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تػدومى
الدوادـظىالجمركوـظىركنىأدادـؽى
منىبرنامجىاإلصالحىالمالؽى

مممتعدماظلقوديماىؿرطقيمإحدىمأػؿمأدواتماظلقوديماٌوظقيماشلودصيمإديمهؼقؼماألػدافماالضؿصودؼيمواالجؿؿوسقيمبوظؾالد،موػلمترتؽزم
أدودوًمسؾلماإلدارةماىؿرطقيمواظـظؿماظؿشرؼعقيمواظؿعرؼػيماىؿرطقيم..ماخلموضدمازدادتمأػؿقيمػذهماظلقوديمسيمأسؼوبمغشلةمعـظؿيم
اظؿفورةماظعوٌقيمودخقشلومإديمحقزماظقجقدمسيمؼـوؼرم 1995موذظؽمألغفومتعقدمصقوشيماًرؼطيماظؿفورؼيماظعوٌقيمطؽؾم ،موتدذني معرحؾيم
جدؼدةم،مدبؿؾػمطـرلاًمسـمتؾؽماظيتمطوغًمدوئدةم،مسيمإرورم"مغظوممبرؼؿقنموودزم"مإذ مغشفدمغظوعوًموورؼوًمجدؼداًمخيؿؾػمسيمعضؿقغفم
واظقوتفموعمدلوتفمسـماظـظومماظؼدؼؿ.م
ممممم وتزدادمأػؿقيمػذهماٌللظيمععمتلورعموترلةماظؿطقراتمواظؿغقرلاتماىورؼيمسؾلماظلوحيماظعوٌقيم،مخاللماظعؼقدماظلوبؼيمدقاءمتعؾؼم
ذظؽمبؿقرطوتمرؤوسماألعقالماظدوظقيم،مأوماحؿدامماظصراعمواظؿـوصسمبنيماألررافماظرئقلقيمسيماظـظومماظدوظلم ،مخوصيمععماغفقورم
اظؿفربيماالذذلاطقيمسيمأوروبوماظشرضقيم،موتػؽؽمػذهماظدولمإديمسدةمدوؼالتمصغرلةم،مودؼقطمجدارمبرظنيمواالغدعوجمبنيمذطريماظدوظيم
األٌوغقيموشرلػومعـماظعقاعؾم،ماظيتمأدتمإديماغفقورماظـظومماالضؿصوديماظؼدؼؿمطؿومأدتمػذهماظؿغرلاتمإديمتؾدالتمجذرؼيمسيماظـظومماظعوٌلم
طؽؾم،موأدتمإديمهقالتمعفؿيمسيماظؿقازنماالدذلاتقفلماظعوٌلم،ماألعرماظذيمترتىمسؾقفمهدؼوتماضؿصودؼيمجدؼدةم.م
مممسيمػذاماظلقوقمزفرمعػــفقمم"اظعقٌي" مبدالًمعـم"اظدوظـي"م،مصنذا مطونماظـوغلمؼػذلضمعلؾؼوًموجقدمدوظيمضقعقيم،مواضؿصودمضقعلموأدقاقم
ضقعقيم،مإالمأنماألولمؼؼقممسؾلمآظقيمععوطليممتوعوًم،مإذمأنمػذاماٌػفقممؼشرلمإديمأنمصضوءماإلغؿوجمواظؿلقؼؼم،مضدماعؿدامإديماظلققماظعوٌقيم،م
وأصؾحمػـوكماٌزؼدمعـماظؼـوسيمبؿفوغسمحوجوتماٌلؿفؾؽنيمهًمتلثرلم"اظؿؽـقظقجقوماىدؼدة"موودوئؾماإلسالمموتقحقدمععوؼرلماإلغؿوجم.م
مممم وطونمعـماظطؾقعلمأنمتـعؽسمػذهماظؿطقراتمسؾلمرؤؼيموزارةماٌوظقيمظإلصالحماٌوظلمسؿقعوًمواىؿرطلمسؾلموجفماًصقصموظذظؽممتم
اظعؿؾمسؾلماظـققماظؿوظلم:م-م
تطقؼرماإلدارةمواآلداءماىؿرطلموبدءمتطؾقؼماظـظؿماىؿرطقيمايدؼـيم..معـؾم:ماإلصراجمبوٌلوراتماٌكؿؾػيمبنتؾوعمغظوممإدارةماٌكوررم،م
وطذظؽماٌراجعيمبعدماإلصراجموإمتومماإلجراءاتمضؾؾموصقلماظؾضوسيمبـظومماإلصراجماٌلؾؼمػذامبوإلضوصيمإديمإمتومماإلجراءاتماىؿرطقيم
بـظوم ONE STOP SHOPموعـ مخالل ماظـوصذة ماظقاحدة موتطقؼر مبقؽي ماظعؿؾ ماىؿرطل مبنغشوء ماٌراطز ماىؿرطقي ماٌطقرةم
 MCCم واٌقاغلماٌطقرةم،موأخرلاًماإلغضؿوممظإلتػوضقيماظدوظقيمظؿؾلقطموتـلقؼ ماإلجراءاتماىؿرطقيم(طققتق)مودخقلمعصر محقزم
اظؿـػقذمشلذهماإلتػوضقيم.م
ممممممعـمػذاماٌـطؾؼمطونمالبدمعـمإصدارمالئقيمظـظومماظعؿؾماظداخؾلمظإلجراءاتماىؿرطقي مواظـظؿماىؿرطقيماٌكؿؾػي متـػقذاًمالحؽومم
ضوغقنماىؿوركموالئقؿيماظؿـػقذؼي،موذظؽمتقدقعوًمظـطوقماظشػوصقيماظذيمتعؿؾمبفموزارةماٌوظقيم،مواظيتمتقصلمبفوماٌودةماظعوذرةمعـم
اإلتػوضقيماظعوعيمٌـظؿيماظؿفورةماظعوٌقيم،موغلعؾمبذظؽمأنمغلدمصفقةمسيماٌعؾقعوتم،ماظيتمطوغًمشوئؾيمسـماظؾعضمصقؿومؼؿعؾؼمبفذهم
اإلجراءاتموػلمبداؼيمظؾؿطقرمبؽوصيمإبعودهمعـمإصالحمظإلدارةماىؿرطقيم،موضوغقنمجدؼدمظؾفؿوركم،مألغظؿيمسؿؾمتؿـودىموروحماظعصرم
،ماغؿفوءاًممبـظقعيمذيرطقيمعؿؽوعؾيمتعؽسمطػوءةمأداءمسوظقيمؼؾؿلفومطؾمعـمؼؿعوعؾمععمػذهماٌـظقعيمم
ممممموذظؽ مطؾف م عـ مأجؾ متـشقط محرطي ماظؿفورة ماًورجقي ماٌصرؼي م ،ممبو مؼلوسد مسؾل متـشقط ماظعؿؾقي ماإلغؿوجقي معـ مغوحقي م ،موصؿحم
اجملوالتمأعومماٌـؿفوتماٌصرؼيمعـمغوحقيمأخريم.مم
ومبومؼعززمعـماظؼدرةماظؿـوصلقيمظالضؿصودماٌصريم،موهؼقؼماٌزؼدمعـمصرصماظعؿؾموزؼودةمدخؾماٌقارـم،مورصعمعلؿقيماٌعقشيم.ممممم
رئوسذمصلحظىالجمــــــــــــاركى
ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
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الجماركىقاردةىبواناتىى
إلصالحىالدواداتىاإلقتصادوظىودرمىإتخاذىالػرارى
ؿصؾوةًاجلؿاركًادلصرقةًإمياـاًًؿـفاًمبقؼعفاًاهلام ًيفًاجملالًاإلؼمصاديًً..تقػرًـظامًؿعؾقؿاتًحيؼؼًاألفدافً
ادلرجقةًؿـفاًً-:
 تيفقؾًاؾمهارةًاؾعادلقةًودرعةًاإلػراجًعـًاؾلضائعًؿـًاؾدوائرًاجلؿرؽقةًوجعؾفاًأبقابًؿرورًوؾقيتًخمازنً.
 خػضًتؽاؾقػًاؾمىؾقصًاجلؿرؽلًعؾك ًاؾلضائعًبيرعةًاإلػراجًوتليقطًاإلجراءاتًوإتاحة ًادلعؾقؿاتًيفً
اؾقؼتًادلـادبًإتػاؼاًًؿعًأحؽامًادلادةًاؾناؿـةًؿـًاإلتػاؼقةًاؾعاؿةًدلـظؿةًاؾمهارةًاؾعادلقةً.
 تقػريًؽاػةًادلعؾقؿاتًواؾمشرقعاتًواؾؼقاـنيًؾؾؿمعاؿؾنيًوإتاحةًاؾشػاػقةًإتػاؼاًًؿعًادلادةًاؾعاذرةًؿـًاإلتػاؼقةً
اؾعاؿةًدلـظؿةًاؾمهارةًاؾعادلقةً.
 إؿؽاـقةًاؾربطًواؾم ـيقؼًواؾمؽاؿؾًبنيًاإلدارةًاجلؿرؽقةًادلصرقةًوبنيًاإلداراتًاجلؿرؽقةًيفًدائرًاؾدولً
ؾموؼقؼًفدفًتقيريًاؾمهارةًوؿؽاػوةًاجلرميةًاؾعادلقةًادلـظؿةً.
 تيفقؾ ًاؾربط ًبني ًاإلدارة ًاجلؿرؽقة ًوبني ًادلـظؿات ًواهلقكات ًاؾعادلقة ًادلعـقة ًؿنؾ ًً ً -:ؿـظؿة ًاجلؿاركً
اؾعادلقة ًوؿـظؿة ًاؾمهارة ًاؾعادلقة ًؾمػعقؾ ًاألخذ ًباؾؼقادات ًاؾعادلقة ًيف ًاجملاالت ًاؾيت ًتمقوفا ًاإلتػاؼقاتً
اؾدوؾقةً.
 تقػري ًاؾلقاـات ًوادلعؾقؿات ًواإلحصائقات ًادلطؾقبة ًؾدعؿ ًإختاذ ًاؾؼرار ًجلؿقع ًاؾقزارات ًواهلقكات ًواجلفاتً
اؾدوؾقةً.
 ؼقاس ًؿدى ًاؾؽػاءة ًواؾػاعؾقة ًؾمداء ًوؼقاس ًاؾـمائج ًادلرتتلة ًعؾك ًإتلاع ًوتـػقذ ًاؾيقادات ًواإلجراءاتً
واؾمشرقعاتًاجلدقدةًوـمقهةًاؾمأثريًإجياباًًأوًدؾلاًًعؾكًاإلؼمصادًاؾؼقؿلًً.
ً

