللوجيستية ال

 . كما تبلغ نتائج الفحص الرقابي للجنة الجمركية بالمناطق اللوجستية 
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  المخوووتص بتصووونيف الملفوووات ـ ثوووم إرسوووالها إلوووي إدارة حفوووظ  المصووولحةيقووووم موظوووف

 المستندات.

   يجوووز لصوواحب الشووأن بنوواء علووي طلبووه سووحب عينووات للتحليوول بمعرفتووه )غيوور ملزمووة

وم ( قبل أو إثناء اإلجراءات تحت المالحظة الجمركية وسوداد الضورائب والرسوالمصلحة

 المستحقة عليها .

  الحظوة وفي حالة اإلفراج بالمسار األخضر تتم اإلجوراءات الرقابيوة واألمنيوة تحوت الم

 الجمركية .

 دون  يد على اإلخطارات التي تتم بين منطقة الفحص والمعاينوة ومركوز المعلومواتالتأك

 توسيط أصحاب الشأن بطريقة آلية .

 

 :( [ يراعى مايلى2المناطق اللوجستية ]شباك رقم ) رابعاً :

  عوودم مسووح اى مسووتند بعوود مرحلووه " معتموود وتحووت السووداد" اال بموافقووه موودير الجموورك

 المختص .

  ضوافه امون عمليوه التثموين وتحويول االقورار الوى معتمود وتحوت السوداد ، يوتم بعد االنتهواء

"معتمود  مرحله جديدة لمودير الودفع باللوجيسوتيه "يوتم السوداد" ولمودير الودفع بالتحويول مون

 وتحت السداد" الى " يتم السداد" بعد المراجعه النهائيه للبيان الجمركى .

 رد .والمعاينة بالمطابقة وإستمارات الج تلقي إخطار اللجان الجمركية بمناطق الفحص 

 . تلقي مايفيد سداد الضرائب والرسوم الجمركية 

 . تلقي موافقة الجهات الرقابية 

 مركيوووة بووودون ارتباطوووه بلجنوووه يوووتم اضوووافه اسوووم مووودير الووودفع آليووواً علوووى االقووورارات الج

 .متخصصة

 . يقتصر طباعة اذن االفراج بعد مرحله " معتمد وتحت السداد" فقط 

 كمال أي مستندات مطلوبة ولم تقدموإستستيرادية اإل النواحيلتأكد من إستيفاء ا. 

  التوقيع علي نسختي إذن اإلفراج وتسليم صاحب الشأن أصل إذن اإلفراج بمرفقاته. 

 .إخطار اإلدارة اإللكترونية بسداد الضرائب والرسوم والموافقة على الصرف 

  المفرج عنها جمركياً .إبالغ بوابات الصرف بيانات الرسائل 

 . إرسال الملفات إلى إدارة الحفظ 

 

 :خامسا : اجراءات صرف الرسالة  

  ًبعد سداد الضرائب والرسوم الجمركية يتسلم صاحب الشأن أصل إذن اإلفراج مرفقا 

 به صورة ضوئية طبق األصل من الفواتير وبيان العبوة وإذن التسليم المالحي .

  مرفقاً بها صورة ضوئية طبق األصل لباب الصرف ترسل صورة إذن اإلفراج و

 .رونياً أو صحبة مندوب جمرك مناسبالكت
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    نهاية وفي حالة ميكنة أبواب الصرف يكتفي باستدعاء بيانات إذن اإلفراج علي ال

ارة أو ارسال اش الطرفية بباب الصرف بدالً من إرسال صورة إذن اإلفراج ورقياً 

   اليكترونية بصرف الرسالة . 

  يقوم مأمور الباب بمراجعة ومطابقة أصل إذن اإلفراج وصورة إذن اإلفراج

ويقوم  ،المرسل إليه ورقياً أو إليكترونيا والتأكد من ختم أصل وصورة إذن اإلفراج 

 .وادث الباب ورقياً أو إليكترونيابتسجيل بيانات إذن اإلفراج في دفتر ح

 ب لرسالة فوراً ويتولي معاون البافي حالة المطابقة يأذن مأمور الباب بصرف ا

 مراجعة عدد الطرود والماركات وأرقام الحاويات وأرقام السيول وسالمتها )إن

 .وجدت في حالة اإلفراج بأحد النظم الجمركية الخاصة (

    وتقتصر مسئولية باب الصرف علي مراجعة ماركة الطرود وعددها وفي حالة

ل الجمركي )إن حاويات وأرقام السيالصرف بالحاويات يتم مراجعة أرقام ال

 .وجدت(

  في حالة وجود اختالف يعرض علي المجمع المختص إذا كان الصرف في مواعيد

 العمل الرسمية وإذا كان الصرف بعد مواعيد العمل الرسمية يعرض علي نوباتجي

 الرئاسة أو المأمور النوباتجي التخاذ الالزم  

  الصرف بتجميع صور أذون اإلفراج مرفقا وفى نهاية كل وردية يقوم معاون باب

 بها كارتات الصرف وتسلم للجمرك المختص حيث ترفق باإلقرارات الجمركية

  للصرف أكثر من  وكيلهفي حاله الصرف الجزئي إذا لم يتقدم صاحب الشأن أو

 أسبوع يعاد إذن اإلفراج إلى المنطقة اللوجستية المختصة . 

 ك ية إال بعد وصول صور إذن اإلفراج من الجمرال يتم الصرف من المنافذ الجمرك

 .المختص أو اإلشارة اإلليكترونية

 خالل  في حالة إستخدام األبواب اإلليكترونية يقوم مأمور الباب بمتابعة الصرف من

 النهايات الطرفية في األماكن المخصصة لذلك .

 

يتم  نأ المواقع الجمركية ,فور أستكمال المنظومة اإللكترونية )نافذة( لتشمل كافة يراعي و

 : التاليةالعمل باإلجراءات 

  .م المستندات من خالل موظفى الشباك األمامىتقد (1)
 .إستالم المستنداتيتم  (2)
 .إدراج بيانات الشحنةيتم  (3)
 عمل مسح ضوئى لكافة المستندات يتم  (4)
للجمرك إرسال الملف الجمركى بعد تحويله من مستند ورقى إلى مستند رقمى يتم  (5)

 منظومة نافذة  بواسطةمن خالل نموذج إرسال  المختص



 

134 

 نسخة مراجعة وإستيفاء المالحظات الواردة من القطاع الحكومي ومجتمع األعمال

 2021مايو   25
 

 نموذج اإلرسال المرسل من خالل منظومة نافذة  المصلحةإستالم موظفى يتم  (6)
ن إ/ الجهات الرقابية  المصلحةمراجعة بيانات البيان الجمركى من خالل موظفى يتم  (7)

 وجدت
 ك. م وتحديد نسبة 46وإعطائه  المصلحةإستالم الملف الجمركى من قبل موظفى يتم  (8)

 الكشف والمعاينة 
 توجه صاحب الشأن أو من ينوبه إلجراء عملية الكشف والمعاينة يتم  (9)
ً للمثمن / مد (10) ير يتم إرسال البيان الجمركى بعد مرحلة الكشف والمعاينة آليا

 التعريفة المتواجد بالمركز اللوجيستى 
جمركى ) مراجعة عملية الكشف إجراء عملية التثمين من قبل المثمن اليتم  (11)

 والمعاينة / إستيفاء كافة المستندات المطلوبة طبقاً للغرض اإلستيرادى (
 مراجعة البيان الجمركى من خالل مدير التعريفة يتم  (12)
 إعتماد الرسوم والضرائب يتم  (13)
 توجه صاحب الشأن أو من ينوبه لسداد الرسوم والضرائبيتم  (14)
موقعاً ( SADبه إلستالم اإلفراج الجمركى )توجه صاحب الشأن أو من ينويتم  (15)

 ( . المصلحةمن قبل المراقب المالى ) موظف 
 .توجه صاحب الشأن للمنفذ المختص لصرف الشحنة يتم (16)

 ( 274مادة ) 

مع مراعاة أال  اطلب تجزئة صرف مشمول كل بوليصة على حد وكيلهلصاحب الشأن أو 
 يترتب على التجزئة إعفاء أو تخفيض من الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب

 والرسوم أو تجزئة الطرد الواحد .

 (  275مادة ) 

 تتم اإلجراءات الجمركية على الواردات فى حالة تجزئة البوليصة على النحو اآلتي:
تدرج به بيانات البوليصة بالكامل بالحاسب اآللي يحـرر بيــان جـمركي بكامل المشمول  -أ 

ك.م ، باسم المستورد الموضح اسمه بالمنافستو وتتم المعاينة والمطابقة واستيفاء  46بدفتر 
 تأشيرات االتفاقيات وموافقة الجهات الرقابية واألمنية أن وجدت .

يتضمن بيان عدد  بطلب للسحب الجزئي لمشمول البوليصة وكيلهيتقدم صاحب الشأن أو  -ب 
الطرود المطلوب سحبها وأرقامها من أصل وصورتين، وفى حالة الموافقة يحرر بيان جمركي 
بالمشمول الجزئي على أال تزيد التجزئة على ثالث مرات، ولرئيس اإلدارة المركزية المختص 

 االستثناء من ذلك ألسباب مبررة .
وم المستحقة علي الكميات المطلوب سحبها ، تقوم اللجنة الجمركية بتحديد الضرائب والرس -ج 

ك.م على البيان الجمركى، والبند  46وذلك طبقاً لسعر الصرف المعلن في تاريخ القيد بدفتر 
 الجمركي المطبق عند اإلفراج.

ترسل صورة الطلب إلي إدارة الحركة لمراجعة الطرود وأرقامها والصورة الثانية إلي قسم  -د 
 صيد البوليصة .األرصدة لخصمها من ر

يحرر أصل وصورة إذن اإلفراج بالكميات المراد صرفها وتخصم من البيان الجمركي،  -هـ
 ك.م  46ويتم ترقيم إذن اإلفراج بأرقام جانبية من رقم 

بعد أداء الضرائب والرسوم وخصم الكميات المنصرفة من مشمول البيان الجمركى  -و 
الجزئي بمرفقاته وصورة طبق األصل من طلب األصلي يسلم لصاحب الشأن إذن اإلفراج 

السحب موضحاً به عدد الطرود وأرقامها، وتحفظ هذه المستندات بقسم اإلجراءات مع إثبات 
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 رقم قسيمة السداد وتاريخها على البيان االصلى وصورة من إذن اإلفراج .
 دات األصلية .على ان يراعى صرف الجزء األخير على البيان االصلى، وترفق به كافة المستن

 ( 276مادة ) 

 تتم اإلجراءات الجمركية لإلفراج عن البترول على النحو اآلتي :

الوارد  بالتقدم لجمرك البترول إلعداد طلبات تخزين سواء كان وكيلهيقوم صاحب الشأن أو  -أ 

 زيتاً خاماً أو منتجاته أو مشتقاته. 

لية المعدة الواردات طبقاً لمحاضر القياس الفعتقوم إدارة حركة البترول بإعداد كشوف بهذه  -ب 

 ك .بمعرفة لجان القياس والممثل فيها جمرك البترول وإرسالها بصفة دورية الى هذا الجمر

الدفاتر  تقوم إدارة األرصدة بجمرك البترول بتسجيل بيانات الواردات في الحاسب اآللي أو -ج 

 ا كمية واسم الشركة أو الجهة الوارد لهالمعده لذلك، على أن تشمل البيانات النوع وال

إدراج بعند الرغبة في اإلفراج عن واردات البترول ومنتجاته  وكيلهيقوم صاحب الشأن أو  -د 

جراءات بيانات البيان الجمركي بالحاسب اآللي وتقديم ملف البيان لجمرك البترول التخاذ اإل

لوارد لسحب، سواء كان اإلفراج بنظام االجمركية المقررة المحددة بهذه الالئحة وذلك قبل ا

 النهائي أو بأحد النظم الجمركية الخاصة .

وفى  تتم مطابقة شهرية بين األرصدة بإدارة األرصدة وكشوف الحركة المرسلة من الشركات-هـ

 حالة وجود مخالفة تتخذ اإلجراءات القانونية .

 ( 277مادة ) 

 على النحو اآلتي : تتم اإلجراءات الجمركية لإلفراج عن الدخان

جية وفقا يتم التخزين سواء بمخازن داخل الدوائر الجمركية بالموانئ أو باإليداعات الخار -أ 

 لإلجراءات الجمركية المعتادة للتخزين مع ضرورة ترقيم الطرود بأرقام سنوية مسلسلة.

ة قسم ها بمعرفعند التقدم لإلفراج يتم التخصيم المبدئي على الطرود المراد اإلفراج عن -ب 

 األرصدة.

الطرود  يتم اتباع اإلجراءات الجمركية المعتادة فى الوارد النهائي لإلفراج النهائي عن -ج 

 المراد اإلفراج عنها.

د تقدر الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم المقررة على الدخان المستور -د 

ليمة سإلفراج إذا وردت الحاويات بأختام عند ا المصلحةطبقا لألوزان الفعلية التى تجريها 

مة، وكانت أرقامها مطابقة لما هو موضح ببوليصة الشحن أو وردت الطرود بحالة ظاهرية سلي

اس وفى حالة عدم بقائها على هذه الحالة لحين اإلفراج عنها يتم احتساب الضريبة على أس

ى فلة غير سليمة ووجود نقص وزنها عند التخزين. وفى حالة ورود الحاويات أو الطرود بحا

ير النقص الوزن فتحتسب الضرائب المقررة عليها وفقا لما هو مدرج بقائمة الشحن ما لم يتم تبر

مشار إليه ال القانونوفقا لألحكام المنصوص عليها بالمادة   من  المصلحةبمستندات جدية تقبلها 

. 

رصدة و الرسوم ويرسل إلى قسم األيعد بيان بالبيانات الجمركية المسدد عنها الضرائب  -هـ

 التخصيم النهائي مع توضيح رقم القسيمة أمام الطرود .
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% 75ز ويجوز تجزئة اإلفراج عن الدخان وفقاً لإلجراءات الموضحة بهذه الالئحة بما ال يجاو

ء من مشمول البيان الكلى، على أن يتم تسوية وتحصيل الضرائب الجمركية وغيرها عن الجز

 رصيد البيان دفعة واحدة . المتبقي من

 ( 278مادة ) 

 تتبع اإلجراءات التالية بالنسبة لكنسة الدخان :

لحركة ايتم وزنها أوال بأول واإلشراف على تعبئتها وقيدها بالدفتر المعد لذلك بإدارة  -أ 

 ويعرض األمر على مدير الجمرك فى الوقت المناسب حتى ال تتكدس المخازن بها.

 الجمرك لجنة من التعريفة والحركة لمعاينة الكنسة والتحقق من الصنف.يشكل مدير  -ب 

 تخطر الجهات الرقابية للفحص و تحديد الصالح منها لإلستخدام االدمى من عدمه . -ج 

خذ إذا قررت الجهة الرقابية المختصة أنها صالحة لإلستخدام االدمى يتم وزنها، وتت -د 

أنها غير  ، فإذا ما تقررالمصلحةمقررة بهذه الالئحة لحساب إجراءات بيعها وفقاً لإلجراءات ال

وفقاً  صالحة ، يتم إعدام الكنسة بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض بمعرفة مدير الجمرك ، وذلك

 للقواعد المقررة، على أن تتحمل الجهة الخازنة نفقات اإلعدام.

 ( 279مادة ) 

 لى النحو اآلتي :تتم اإلجراءات الجمركية على الصادر النهائي ع

بط بأحد طرق الر يتم إدراج البيانات بمعرفة صاحب الشأن أو من ينيبه بالحاسب اآللي -أ

ندات المميكن ويرفق به المست االليكترونية بالنظام اآللي بالمصلحة و يتم طباعة اإلقرار

 :اآلتي المطلوبة ويقدم من خالل شباك االستقبال وذلك التخاذ

 . قدم البيان على البيان المميكناستيفاء توقيع م -1

الملف والتأكد من إرفاق المستندات وتدوينها في المكان المخصص  مراجعة مستندات - 2

  .الجمركي وكذلك موافقة الجهات الرقابية إن وجدت بغالف ملف البيان

 دارةاحمر ( آلياً أو يدوياً وفقاً لما تقرره إ –اصفر  – تحديد مسار التصدير ) اخضر -3

  . المخاطر

ك. م  46اإلجراءات بشباك االستقبال تخريم كافة المستندات المرفقة بدفتر  يتولى موظف - 4

  .برقم القيد صادر بالخرامة اآللية وختم الملف بتاريخ ووقت تقديمه وترقيمها

 التعريفة بالمراجعة والتوقيع على نسختي إذن اإلفراج الصادر وإشعارات يقوم مدير -5

 . وجدت ، ويحال الملف لإلجراءات إنالرسوم، 

 يقوم قسم اإلجراءات باآلتي :ـ -ب 

 مراجعة تسجيل بيانات إذن الشحن علي أصل وصورة إذن إفراج الصادر.  -1

إرسال أصل إذن إفراج الصادر مرفقا به صورة طبق األصل من الفواتير وبيان العبوة و  -2

 االستقبال إذن الشحن وإشعارات الدفع إن وجدت، إلى شباك

 يتم سداد العوائد والرسوم إن وجدت.  -3

إرسال صورة إذن إفراج الصادر مرفقاً به صورة طبق األصل من الفواتير وبيان العبوة  -4
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 إلي إدارة حركة الصادر . 