ومبـادلةًإـضؿامًؿصرًإديًاإلتػاؼقةًاؾدوؾقةًؾمليقطًوتـيقؼًاإلجراءاتًاجلؿرؽقةً(إتػاؼقةًؽققتقًاؾـصًادلعدّل)ً
باؾؼرارًاجلؿفقريًرؼؿًً 334ؾيـةًً 2007وؿقاػؼةًجمؾسًاؾشعبًيفًً،ً 2007/12/11وإقداعًوثقؼةًاإلـضؿامًيفً
ؿؼرًؿـظؿةًاجلؿاركًاؾعادلقةًبربوؽيؾًيفًًً،ً 2008/1/8ؾمدخؾًؿصرًحقزًاؾمـػقذًدلعاقريًاإلتػاؼقةًدقاءًًادلؾوؼً
اؾعامًأوًادلالحؼًاخلاصةًبعدًؿرورًً 36ذفرًؿـًتارقخًاإلـضؿامًؾإلتػاؼقةًً..ؽانًؾزاؿاًًعؾكًذيفقرقةًؿصرًاؾعربقةً
تعدقؾ ًاؾمشرقعات ًاحملؾقة ًؾممػؼ ًؿع ًأحؽام ًاإلتػاؼقة ًاؾدوؾقة ًؾمليقط ًوتـيقؼ ًاإلجراءات ًاجلؿرؽقة ًوإدمؽؿاالًً
ؾؼاـقنًاجلؿاركًوالئومفًاؾمـػقذقةًً.
ًًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًًًًًًًًً
ًًًًًًًؾذؾؽًػإـفًًًًًًًًًًًً.......
تطلقؼاًًؾؾؿادةًاؾعاذرةًؿـًإتػاؼقةًؿـظؿةًاؾمهارةًاؾعادلقةًبشأنًحتؼقؼًاؾشػاػقة.وإتياؼاًًؿعًإتػاؼقةًؽققتقًؾمليقطًوتـيقؼًاإلجراءاتًاجلؿرؽقةًواؾيتًمتًاإلـضؿامًإؾقفاًباؾؼرارًاجلؿفقريًرؼؿً.ً2007/334
وإمياـاًًؿـاًبقجقدًالئوةًداخؾقةًؾـظامًاؾعؿؾًتصلحًددمقراًًؾؾعاؿؾنيًوادلمعاؿؾنيً:أولا  ..ـمشرف ًبأن ًـرػؼ ًرقف ًالئوة ًـظام ًاؾعؿؾ ًاؾداخؾل ًادلعدة ًرلؼاً ًؾؼاـقن ًاجلؿارك ًرؼؿ ًً 63/66والئومفً
اؾمـػقذقةًرؼؿًً2006/10وؽذاًؿعاقريًإتػاؼقةًؽققتقًؾمليقطًوتـيقؼًاإلجراءاتًاجلؿرؽقةًً.
ثانَا ا  ..درياعل ًؼطاع ًاؾـظؿ ًواإلجراءات ًاجلؿرؽقة ًؿالحظات ًادلقاؼع ًاؾمـػقذقة ًاؾـاجتة ًعـ ًاؾمطلقؼ ًاؾعؿؾلً
ودقفًقمؿًؿراعاةًحتدقثًاؾالئوةًؽؾًػرتةًدورقةً(ً 6ذفقر)ًوػؼاًًؾؾؿعاقريًاؾدوؾقةًاجلؿرؽقةًؽؿاًدقمؿًإتاحمفاً
عؾكًادلقؼعًاإلؾؽرتوـلًدلصؾوةًاجلؿاركًؾؾعاؿؾنيًوادلمعاؿؾنيًؿعًاجلؿاركًؾموؼقؼًادلزقدًؿـًاؾشػاػقةًواهللً
ادلقػؼ .
ً

ً
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ىىىىرئوسىقطاعى
ىىىالنظمىواإلجراءاتىالجمركوظى
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الباب األول

ىىىىىإجراءاتىماىقبلىالتػدمىباإلقرارىالجمركؽىلمصلحظىالجماركىى
ى
م

(ىالمنافدتوىوالتغروغىواإلدتالمى)ى

مانفصم األول :مقوائمىالذحنم
انفصم انثاَي :مإجراءاتىالتغروغىواإلدتـالمىفؼىمناطقىالتخزونم
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انفصم األول  ..قىائى انشحٍ

ساع

الىارد
م و ى وسُ

ادر بع

ال

ا ال

وم ادر وسُ

ال

إدراج قوائم الشحه :
1/1يتم االدراج إلكترونجاً بالطرق اآلتجة :



EDIم.
XMLم.م

 االدراجماٌؾوذرمعـماٌؽوتىماًورجقيمظؾؿقطقالتماٌالحقيموشرلػوم.م
 اإلدراجماٌؾوذرمعـماٌـورؼماظؾقجلؿقيممبعرصيماظؿقطقؾماٌالحلمأومعـمؼـقؾفم.م
م

ى

2/1مممممؼؿؿمتؼدؼؿمغلكيمورضقيمعـمضقائؿماظشقـماظيتممتمإدراجفومإظؽذلوغقوًمإديماٌقزػماٌكؿصماٌؿقاجدمبوظؾقجلؿقوتم.م
1/2/1م ؼؼقممعقزػماىؿوركمبوٌراجعيمظؼقائؿماظشقـمظؾؿلطدمعـموجقدماظؾقوغوتماٌـصقصمسؾقفومصكمضوغقنماىؿوركموأغفومضدعًمخاللم
اٌدةماظؼوغقغقيمثؿمؼؿلطدمعـمإدراجمطوصيماظؾقاظصمإظؽذلوغقوًمضؾؾماظؿقضقعمبوظلوسيمواظؿورؼخمبودؿالمماظـلكيماظقرضقيمظؼقائؿماظشقـم.مم
 2/2/1م ؼؿؿمعراجعيمعوممتمإداراجيمعـمضقائؿماظشقـممبعرصيمعقزػكماٌـوصلؿقماٌرطزىمبوىؿوركمدقاءمعـمخاللماظـفوؼوتماظطرصقيم
اٌكصصيمظؾفؿوركممبراطزماالدراجمأومعـمخاللماظـفوؼوتماظطرصقيمبوٌـوصلؿقماٌرطزىم،موالمؼعؿدمبؼقائؿماظشقـمإالمبعدمأسؿؿودػوم
عـماىؿوركمبعدمعراجعؿفوم.م
3/2/1مصكمغفوؼيمطؾمؼقممتردؾماظـلخماظقرضقيمظؼقائؿماظشقـماٌؿقاجدةمبوٌـورؼماظؾقجلؿقيمظؾقػظمصكماٌـوصلؿقماٌرطزىمظؾفؿوركم.مم
4/2/1مسـدمرؾىمتعدؼؾمبقوغوتمبؼقائؿماظشقـم.مم
ؼؿؼدم معـدوب ماظؿقطقؾ مبطؾى مٌقزػ ماٌـوصلؿق ماٌرطزى مبوىؿورك ماٌؿقاجد مبوٌـطؼي ماظؾقجلؿقي محقٌ مؼؼقم معقزػ ماىؿوركم
بودؿدسوءمضقائؿماظشقـمومإجراءماظؿعدؼؾماٌطؾقبمورؾوسؿيموإردوظفمإديماٌـوصلؿقماٌرطزىمظؾقػظمبوظؼوئؿيماالصؾقيمععمرؾىماظؿعدؼؾم
.مم
5/2/1مبوظـلؾيمٌـوصلؿوتماظردوئؾماظؿكمظقـسمشلومضـقائؿمذقــمحبرؼفم(مرؾؾوتماإلردول-مردوئؾمدبرؼدماظلػـم..مإخلم)متؼدممرؾؾوتفوم
بوٌـطـؼي ماظؾقجلـؿقي ماٌكؿصي محقٌ مؼؽؾػ معقزػ مبؼقدػو مصك مدصذل مخوص مثؿ مإدراجفو مبويودى ماآلدي مظؿلفقؾ مرضؿ ماظطرؼؼم
اًوصمبفوم.مم
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ملحوظظىهامظى:مم