يسلم لصاحب الشأن أو من ينيبه أصل إذن إفراج الصادر بمرفقاته )صور طبق األصل من  -5

 ( وإذن الشحن . الفواتير وبيان العبوة

يتقدم صاحب الشأن أو من ينيبه عند وصول البضائع المصدرة إلي باب الدائرة الجمركية  -ج

 إلدارة حركة الصادر بأصل إذن اإلفراج الصادر بمرفقاته وأذن الشحن. 

 عند وصول الرسالة إلى جمرك الصادر يقوم مأمور المنفذ باآلتي : -د

من أحد المستودعات البرية أو مواقع اإلنتاج يتم مراجعة أرقام فى حالة ما إذا كان التصدير  -1

السيول والسيارات وإذن الشحن واثبات كافة البيانات بدفتر الحوادث وساعة الدخول ويصرح 

 بالدخول إلى ساحة الشحن .

فى حالة التصدير النهائي من الميناء يثبت مأمور المنفذ أرقام السيارات وأعداد الطرود  -2

 الشحن وساعة الدخول بدفتر الحوادث وتعاين ويصرح بالدخول إلى ساحة الكشف.وإذن 

تتم اإلجراءات حسب تعليمات إدارة المخاطر، ففي حالة التصدير بالمسار األخضر تنقل  -هـ

الحاويات أو الطرود إلى ساحة الشحن إلتمام عملية الشحن، وفى حاله التصدير بالمسار األحمر 

ابقة بلجنة من مأمور حركة و مأمور تعريفة تحت إشراف رئيس قسم تتم المعاينة والمط

الحركة، وفي حاله وجود بيان عبوة تفصيلي مطابق للبضاعة المصدرة صنفا وكماً ، تقوم 

اللجنة بالتوقيع على أصل وصورة إذن اإلفراج بالمعاينة والمطابقة وفى حالة عدم المطابقة 

% من  10واء فى الكميات أو األعداد أو األوزان بنسبة يجوز التجاوز عن النقص أو الزيادة س

المصدر الفعلى وتخضع الزيادة على تلك النسبة الحكام الباب التاسع من القانون  وتنقل الرسالة 

 إلى ساحة الشحن . 

وال يسمح بالعدول عن التصدير بعد ذلك أو سحب الرسالة من الساحة إال بعد موافقة مدير 

عاء البيان الجمركى من حفظ البيانات إللغائه وتسديده سايرة ويرفق به جمرك الصادر واستد

أصل إذن إفراج الصادر السابق تحريره والصور الضوئية السابق حصول المصدر عليها 

 والتأكد من عدم استرداد أية ضرائب أو رسوم .

 

ن يتم أيراعي فور أستكمال المنظومة اإللكترونية )نافذة( لتشمل كافة المواقع الجمركية , و

 :العمل باإلجراءات التالية 

نية بأحد طرق الربط االليكترو وكيلهبمعرفة صاحب الشأن أو الشحنة بيانات يتم إدراج  -أ

شباك  المطلوبة ويقدم من خاللالمميكن ويرفق به المستندات  و يتم طباعة اإلقرار المصلحةب

 :اآلتي االستقبال وذلك التخاذ

  الجمركياستيفاء توقيع مقدم البيان على البيان  -1

 الملف والتأكد من إرفاق المستندات وتدوينها في المكان المخصص مراجعة مستندات -2

  .الجمركي وكذلك موافقة الجهات الرقابية إن وجدت بغالف ملف البيان

  .لكافة المستنداتعمل مسح ضوئى  -3

 للجمرك المختصإرسال الملف الجمركى بعد تحويله من مستند ورقى إلى مستند رقمى  -4

 من خالل نموذج إرسال.
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 .جدالمصلحة / الجهات الرقابية إن ومراجعة بيانات البيان الجمركى من خالل موظفى  -5

 م.ك .  46م وإعطائه رق المصلحةالجمركى من قبل موظفى البيان ملف إستالم  -6

  .إلجراء عملية الكشف والمعاينة وكيلهتوجه صاحب الشأن أو ي -7

 .مراجعة البيان الجمركى من خالل مدير التعريفة -8

 .إعتماد الرسوم والضرائب -9

 .إن وجدت والضرائب يتم سداد العوائد والرسوم -10

 مراجعة تسجيل بيانات إذن الشحن علي أصل وصورة إذن إفراج الصادر.  -11

ً  الصادرإرسال صورة إذن إفراج  -12 من  مرفقاً به صورة طبق األصل إلكترونياً أو يدويا

 إلي إدارة حركة الصادر . الفواتير وبيان العبوة

أصل إذن إفراج الصادر بمرفقاته )صور طبق األصل  وكيلهيسلم لصاحب الشأن أو  -13

 من الفواتير وبيان العبوة( وإذن الشحن . 

 عند وصول البضائع المصدرة إلي باب الدائرة الجمركية وكيلهيتقدم صاحب الشأن أو  -ب

 إلدارة حركة الصادر بأصل إذن اإلفراج الصادر بمرفقاته وأذن الشحن. 

 

 عند وصول الرسالة إلى جمرك الصادر يقوم مأمور المنفذ باآلتي : -ج

مراجعة  فى حالة ما إذا كان التصدير من أحد المستودعات البرية أو مواقع اإلنتاج يتم -1

ً  أرقام السيول والسيارات وإذن الشحن واثبات كافة البيانات بدفتر  إلكترونياً أو يدويا

 الحوادث وساعة الدخول ويصرح بالدخول إلى ساحة الشحن .

د اد الطروفى حالة التصدير النهائي من الميناء يثبت مأمور المنفذ أرقام السيارات وأعد -2

ً  الحوادثوإذن الشحن وساعة الدخول بدفتر  دخول وتعاين ويصرح بال إلكترونياً أو يدويا

 إلى ساحة الكشف.

نقل تتم اإلجراءات حسب تعليمات إدارة المخاطر، ففي حالة التصدير بالمسار األخضر ت -ـد

األحمر  الحاويات أو الطرود إلى ساحة الشحن إلتمام عملية الشحن، وفى حاله التصدير بالمسار

تتم المعاينة والمطابقة بلجنة من مأمور حركة و مأمور تعريفة تحت إشراف رئيس قسم 

ً ، تقومالحركة، وفي   حاله وجود بيان عبوة تفصيلي مطابق للبضاعة المصدرة صنفا وكما

طابقة اللجنة بالتوقيع على أصل وصورة إذن اإلفراج بالمعاينة والمطابقة وفى حالة عدم الم

% من  01يجوز التجاوز عن النقص أو الزيادة سواء فى الكميات أو األعداد أو األوزان بنسبة 

سالة ل الروتنق  القانونالزيادة على تلك النسبة الحكام الباب التاسع من المصدر الفعلى وتخضع 

ال إوال يسمح بالعدول عن التصدير بعد ذلك أو سحب الرسالة من الساحة ,  إلى ساحة الشحن

سديده بعد موافقة مدير جمرك الصادر واستدعاء البيان الجمركى من حفظ البيانات إللغائه وت

ن إفراج الصادر السابق تحريره والصور الضوئية السابق حصول سايرة ويرفق به أصل إذ

 المصدر عليها والتأكد من عدم استرداد أية ضرائب أو رسوم .

 ( 280مادة ) 
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 يجب بعد تمام عملية التصدير وشحن البضاعة إجراء ما يأتي :

نقل م وسيلة اليقوم التوكيل المالحي بتقديم منافستو الصادر مرفقا به إذن الشحن مختوماً بخات -أ 

ي تقوم بتمام الشحن والتصدير وتسليم أذون إفراج الصادر إلدارة حركة الجمارك المختصة والت

 بدورها بإرسالها لحركة جمرك الصادر. 

دخول اج وكرتات الدخول الواردة من منفذ التقوم إدارة الحركة بإرفاق صورة إذن اإلفر -ب 

 مع أصل إذن اإلفراج وإرسالهم إلي قسم اإلجراءات بجمرك الصادر. 

لتي تم تقوم إجراءات الصادر بالحصر النهائي للكميات المصدرة بالمطابقة بين الكميات ا -ج 

ادر افستو الصدخولها من المنفذ من واقع صورة إذن اإلفراج والكميات المشحونة من واقع من

الة والكميات واألصناف المدونة ببيان الصادر، وتحرر مذكرة لمدير عام جمرك الصادر في ح

 وجود اختالف التخاذ الالزم . 

 تسدد بيانات الصادر على النحو اآلتي: -د 

ئى ك م برقم إذن الشحن أو تأشيرة جمرك التصدير النها 46سداد قيودات الجمرك بدفتر  -1

 فراج بتمام التصدير.على اذن اال

 يسدد المنافيستو برقم بيان الصادر. - 2

نات إلى إدارة اإلحصاء ثم إدارة حفظ البيا ترسل البيانات الجمركية المسددة يوميا -هـ 

 الجمركية.

 ً ً إلكترونيا  عمل وفقاً في المواقع الجمركية التي تعلي أن تتم اإلجراءات الُمشار إليها سلفا

 لمنظومة نافذة.

 ( 281ة ) ماد

 في حالة طلب صاحب الشأن إتمام إجراءات الصادر خارج الموانئ يتم إتباع اآلتي: 

بضاعة بطلب لمدير جمرك الصادر بالنطاق الجغرافي لمكان ال وكيلهيتقدم صاحب الشأن أو  -أ 

ن جمركي للمعاينة بالموقع قبل ميعاد التصدير بوقت كاف، وفى حالة الموافقة يقوم بتحرير بيا

 ك.م . 46صادر وقيده بدفتر 

يقوم مدير جمرك الصادر بتشكيل لجنة من )مأمور تعريفة ـ مأمور حركة( تحت إشراف  -ب 

 لحركة لالنتقال للموقع بعد تحصيل عوائد االنتقال المستحقة. رئيس قسم ا

تقوم اللجنة الجمركية بحصر العدد والتأكد من الكميات ومطابقتها بمراجعة األصناف على  -ج 

الفواتير وبيان العبوة والتأكد من الوزن في حاله األصناف التي تصدر بالوزن والتوقيع 

راج ووضع السيل الجمركى على البضاعة المصدرة بالمطابقة على أصل وصورة إذن اإلف

وتدوين رقم السيل الجمركى على أصل وصورة إذن اإلفراج ، ويسلم أصل إذن إفراج الصادر 

 وتعاد صورة إذن إفراج الصادر إلدارة الحركة. وكيلهلصاحب الشأن أو 

صادر إلى جمرك ال وكيلهترسل الرسالة صحبة مندوب الجمرك أو صاحب الشأن أو  -د 

النهائي وبصحبته أصل بوصلة التوصيل واذن االفراج )صادر( ، وعند وصول الرسالة يقوم 

مأمور المنفذ بمراجعة أرقام السيول ويصرح بدخولها إلى ساحة الشحن، ويجوز فتح عينة 

عشوائية فى أقل الحدود للتأكد من سالمة البضاعة وتتبع باقي اإلجراءات السابقة للصادر، 

 ر الحركة بالتوقيع على البوصلة بتمام الوصول وسالمة البضاعة .ويقوم مأمو
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بعد تمام الشحن يختم اذن افراج الصادر بما يفيد تمام الشحن ويرسل لجمرك االرسال  -هـ 

 لتسديد قيوداته واتخاذ إجراءات رد الضرائب والرسوم فى حالة طلب ذلك .

م قبل السماح بإتمام الشحن من تسليوفى جميع األحوال يتأكد مدير جمرك الصادر المختص 

ر الهيئة النموذج االحصائى لفرع الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، ويتم إخطا

فع عن بالمشحون الفعلى من واقع إذن الشحن الموقع عليه من قائد وسيلة النقل فى حالة اختال

 البيان الوارد بالنوذج االحصائى .

 ( 282مادة ) 

ن يتم أمراعاة أحكام المادة السابقة يسمح بإعادة تصدير البضائع السابق استيرادها على مع 

وم أو مطابقتها علي مستندات الورود والتأكد من عينيتها فى حالة طلب استرداد ضرائب أو رس

 ضمانات مقدمة بقيمتها.

 ( 283مادة ) 

ا عند مكن من التحقق من عينيتهتتم معاينة  وتوصيف البضائع المصدرة بصفة مؤقتة توصيفاً ي

لمصدرة اإعادة استيرادها مع  عينات قانونية أو كتالوجات أو أي بيانات تفصيلية عن البضائع 

ميناء  أو وضع عالمات مميزة عند االقتضاء سواء أكان االستيراد من ميناء التصدير أم من أي

 آخر.

 ( 284مادة ) 

 .ية تقبل البضائع الواردة أو الصادرة عن طريق البريد وفقاً لالتفاقيات البريدية الدول

 

 ( 285مادة ) 

 يجوز استيراد البضائع فى اإلرساليات أوالطرود البريدية تحت جميع األنظمة الجمركية

 واإلعفاءات، ويتم اإلفراج عنها وفقا لإلجراءات اآلتية:

ارك كية إلى جمالطرود البريدية للمختصين بالبريد لنقلها من الدوائر الجمريقوم الناقل بتسليم  -أ

 البريد تحت المالحظة الجمركية .

لجمركية يقوم المختصون بالبريد بفرز اإلرساليات والطرود البريدية يوميا تحت المالحظة ا -ب

 وتصنيفها وقيدها بالحاسب االلي أو بالدفاتر .

وفى حضور مندوب البريد فور تقديم الهيئة بيانات الطرود تقوم اللجنة الجمركية  -ج

 واإلرساليات بإثبات الحالة الظاهرية للطرود ومعاينتهاوتثمينها مع مراعاة اآلتى :

إثبات نتيجة المعاينة وتحديد البند الجمركى والقيمة والضرائب والرسوم المستحقة على  -1

 النموذج البريدي .
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فى حالة وجود نقص أو زيادة أو اختالف فى مشمول الطرود  تحرير محضر إثبات حالة -2

 عما هو موضح باإلقرار على النموذج البريدي أو المستندات المرفقة بالطرود .

 استيفاء موافقات الجهات الرقابية واألمنية إن وجدت . -3

 أوتحرير نماذج جمركية بدال من النماذج البريدية فى حالة طلب اإلفراج عن الطرود  -4

رية أو االرساليات البريدية تحت أى من النظم الخاصة أو اإلعفاءات أو كانت تمثل كميات تجا

 . تزيد على القيمة المحددة بالئحة القواعد المنفذة الحكام قانون االستيراد والتصدير

عن هذه  اعتماد النموذج البريدى من رئيس قسم التعريفة ويعد ذلك بمثابة االفراج الجمركى -5

 0لطرود ا

 يرسل البريد نموذج مجمع عن اإلرساليات أو الطرود التى تم تسليم مشمولها ألصحاب -د

 الشأن لقيده بالحاسب اآللي أو بالدفاتر لحفظها بإدارة حفظ البيانات .

 دفتر قيد تقوم حسابات جمرك طرود البريد بتقفيل قيودات طرود البريد في اإلدراج اآللي أو -هـ

 ية برقم القسيمة.الطرود البريد

 

 

 ( 286مادة  )

طرد  يتولى جمرك طرود البريد تحديد الضريبة الجمركية على أن يتم تحرير نموذج بريدي لكل

لنسبة على حده، وال يجوز تجميع الطرود فى نموذج أو بيان جمركي واحد لذات المتعامل أو با

 للمستندات والخطابات.