 صكمحوظفمزبوظػيماٌقاسقدماٌؼررةم( 24مدوسي)مأومإشػولمإدراجمأيمبقاظصمأومبقوغوتمغصمسؾقفومضوغقنماىؿوركمؼؿؿمهصقؾم
اظغراعوتماٌلؿقؼيمسؾكماظؿقطقؾماٌالحلمرؾؼوًمظؼوغقنماىؿوركماٌؼررةم.
 سؾكماظؿقطقالتماٌالحقيمارصوقماظؾقاظصماظػرسقيم"مظؽؾمبقظقصيمذبؿعيم"مسـدمتؼدؼؿماٌـوصقلؿقماالصؾكم.م
 وصكمحوظفمرؾىمصوحىماظشلنماظؿعوعؾموصؼمغظومماالصراجمهًماظشؽفموسدمموصقلماٌـوصقلًمتؿؿماالجراءاتمبـظومماألصراجم
اٌلؾؼمم.م

 -2الشحن الجوي E-FREIGHT
 ًًً1/2قؾمزمًوؽالءًاؾشوـًوذرؽاتًاؾطريانًباإلدراجًاإلؾؽرتوـلًدلـاػيقتًاؾلقاؾصًاؾؽؾقةًواؾػرعقةًوذؾؽًوػؼاًًألحؽامًؿـشقريً

اؾمعؾقؿاتًرؼؿلً(ً)10ً،ً8ؾيـةً.ً2009

ً ً 2/2تطلؼ ًأحؽام ًادلادة ً(ً )114ؿـ ًؼاـقن ًاجلؿارك ًرؼؿ ًً 66ؾيـة ًً 63وتعدقالتف ًيف ًحاؾة ًخماؾػة ًأحؽاؿف ًػقؿا ًخيص ًؼقائؿً
اؾشوـًً.

ًً3/2باؾـيلةًؾؾرحالتًاؾقاردةًاديًذيفقرقةًؿصرًاؾعربقةً:

يراعى إرسال البرقيات اآلتية موقعة من قادة الطائرات..

ً-(FFM) AIRLINE FLIGHT MAINFEST MESSAGE ...
- (FWB) --- AIRWAYBIL DATA MESSAGE ---

– ً-(FHL) – CONSOLIDATION LIST MESSAGE
ًً–(MVT) FLIGHT MOVEMENT MESSAGE
-(FAD) ADVICE OF DISCREPANCY MESSAGE -

ؼلؾًوصقلًتؾؽًاؾرحالتًأوًعؼبًوصقهلاًً وذؾؽًعؾكًاؾعـقانًاؾربؼكًؾؾهؿاركًادلصرقةًادلمػؼًعؾقفًؿيلؼاًوفقًً(.ً)ًCAICUCR

ًً4/2باؾـيلةًؾؾرحالتًاؾصادرةًؿـًذيفقرقةًؿصرًاؾعربقةً:

يراعى إرسال البرقيات اآلتية موقعة من قادة الطائرات..

ً- (FFM) AIRLINE FLIGHT MAINFEST MESSAGE ..
 -(FAD) ADVICE OF DISCREPANCY MESSAGEًًًًًًًًًػقرًإؼالعًاؾرحالتًإديًاؾعـقانًاؾربؼلًدلصؾوةًاجلؿاركً(.)ًCAICUCR

ًًً5/2متًاإلؾمزامًباؾمطلقؼًاإلؾقؽرتوـكًإعملاراًؿـً.2011/7/1

 -3تلتزم التوكجالت المالحجة بتقديم القوائم اآلتجة لمصلحة الجمارك خالل المدة المحددة قانوناً -:
ى3ى1/ى-ىقائمظىالذحنىالوحودةى:ى

وػكمضوئؿيمحبؿقظيمودقؾيماظـؼؾماظؽوعؾيمدقاءمعـمبضوئعمبردؿماظقاردمظؾؾالدمأومبردؿماظذلاغزؼًم(عؾوذرمأومشرلمعؾوذر)م
واظردوئؾماظقاردةمبردؿماٌقاغلءماألخرىموجيىمأنمتقضعمعـماظربونموؼذطرمصقفومأدؿماظلػقـيموجـلقؿفومورضؿماظرحؾيموتورخيفوموأغقاعم
اظؾضوئعموإنمطوغًمممـقسيم،موسددماظطرودموسالعوتفوموأرضوعفوموأدؿماظشوحـمواٌردؾمإظقفمواٌقاغلءماظيتمذقـًمعـفوم.م
م
م

ى3ى2/ى-ىقائمظىالبضائعىالواردةى:ى

وػكمجزئقيمعـمضوئؿيماظشقـماظقحقدةموتؿضؿـماظؾضوئعماظقاردةمإدي ماٌقـوءمدقاءمدقؿؿمإدخوشلومإدي ماظؾالدمأوماظؾضوئعماظعوبرةم
(تراغزؼًمعؾوذرمأومشرلمعؾوذرم)موجيىمسؾكمربوبـيماظلػـمأومعـمميـؾقغفؿماظؿؼدممبفومإديماىؿوركمخاللم24مدوسيمعـموصقلمودقؾيم
اظـؼؾ مسؾل ماألطـر م ،م مبدون ماحؿلوب مأؼوم ماظعطالت ماظرزلقي موظؾفؿورك مايؼ مسي مذيقع ماألحقال مسي ماإلرالع مسؾك ماٌلؿـدات ماٌؿعؾؼيم
بوظشقـ.م
م

3ى-3/ىقائمظىأفرادىالطاقمى:ى

ضوئؿيمبلزلوءمروضؿمودقؾيماظـؼؾمموجـلقوتفؿموأرضوممجقازاتمدػرػؿموبقونمبلعؿعؿفؿمواٌمنماٌقجقدةمسؾكممودقؾيماظـؼؾممبومسيم
ذظؽماظؿؾغمواًؿقرمالدؿكدامماظطوضؿموؼالحظمضرورةموضعمعومؼزؼد معـماظؿؾغمواًؿقرمسـمحوجيماظطوضؿمموضً متراطقفومداخؾمزبزنم
خوصمخيؿؿمخبومتماىؿوركمم.م
م
م
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3ى4/ى-ىقائمظىبأدماءىالركابى:ى

وػكمبقونمبلزلوءماظرطوبموجـلقوتفؿموأرضوممجقازاتفؿمم.م

م

3ى–5/ىمدتخرجاتىقائمظىالذحنى:ى

وػلمبقوغوتمطوعؾيمسـماظؾضوئعماظـقسقيمعلؿكرجيمعـمضوئؿيماظؾضوئعماظقاردةموصؼوَمظؾؿكصصماظـقسلم.م
م

6/3ىمالحقىقوائمىالذحنى:ى







جيقزمضؾقلمعؾقؼمظؼوئؿيماظشقـمسـمبقاظصمواردةمضؿـمذقـيمودقؾيماظـؼؾمملمتدرجمبؼوئؿيماظشقـموذظؽموصؼوًمظؾشروطماآلتقــيم:م
أنمؼؼدمماٌؾقؼمسيمعقسدمشوؼؿفم24مدوسيمعـموصقلمودقؾيماظـؼؾم.م
أنمؼؽقنماٌؾقؼمعقضعوًمسؾقفمعـمعلؽقلمبوظؿقطقؾماٌالحلموزبؿقممخبومتفم.ممم
أالمؼؽقنمضدممتمصؿحماظطرودمأوايووؼوتم.مم
أنمترصؼمبفمبقاظصماظشقـماألصؾقيماومصقرتفومربررةمبؿورؼخماظشقـمأومدوبؼيمسؾقفمموتطؾؼمسؾكمتؾؽماٌالحؼمذاتماظؼقاسدم
اًوصيمبؼقائؿماظشقـمصضالًمسـمأسؿولمأحؽوممضوغقنماىؿوركمم.
سيمحوظيماظؾقاظصماجملؿعيمتؼدمماظؾقاظصماظػرسقيمسيمذاتمعقسدمتؼدؼؿمضقائؿماظشقـمسـدمتؼدميفومظؾفؿورك.م

م
ملحوظظى:ى

مممممممتؼقمماداراتماٌـوصلؿقمبوظؼطوسوتماىؿرطقيماٌكؿؾػيمممبراجعيماظؾقاظصماظؿكمملمؼلددمسـفوماظضرائىمواظردقمم،مموتؼدؼؿممتؼرؼرم
غصػمذفرىمبفومالدارةمايرطيماٌكؿصيممٌراجعيمتقاجدػومبوظدوائرماىؿرطقيم.م
م

التعذيل بقوائم الشحه

 - 1فٍ شـأن أ طاء اإلدراج فٍ قوائ الشحـن

ؼؽقنماالخؿصوصمبنجراءمأيمتعدؼؾمألؼيمأخطوءمسيمضقائؿماظشقـمضؾؾماظؼقدمبدصــــذلم46كمممٌدؼرماٌـوصلؿقم،مصنذامعومضدممرؾىم
اظؿعدؼؾمبعدماظؼقدمبدصــــذلم46كمممطونماالخؿصوصمسيمإجراءماظؿعدؼؾمٌدؼرماىؿركماٌكؿصمبوظؿـلقؼمععماٌـوصلؿقمإذامظزمماألعـرمععم
عراسوةمأحؽوممضوغقنماىؿـورك.م
م

 حالت عدَ إدراج أس المس ورد ب وائ الشـحن -:أ  -األخطــاء الماديــة -:

جيقزمتصققحماألخطوءماٌودؼيماظقاردةمبؼقائؿماظشقـمبـوءاًمسؾكمرؾىمؼؼدعفماظؿقطقؾماٌالحلمبشرطمتؼدؼؿماٌلؿـداتماٌمؼدةمظصقيم
االدؿم،مطوظػقاترلمأوماالسؿؿودماٌلؿـدىموشرلػو.مم

ب  -تعديل االسم -:

جيىز تعذيً االسُ ثمبئّخ اٌشحٓ وال يعذ رٌه ِٓ لجيً إغفبي ِب جيت إدراجه يف األحىاي اآلتيـــخ -0
1م.م إذامطونمأدؿماٌلؿػقدمبـؽوًمأومتقطقالًمعالحقوًمأوموطقالًمظؾشقـمععؿؿداًممظدىماىؿوركمأومذرطيمررلانمأومودقؾيمغؼؾمأخرىمبشرطم
أنمتؽقنمعلؿـداتمعؾؽقيماظؾضوئعماظقاردةمعـماًورجمبودؿماٌعدلمظفمموؼشذلطمالسؿؿودماظشرطوتماظؿكمتعؿؾمطقطقؾمظؾشقـماظؼقدم
صكمدفؾماٌؿعوعؾنيموصؼوًمظؾػؼرةم(ز)معـماٌودةم60معـماظالئقيمتوظؿـػقذؼيمظؼوغقنماىؿوركموذظؽمبؿؼدؼؿماٌلؿـداتماظؿوظقيم-:م
(أ)مممممعلؿـدماظؼقدمبوشلقؽيماظؼقعقيمظؾؿلعقـوتماآلجؿؿوسقيم.م
(ب)مممعلؿكرجمعـماظلفؾماظؿفورىم.م
(ج)ممماظؾطوضيماظضرؼؾقيم.م
(د)مممصقرةمترخقصمعزاوظيماٌفـيماوماظـشوطمعـماىففماٌكؿصيم.م
(و)مممذفودةماظؿلفقؾمبفقؽيماٌقـوءمظؾعوعؾنيمبداخؾماٌقـوءم.م
م
2م.مإذامطوغًماظؾقظقصيمواردةمألعرم( To Orderم)مذرطمأنمتؽقنمعلؿـداتمعؾؽقيماظؾضوسيماظقاردةمعـماًورجمبودؿماٌظفرمظف.م
م
2/2محـبالد اٌزٕـبصي -:م
جيقزماظؿ ـوزلمسـماظردوئؾماٌلؿقردةمواظيتممتمتلفقؾماظؾقونماىؿرطلمشلومإديمأيمذكصمرؾقعلمأومإسؿؾوريمضؾؾماإلصراجم،م
وؼؽقنماٌؿـوزلمظفمػقماٌلؽقلمسـمإدؿقػوءماظؼقاسدماإلدؿرلادؼيمصقؿومسداماظردوئؾماظيتمسرضًمسؾكماىفوتماٌكؿصيمبنجراءاتماظػقصم
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ومتمرصضفومظعدممعطوبؼؿفومظؾؿقاصػوت ماظػـقيم(ممأرضومم 2006/6مضرارموزؼرماظؿفورةمواظصـوسيم 2006/32مم 1م) مسؾكمأنمؼؿؿمهصقؾم
اظـلؾيماٌؼررةمضوغقغوًمهًمحلوبماظضرؼؾيمسؾكماظـشوطماظؿفوريمواظصـوسلمعـمطؾمعـماٌؿـوزلمواٌؿـوزلمإظقفمعوملمؼؽـماحدػؿومععػكم
عـماظضرؼؾيم.مم
 -3ال طـأ فٍ بَانات العـدد أو الـوزن
جيقزماظـظرمسيمتعدؼؾماظعددمأوماظقزنماٌدرجمبؼقائؿماظشقـمبـوءاًمسؾكمرؾىمعـماظؿقطقؾماٌالحلمعصققبوًمبػوطسمعـماظشوحـمسيم
اًورجمظؿدلؼرماًطلموبوظشروطماآلتقـيم-:م
1/3ذتقديمذالبولوصةذومجوعذاملدتنداتذاملؤيدةذلصحةذالعددذأوذالوزنذكالفواتريذوبوانذالعبـــوةذأوذأيذمدتندذآخـرذذذ
2/3مأنمؼؼدممرؾىماظؿعدؼؾمضؾؾماظؿلقؼيماظـفوئقيمظشقـيمودقؾيماظـؼؾمأومضؾؾماظؼقدمبدصذلم46كمم.مم
3/3مؼصدرمضرارماظؿعدؼؾمعـمعدؼرماٌـوصلؿقمععمعراسوةمأحؽوممضوغقنماىؿوركمسيمحوالتماظعفزمأوماظزؼودةمشرلماٌدلرةممم
 ال عدَ فٍ إدراج الوجه ب وائ الشـحنجيوزذإلداةةذاملناسدتوذببو ذللباتذالتوكوتاتذاملتايوةذلتعدي ذالوههةذبقواممذالحح ذ يذاحأيوا ذاتآتوـةذ-:ذ
1/4مالمناطــق الحـرةم-:م
 جيقزمتعدؼؾموجفيماظؾضوئعماظقاردةمبردؿماظقاردماظـفوئلمإديماٌـورؼمايرةمبشرطمتؼدؼؿمعقاصؼيمػقؽيماالدؿـؿورم.م
 طؿومجيقزمتعدؼؾموجفيماظؾضوئعماظقا ردةمبردؿماٌـورؼمايرةمإديمواردمغفوئلمبشرطمتؼدؼؿمعقاصؼيمػقؽيماالدؿـؿورموؼلؿــكمعـمذظؽم
اظردوئؾماظيتمملمؼؿؿمتلفقؾماظؾقونماىؿرطلمسـفوموجيقزمبـوءاًمسؾكمرؾىمأصقوبفومهقؼؾفومإديمردؿماظقاردماظـفوئلمأومإسودةمذقـفوم
إديماًورجمسـمررؼؼماىؿوركمعؾوذرةمبعدمعقاصؼيماٌـوصلؿقمودونماظرجقعمإديمػقؽيماالدؿـؿورممم
 2/4وبصفٌ عامٌ يجوز تعديل نظام اإلفراج فً أي مرحلٌ قبل اإلفراج وكذلك تعديل الوجوٌ ألسباب مبررة .
 -5إعاد الشــحن -:
االجراءاتماىؿرطقيمظؾردوئؾماٌعودمذقـفومواٌـؼقظفمعـمذيركماديمآخرمحبراًماومبراًماومجقاًمداخؾماظؾالدم-:م
(أ)ممأسؿولمأحؽومماٌقادمرضؿم( 59م،م)62معـمضوغقن ماىؿوركمرضؿم 66مظلـفم 63مبضرورةمتؼدؼؿمأحدماظضؿوغوتماٌؼؾقظيمذيرطقوًموصؼوًم
آلحؽومماٌودةمرضؿم()104معـماظالئقيماظؿـػقذؼيمظؼوغقنماىؿوركم.م
(ب)مبوظـلؾفميوالتمأسودةمذقـماظؾضوئعمعـمدػقـفماديمآخرىم– متراغزؼًمعؾوذرم(ماآلضطرعيم)م– مصؿؿؿماالجراءاتمهًماٌالحظيم
اىؿرطقيموصؼوًمآلحؽومماٌودةم()116معـماظالئقيماظؿـػقذؼيمظؼوغقنماىؿوركم.م
(ج)مبوظـلؾفميوظفماذامعووردمبؾقظقصفماظشقـمانماظقجففماظـفوئقيمظؾؾضوئعمعقـوءمآخرمشرلمعقـوءماظقصقلماآلولماوماحدماالؼداسوتم
اظعوعفماوماًوصيماٌرخصمبفومذيرطقوًماوماحدماٌـورؼمايرةمصقؿؿماظـؼؾمسؾكمعلؽقظقيماظؿقطقؾماٌالحكموصؼوًمآلحؽومماٌودةم()37معـم
ضوغقنماىؿوركمومبراسوه مانمؼؿؿممترؼرمايووؼوتمسؾكمجفوزم( x-RAYم)مبشرطمدالعي ماخؿوعفو ماومان متؽقن ماظطرودمحبوظفم
زوػرؼيمدؾقؿيم.م
(د)مبوظـلؾفميوظفماذامعووردمبؾقظ قصيماظشقـمانماظقجففماظـفوئقيمظؾؾضوئعمػكمعقـوءماظقصقلماآلولموؼرشىمأصقوبماظشلنمصكمغؼؾفوم
ادي ماى معقـوء مآخر م م او مدائرة مذيرطقي مصقؿؿ ماظـؼؾ مبعد مطشػ ماظردوظف متػصقالً ممبقجى مادؿؿورات مجرد متردؾ مصقرة معـفو مرصؼم
اٌلؿـداتماديمذيركماظقصقلماظـفوئكم.مم
 -6بالنسب ل عجز والزَاد
أم -م سؾكمربوبـيماظلػـموضودةماظطوئراتموودوئؾماظـؼؾماألخرىمأومعـمميـؾقغفؿمتلؾقؿماظؾضوئعماظقاردةموصؼوً مٌؼودؼرػوماحملددةمبؼقائؿم
اظشقـ،موجيقزمبوظـلؾيمإديماظؾضوئعماٌـػرري(اظصى)ماظؿفووزمسـماظـؼصمأوماظزؼودةمبشرطمأالموووزم10م%م،موالدبضعمػذهماظـلؾيم
أليمشراعوت،موالجيقزماإلصراجمسـماظزؼودةمإالمبعدمآداءماظضرائىماٌلؿقؼيمسـفوم.
 تـؿػلماٌلؽقظقي مسـ ماظـؼصماىزئلمسيماظؾضوسي ماٌعؾلةمإذامطونمغوذؽوً مسـمضعػماظعؾقاتمأو ماظـوذؽي مسـمسقاعؾمرؾقعقي مأومعوم
تؼؿضقفمأسؿولماظشقـمأوماظـؼؾمأوماظؿػرؼغمعـمتلربمبعضماٌشؿقلم،موذظؽمسيمحدودم5م%مهلىمعـمعشؿقلمطؾمرردمسؾكمحدة.م
كما تنتفً المزئوليٌ ـن النقص فً الخاالت اآلتيٌ :