 ( 287مادة ) 

في حالة تظلم صاحب الشأن من الضرائب والرسوم المستحقة على الطرود واالرساليات 

ائب البريدية وامتناعه عن استالمها ، يشكل مدير الجمرك لجنة إلعادة النظر فى هذه الضر

ا لفرعى،فاذوالرسوم ، وذلك بعد نقل الطرد البريدي إلى المركز الرئيسي اذا كان بمكتب البريد ا

نة الى تخفيض الضرائب والرسوم المستحقة يخطر البريد بالضرائب والرسوم انتهت اللج

المستحقة بعد تعديلها ، وفي حالة رفض التظلم يتم إخطار صاحب الشأن بقرار الرفض 

م ر أو تسليواألسباب التى يقوم عليها . فإذا رفض استالم الطرد يتعين على البريد إعادة التصدي

 تالمه . مهمل فى حالة التنازل عنه أو انقضاء المدة القانونية السالطرد للجمارك إلحالته لل

 ( 288مادة  ) 

 منها عن  يحظر إدخال النقد المصري واالجنبى  واالوراق القابلة للتداول لحاملها او اخراج اى

 طريق الرسائل أو الطرود البريدية .
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 ( 289مادة ) 

 م المستحقة على الطرود البريدية إلىالبريد توريد الضرائب والرسووشركات على مكاتب 

 .وشركات البريدالجمرك طبقاً لالتفاق المبرم بين المصلحة  والهيئة القومية للبريد 

 ( 290مادة ) 

فقاً يجوز تصدير البضائع فى طرود بريدية أو إرساليات تحت كافة األنظمة الجمركية،وذلك و

 لما يأتى : 

لطرود بة بنموذج البريد الجمركي عن اإلرساليــات أو اأن يسجل الراسل البيانات المطلو -أ

 البريدية ، وبحسب األحوال .

ة علي عرض اإلرساليات والطرود البريديوشركات البريد أن تتولي الهيئة القومية للبريد  -ب

تها،و الجمرك المختص لمعاينتها وتحديد الجهات الرقابية واألمنية التى يجب استيفاء موافق

وز الرسوم فى حالة استحقاقها وإتمام إجراءات التصدير وذلك كله بشرط عدم تجاالضرائب و

ً لالئحة القواعد الم  ة لقانوننفذالحدود القصوي لقيمة اإلرساليات والطرود الغير تجارية وفقا

 .االستيراد والتصدير

ساليات تحرير نماذج جمركية بدال من النماذج البريدية فى حالة اذا كانت الطرود او االر -ج

لواردة يراعى االلتزام بجميع القواعد التصديرية والرقابية اوالبريدية تمثل كميات تجارية 

 بالئحة القواعد المنفذة الحكام قانون االستيراد والتصدير .

ا فى اإلرساليات أو الطرود التى رفض المرسل إليه استالمهويجوز بناء علي طلب المرسل رد 

 الخارج أو ارتدت لعدم االستدالل علي عنوانه وذلك بعد التأكد من عدم فتحها.

ة وللمصلحة الحق فى إحالة الطرود المرتدة التى تقاعس أصحابها عن استالمها خالل أربع

 ا إلى المهمل .أشهر من تاريخ وصولها بعد التأكد من إخطارهم بإحالته

 ( 291مادة ) 

 :التيةوجوى ( استيفاء المستندات ابنظام البوالص المجمعة ) وارد وصادر بحرى  لعملليشترط 

 او يكتفى التخليص الجمركيرخصه او على دورة التخليص الجمركى شهاده الحصول  (1)

لبوالص لنظام ا قومي للتدريب الجمركيالمعهد البالحصول على الدورة التثقيفية التى يعدها 

  المجمعة .

 السجل التجارى موضحاً به نشاط النقل الدولى .  (2)

نشاط  أصل البطاقة الضريبيه المميكنة والوثيقه المستخرجه من الحاسب االلى  موضحا بها  (3)

الصادر من مصلحه الضرائب  2018لسنه   17النقل الدولى طبقا للكتاب الدورى رقم  

 المصريه .
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 شهادة تسجيل الضريبة على القيمة المضافة .  (4)

لنقل ( او شعبة خدمات اEIFFlAالشهادة الصادرة من شعبة خدمات النقل الدولى بالقاهرة ) (5)

( مرفقا بها  كتاب شعبه خدمات النقل الدولى EIFFAالدولى المصرية باالسكندرية )

 اد عضوية الشركة فىواللوجستيات معتمد بخاتم الغرفة التجارية المختصة بخصوص اعتم

 شعبة خدمات النقل الدولى .

ين بالمتعوامل مع مراعاة التسوجيل, مايفيد القيد بسجل المتعاملين مع الجمارك عند التجديد       (6)
 عند التطبيق بعد إصدار المنشور .  الجمارك مع 

 عقد تأسيس الشركة او صحيفة الشركات موضحاً بها نشاط النقل الدولى . (7)
لويهم لودى شركة بالتأمينات االجتماعية موضحاً بها أسوماء العواملين الموؤمن عمستند قيد ال (8)

 الشركه .
ظووام جنيوه ) فقووط ثالثووون الوف جنيووه الغيور( لتطبيووق ن30000تقوديم ضوومان موالى بمبلووغ   -(  أ 9) 

 الوارد والصادر البحرى .
يوق جنيوه ) فقوط عشورون الوف جنيوه الغيور ( لتطب 20000تقديم ضمان موالى بمبلوغ  -ب         

 نظام الوارد والصادر الجوى .
ق جنيووه ) فقووط خمسووون الووف جنيووه الغيوور( لتطبيوو 50000تقووديم ضوومان مووالى بمبلووغ   -ج        

 نظام الوارد والصادر البحرى والجوى.
مدير عام جمارك المنطقوة  / بأسم المصلحةعلى ان يكون خطاب الضمان صادر لصالح 

الشوومالية والغربيووه سووارى لموودة ثووالث سوونوات  ويجوودد لضـووـمان تطبيووق نظووام البوووالص 
 المجمعة ومرفق به كتاب تعزيز بصحه صدور خطاب الضمان من البنك.

الختوام ندات البووالص المجمعوة وانماذج توقيعات الساده الذين لهم حق التوقيع علوى مسوت  (10)
من )مصدق عليها مون البنوك بصوحه التوقيوع ( علوى ان يكونووا مون الموؤ المعتمدة للشركة

 عليهم لدى الشركه .
اقورار مون الشوركة بأنهووا ليسوت وكيول مالحوى الى خووط مون الخطووط المالحيوة المنتظمووه  (11)

 . مهورية مصر العربيةداخل ج
اجووه موون عبووارات وغيووره بالمنافيسووتو االصوولى تعهوود صووادر موون الشووركة بمووا يجووب ادر (12)

 الجمركيوة لوسيله النقل وذلك وفقاً للنموذج المعود بواالدارة العاموه للسياسوات واالجوراءات
 )مصدق عليه من البنك بصحه توقيع ( .

ن موان يكون المتقدم لتطبيق او تجديد منشور البوالص المجمعة صواحب الشوركة او احود  (13)
ن صواحب الشوركة مون العوواملين بهوا وموؤمن عليوه بالشووركة المؤسسوين بهوا او منودوب عوو

بموجووب تفووويض بنكووى كتووابى صووادر عوون الشووركة او وكالووه موون صوواحب الشووأن مؤثقووة 
 بالشهر العقارى .

 ( 292مادة ) 

 حرى  :يتعين اتباع االجراءات اآلتية للرسائل الواردة فى حاويات مشتركة بنظام الوارد الب

         -مجمعة العبارة التالية :ان يرد قرين كل بوليصة  (1)

PACKAGES CONSOLIDATED CARGO SHIPPED IN CONTAINER TO 

BE  DISTRIBUTED TO FINAL RECIVERS BY   ) اسم الشركة (   
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تلتزم الشركات بتقديم صور البوالص الفرعية رفق كشف تفصيلى عن الرسائل  

وائم المنافيستو المركزى الرفاقها بقالواردة مشمول البوليصة المجمعة الى ادارة 

 0الشحن االصليه المقدمة من التوكيل المالحى المختص 

لبووووالص يصووورح للشوووركات اصووودار اذون التسوووليم الفرعيوووة المطابقوووة لصوووور ا   –أ  (2)
 0على ان يوضح رقم اذن التسليم الكلى على كل منها المرافقة لقوائم الشحن 

ويجوز للشوركات طلوب اجوراء بعوض التعوديالت المقبولوة جمركيواً علوى بيانوات   -ب 

                                                                                                 بأحكام هذه الالئحة.قوائم الشحن وفقاً للقواعد والتعليمات السارية 

أو ويوووووات المشوووووتركة بالمخوووووازن بمينووووواء الوصوووووول يوووووتم تفريوووووغ مشووووومول الحا (4)

 المستودعات الجمركيه المرخص لهوا بتخوزين البووالص المجمعوه خوارج المينواءب

 0مع مراعاة البضائع الخاضعة للتخزين بالمخازن النوعية 

 (    يتعين على كل من الشركات والتوكيالت المالحية مراعاة إسوتيفاء محضور فوض5)

 0والوكيل والشركة الخازنه  المصلحةاالختام بتوقيع ممثلى 

م المنظمة لتحصيل الضرائب والرسو وهذه الالئحة االحوال تطبق أحكام القانون جميعوفى 

الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم والغرامات حسب الحالة وتسأل الشركة فى حال 

يفاء واست ثبوت مسئوليتها عن العجز الكلى او الجزئى بصفة نهائية وكذا الغرامات المستحقة

 .القواعد اإلستيرادية

م بتقووديوكالئهووم ب البوووالص الفرعيووة او موون يراعووى انهوواء االجووراءات الجمركيووة بمعرفووة اصووحاو

 ة بهذه الالئحة.واستيفاء احكام االفراج المقرر اقرار جـمركى لكل رسالة على حده

 ً ً إلكترونيا  عمل وفقاً تفي المواقع الجمركية التي  علي أن تتم اإلجراءات الُمشار إليها سلفا

 لمنظومة نافذة.

 ( 293مادة ) 

 المصدرة فى حاويات مشتركة الى الخارج بنظام الصادر البحرىيتبع بشأن الرسائل  

 -االجراءات االتية  :

 0أصدار أذن شحن فرعى لكل اقرار صادر جمركى موضحاً به أذن الشحن الكلى  (1)

 0(      تقديم اقرار جمركى صادر لكل رسالة على حدة بأسم صاحب الشأن اآلصلى 2)

 الفرعية فى حاويات مشتركة داخل الدائرة الجمركية.يتم تجميع مشمول االذون  (3)

 ً ً إلكترونيا  عمل وفقاً تفي المواقع الجمركية التي  علي أن تتم اإلجراءات الُمشار إليها سلفا

 لمنظومة نافذة.

 ( 294مادة ) 
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 -تتيع االجراءات الجمركية االتية للرسائل الواردة عن طريق الموانى الجوية : 

 -بوليصة مجمعة العبارة التالية :أن يرد قرين كل  (1)

PACKAGES CONSOLIDATED CARGO SHIPPED IN PLANES TO BE 

DISTRIBUTED TO FINAL RECEIVERS BY ) اسم الشركة ( 

يتعين على الشركات تقديم كشف تفصيلى يرفق بقوائم الشحن معتمد من الشركة وخط  (2)

 –ه عنوان –اسم المرسل اليه  –ن أسم الشاح –الطيران الجوى موضحاً به ) رقم البوليصة 

 0الوزن (  –االرقام  –الماركات  –صفة الطرود  –عدد الطرود 

ة كما تلتزم الشركات بتقديم صور البوالص الفرعية مشمول البوليصة المجمعة الى إدار

 غرامةالالمنافيستو بالميناء الجوى وفى حاله االخالل بهذا الشرط يفرض على الشركة 

ً المقررة   ون. للقانطبقا

افقووة     يصوورح للشووركات بأصوودار اذون التسووليم الفرعيووة المطابقووة لصووور البوووالص المر  -أ (  3) 
 0لقوائم الشحن على ان يوضح رقم اذن التسليم الكلى على كل منها 

يجوز للشركات اجراء بعض التعوديالت المقبولوة جمركيواً علوى بيانوات قووائم الشوحن   -ب  

 بأحكام هذه الالئحة.وفقاً للقواعد الواردة 

وكالئهووم يراعووى انهوواء االجووراءات الجمركيووة بمعرفووة اصووحاب البوووالص الفرعيووة او موون  (4)

 .لالئحةبهذه ااج المقررة بتقديم اقرار جـمركى لكل رسالة على حده واستيفاء احكام االفر

الضرائب والرسوم الجمركية االحوال تطبق أحكام القانون المنظمة لتحصيل  جميعوفى 

من الضرائب والرسوم والغرامات حسب الحالة وتسأل الشركة فى حال ثبوت وغيرها 

لقواعد اواستيفاء  مسئوليتها عن العجز الكلى او الجزئى بصفة نهائية وكذا الغرامات المستحقة

 .اإلستيرادية

 ً ً إلكترونيا  عمل وفقاً تفي المواقع الجمركية التي  علي أن تتم اإلجراءات الُمشار إليها سلفا

 لمنظومة نافذة.

 ( 295مادة ) 

 -:تتبع االجراءات الجمركية االتية  للرسائل المصدرة للخارج عن طريق الموانى الجوية  

 0رقم أذن الشحن الكلى أن يتم اصدار اذن شحن فرعى موضح عليه  (1)

 0 وكيلهان تتم اجراءات الصادر بمعرفة صاحب الشان أو  (2)

 0ان يتم تجميع مشمول االذون الفرعية داخل الدائرة الجمركية  (3)

 ( 296مادة ) 

لعامه أوالخاصة يسمح بنقل الحاويات المشتركة من ميناء الوصول الى االيداعات ا      

 بالشروط اآلتيه :
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 .اص م أو الخ) أ ( أن ترد البوليصة الكلية موضحاً بها جهه الوصول النهائية االيداع العا       

ية )ب(  ان يرد بجميع البوالص الفرعية الخاصة بالبوليصه الكليه جهه الوصول النهائ

                         .نفس االيداع

 0) ج ( موافقة المنافستو المركزى المختص       

 ( 297ة ) ماد

 للعمل بنظام البوالص المجمعة  : يراعى الضوابط االتيه      

 .  ضرورة تحديد الوجهة النهائية بالبوليصة الكلية والبوالص الفرعية بشكل واضح (1)

ه بالنسبه للشحنات الواردة بالنظام البحرى فإنه فى حاله ورود البوليصة الكلي (2)

 واحد فال يطبق بشأنها نظام البوالصمتضمنه البوالص الفرعيه كلها بأسم عميل 

المجمعة .واليسرى هذا على شحنات النظام الجوى )وارد، صادر( وذلك نظرا 

 لطبيعه الشحن الجوى وظروف عمل هذه الشركات .

عند أحتواء البوليصة الكلية على بوليصة كلية أخرى يتعين أن يكون أصحاب  (3)

م منشورات أجراءات بتطبيق نظا البوالص الكلية المرفقة من الشركات الصادر لها

 البوالص المجمعة مع مراعاه أستيفاء باقى االحكام االخرى المنصوص عليها. 

تقديم ليتعين تقديم البوالص الفرعية مشمول البوليصه الكلية خالل المدة القانونية  (4)

طبيق وبعد هذا التاريخ يتم ت وهذه الالئحة القانونقائمة الشحن والمنصوص عليها ب

 .  بالقانونرامات المنصوص عليها الغ

 أو الخاصة المشتركه الى احد االيداعات العامه اتنقل الحاوي يطبق في شأن (5)

 ( من هذه الالئحة.296األحكام الواردة بالمادة ) , المرخص بها جمركيا

قية تفااالن ميراعى تقدير القيمة وفقاً لقواعد التقييم الجمركى بالمادة السابعة  على أن

 وذلك بغرض تحديد الضمانات ألغراض النقل . جارةالعامة للتعريفات والت

هة لها عدم السماح بنقل الحاويات المشتركة والمشتملة على المتفجرات والمواد الشبي (6)

لتخزين لوالمواد القابلة لاللتهاب والمواد الخطرة والواردة بنظام البوالص المجمعة 

 خارج الميناء .

مع اخطار االدارة المركزية للسياسات  القانونوفى جميع االحوال تطبق أحكام  (7)

ص واالجراءات الجمركية فى حالة تكرار المخالفات للنظر فى الغاء المنشور الخا

 بالشركة .

 

 



 

147 

 نسخة مراجعة وإستيفاء المالحظات الواردة من القطاع الحكومي ومجتمع األعمال

 2021مايو   25
 

 

 الباب السابع

 التظلمات وتسوية المنازعات الجمركية

 (  298مادة )  

 يجوز لصاحب الشأن التظلم من قرار الجمرك المختص بتحديد البند الخاص بصنف البضاعة 

ى فت العامة أو منشئها أو قيمتها ، أمام لجان التظلمات التى تنشأ فى كل إدارة مركزية واإلدارا

 المناطق النائية  و بقرار يصدر من رئيس المصلحة  .

ضوية ن بالمصلحة بدرجة مدير عام على األقل ، وعوتشكل لجان التظلمات برئاسة أحد العاملي

ر اثنين من موظفى المصلحة ، ممن لم يشتركوا فى إصدار القرار محل التظلم ، ويجوز حضو

 صاحب الشأن أو من يمثله  أمام تلك اللجان .

 يلها قراروتنشأ فى كل إدارة مركزية أو إدارة عامة فى المناطق النائية أمانة فنية يصدر بتشك

اد ن رئيس االدارة المركزية  تتولى تلقى التظلمات واستيفاء السجالت الخاصة بها وإعدم

 الدراسات الفنية الوافية على وجه السرعة .

نيه عن جوعلى األمانة الفنية للجان التظلمات بعد تحصيل مقابل نفقات التظلم بواقع خمسمائة 

ائية و مديرو العموم فى المناطق النكل بيان جمركى أن تعرض على رئيس االدارة المركزية أ

تالوجات كالتظلم والمستندات المرفقة والبيان الجمركى والدراسة الفنية   وعينات قانونية أو 

 أصلية لالصناف محل التظلم وموقع عليها من موظف الجمرك المختص بالبيان وصاحب الشأن

 اجتماعها .أو من يمثله ليتولى تحديد اللجنة التى تنظر التظلم وميعاد 

 (  299مادة )  

 تنظر التظلمات التى تحال إلى لجان التظلمات المختصة وفقاً لإلجراءات اآلتية :

رأ عديالت تطت)أ( تتولى األمانة الفنية للجنة إخطار أعضاء اللجنة بميعاد ومكان اجتماعها وبأية 

 على هذا الميعاد .

 تتولى فحص موضوع التظلم وتوضع تحت)ب( تجتمع اللجنة فى الميعاد والمكان المحددين و

و ألقانونية اتصرفها األوراق والمستندات المقدمة والدراسة الفنية التى أجرتها اللجنة والعينات 

 الكتالوجات .

و )ج( تضم أى مستندات أو وجهات نظر جديدة لم تكن مبداة قبل ذلك يرى الجمرك المختص أ

بل اجتماع قبعد تقديمها إلى األمانة الفنية المختصة صاحب الشأن أو من يمثله ضمها إلى التظلم 

 اللجنة بوقت كاف .



 

148 

 نسخة مراجعة وإستيفاء المالحظات الواردة من القطاع الحكومي ومجتمع األعمال

 2021مايو   25
 

خ تقديم )د( تفصل اللجنة فى التظلم بقرار مسبب بأغلبية اآلراء خالل سبعة أيام عمل من تاري

 الطلب .

 

 ( 300مادة )   

جنة لتتولى األمانة الفنية إخطار كل من الجمرك المختص وصاحب الشأن أو من يمثله بقرار  

خطاره إالتظلمات ، وفى حالة قبول صاحب الشأن أو من يمثله قرار اللجنة خالل سبعة أيام من 

وقع اللجنة ي به حررت األمانة الفنية محضراً بذلك وتلتزم المصلحة بتنفيذه ،  فاذا لم يقبل قرار

 بعدم الموافقة عليه ، ويرفق القرار بالبيان الجمركى محل التظلم. 

 (  301مادة  )  

يجوز لرئيس االدارة المركزية المختص قبول طلب اإلفراج عن البضاعة محل التظلم بعد 

تحصيل الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم  ويكون أداء الضرائب والرسوم 

ما أزع عليها والمبالغ المنصوص عليها في الفقرة السابقة بصفة قطعية بالنسبة للمبالغ الغير متنا

 . التظلممحل النزاع فيتم سدادها علي سبيل األمانة لحين الفصل في  الفروق

 وتحدد مكافآت أعضاء لجان التظلمات واألمانات الفنية بقرار من رئيس المصلحة . 

 ( 302مادة ) 

 وطلب القانونإذا استمر النزاع بين المصلحة وصاحب الشأن فى الحاالت المنصوص عليها ب

لته صاحب الشأن أو من يمثله خالل سبعة أيام عمل من تاريخ رفضه قرار لجنة التظلمات إحا

ية أو النائ إلى التحكيم ووافق رئيس االدارة المركزية المختص أو المدير العام فى المناطق

م يتم عرض النزاع على إحدى هيئات التحكيم بعد سداد نفقات التحكيرئيس القطاع المختص 

 .بصفة أمانةجنيها  2000قع بوا

 ( 303مادة ) 

وز , ومع ذلك يج المصلحةال يجوز التحكيم إال بالنسبة للبضائع التي ال تزال تحت رقابة 

ً أن يطلب سحب البضاعة من الدائرة الجمركية بعد  خذ ألصاحب البضاعة أو من يمثله قانونا

لضرائب اوأداء الضرائب الجمركية وغيرها من  أو الكتالوجات منها العينات القانونية الالزمة

لي جميع إوالرسوم الملحقة بها ونفقات التحكيم المنصوص عليها في المـادة السابقة باإلضافـة 

 المبالغ األخرى المستحقة قانونا.

 ويكون أداء الضرائب والرسوم والمبالغ المنصوص عليها في الفقرة السابقة بصفة قطعية

ن ألمانة لحياالغير متنازع عليها أما الفروق محل النزاع فيتم سدادها علي سبيل بالنسبة للمبالغ 

 الفصل في التحكيم .

 ( 304مادة ) 
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قانوناً  تتولى األمانة الفنية للجنة التظلمات المختصة إثبات طلب صاحب البضائع أو من يمثله

عليهما  المعد لذلك ويوقعبإحالة النزاع إلي التحكيم في محضــر من صــورتين علي النمــوذج 

 من الطالب مع تسليمه صورة من المحضر.

عة وترفق المستندات الالزمة لنظر التحكيم ومذكرة وافية يعدها الجمرك المختص عن الواق

 وغيرها من المستندات األخرى علي أن تثبت كل هذه المستندات بالمحضر.

المشار إليه وبحضور صاحب  وعلي مدير الجمرك بمجرد إثبات طلب التحكيم في المحضر

ليها عند إالبضاعة أو من يمثله قانوناً أن يأخذ عينة مزدوجة من البضائع محل التحكيم للرجوع 

ا كل التحليل أو فحص البضائع وتوضع هذه العينات في أحراز تختم بخاتم الجمرك ويوقع عليه

 ك في المحضر المشارمن موظف الجمرك وصاحب البضائع أو من يمثله قانوناً ويثبت كل ذل

 إليه.

تحكيم أما البضائع التي يتعذر أخذ عينات منها وال يقتضي األمر عرضها بذاتها على هيئة ال

 فيكتفى بأن يقدم عنها كتالوج أصلى ومذكرة وصفية وافية يرفقان بالمحضر .

ي خالل فويتم إحالة كافة هذه المستندات والعينات إلي األمانة الفنية للتحكيم لتحديد جلسة 

 أسبوعين عمل من تاريخ تقديم طلب التحكيم .

 ( 305مادة )  

ركزية تنظر المنازعات المشار إليها على وجه االستعجال هيئات تحكيم تشكل فى االدارات الم

 الجمركية  على النحو اآلتى :

 )أ( تشكل هيئة تحكيم أو أكثر فى كل إدارة مركزية لنظر طلبات التحكيم برئاسة أعضاء

قوق ساتذة من كليات الحاألالجهات أو الهيئات القضائية بدرجة مستشار على األقل أو أحد 

ية المقيدين فى جدول التحكيم بوزارة العدل ، ويصدر بتعيينه قرار من وزير العدل  وعضو

 ، ومحكم يختاره صاحب الشأن ، وتتولي األمانة رئيس المصلحةة يختاره محكم عن المصلح

 ب اإلحالةالفنية للتحكيم إخطارالهيئة  بتاريخ انعقادها خالل أسبوعين عمل من تاريخ تقديم طل

انعقاد  للتحكيم إليها فإن امتنع صاحب الشأن عن تعيين محكم عنه أو لم يحضر محكمه في ميعاد

احب الشأن صعدوالً عن طلب التحكيم وال ترد إليه أمانته ، وذلك ما لم يتقدم الهيئة  يعـد ذلك 

وعلي   ،لتجديد طلبه فى ميعاد غايته أسبوع من ذلك التاريخ إلعادة طرح النزاع أمام الهيئة 

فـإذا تغيب  ،األمانة الفنية للتحكيم تحديد أقرب جلسة علي أن يوقع طالب التحكيم عليها بالعلـم 

له  ة ال يجوزور فى المرة الثانية أعتبر ذلك عدوالً نهائياً عن التحكيم ، وفى هذه الحالعن الحض

 المطالبة باسترداد نفقات التحكيم .

مين على )ب( تصدر هيئة التحكيم قرارها بأغلبية اآلراء بعد االستماع إلى الدفاع عن المحتك 

ة رار الهيئمل نفقات التحكيم ، ويكون قأن يكون القرار مسبباً، ويشتمل القرار على بيان من يتح

م ون التحكينهائياً ملزما للطرفين غير قابل للطعن فيه ، إال فى األحوال المنصوص عليها فى قان

 .1994لسنة  27فى المواد المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 

 (  306مادة )  
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ا بقرار دوائر اختصاصهالسابقة ومراكزها ويحدد عدد هيئات التحكيم  المشار إليها في المادة 

ئة أو ، كما يصدر قرار من رئيس المصلحة أو من يفوضه بتشكيل أمانة فنية لكل هيمن الوزير 

ساك أكثر من هيئات التحكيم من بين العاملين بالمصلحة تتولي شئون التحكيم اإلدارية وإم

 قة بالموضوع  .السجالت الخاصة بها وإستيفاء الدراسات والبحوث المتعل

ئيس وعلي األمانة الفنية لهيئات التحكيم بعد تحصيل مقابل نفقات التحكيم أن تعرض علي ر

ي تنظر االدارة المركزية المختص صورة المحضر والمستندات المرفقة ليتولى تحديد الهيئة الت

 التحكيم وميعاد اجتماعها علي أن يكون ذلك في المقر المخصص للتحكيم  .

 (  307 مادة ) 

 تنظر هيئات التحكيم  المنازعات التي تحال إليها وفقاً لإلجراءات اآلتية:

عد بالت تطرأ )أ( تتولي األمانة الفنية للهيئة إخطار أعضائها بميعاد ومكان اجتماعها وبأية تعدي

ليه عذلك قبل الميعاد المحدد بأسبوع ، ما لم يطلب صاحب الشأن غير ذلك وذلك بكتاب موصي 

يفيد  إخطار كتابي عن طريق الفاكس أو أى وسيلة الكترونية مع التوقيع من كل محكم بماأو ب

 العلم   .

ت )ب( تجتمع الهيئة  في الميعاد والمكان المحددين وتتولي فحص موضوع النزاع وتوضع تح

نية اعينة الثتصرفها األوراق والمستندات المقدمة وكذلك إحدي العينتين أو الكتالوجات مع بقاء ال

 بالجمرك للرجوع إليها عند الحاجة .

مثل )ج( تضم أي مستندات أو وجهات نظر جديدة لم تكن مبداة في المحضر أو مرفقة به يري م

وقت اللجنة ب أحد الطرفين ضمها إلي التحكيم بعد تقديمها إلي األمانة الفنية المختصة قبل إجتماع

 كاف .

 (  308مادة )  

له طار كل من رئيس اإلدارة المركزية وصاحب البضاعة أو من يمثتتولي األمانة الفنية إخ

 .بالبريد اإللكترونيأو  قانوناً بقرار التحكيم كتابة

هيئة  رار الو علي رئيس اإلدارة المركزية إخطار الجمرك الموجود به البضاعة محل النزاع بق

 . التخاذ الالزم فوراً 

 ( 309مادة )   

 من يمثلهما إبداء دفاعهما أمام  هيئات التحكيم .للمصلحة  وصاحب الشأن أو 

 ( 310مادة )   

 تحدد مكافآت أعضاء هيئات التحكيم على النحو اآلتي :

 جنيها عن كل بيان جمركى . 400مكافآت رئيس الهيئة  -1
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 جنيها عن كل بيان جمركى. 300 المصلحةمكافآت محكم  -2

 من رئيس المصلحة .وتوزع باقي حصيلة نفقات التحكيم بقرار يصدر 

 ( 311مادة )   

 عند مطالبتها لصاحب المصلحةإجراء التحكيم على البضائع التي ليست تحت رقابة  ويجوز

 الشأن بفروق ضرائب ورسوم جمركية في الحاالت وبالشروط اآلتية :

 )أ( إذا كانت البضائع بحالتها عند الورود ولم يجر عليها أي تغيير .

رة وبيان العبوة موضح بهما توصيف كامل للبضاعة وتمت المطابقة )ب( إذا كانت الفاتو

 الجمركية عليهما .

 .رفقاتهما ورد بالبيان الجمركي وم)ج( إذا كان لدى صاحب الشأن كتالوجات تتفق بأرقامها مع 
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 الباب الثامن

 إجراءات بيع البضائع

 ( 312مادة )  

ن المصلحة نتيجة تصالح أو مصادرة أو تنازل خالل شهر ميتم بيع البضائع التى آلت إلى 

 التصالح أو المصادرة أو التنازل .

عها بعد أما البضائع المودعة داخل المستودعات الجمركية والمخازن الجمركية المؤقتة فيتم بي

صى مضى شهر من إنتهاء مدة بقائها داخل تلك المستودعات والمخازن بعد اخطارهم بكتاب مو

ذا ه، ويسرى  بالبريد اإللكترونيبعلم الوصول أو عن طريق اإلعالن بجهة االدارة أو عليه 

عرف يالحكم على البضائع الموجودة على االرصفة فى الموانئ أو البضائع المتروكة التى لم 

 مالكها .

ا هى تسمح باما البضائع القابلة للتلف او النقصان فال يجوز ابقائها فى الجمرك اال للمدة الت 

فسه نحالتها فاذا لم تسحب خالل هذه المدة يحرر الجمرك محضراً باثبات حالتها وبيعها من 

 دون حاجة إلخطار ذوى الشأن . 

 ( 313مادة )  

مهملة تتولى الهيئة العامة للخدمات الحكومية بيع ما يسند اليها من البضائع والسيارات ال

ً لقانون التعاقدات التى تبوالمصادرة والمتروكة والمتنازل عنها للمصلحة  رمها وذلك طبقا

 والئحته التنفيذية . 2018لسنة  182الجهات العامة   رقم 

قا لذات ويستثنى من ذلك األصناف القابلة للتلف أو النقصان فتتولى المصلحة بيعها مباشرة طب

نقصان   ال القانون والئحته التنفيذية ويتم إيداع صافى حصيلة بيع البضائع القابلة للتلف أو

 والمباعة على ذمة قضية أو نزاع فى حساب األمانات لحين صدور حكم أو قرار نهائى  فى

 شأن هذه البضائع .

 ( 314مادة ) 

ى قيدت على المصلحة  إخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية ببيان  البضائع والسيارات الت

ً من تاريخ القيد ، وفقا لقي لمقررة امتها وفئة التعريفة الجمركية مهمل خالل خمسة عشر يوما

البيع  عليها مضافاً إليها الضرائب والرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم فى تاريخ

ما يمنع ب مع مراعاة حالة البضاعة وما آلت إليها  ، وعلى الهيئة  إتخاذ كافة إجراءات البيع 

 م الهيئة لهذا البيان .حدوث تكدس  بالموانئ وذلك خالل شهر من تاريخ استال

 ( 315مادة ) 
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سس األوتتولى الهيئة العامة للخدمات الحكومية تحديد سعر السوق المحلى للبضائع والسيارات 

لسوق يزيد اوفق النظم والقواعد السارية بالهيئة ،  فإذا كان سعر  التى بنى عليه هذا التحديد 

عر السوق للبيع ، أما إذا كان س يثمناً أساسعن القيمة الواردة من المصلحة  اتخذ هذا السعر 

ه يقل عن القيمة الواردة من المصلحة  تتولى لجنة مشتركة من المصلحة والهيئة بحث أوج

يد لهيئة تحداالخالف لالتفاق على الثمن األساسى للبيع ، فإذا لم تتوصل اللجنة الى اتفاق تتولى 

ً للقيمة السوقية ف ,  يعهابى ضوء ظروف البيع وحالة البضائع وقت الثمن  األساسى للبيع وفقا

ام الهيئة اتمالمصلحة أو تتولي أو النقصان أو األنسياب وبالنسبة للبضائع سريعة التلف 

ً ألعلي سعر أمكن التوصل إليه من خالل  نها , المزايدات التي تمت بشأ إجراءات البيع وفقا

 وذلك كله دون التقيد بالقيمة لألغراض الجمركية.