.1
.2
.3
.4

إذاممتمتؼدؼؿمعلؿـدمعـماظؿقطقؾماٌالحلمؼـؾًمسدممذقـماظؾضوئعماظـوضصيم.
إذاممتمتؼدؼؿمعلؿـدمؼـؾًمأنماظؾضوئعماظـوضصيمملمتػرغمسيمػذاماٌقـوءمأومصرشًمسيمعقـوءمأخرم
إذاموردتماظلػقـيموطوغًمأخؿوممسـوبرػومدؾقؿيمبشرطمسدمموجقدمعداخؾمأومزبورجمأخرىمشرلماٌدخؾماظرئقللمظؽؾمسـدلم
إذاموردتمايووؼوتمبلخؿوممدؾقؿيموصؼوًمألرضوعفوماٌقضقيمبلـدماظشقـم
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.5
.6
.7
.8
.9

إذاموردتماظطرودمحبوظيمزوػرؼيمدؾقؿيمؼرجحمععفومحدوثماظـؼصمضؾؾماظشقـم،موسيمذيقعماألحقالمتـؿػلماٌلؽقظقيمسـ ماظـؼصم
إذامطونمغوذؽوًمسـمسقاعؾمرؾقعقيمأومضقةمضوػرة.وجيىمتؼدؼؿمعلؿـداتمتدلؼرماظـؼصماٌشورمإظقفومسيماظؾـدؼـم(م1م)م،م(م2م)م...معـم
ػذهماٌودةمسيمعقعودمشوؼؿفمثالثيمأذفرمعـمتورؼخمإغؿفوءماظؿػرؼغم.م
ؼؽقن مربوبـي ماظلػـ موضودة ماظطوئرات موودوئؾ ماظـؼؾ ماألخرى مأو معـ مميـؾقغفؿ معلؽقظني معدغقوً مبوظؿعقؼض مسـ مضقؿي ماظضرؼؾيم
اىؿرطقيمسـماظـؼصمشرلماٌدلرموصؼوًمألحؽومماظػؼرةماظلوبؼيموالمجيقزماظؾدءمسيمإدبوذمأيمإجراءاتمضوغقغقيمبشلغفومإالمبعدمإغؿفوءم
اٌدةماٌـصقصمسؾقفومصقفو.م
تؽقنماظشرطيماًوزغيمعلؽقظيمسـماظعفزمواظزؼودةمشرلماٌدلرةمسؿوممتمادؿالعف.م
مؼؽقنمصوحىماظشلنمعلمالمسـمماالضرارماًورهمسـماٌؼودؼرماٌلفؾيمبوالضرارماىؿرطكموذظؽموصؼومٌومغصمسؾقيمضوغقنماىؿوركم.
تراسكماحؽومماٌقادمعـم40مإديم42معـمضوغقنماىؿوركم.م

 -7ض البوالص :
جيىز ثنبء عٍي طٍت صبحت اٌشأْ ولجً اٌميذ ثذفرت 44ن َ.ضُ اٌجىاٌص ثبٌشروط اآلتيخ -0
.1مأنمتؽقنمواردهمسؾلمغػسمودقؾيماظـؼؾمم.
.2مأنمتؽقنمظصوحىمذلنمواحدمم.
.3مزبزغيمسيمغطوقمذيرطلمواحدم.
إخزاءاخ ظُ اٌثٌاٌص 0
.1مؼؿؼدممصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفمضؾؾماظؼقدمبدصذلم 46مكمممممبطؾىمٌدبرماٌـوصلؿقماٌرطزيمظضؿماظؾقاظصمعقضقوًمبفمبقوغوتمطؾم
بقظقصيمسؾلمحدهم.م
.2مسيمحوظيمتقاصرماظشروطمسوظقيمؼقاصؼمعدؼرماٌـوصلؿقمسؾلمضؿماظؾقاظصم.
.3مسـدمإدراجماظؾقوغوتمبويودىماآلظلمؼقضحمبوإلضرارمأرضومماظؾقاظصمععمتقضقحماظؽؿقوتماإلذيوظقيمواظؼقؿيماإلذيوظقيمم.م
 -8إ ما إجراءات البوالص معا ا :