 (316ادة )  م

ة معتمدة على المصلحة أن تفرج نهائياً عن البضائع والسيارات التى تم بيعها بمجرد تقديم صور

 سليم لجنةمن عقد البيع ثابت به قيام المشترى بسداد قيمة المبيع بالكامل ، ويتولى اجراء الت

قصاها أيم فى مدة مشتركة من المصلحة والهيئة العامة للخدمات الحكومية ، ويجب أن يتم التسل

ايته غأسبوعان من تاريخ اعتماد عقد البيع ، فإذا تقاعس المشترى عن سحب البضائع فى موعد 

 لتعاقداتايوماً وجب على الهيئة إعادة بيع البضائع بالمزاد مرة أخرى وفقاً ألحكام قانون  30

 والئحته التنفيذية . 2018لسنة  182التى تبرمها الجهات العامة  رقم 

 ( 317دة )   ما

ت بيع يستحق  للهيئة العامة للخدمات الحكومية أو المصلحة فى حالة قيام أى منهما باجراءا

 البضائع المنصوص عليها في هذه الالئحة  مقابالً نقدياً على النحو التالى  :

 % من قيمة ثمن البيع بعد رسو المزاد ونفاذه .7) أ ( نسبة 

 لثمن .االمدفوع فى حالة عدم سداد الراسى عليه المزاد لباقى % من قيمة المبلغ 7) ب( نسبة 

% من قيمة البضاعة لألغراض الجمركية يتحملها صاحب الرسالة فى حالة 3) ج ( نسبة 

 التلطيط وقبل اإلعالن عن المزاد اذا طلب ذلك .

 لة% من قيمة البضائع لالغراض الجمركية عند العدول  يتحملها صاحب الرسا7) د ( نسبة 

مة فى حالة اإلعالن عنها وقبل رسو المزاد  واعتماده  من السلطة المختصة بالهيئة العا

 للمبيعات الحكومية  .

الطريق % من قيمة البضاعة لألغراض الجمركية للبضاعة المباعة إذا كان البيع ب2) ه ( نسبة 

 قد .تم بعد التعاالمباشر للجهات الحكومية أو بطريق الممارسة وكان العدول عن البيع قد 

 ( 318مادة ) 

بودع تأمين دخول المزاد بخزينة المصلحة على أن يستكمل باقى ثمن البضائع المباعة بذات 

ً من تاريخ رسو المزاد فإذا لم يستكمل باقى الثمن  الخزينة فى ميعاد غايته خمسة عشر يوما
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ية لقانون التعاقدات التى خالل هذه المدة تتبع اإلجراءات المنصوص عليها بالالئحة التنفيذ

 2018لسنة  182تبرمها الجهات العامة رقم 

 (  319مادة )  

ة اً به نسخعلى الهيئة العامة للخدمات الحكومية تقديم  بيان كامل للمصلحة بأعمال المزاد مرفق

نها فى من كراسة الشروط وعقود البيع ويحدد بهذا البيان البضائع التى تم بيعها وقيمة كل م

تحقاتها د غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ إنتهاء جلسة البيع ، وتؤدى المصلحة للهيئة مسموع

 خالل شهر من تاريخ توريدها .

 ( 320مادة )  

من   ( 69تجري المصلحة  توزيع حصيلة البيع وفقاً لترتيب األسبقية الوارد بنص المادة )  

ت فى وما تالها من ضرائب ورسوم ونفقا إبتداء بنفقات البيع ثم الضريبة الجمركية القانون

 ميعاد غايته شهر من تاريخ سداد كامل الثمن .

 (  321مادة )  

بيع النسبة للبال يجوز بعد رسـو المزاد العلنى واعتماد عقد البيع من السلطة المختصة أو التعاقد 

 المباشر طلب سحب المبيع لتسليمه لمالكه االصلى .

 ( 322مادة )  

إذا طلب صاحب الشأن إستالم بضاعته قبل رسو المزاد  وقام بسداد المصاريف اإلدارية 

ع وتكون للمصلحة وجب عليها إخطار الهيئة العامة للخدمات الحكومية بذلك الستبعادها من البي

 المصاريف اإلدارية وفقاً لما هو مبين بهذه الالئحة . 

 ( 323مادة )  

ً لنص المادة )يجوز للمصلحة أن تتصرف فى ب ( 70ضائع المهمل بمقابل أو بدون مقابل وفقا

 اذا توافرت الشروط اآلتية : القانونمن 

ثالثة  ) أ ( أن يكون قد سبق عرض هذه البضائع للبيع بالمزاد العلنى مرتين على األقل خالل

 أشهر ولم يتم بيعها .  

ض التالية من تاريخ آخر عر)ب(  عدم قيام ذوى الشأن بسحب بضائعهم خالل الثالثة أشهر 

 لبيعها .

و قد سبق إخطار ذوى الشأن أو من يمثلهم بكتاب موصى عليه بعلم الوصول أأن يكون )ج(  

 بما يتضمن ضرورة سحب بضائعهم من الدائرة الجمركية ومضى ثالثين بالبريد اإللكتروني

 .هاالتى لم يعرف أصحابوذلك باستثناء البضائع المتروكة , يوماً من تاريخ هذا اإلخطار 

 ( 324مادة ) 
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لمختص يتولى رئيس االدارة المركزية المختص أو مدير عام اإلدارة العامة للمهمل والبيوع ا

شخاص بالمصلحة عرض البضائع المشار إليها  فى المادة السابقة على الجهات الحكومية أو األ

ى أداء رغبة ق على مقابل التصرف عند إباإلعتبارية العامة أو الجمعيات ذات النفع العامة لالتفا

 منهم فى شرائها .

 (325مادة )  

مقابل بإذا تم االتفاق مع إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة السابقة على التصرف سواء 

 أو بدون مقابل ، يكون ذلك وفقاً لألوضاع واإلجراءات اآلتية :

 التصرف بمقابل . -1

 2018 لسنة 182نون التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة رقم يتم التصرف طبقاً ألحكام قا

 التصرف بدون مقابل بالضوابط التالية : -2

ئة ، )أ( يقدم طلب من الجهة معتمد من)الوزير المختص أو من يفوضه ، المحافظ ، رئيس الهي

 رئيس الجهة اإلدارية المشرفة على الجمعيات ذات النفع العام (

لك بناء ذ)ب( قبول رئيس المصلحة الطلب المشار إليه فيما عدا السيارات بجميع أنواعها فيكون 

 .الوزيرعلى موافقة 

بعد و)ج( يتم تسليم هذه البضائع من األماكن المتواجدة بها على حساب الجهة مقدمة الطلب 

 سداد ما عليها من مصاريف ونفقات تخزين .

 (  326مادة )   

ل منها كلمصلحة  التنازل بدون مقابل عن األصناف التالية للجهات المبينة قرين يجوز لرئيس ا

 ، وذلك فيما عدا السيارات بجميع أنواعها فيكون ذلك بناء على موافقة الوزير :

 ) أ ( وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية :

 األسلحة والذخائر وأجهزة وأدوات التصنت والتجسس  والمراقبة والطائرات .  -

 وزارة البحث العلمى : -المستشفيات الجامعية  –) ب ( وزارة الصحة 

 األدوية واألجهزة الطبية . -

 ) ج ( وزارة التضامن االجتماعى أو جمعية الهالل األحمر  :

 األقمشة ومصنوعاتها والمصنوعات الجلدية . -

 )د ( وزارة الثقافة أو وزارتى التعليم والتعليم العالى :

 والحوامل المسجلة مرئية أو مسموعة .الكتب والمجالت  -
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 ) و ( الجهات الحكومية المتخصصة :

 الكيماويات والمبيدات واألسمدة . -

 ) ه ( وزارة المالية ومصالحها أو وزارتى الدفاع والداخلية :

 األثاث والسيارات . -

 ( 327مادة ) 

ولة ملكيتها للد يترتب على التصرف فى البضائع التى تخلى عنها أصحابها بقصد التنازل عن

 ل أو بدونللجهات الحكومية أو األشخاص االعتبارية العامة أو الجمعيات ذات النفع العام بمقاب

 مقابل اإلعفاء من الضريبة الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والضرائب والرسوم

 وص عليهاالمنص والمبالغ األخرى المقررة للخزانة العامة وكذا االعفاء من القيود االستيرادية

 فى القوانين والقرارات الخاصة باالستيراد .

ة لنقل وفى جميع األحوال تتحمل الجهات المتصرف لها بالنفقات الفعلية التى تكبدتها المصلح

 ملكية األصناف المتصرف فيها إلى تلك الجهات .

 ( 328مادة ) 

 . بالبايراعى إستيفاء القواعد الرقابية قبل التصرف فى البضائع على النحو الوارد بهذا 

 (329مادة )  

حاويات تودع المصاريف المستحقة للمصلحة نظير القيام بمهام إجراءات بيع البضائع ورواكد ال

وع أى ن، وكذا توزيع حصيلة البيع من نفقات البيع والمصروفات التى انفقتها المصلحة من 

كانت فى حساب خاص لوحدة متابعة المهمل لتكون مخصصات مالية الزمة للجهات المعنية 

 للتصرف فى حاويات ورواكد المهمل وتحديثها وإثابة العاملين بها والجهات المعاونة .
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 الباب التاسع

 الجرائم والعقوبات

 ( 330مادة )  

فى غير حاالت التهريب بقصد اإلتجار يفوض رئيس المصلحة فى طلب تحريك الدعوى 

جار الجنائية عن هذه الجرائم وقبول التصالح عنها ، وفى حاالت تهريب البضائع بقصد االت

ها يفوض رئيس المصلحة فى طلب تحريك الدعوى الجنائية عن هذه الجرائم وقبول التصالح عن

 ألف جنيه . مائةكى ال يزيد على إذا كان التعويض الجمر

وقبول  الجنائيةتحريك الدعوي  طلب فيرئيس اإلدارة المركزية لجمارك بورسعيد ويفوض 

لرقابة ابقصد اإلتجار التي تقع بالدائرة الجمركية أو داخل نطاق عن جرائم التهريب التصالح 

 .جنية عشرة أالفزيد عن ي, إذا كان التعويض الجمركي ال  لجمارك بورسعيدالجمركية 

 –السخنة  –شمال سيناء  –سيناء الفروع بحنوب  –نويبع  كما يفوض مديرو عموم جمارك )

 -قصر األ –السلوم  -باإلدارة المركزية للركاب واالسواق الحرة لموانئ الجوية ا –األدبية 

ل وقبو( كًل في حدود إختصاصة في طلب تحريك الدعوي العمومية الغردقة  - سفاجا –أسوان 

,  لك األماكنبالدائرة الجمركية أو داخل نطاق الرقابة الجمركية لت عن الجرائم التي تقعالتصالح 

 يزيد عن عشرة أالف جنية.إذا كان التعويض الجمركي ال 

 (  331مادة )  

 متهمللنيابة العامة أو المحكمة المختصة لوقف ال يفوض رئيس المصلحة في تقديم طلب كتابي

جريمة التهريب الجمركي عن التعامل مع المصلحة لحين صدور حكم نهائي في بإرتكاب 

 .الدعوي

 (  332مادة ) 

كزية ، يجوز بقرار من رئيس االدارة المر القانون( من 67مع عدم االخالل بأحكام المادة )

ة أثر المختص اإلفراج عن البضائع محل جرائم التهريب والمخالفات أو التى تحفظ لدى المصلح

نزاع أو ضبط بعد سداد قيمة الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم األخرى حسب 

ادرة تقدير المصلحة ، وتسدد الغرامات والتعويضات المستحقة بصفة أمانة ما لم تكن محل مص

 كدليل على الجريمة . ةأو مطلوب

)  قع منت المخالفات التي مبالغ الغرامات محل إلستيداءضماناً  الواردة وال يجوز حجز البضائع

 –لمالحية التوكيالت ا –ربابنة السفن أو قادة الطائرات ووسائل النقل األخري أو من يمثلونهم 

لوم طالما كانت هذه البضائع مع المخلصين الجمركيين ( –المرخص لهم بالمستودعات العامة 

من  (76دة )طبقاً ألحكام الما حقةبالغرامة المست المخالفة رتكبمويتم مطالبة ,  أصحابهاومحدد 

 .القانون
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 ( 333مادة ) 

 .تهرباً جمركياً حيازة البضائع األجنبية الممنوعة داخل البالديعتبر 

 ( 334مادة ) 

سابق على يعتبر إرشاداً البالغ المكتوب والمقيد فى سجل قيد اإلخباريات السرية المعتمدة وال

 تفصيلية معينة تؤدى بشكل مباشر إلى اكتشافالضبط المحدد بأسماء أو أشياء أو وقائع 

 الجريمة ويحكم اإلرشاد القواعد االتية :

الجهة  إلىأو بأية وسيلة أخري تقبلها المصلحة , كتابة , أن يتم اإلبالغ بمعرفة المرشد  -1

 المختصة بالمصلحة أو إلى األجهزة المكلفة بمكافحة التهرب .

 أشخاصاً معينين وأنواع المهربات وكمياتها ومكانأن يتضمن اإلرشاد وقائع محددة و -2

 إخفائها 

أن يرسل وأن يقيد البالغ بالسجل المعد لذلك والمنصوص عليه فى المادة التالية قبل الضبط  -3

ظروف مأصل البالغ للحفظ بعد التنفيذ أو قبله إلى االدارة المركزية لمكافحة التهرب داخل 

رشد بمعرفة رئيس المصلحة وتنسخ صورة منه خالية من توقيع الممغلق ومختوم وال يفتح إال 

 أو ما يدل على شخصيته وترفق بالمحضر .

4-  ً من  إذا تم الضبط بناء على إرشاد ينقصه ركن من هذه األركان يجوز منح المرشد مبلغا

 نصيب االرشاد يتناسب مع دور المرشد فى الضبط .

 رات عامة .ال يلتفت إلى اإلرشاد الوارد بعبا -5

عة أو ال يعتبر إرشاد البالغات المقدمة من العاملين بالمصلحة أو المختصين بضبط الواق -6

 اإلدارات المكلفة بمكافحة التهريب .

ال تصرف مكافأة االرشاد لوسيط وتصرف مباشرة باسم المرشد وتحاط إجراءات الصرف  -7

 بسرية بالغة .

نه عل المنوه ة فال يعتد إال باالرشاد الذى قيد أوال بالسجإذا تعددت البالغات عن واقعة واحد -8

 ( .3بالبند رقم )

 ( 335مادة ) 

ئيس عد سجل سرى للغاية فى كل منطقة جمركية بالمصلحة لقيد اإلخباريات ويمسك بمعرفة ريُ 

يوقع على القطاع أو رئيس االدارة المركزية المختص ، ويرقم الدفتر بخاتم ترقيم اوتوماتيكى و

ل صفحة منه مدير عام مكافحة التهرب المختص ، ويجوز بقرار من رئيس المصلحة إنشاء ك

ت سجالت أخرى بالمناطق النائية ، ويصدر رئيس المصلحة التعليمات المنظمة للقيد بسجال

 االخباريات .



 

159 

 نسخة مراجعة وإستيفاء المالحظات الواردة من القطاع الحكومي ومجتمع األعمال

 2021مايو   25
 

ير وال يجوز بأى حال من األحوال االدالء بأية معلومات أو بيانات مدونة بهذا السجل لغ

ين هذه بلين المختصين بالتنفيذ وبمعرفة المدير العام المختص شخصياً على أال يكون من العام

 البيانات أو المعلومات أسم المرشد .

 ( 336مادة ) 

لجنة تشكل لجنة لتوزيع  حصيلة الغرامات والتعويضات بقرار من الوزير ، وتعتمد قرارات ال

 ف جنيه فى الحالة الواحدة .من الوزير إذا تجاوزت المبالغ الموزعة عشرة اآل

زت ويجب عرض مشروع قرار التوزيع بالنسبة لقضايا اإلرشاد على الوزير لالعتماد إذا جاو

 المبالغ الموزعة عن عشرة اآلف جنيه فى الحالة الواحدة .

 .  الوزيرويتم تقرير مكافآت أعضاء لجنة التوزيع بقرار من 

 ( 337مادة ) 

اشتباهه  مكتشف الواقعة أو المشتبه الذى أدى القانون( من 82عتبر ضابطاً  فى حكم المادة )يُ 

 .ضبط بضبط الواقعة ومحرر محضر الإلى ضبط الواقعة ، وكذلك مؤيد االشتباه ومن يقوم فعال

ويعد من الضابطين الرئيس أو الرؤساء المختصين الذين عرضت عليهم ظروف الواقعة 

 لسرية .اقة على إتخاذ إجراءات الضبط كتابة أو شفاهة أو من اعتمد االخبارية فاصدروا المواف

 ( 338مادة ) 

لضبط اكل من ساعد الضابطين فى عملية  القانون( من 82يعتبر من المعاونين فى حكم المادة )

أن  أو اكتشاف الجريمة فى موقع العمل وقت الضبط طبقاً لكشوف توزيع العمل الرسمية، على

 يكون جهده  واسمه ثابت بمحضر الضبط .

ً لإلجراءات فى حكم ذات المادة كل من يؤدى أعماال متصلة اتصاال مبا شراً ويعتبر مستوفيا

 ن جهده واسمه ثابتاً بملف القضية وكذا لجنة التوزيع .بموضوع الجريمة ويكو

 (  339مادة ) 

ع تقل عن تقديم فواتير بأسعار بعض السل القانون( من 77/6ال يعتبر إصطناعاً فى حكم المادة )

فاتورة األسعار المتعامل بها فى المصلحة ، بل يجب العتبارها مصطنعة أن يكون ثمة إنشاء لل

 مصدرها بسعر يخالف السعر الحقيقى للسلعة . ونسبتها كذباً لغير
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 الباب العاشر

 احكام ختامية

 

 دليل تنظيم العمل الداخلي بالمصلحة. الفصل االول : 

ً  الفصل الثاني :    .تبادل المعلومات والبيانات المؤمنه إلكترونيا

 .نظام إدارة المخاطر الفصل الثالث : 

 .للمصلحةالديون المستحقة  الفصل الرابع : 

 .الموانئ الجافة  الفصل الخامس: 

 . الُمشغل اإلقتصادي الُمعتمد الفصل السادس: 

 .نقل البضائع بإستخدام وسائل نقل مختلفة  الفصل السابع  : 

 أحكام إنتقالية.  :   الثامنالفصل 
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 الفصل األول

 دليل تنظيم العمل الداخلي بالمصلحة

 (  340مادة ) 

مسائلة , ويحال لل موظفو المصلحةبه يلتزم المصلحة دليل لتنظيم العمل الداخلي ويُصدر رئيس 

 التأديبية كل من يثبت مخالفته ذلك.

 

 الفصل الثاني

 ً  تبادل المعلومات والبيانات المؤمنه إلكترونيا

 (  341مادة ) 

صلحة بين المت والمراسالت المؤمنة الكترونيا يجوز تبادل المعلومات والبيانات  والمستندا

و ة أتفاق أوالجهات التابعة للدولة أو الجهات الخارجية المبرم بينها وبين جمهورية مصر العربي

  XML- EDIيسمح بذلك بالطرق األلكترونية الحديثة والمؤمنة مثل رسائل  معتمد بروتوكول

 ب إرسالهالمطلووالتى يجب األتفاق على آليتها وكذا البيانات ا أو بالطرق االلكترونية االحدث 

 إللكترونىأو استقبالها من خالل خدمات إلكترونية متفق عليها مصدقاً عليها ومؤمنة بالتوقيع ا

 ليكون لها حجية األصل فى االثبات . 

لتوقيع ويجوز للمتعاملين مع المصلحة تقديم البيانات والمستندات الكترونيا مصدقا عليها با

الل  المصلحة عن بدء تفعيل الخدمة، على ان يتم ذلك خااللكترونى الخاص بهم بمجرد اعالن 

 ستة أشهر  من تاريخ تفعيل  التوقيع االلكترونى  . 

 وتحتفظ المصلحة بصور البيانات الجمركية والمستندات والسجالت والمراسالت وغيرها من

 .أعوامخمسة الوثائق االكترونية لمدة 

 ( 342مادة ) 

على  والمعلومات االلكترونية هو تاريخ قبول تلك المستنداتيكون تاريخ استالم المستندات 

يد الوسيط االلكترونى شريطة ورود رسالة تأكيد استالم من خادم تلك الجهة وتسرى المواع

 وكافة االثار القانونية منذ ذلك التاريخ .

 ( 343مادة  ) 

 ات المنشأالمنشأ الورقية لحين إكتمال منظومة التبادل اإللكتروني لشهاد اتيستمر العمل بشهاد

 .التي تكفل التحقق من هذه الشهادات
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 ( 344مادة ) 

تمع يكون تبادل البيانات من خالل ابرام بروتوكول بين الجهات المختلفة ذات الصلة بالمج

ختلفة ) تبادلها بين الجهات المالتجارى والمصلحة يتم االتفاق بموجبه على البيانات المراد 

من  حةللمصلالربط اآللي مع النظام المميكن غير الحكومية ( على أن تكون عملية  –الحكومية 

ات المحول الرقمى القومى للحكومة المصرية والتنسيق فى الربط االلكترونى لمركز البيان

الشبكى  االلتزام بطريقة الربطالموحد بالعاصمة االدارية الخاص بالدولة وحال تعذر ذلك يتم 

افية المحددة من اإلدارة المختصة بالمصلحة ، مع مراعاة بأن يضع رئيس المصلحة المدة الك

نظام لللجهات غير الحكومية بالبدء فى اعمال التحول الرقمى وذلك لكى يتم التفعيل الكامل 

 تطبيق النافذة الجمركية الواحدة .

يانات بتفعيل التوقيع االلكترونى الستخدامه للتصديق على البوتلتزم الجهات غير الحكومية 

 المتبادلة مع المصلحة .

ً إلكترونياً بتفعيل التوقيع اإللكترونى  موظفيهم لوتلتزم الجهات الحكومية التى تمتلك نظاما

 لة، وفى حا للتصديق على البيانات المتبادلة مع المصلحة وفق اآلليات اإللكترونية المتفق عليها

لجمركية عدم وجود نظام إلكترونى يلتزم نظام النافذة الواحدة الخاص بالتخليص على البضائع ا

وقيع بتوفير أجهزة إلكترونية إلمداد المصلحة بالبيانات الالزمة على أن يتم استخدام الت

 اإللكترونى لموظف الجهة من خالل تلك الواجهة

 ( 345مادة ) 

(  83  ة )من الوسيط اإلليكترونى الحجية المشار إليها بالماديشترط إلكتساب الصورة المأخوذة 

ليها عالمنصوص  واألحكام في النظام المأخوذة منه هذه الصورة الشروطتتوافر أن  القانونمن 

وقرار وزير  2004لسنة  15رقم  التوقيع اإللكتروني الصادر بالقانون تنظيم بقانون

 .2020لسنة  361اإلتصاالت وتكنولوجيا المعلومات رقم 
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 الفصل الثالث

 نظام إدارة المخاطر

 ( 346)مادة 

نظام لوفقاً  إلكترونياً تقييم مخاطر الشحنة المسجلة  بالمصلحة أنظمة المخاطرإدارة تتولي 

ل إلي جهات ذات الصلة للوصو, كما تتولي التنسيق مع ال تسجيل البيانات المسبقة للمشحونات

 .منظومة المخاطر الشاملة

 ( 347مادة ) 

ً  تحديد مسارات االفراجتتولي إدارة أنظمة المخاطر بالمصلحة  ر مجردة طبقا لمعايي إلكترونيا

ل لجمركى لكتقوم بتغذيتها بالحواسب االلية لتحديد مسارات االفراج السابقة والالحقة لالفراج ا

 العبور للبضائع والركاب (  مداد  ) االستيراد والتصدير وعناصر سلسلة اال

 (348مادة ) 

ن عنها اال سرية تماما ، وال يتم االعالإدارة أنظمة المخاطر بالمصلحة تعتبر معلومات ومعايير 

 . إدارة أنظمة المخاطر بالمصلحة بالقدر الالزم بالتنسيق مع 

 ( 349مادة )   

ً  بمسارات االفراج السابق تحديدهاالتنفيذية المواقع الجمركية  تلتزم م لمعايير نظ وفقا إلكترونيا

 .المخاطر

لمدير وبعد موافقة ا مبررةجدية واسباب موجب اال بتعديل المسار " رفع أو خفض " وال يجوز 

ئونها العمال ش بهذه األسبابوتخطر إدارة أنظمة المخاطر بالمصلحة  العام للجمرك المختص , 

 . فيما يختص بالتغذية المرتدة

 ( 350مادة ) 

لالدارة العامة النظمة المخاطر الحق فى استحداث مسارات افراج او درجات اخرى داخل 

 الواحد بما يتفق مع التطورات المستقبلية التى تراها االدارة .المسار 

 ( 351مادة ) 

علومات لتكنولوجيا المبالتنسيق مع االدارة المركزية إدارة أنظمة المخاطر بالمصلحة تتولى 

 تفعيل الربط االلكترونى مع : بالمصلحةواإلتصاالت 

كى الخارجية ذات الصلة بالعمل الجمرالمؤسسات والمنظمات كافة االدارات الجمركية  و -1

تفاقيات  مثل منظمة الجمارك العالمية ومنظمة التجارة الدولية ودول االتفاقيات بما فيها اال

 الخاصة بالمشغل االقتصادى المعتمد وغيرها .........الخ
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كافة الجهات والمصالح والوزارات الداخلية ذات الصلة بالعمل الجمركى مثل وزارة  -2

 جهاز –وزارة الطيران المدنى  – والصناعةوزارة التجارة  –مصلحة الضرائب  –خلية الدا

 الكسب غير المشروع  ..الخ

زية االدارة المرك –االدارات داخل المصلحة مثل االدارة المركزية للمشغل االقتصادى  -3

 –الحصاء كزية لاالدارة المر –االدارة المركزية للشئون القانونية  –لمكافحة التهرب الجمركى 

 االدارة العامة للمراجعة الالحقة .......الخ –االدارة المركزية للتعاون الدولى 

 (  352مادة ) 

 من نتائج تلتزم كافة االدارات المعنية داخل المصلحة بالربط االلى مع نظم المخاطر لالستفادة

ً اعمالها   أويدويا فى حالة تعذر ذلك . إلكترونيا

 (االفراد  رقم التعامل او الرقم القومى او رقم جواز السفر ) للمتعاملين او مع االلتزام بذكر

 ورقم البيان الجمركى والواقعة فى الحاالت التالية ) على سبيل المثال ال الحصر (

 القضايا المتداولة التى ما زالت منظورة امام المحاكم . -1

 القضايا التى تم الفصل فيها نهائيا . -2

 معلومات االستخباراتية سلبية او ايجابية فور التحقق منها .نتائج ال -3

 محاضر التهرب الجمركى والتصالحات فور تحريرها او صدور قرار التصالح . -4

قضة او تقارير المراجعة الالحقة موضحا بها االثر على عدم االلتزام )نحرير محضر او منا -5

 عدم التزام اخر مع ذكره (

 النهائى لعمالء المشغل االقتصادى المعتمد . االيقاف المؤقت او-6

 مخالفات عمالء المشغل االقتصادى المعتمد . -7

شئون حاالت االيقاف المؤقت او النهائى للمتعاملين مع الجمارك من االدارة المركزية ل -8

 المجتمع التجارى .

 اسباب رفع المسار االخضر الى المسار االحمر . -9

 ت الصلة بالعمل الجمركى مثل خرق حظر االعفاءات .....الخ اى تقارير اخرى ذا -10

 (  353مادة ) 

رة تمنح المميزات المقررة لعمالء المشغل االقتصادى المعتمد من خالل نظم وتطبيقات ادا

  خاصة بعمالء المشغل االقتصادى المعتمد .  ةإلكترونيالمخاطر من خالل مسارات افراج 
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 الفصل الرابع

 المستحقة للمصلحةالديون 

 ( 354مادة ) 

ا ين بادائهيكون للديون المستحقة للمصلحة اولوية االقتضاء من جميع اموال المدينين او الملتزم

وفى اى يد كانت وقبل اى دين اخر ولو كان مضمونا برهن رسمى او حيازى او بحق 

 اختصاص او امتياز ، عدا المصروفات القضائية .

 ( 355مادة ) 

دارة امنطقة جمركية لجنة برئاسة مدير عام الشئون القانونية وعضوية كل من مدير  تشكل بكل

 الحجز االدارى ومدير ادارة الديون تكون مهمتها :

م ادارة ( من القانون بشأن الديون التى تقو86التحقق من توافر الشروط الواردة بالمادة ) -1

 الحجز االدارى باخطار اللجنة بها .

 سقاط الديون التى تحققت شروطها والعرض على رئيس المصلحة ليقدم مقترحالتقرير با -2

 للنظر فى اصدار قرار االسقاط . الوزيرباالسقاط الى 

 .اقتراح قيمة الديون التى تعتبر ضئيلة طبعا للفقرة الرابعة من المادة المذكورة  -3

حب قرار ر اسقاطها توطئه لسالتقرير بحاالت الغش او التدليس بشأن الديون التى قرر الوزي -4

 اسقاطها.
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 الفصل الخامس

 الموانئ الجافة

 ( 356مادة)  

برية علي تسرى كافة األحكام والقواعد واإلجراءات المقررة بالموانئ البحرية أو الجوية أو ال

 الميناء الجاف وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص بالقانون وهذه الالئحة.

 (357مادة ) 

لم  لالئحة مااتعامل البضائع الواردة للموانئ الجافة وفقاً ألحكام التخليص المسبق الواردة بهذه 

 يبدي أصحاب الشأن رغبتهم في غير ذلك. 

ة انئ الجافوتنقل البضائع من الدوائر الجمركية إلي الموانئ الجافة أو العكس أو فيما بين المو

 ة.واإلجراءات والضمانات الواردة بهذه الالئحوبعضها وفقاً للشروط واألحكام والقواعد 

 (358مادة ) 

ص أو مسئوال عن كل فقد أو نق يكون الناقلفيما يخص نقل البضائع من والي الموانئ الجافة 

ركية أو األقفال الجمتبديل فى البضاعة أو عدم وصولها لوجهتها النهائية أو تلف األختام 

 بمسئولية مالك البضاعة. اإلخاللالعبث بها  دون السيول أو أو اإللكترونية 

 (359مادة ) 

المنظمة  دون اإلخالل بمعايير نظم المخاطر وفيما عدا البضائع التي تقضي القوانين والقرارات

لدوائر لها ضرورة عرضها علي الجهات الرقابية أو األمنية قبل السير في إجراءات نقلها من ا

 ة.الجمركية إلي الموانئ الجاف

 أجهزة الفحصبشرط سالمة  ray-x باألشعة الفحص  علي أجهزةالبضائع  بعرض االكتفاءيتم 

 باقيتتم  أنعلى الحاويات أو الطرود على  األختام واألقفالو السيول باألشعة وسالمة

 بالميناء الجاف. اإلجراءات

 (360)مادة 

عد يفاء القواميناء الوصول األول الستدون اإلخالل بحكم المادة السابقة يعتبر الميناء الجاف هو 

 االستيرادية والرقابية وجهات العرض الالزمة لإلفراج النهائي عن البضائع.

 ( 361مادة ) 

لمؤقت الموانئ الجافة ألحكام التخزين ابتخضع الساحات ومحطات الحاويات والمخازن المنشأة 

 بالفصل الثالث من الباب الخامس من هذه الالئحة. الواردة



 

167 

 نسخة مراجعة وإستيفاء المالحظات الواردة من القطاع الحكومي ومجتمع األعمال

 2021مايو   25
 

لتلف أو للبضائع القابلة بالنسبة لالمخازن المؤقتة شهرين أما هذه وتحدد مدة بقاء البضائع ب

 النقصان فال يجوز إبقاؤها إال للمدة التي تسمح بها حالتها .

 المصلحة أو منبقرار من رئيس  إطالتهاالصالح العام خفض تلك المدة او  لدواعيويجوز 

 يفوضه.

 (362)مادة 

اخل دحكم المادة السابقة يجوز إلدارة الميناء الجاف إنشاء مستودعات جمركية استثناء من 

عات الميناء الجاف ويطبق بشأنها األحكام والشروط والقواعد واإلجراءات الخاصة بالمستود

 الجمركية الواردة بالفصل الثاني من الباب الخامس من هذه الالئحة.

ان ، ويكون تخزين الدخسنة لمدة ال تزيد على  بهذه المستودعاتتحدد مدة بقاء البضائع و

 بالمخازن المتخصصة لمدة ال تجاوز سنتين اعتباراً من تاريخ التخزين عند الورود .

ئيس يقتضيها الصالح العام خفض تلك المدة أو إطالتها بقرار من ر التياألحوال  فيويجوز 

 المصلحة أو من يفوضه.

 (363 مادة )

ضمانات نشاط التخزين للبضائع الواردة داخل الميناء الجاف تقديم اليشترط للترخيص بمزاولة 

 وفقاً لما قررته هذه الالئحة.

 (364مادة )

 زينها فيهيحدد ترخيص إنشاء المستودع الجمركي بالميناء الجاف وفقاً لنوع البضائع الُمزمع تخ

بذلك من  , وال يجوز تخزين بضائع بخالف الُمرخص بها إال بعد الحصول علي ترخيص

 المصلحة.

 (365مادة)

ستودع تخذ االحتياطيات الالزمة للمحافظة علي سالمة المتأن على الجهة المستغلة للمستودع 

ً كامالً  بهوالبضائع المودعة  واألدوات  ، وبصفة خاصة تزويد المستودع بالمواد وتأمينه تأمينا

اللتزام اواألجهزة الالزمة إلطفاء الحريق وكذا أجهزة اإلنذار المبكر عن الحريق والسرقة مع 

 . هزةاألجواستخدام تلك  الوعيبتزويد العاملين بالمستودع بالدورات الالزمة للحماية ورفع 

ً إعداد الحجرات الالزمة لمكا اوعليه وسائل و، وتزويدها باألثاث المناسب  تب الموظفينأيضا

 .االتصاالت، وتوفير وسيلة االنتقال والساحات والمعدات الالزمة  لمعاينة البضائع
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 (366مادة )

 اتيجب الحصول علي ترخيص من الجمرك المختص قبل إجراء العمليات التالية بالمستودع

ير فى فئة أال يترتب على أي من ذلك تغية أو الخاصة المقامة داخل الموانئ الجافة وبشرط العام

 التعريفة الجمركية عند اإلفراج عنها لداخل البالد :

رط فى مزج المنتجات األجنبية بأخرى أجنبية أو محلية بقصد إعادة التصدير فقط ويشت -أ 

 خصيص مكان مستقل لها .هذه الحالة وضع عالمات خاصة على الغالفات وت

نزع ووضع األغلفة والنقل من وعاء إلى آخر وجمع الطرود أو تجزئتها وإجراء  -ب 

 .يراد منها صيانة المنتجات أو تحسين مظهرها أو تسهيل تصريفها التيجميع األعمال 

ويجوز إلدارة الميناء الجاف بعد الحصول علي ترخيص من المصلحة السماح للمستودعات 

 الالزمة الحتواء البضائع. واألوعيةوتنظيف الحاويات  لمزاولة نشاط إصالح العامة

ة ررة بالنسبلإلجراءات المق المذكورة بالفقرات السابقة لعملياتلوتخضع المواد المحلية الالزمة 

للعمليات  تخضع اآلالت األجنبية المستوردة من الخارج والالزمةكما ،  للبضائع المعدة للتصدير

 لإلجراءات المقررة فى شأن البضائع الواردة . بالفقرات السابقة المذكورة

 (367مادة )

ة تؤدي الضريبة الجمركية وجميع الضرائب والرسوم األخرى المستحقة علي البضائع المودع

ً لألحكام و الشروط في المستودعات الجمركية بالميناء الجاف عند اإلفراج النهائي عنها وفقا

 المقررة بالقانون وهذه الالئحة. والضوابط واإلجراءات

د بح المقامة بالموانئ الجافة عن البضائع المودعة فى المستودعات اإلفراجيجوز تجزئة و

المتبعة فى حالة تجزئة البوليصة مع مراعاة عدم جواز  لإلجراءاتمرات وفقا  ست أقصى

 واحد عن البضائع المودعة بمستودعين مختلفين.   جمركيببيان   اإلفراج

 (368مادة )

 الميناء المقام داخل للمصلحة عند انتهاء مهلة اإليداع أن تبيع البضائع المودعة فى المستودع

 إذا لم يقم أصحابها بإعادة تصديرها أو سداد الضرائب والرسوم الجمركية وكافة الجاف

ار الضرائب والرسوم المستحقة عليها واإلفراج عنها ، ويتم البيع بعد شهر من تاريخ إخط

بعلم  المرخص له باستغالل المستودع على العنوان الوارد بالترخيص بخطاب موصى عليه

وتودع حصيلة البيع بعد خصم كافة الرسوم والضرائب  روني ,بالبريد اإللكتأو  الوصول

بة به ، ويسقط الحق فى المطال والنفقات فى حساب أمانة لدى المصلحة لتسليمه ألصحاب الشأن

 بعد خمس سنوات من تاريخ البيع . 



 

169 

 نسخة مراجعة وإستيفاء المالحظات الواردة من القطاع الحكومي ومجتمع األعمال

 2021مايو   25
 

مرك للج تفصيليإرسال بيان وتلتزم الجهة المستغلة للمستودع المقام داخل الميناء الجاف ب

ية لبقائها انتهت المدة القانون التي التي يظهر عليها عالمات الفساد أو تلك عن الطرودختص الم

تخزين رقم ال -بالمستودع خالل أسبوع من تاريخ االنتهاء على أن يشتمل على ) رقم البوليصة 

اسم صاحب الشأن( مرفق به صورة إخطارات  -المشمول -العدد -الوزن  -رقم الطريق  -

 أن وصور البوالص األصلية.أصحاب الش

ن . وعلى الجمرك المختص متابعة مدد المهمل القانونية وصالحية البضاعة من تاريخ التخزي

ويقوم الجمرك المختص )جمرك الوارد( بكشف الطرود فى وجود مندوب المستودع وتحزم 

 .الجمركيبالسلك والرصاص 

غات تسلم الطرود وفى حالة عدم وجود فرايتم إخطار إدارة البيوع الجمركية الستقبال واستالم و

بالمكان تلك الطرود ألمين مستودع الشركة بعد تجنيبها فى المخازن الخاصة بالمستودع 

ع وتكون تحت مسئولية أمين التخزين بالمستودع لحين التصرف فيها بالبيالمخصص للمهامل 

 وفقاً للقواعد المعمول بها فى هذا الشأن.

 (369مادة )

هذه واألحكام والقواعد والشروط واإلجراءات الخاصة ببيع البضائع المقررة بالقانون تسري 

 اف.الالئحة علي البضائع المخزنة بالساحات والمخازن والمستودعات المقامة بالميناء الج
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 الفصل السادس

 الُمشغل اإلقتصادي الُمعتمد

 ( 370مادة ) 

 الى طرف مشارك فى سلسلة امداد التجارة تمنح المصلحة صفة المشغل االقتصادى المعتمد

ه ، طبقا الدولية ، سواء كان نشاطه صناعيا او تجاريا او خدميا ، وذلك بناء على طلب مقدم من

الكائن  للنشاط المدون برقم التسجيل الضريبى المسجل بقاعدة بيانات المصلحة  ونشاط االعمال

فق وحق االستفادة من المزايا المقررة  والمسجل بمصر ، وللمشغل االقتصادى المعتمد وحده

 برنامج المشغل االقتصادى المعتمد الذى تطبقه المصلحة .

 ( 371مادة ) 

 االتية : يشترط لمنح صفة المشغل االقتصادى المعتمد ان يكون طالب االعتماد مستوفيا المعايير

ن مريبية وغيرها ان يكون ملتزما بجميع القوانين واللوائح والقرارات الجمركية والض -أ

سنوات  التشريعات والقرارات ذات الصلة بحركة التجارة الدولية والعمل الجمركى خالل الثالث

 السابقة على التقدم بطلب االعتماد فى برنامج المشغل االقتصادى المعتمد .

ان يكون ملتزما بتطبيق نظام رقابة داخلية الدارة السجالت التجارية والمحاسبية  -ب

 .ية عليها ستية وفقا للقواعد الجمركية المعمول بها ، وبما يحقق احكام الرقابة الجمركواللوجي

لوفاء المالءة المالية المناسبة للمشغل االقتصادى ، بحسب طبيعة النشاط ، وبما يحقق ا -ج

 بااللتزامات .

 لدولية .ارة ان يتعهد بااللتزام بتطبيق المعايير المناسبة لتحقيق امن وسالمة سلسلة التجا -د

 ان يتخذ طالب االعتماد شكل شركة. -ه

تى يصدر ان يقر باالطالع على جميع النماذج الخاصة ببرنامج المشغل االقتصادى المعتمد ال -و

 بها قرار من رئيس المصلحة .

تاريخ التقدم عدم سبق ارتكاب جريمة تهريب جمركى خالل الخمس سنوات السابقة على  -ى

  .ببراءته ما لم يكن قد صدر حكم نهائى برنامج الُمشغل اإلقتصادي المعتمد ,األعتماد في طلب ب

ادة وفقا ويتم التحقق من استيفاء المعايير المنصوص عليها فى البنود )أ( حتى )و( من هذه الم

دة للضوابط التى يتضمنها دليل التقييم الذاتى على ان يؤخذ فى االعتبار الخصائص المحد

عند  لكالناشئة وذالصغيرة والمتوسطة المشروعات اإلنتاجية ديين ، والسيما للمشغلين االقتصا

 .والشروط خاصة ما يتعلق بمدة مزاولة النشاطفحص استيفاء تلك المعايير 
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 ( 372مادة ) 

 يتم منح صفة المشغل االقتصادى المعتمد وفقا الحد التصنيفين االتيين :

ى القائمة الفضية : وتشمل كل مشغل اقتصادى معتمد مستوف للمعايير المنصوص عليها ف -1

 ( فأكثر .80%، بنسبة ) السابقةالمادة 

ى فالقائمة الذهبية : وتشمل كل مشغل اقتصادى معتمد مستوف للمعايير المنصوص عليها  -2

 ( فأكثر .90%، بنسبة ) السابقةالمادة 

 ( 373مادة ) 

مشغل االقتصادى المعتمد بالمزايا والتيسيرات المقررة والمبينة بالجدول التالى وفقا لنوع يتمتع ال

 : ، وعلى اساس نظم ادارة المخاطر القائمة المدرج بها ، ونوع النشاط

القائمة  المزايا  م

 الفضية

القائمة 

 الذهبية

ن عاإلفراج ية الدور في التسجيل المميكن للبيان الجمركي وكافة مراحل لأولو 1

  الشحنة.
  

    ية الدور في الفحص في حالة خضوع السحنة للفحص.لأولو 2

 تخصيص لجنة جمركية بالمواقع الجمركية الرئيسية النهاء اجراءات االفراج 3

 عن رسائل الشركات المعتمدة 
  

 التمتع بافل نسبة فحص فعلى لرسائل الشركة ) المسار االحمر ( وفقا لنوع 4

 القائمة وعلى اسس نظم ادارة المخاطر 

نسبة 

المسار 

 االخضر

نسبة 

المسار 

 االخضر

   االولوية فى استيرداد وتسوية المبالغ المطالب بردها وفقا للقانون 5

يق مع اولوية اجراء المعاينة الجمركية بمقر المشغل االقتصادى المعتمد بالتنس  6

 جمرك االفراج 
  

ظروف االولوية فى التعامل فى حالة اعادة العمل بالموانئ بعد اغالقها نظرا ل  7

 طارئة 
  

تخصيص منسق جمركى ) مدير حساب ( للتعامل مع ملف الشركة بالبرنامج   8

 تعامالتهاومتابعة 
  

تخصيص منسق عمليات للتواصل ومتابعة تمتع المشغل االقتصادى المعتمد   9

 بمزايا البرنامج فى المواقع الجمركية .
  

  استكمال االجراءات الجمركية لالفراج عن الشحنات بعد مواعيد العمل  10
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 الرسمية 

الصلة بنشاط المشغل  ذات المصلحةتصدر عن الحصول على المنشورات التى  11

 االقتصادى المعتمد 
  

 االستفادة من المزايا غير المباشرة مثل امكانية استعمال شعار ) المشغل 12

ة االقتصادى المعتمد ( على مستندات المشغل المعتمد مما يضيف مصداقية وثق

 فى تعامالته مع الشركاء التجاريين والجهات الحكومية االخرى 

  

بمعاملة تفضيلية فيما يخص االجراءات الخاصة بالجهات الحكومية  التمتع 13

 االخرى المعنية .
  

صادى التمتع بالمزايا الناتجة عن اتفاقيات االعتراف المتبادل بالمشغل االقت 14

ية المعتمد ثنائية او متعددة االطراف التى يتم ابرامها مع المصالح الجمرك

 يات وعلى اساس مبدأ المعاملة  بالمثل .بالدول االعضاء فى تلك االتفاق

  

صادى التزام المواقع الجمركية بعدم تغيير مسار االفراج لعمالء المشغل االقت 15

ع مالمعتمد الى المسار االحمر اال بعد موافقة مدير الموقع وتحت مسئوليته 

 ادراج سبب التحويل على الشهادة الجمركية الورقية وعلى التطبيق

  

تقليص عمليات المعاينة والفحوصات المادية حسب اإلقتضاء واإلكتفاء   16

لتحقق ابالمراجعة المستندية في حالة تطبيق اإلتفاقيات ما لم تشترط اإلتفاقية 

 من المنشأ علي البضاعة.

  

خليص ال يمنع اختيار المشغل االقتصادى المعتمد االفراج عن رسالته بنظام الت 17

المسبق من التمتع بتطبيق المسار االخضر على الرسالة وذلك وفقا النظمة 

 المخاطر 

  

 تسريع زمن اإلفراج حسب اإلقتضاء من خالل أتباع اإلجراءات المقررة طبقاً  18

  للمسار األخضر.
  

منخفضة من الوثائق والبيانات حسب اإلقتضاء من خالل توحيد جهة  متطلبات 19

تسجيل المشغل اإلقتصادي وتحديث بياناته من خالل الوحدة القائمة علي 

 برنامج المشغل اإلقتصادي دون غيرها.

  

تعهد بالنسبة للمجموعة أستخدام ضمانات شاملة أو ضمانات مخفضة , وقبول   20

  تطبيق األنظمة الجمركية الخاصة.الذهبية في مجال 
  

   نسداد أجل للضرائب من خالل تطبيق أحكام التقسيط للفئات المحددة بالقانو 21

 
بقرار من ويجوز منح مزايا اضافية للمشغلين االقتصاديين المعتمدين وفقا لالمكانات المتاحة و

 رئيس المصلحة .
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 ( 374المادة ) 

ه على برنامج المشغل االقتصادى المعتمد وجميع المستندات المؤيدة ليقدم طلب االعتماد فى 

صفة النموذج المعد لذلك والذى يصدر بتحديده قرار من رئيس المصلحة ، وذلك وفقا لنوع ال

 والنشاط .

تيفاء تتولى االدارة المختصة فى البرنامج فحص الطلب والمستندات المقدمة ، والتحقق من اس

مة لذلك والضوابط التفصيلية الالز ( من هذه الالئحة371)المادة عليها فى المعايير المنصوص 

تم طلوبة ، يوفقا لنوع الصفة والنشاط ، فاذا تبين ان الطلب غير مستوف للبيانات والمستندات الم

مطلوب الستيفاء ال بالبريد اإللكترونياو اخطار مقدم الطلب بخطاب موصى عليه بعلم الوصول 

وفي حالة تقاعس مقدم الطلب عن ,  يوما من تاريخ وصول االخطار اليه خالل خمسة عشر

سبوع ية لمدة أتقديم البيانات أو المستندات المطلوبة بعد إنتهاء تلك المدة يخطر بمنحه مهلة أضاف

طلب منه يتم إخطار الُمشغل برفض الإلستيفاء المطلوب وفي حال إنتهاء المهلة دون تعاون 

  .لعدم الجدية

ة ، تتولى االدارة المختصة فى البرنامج اعداد تقرير بنتيجة فحص ودراسة الطلبات المقدم

وعرضه على رئيس االدارة المركزية للمشغل االقتصادى المعتمد للعرض على اللجنة 

ى سرية ، مع مراعاة االلتزام بالحفاظ عل الالئحة( من هذا  375عليها فى المادة ) المنصوص 

الحصول عليها بشأن اجراءات الطلب والتحقق واالعتماد ، وال يجوز  اية معلومات يتم

 استخدامها اال فى االغراض التى قدمت من اجلها .

 ( 375المادة ) 

كزية المشغل االقتصادى المعتمد برئاسة رئيس االدارة المر لمنح صفة تشكل  بالمصلحة لجنة

 للمشغل االقتصادى المعتمد ، وعضوية كل من :

 عام العمالء باالدارة المركزية للمشغل االقتصادى المعتمد .مدير  -1

 مدير عام االلتزام باالدارة المركزية للمشغل االقتصادى المعتمد   -2

 مدير عام العمليات باالدارة المركزية للمشغل االقتصادى المعتمد . -3

 مد .مدير عام المتابعة والتقييم باالدارة المركزية للمشغل االقتصادى المعت -4

ت ، وللجنة ان تستعين بمن تراه لمعاونتها فى اداء اعمالها ، دون ان يكون له حق التصوي

 ويكون للجنة مقرر يختاره رئيس اللجنة .

تختص اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة االولى من هذه المادة بالنظر فى طلبات االعتماد فى و

توصيات االلغاء التى تعرض عليها من االدارة البرنامج ، وتوصيات االيقاف المؤقت وكذلك 
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المختصة بتنفيذ برنامج المشغل االقتصادى المعتمد ، وتجتمع اللجنة كل ثالثة اشهر على االقل ، 

 وذلك بدعوة من رئيسها .

تقديم  من تاريخ مدة تسعين يوما تُصدر اللجنة قرارات منح الصفة )األعتماد( أو الرفض خاللو

 جنة مد هذه المدة السباب مبررة ال يجاوز ثالثين يوما .، ويجوز لل الطلب

 يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور نصف االعضاء على االقل على ان يكون من بينهم رئيسو

لجانب اللجنة ، ويصدر اللجنة قرارتها بأغلبية الحاضرين ، وفى حالة تساوى االصوات يرجح ا

 الذى منه الرئيس .

العتماد ا قرار بموجباو من ينوب عنه شهادات االعتماد وفقا لنوع القائمة  اللجنةرئيس  يعتمدو

 .الصادر من اللجنة

يحرر عن كل اجتماع للجنة محضر تسجل فيه االجراءات والقرارات الصادرة عن اللجنة و

ا لم معلى ان يوقع من رئيسها واالعضاء الحاضرين ، ويبقى اعتماد المشغل االقتصادى نافذا 

 افه او الغاؤه .يتم ايق

 ( 376المادة ) 

د رصد على االدارة المختصة فى برنامج المشغل االقتصادى المعتمد بدءا من تاريخ االعتما

ا وفق مدى التزام المشغل االقتصادى المعتمد بجميع المعايير التى تم اعتماده على اساسه

سيق منها ، وذلك بالتنالضوابط التفصيلية المقرر لذلك ، والتأكد من عدم مخالفته الى 

ة وتبادل المعلومات مع االدارات المختصة بالمصلحة ، وكذا الجهات والهيئات الحكومي

 االخرى ، وذلك عن طريق قاعدة بيانات مميكنة ونظم ادارة المخاطر ، وتلتزم الجهات

را ج فوئات التى يتم ابرام بروتوكوالت تعاون بينها وبين المصلحة ، باخطار البرناميواله

 بأية معلومات عن وجود مخالفات من جانب اى مشغل اقتصادى معتمد للمعايير والضوابط

ا ية وغيرهالتى تم اعتماده على اساسها ، او للقوانين واللوائح والقرارات الجمركية والضريب

 من التشريعات ذات الصلة بحركة التجارة الدولية والعمل الجمركى .

 ( 377مادة ) 

عتمد للمشغل اإلقتصادي المُ  تقييم إعادة ختصة فى البرنامج اجراء عمليةعلى االدارة الم

 –بناء على تحليل المخاطر  –دورى كل ثالث سنوات او كلما اقتضت الحاجة  بشكل

 ،للمشغل االقتصادى المعتمد  ومستويات اإلمتثالمنح الصفة للتحقق من توافر معايير 

 ى المعتمداو اكثر لمقر او مقرات المشغل االقتصادويجوز عند الحاجة القيام بزيارة ميدانية 

 للتحقق من استيفاء كل او بعض هذه المعايير .

لى ان التقييم للمشغل االقتصادى المعتمد ع إعادة ويتم اعداد تقرير مسبب بنتائج عمليات

 تنتهى توصياته الى :

 . )حال وجودة بالقائمة الذهبية( )أ( تجديد االعتماد بذات القائمة
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 . (الفضية)حال وجودة بالقائمة  ب( نقل المشغل الى القائمة االعلى)

 مديرالى يتول او مستويات االمتثال ،لفة او اكثر لمعايير االعتماد )ج( وفى حالة ووجود مخا

فى البرنامج بعرض التوصيات مسببة على اللجنة المنصوص عليها فى  عام المختصال

ة او وذلك اما تعليق الصف –بحسب كل مخالفة / مخالفات  – ( من هذه الالئحة375)المادة 

 الغاؤها .

 (378مادة ) 

 مشغل االقتصادى المعتمد مؤقتا فى االحوال االتية :ليتم تعليق صفة ا

 االخالل بمعيار او اكثر من معايير اعتماد صفة المشغل االقتصادى المعتمد . -1

ة تقديم اية بيانات او مستندات تطلبها لجنامتناع المشغل االقتصادى المعتمد عن  -2

اب ( المراجعة ) التدقيق ( ، او لجنة اعادة التقييم ، او المنسق الجمركى ) مدير الحس

دقيق باالدارات المختصة بببرنامج المشغل االقتصادى المعتمد بالمصلحة بشأن عمليات الت

 ة هذه االعمال .والتقييم ومتابعة النشاط او ثبوت عدم تجاوبه اثناء مباشر

لتزامات تقديم المشغل االقتصادى المعتمد طلب تعليق للصفة لعدم قدرته على الوفاء باال -3

 ومعايير منح الصفة بشرط اال تزيد مدة التعليق فى هذه الحالة عن ثالثة اشهر .

 –تحرير محضر ضبط جمركى ضد المشغل االقتصادى المعتمد ، وذلك لحين التصالح  -4

 او صدور حكم قضائى بالبراءة . –شروطه  حال توفر

 اتهام المشغل االقتصادى المعتمد فى جريمة تهدد امن وسالمة المجتمع . -5

بالشركة الرتكاب جريمة مخلة  المصلحةاتهام رئيس مجلس ادارة الشركة او مسئول  -6

 بالشرف واالمانة .

يير من تصادى المعتمد ، او تغاجراء اى تغيير فى الشكل القانونى او كيان المشغل االق -7

جة فى يمثله او مجلس ادارته او  قياداته او العنوان او النشاط او ايه بيانات اخرى مدر

 طلب االعتماد دون اخطار االدارة المختصة بتنفيذ البرنامج خالل خمسة عشر يوما من

 تاريخ اجراء التغيير .

صفة  قرارا مسببا بتعليق هذه الالئحة( من 375اللجنة الُمشار إليه بنص المادة )صدر تو -

رار ويسري قالمشغل االقتصادى المعتمد متضمنا مدة التعليق وفقا لنظم ادارة المخاطر ، 

 من تاريخ اخطار المشغل االقتصادى المعتمد بالقرار . التعليق

ويكون اخطار المشغل االقتصادى المعتمد بقرار تعليق صفته مؤقتا بموجب خطاب موصى  -

 .بالبريد اإللكترونياو عليه بعلم الوصول 
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ى فويتم اعادة تفعيل صفة المشغل االقتصادى المعتمد بعد تحقق اللجنة المنصوص عليها  -

عليق ، فاذا انقضت مدة الت تعليق الصفةمن ازالة اسباب  الالئحة( من هذا 375المادة ) 

ً  قيام الشركة بمعالجة تلك األسباب دونالمؤقت  صي بخطاب مو , يتم إنذار الشركة رسميا

ة عشر بإلغاء الصفة وذلك خالل مدة أقصاها خمس بالبريد اإللكتروني عليه بعلم الوصول أو

 .يوماً من تاريخ اإلنذار

ث دة اإلعتماد في البرنامج بعد ثالويجوز للمشغل األقتصادي الذي ألغي صفته طلب إعا -

  ئحة.( من هذه الال371وذلك دون اإلخالل بأحكام المادة ) سنوات من تاريخ إلغاء اإلعتماد

 ( 379مادة ) 

 يتم الغاء صفة المشغل االقتصادى المعتمد فى االحوال االتية :

 االخالل الجوهرى او الجسيم بمعايير االعتماد بالبرنامج . -1

حكم قضائى باالدانة فى جريمة تهريب جمركى ، او فى جريمة تهدد امن صدور  -2

 وسالمة المجتمع .

ه فى افالس المشغل االقتصادى المعتمد ، او انهاء نشاطه ، او تصفيته ، او ادماج -3

 كيان اخر .

يح انقضاء مدة التعليق المؤقت دون ازالة اسباب المخالفة او المخالفات او تصح -4

 ضاع التى تم تعليق الضفة بسببها .وتوفيق االو

بحد  –انقضاء مدة التعليق المؤقت بناء على طلب المشغل االقتصادى المعتمد  -5

 دون التزامه بمعايير االعتماد . –اقصى ثالث شهور 

صدور حكم نهائى بادانة رئيس مجلس ادارة الشركة او مسئول الجمارك بالشركة  -6

 مانة .بارتكاب جريمة مخلة بالشرف واال

 تقديم طلب رسمى من المشغل االقتصادى المعتمد بالغاء اعتماده بالبرنامج . -7

من هذه ( 375المادة )بعد موافقة اللجنة المنصوص عليها فى  –ويصدر رئيس البرنامج 

 قرار مسببا بالغاء االعتماد . الالئحة

ليه المشغل االقتصادى المعتمد بقرار االلغاء بموجب خطاب موصى ع البرنامج أخطاريتولي و

 . بالبريد اإللكترونيبعلم الوصول او 

عد بطلب اعادة االعتماد فى البرنامج  الذي الغيت صفته ويجوز للمشغل االقتصادى المعتمد

 .لالئحةا ( من هذه371وذلك دون اإلخالل بأحكام المادة )ثالث سنوات من تاريخ الغاء اعتماده 

 ( 380مادة ) 



 

177 

 نسخة مراجعة وإستيفاء المالحظات الواردة من القطاع الحكومي ومجتمع األعمال

 2021مايو   25
 

برئاسة رئيس  خاصة ببرنامج الُمشغل اإلقتصادي الُمعتمد تشكل بالمصلحة لجنة تظلمات

 المصلحة وعضوية كل من :

 رئيس االدارة المركزية لشئون مكتب رئيس المصلحة . -1

 رئيس االدارة المركزية للشئون القانونية . -2

 المجتمع التجارى .رئيس االدارة المركزية لشئون  -3

ت ، وللجنة ان تستعين بمن تراه لمعاونتها فى اداء اعمالها ، دون ان يكون له حق التصوي

 ويكون للجنة مقرر يختاره رئيس اللجنة .

رارات قتختص اللجنة المنصوص عليها فى الفقرة االولى من هذه المادة بالنظر فى التظلم من و

لغائه ، اقتصادى المعتمد ، او قرارات تعليق االعتماد او رفض االعتماد فى برنامج المشغل اال

م الى وتجتمع اللجنة كل ثالثة اشهر على االقل بدعوة من رئيسها ، على ان يتم تقديم التظل

ديم تظلم اللجنة خالل ثالثين يوما من تاريخ االخطار بالقرار ، فاذا انقضت هذه المدة دون تق

 يصبح القرار نهائيا .

فى حال تقدمه بالتظلم من اى من هذه القرارات خالل المدة  –صاحب الشأن  يتم اخطارو

المادة  للحضور امام لجنة التظلمات المنصوص عليها فى الفقرة االولى من هذه –المقررة لذلك 

اللجنة  لسماع اقواله وتمكينه من تقديم ما يراه من مستندات خالل االجل المناسب الذى تحدده

تظلم نة استطالع رأى االدارة المركزية للمشغل االقتصادى المعتمد فى اللذلك ، وعلى اللج

لجنة وتصدر ال –بحسب االحوال  –خالل عشرة ايام من تاريخ انتهاء االجل لتقديم المستندات 

نة قرارها فى التظلم خالل اسبوع من انتهاء مدة عشرة ايام المشار اليها ويكون قرار لج

 ائيا .التظلمات فى هذا الشأن نه

 يشترط لصحة انعقاد اللجنة حضور ثالثة اعضاء على االقل على ان يكون من بينهم رئيسو

لجانب االلجنة ، وتصدر اللجنة قراراتها باغلبية الحاضرين ، وفى حالة تساوى االصوات يرجح 

 الذى منه الرئيس .

بوقع من  يحرر عن كل اجتماع محضر يتضمن االجراءات والقرارات الصادرة عن اللجنةو

 رئيسها واالعضاء الحاضرين .

 ( 381المادة ) 

( ، مصر AEO  (نامج المشغل االقتصادى المعتمد على المصلحة استخدام نظام الكترونى لبر

وامداده بالموارد البشرية الالزمة والقدرات واالمكانيات التقنية والمادية واللوجسيتية لمباشرة 

وتبادل المعلومات بشأن طلبات الحصول على صفة المشغل اختصاصاته ، وتمكينه من تخزين 

االقتصادى المعتمد ، وكفالة التيسيرات الممنوحة من خالل البرنامج ، ومباشرة اعمال الرقابة 

والتقييم ومتابعة النشاط ، والتعليق المؤقت للصفة والغاء االعتماد بالبرنامج ، واية اجراءات 

 اخرى يتطلبها البرنامج .
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كترونيا دارات الجمركية المختصة اتاحة جميع المعلومات الالزمة للبرنامج ، وربطه العلى اال

النشطة مع الجهات والهيئات االدارية االخرى ذات الصلة ، ونشر وتحديث االخبار والنماذج وا

الخاصة بالبرنامج على الموقع االلكترونى للمصلحة وعلى جميع وسائل االتصال بشبكة 

ين لية وغيرها ، وكذا تعزيز البرنامج فيما يتعلق بدعم اواصر الشراكة بالمعلومات الدو

 المصلحة والقطاع الخاص .
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 الفصل السابع

 نقل البضائع بإستخدام وسائل نقل مختلفة

 (382مادة ) 

 لترانزيت(البضائع العابرة )ايطبق على بضائع النقل الدولى متعدد الوسائط احكام وقواعد نظام 

لدخول الوارد بالقانون ، ويجب اال تخضع تلك البضائع للمنع والتقييد والتفتيش عند نقاط ا

ه او الزمة لذلك مثل حاالت االشتبا المصلحةالتى تراها  الضرورةوالخروج ، اال فى حاالت 

رسائل االخالل باالمن والنظام العام او الصحة العامة ، ويجب فى كل االحوال تمرير تلك ال

 اجهزة الفحص باالشعة .على 

 ( 383مادة ) 

لقيمة يجب على متعهد النقل متعدد الوسائط ان يقدم للمصلحة سند الشحن للبضاعة موضحا به ا

ا الكاملة للبضائع وعالمتها الرئيسية ونوع البضاعة من حيث خطورتها والتى يجب كتابته

ن يكون اائية للبضائع ،  ويجب باسمائها الحقيقية ، وعدد الطرود والوزن ، وجهة الوصول النه

سند الشحن موضحا به اسم متعهد النقل ، مكان عمله وعنوانه ، خط سير البضاعة ، اسم 

ار سند المرسل اليه ، جهة الوصول النهائية ، مكان تسليم وتسلم البضاعة ، مكان وتاريخ اصد

 النقل  ، توقيع متعهد النقل ووسائط النقل .

 ( 384مادة ) 

 البالد اال نقل بضائع خطرة بنظام النقل متعدد الوسائط اليتم السماح لها بالمرور داخلفى حالة 

لتزام بعد الحصول على موافقة الجهات االمنية المختصة ويتم نقلها فى حراسة الشرطة مع اال

 بكافة االشتراطات االمنية على نفقة متعهد النقل .

منية ل اليها يتم اتخاذ كافة االشتراطات االوفى حالة كون جمهورية مصر العربية جهة الوصو

مركى بمعرفة الجهات المختصة فى هذا الشأن لتخزينها حتى يتم االفراج عنها تحت اى نظام ج

 وذلك دون االخالل بالقوانين االخرى المنظمة .

 ( 385مادة )  

ى حفظ علفى حالة عدم التزام متعهد النقل بخط السير المحدد له من قبل المصلحة يتم الت

تقديم  البضاعة من قبل المصلحة او رجال االمن ذوى االختصاص وال يتم االفراج عنها اال بعد

 عذر مقبول .

مرور او وفى جميع االحوال ال يسمح للبضائع المنقولة بنظام النقل الدولى متعدد الوسائط بال

 ى هذا الشأن .دخول البالد اال بعد التعهد بااللتزام بكافة القوانين المعمول بها ف
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 الفصل الثامن

 انتقاليةأحكام 
 (  386) مادة 

 ةستة خالل تلتزم المستودعات القائمة بتوفيق أوضاعها وفقاً ألحكام القانون وأحكام هذه الالئح

 أشهر من تاريخ العمل بها , وإال يتم إلغاء الترخيص. 

 (  387مادة ) 

فقاً وقائمة بالمناطق اإلقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بتوفيق أوضاعها تلتزم المشروعات ال

لترخيص أو ا, وإال تم إيقاف  من تاريخ العمل بها سنةألحكام القانون وأحكام هذه الالئحة خالل 

  .قرار المزاولة بالتنسيق في ذلك مع الهيئة المختصة بإدارة المنطقة وتنميتها

 (  388مادة ) 

 فقاً ألحكامأوضاعها وبتوفيق  الشركات الملتحقة ببرنامج الُمشغل اإلقتصادي الُمعتمدتلتزم كافة 

  .صفةالتم إلغاء يأشهر من تاريخ العمل بها , وإال  ستةالقانون وأحكام هذه الالئحة خالل 

 (  389مادة ) 

لتزام د , يتم االبها بع )نافذة( كترونيةالتي لم يتم تطبيق المنظومة اإللعدا المواقع الجمركية فيما 

 .حةرئيس المصلبتقديم المستندات والتعامل عليها إلكترونياً ما لم يكن هناك مانع يقبله 
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