تؽقنمسيمحوظيمايووؼوتماٌشذلطيمظؾقاظصم أصقوبمذلنمزبؿؾػنيموملمتػرغمبوٌكوزنمألدؾوبمعدلرهمأومبقاظصمظصوحىمذلنمواحدموذظؽم
حؿكمالمؼؿؿمتػرؼغمعشؿقلمايووؼوتماظيتمهؿقيمسؾلمأطـرمعـمبقظقصــيمم.م
اإلخــــــــزاءاخ 0
 ؼؿؼدممصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفمبعدماظؼقدمبدصذلم 46مكمممممبطؾىمٌدؼرماجملؿعمروظؾوًمإمتومماإلجراءاتمععوًمعصققبوممبقاصؼيم
اظؿقطقؾماٌالحلم.م
 مم ؼؿؿمصؿحمايووؼيمعرةمواحدةمإلمتومماإلجراءاتمبؾفـيمذيرطقيمواحدةمسؾلمطوصيماظؾقاظصمسيمحضقرمأصقوبماظشلنمأومعـمؼـقؾقغفؿم
،موسيمػذهمايوظيمالمجيقزماإلصراجمسـمأيمبقظقصيمبوٌلورماألخضرمم.
 مميؽـمضؿماظؾقاظصمسيمحوظيمتقاصرمذرورفومم.

 -9جزئ البوالص :

جيىز ٌصبحت اٌشأْ جتسئخ اٌجىٌيصخ ثبإلجراءاد اآلتيخ -0
 ؼؿؼدم مبطؾى مظؾؿـوصلؿق ماٌرطزي موضؾؾ ماظؼقد مبدصذل م 46مك مم مظؿفزئي معشؿقل ماظؾقظقصي معقضقوً مبفو مسدد ماظطرود ماٌطؾقب مدقؾفوم
وأرضوعفومعـمأصؾموصقرتنيمعرصؼومبوظطؾىمعقاصؼيماظؿقطقؾماٌالحلمووزئيمإذنماظؿلؾقؿماٌالحلم.م
 ؼؼقمماٌـوصلؿقماٌرطزيمبعدمهصقؾماظردقمماٌلؿقؼيمإنموجدتمبؿفزئيماظؾقظقصيموؼؿالحظمأالمؼذلتىمسؾلماظؿفزئيموزئيماظصـػم
اظقاحدمإظلمأجزاءم،مواٌؼصقدمبوظؿفزئيموزئيماظؽؿقوتمظؾصـػماظؽوعؾم.
 إذامطونمرؾىماظؿفزئيمؼؿعؾؼمبصرفماظؾقظقصيمسؾكمعراحؾمصققولماظطؾىمإديماجملؿعماٌكؿصمظؿطؾقؼمأحؽومماٌودةم( 91م،م)92معـم
اظالئقيماظؿـػقذؼيمظؼوغقنماىؿوركم.
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انفصم انثاَي

ى
إجراءاتىالتغروغىواإلدتــــــالمىفؽىمناطقىالتخزونم
ى

ى

()1إجراءاتى التفريغ

ى

 1/1إخشاءاد اٌزفشيغ ثبٌّٛأيء اٌجحشيخ-:
 خيطرماظؿقطقؾماٌالحلمإدارةمايرطيماظذيمتذلاطكماظؾوخرةمبدائرتفممبقسدمتػرؼغمعشؿقلماظؾوخرةمعقضقومبفمادؿماظؾوخرةم
ووجفيمتراطقفومم.
 ؼؿؿماظؿػرؼغمهًماٌالحظيماىؿرطقيمم،موظؾفؿركمايؼمسيماالرالعمسؾكمدصوترمضقدماٌػرغمأوالًمبلولمم
 م بعدممتومماظؿػرؼغمؼؼدمماظؿقطقؾماٌالحلمبقوغوتماظؾضوئعماظيتممتمتػرؼغفومعصققبيمبصقرمعـمبطوضوتماظـؼؾماظداخؾقيمواٌقضعيم
عـمأعنيماٌكزنمأوماظلوحيمإلدارةمحرطيماىؿركمإظقؽذلوغقوم.
مم

ملحوظظى:مجيىمأنمتؾؾغمأرضوممايووؼوتمواظطرودماٌػرشيمأوالًمبلولمظؾـظومماٌؿقؽـمحبقٌمتؿؿماظؿلقؼيماظقؽذلوغقوًممبفردماالغؿفوءمعـم
اظؿػرؼغمعؼورغيماظقاردمبوٌـوصلؿقمواٌػرغماظػعؾلم.ممم
م

 2/1أٔٛاع اٌزفشيغ -:
 1/2/1بضائع تفرغ على الرصجف وهى - :

 بضوئعمغظوممزبزنموؼؿؿمغؼؾفومإديمعقاضعماظؿكزؼـمسيماٌكوزنم.م
 بضوئعمغظوممتلؾقؿمصوحؾفم،موؼؿؿمغؼؾفومظؾؿشقؼـمسيماظلوحوتم.مم
 ايووؼوتموتلؾؿمسيمدوحوتمايووؼوتم.م

وتتم اإلجراءات الجمركجة علجوا إما -:

 بعدممتومماظؿػرؼغممم
 أومبعدممتومماالدؿالمماظؽوعؾمبوٌكوزنممم
 أومبـظوممجورىماالدؿالمم(ادؿالممجزئلمودقىماظؾوضلمعؾوذرة)م.
 2/2/1بضوئعمتػرغمسيماظصـودلمأوماٌقاسنيموػكماظؾضوئعماظصىمواظؾضوئعمذاتماظعؾقاتماظـؿطقيمواٌؿفوغليمسيماظـقعم(بضوئعمتلؾقؿم
صوحؾف)موطذظؽماظؾضوئعماظؼوبؾيمظالظؿفوبمواًطرةمواظيتمحيظرمتػرؼغفومسؾكماألرصػيمم
م

3/2/1مبضوئعمتػرغمسؾكمودوئؾماظـؼؾمظؾلقىماٌؾوذرمعـماٌقاغهموػكمبضوئعمإعوم-:م
 بضوسيمتلؾقؿمهًماظشؽيمأوممبقجىمسؼقدمعشوررفمحبرؼيموؼقضحمذظؽمبؼقائؿماظشقـم.م
 اظؾضوئعماظؼوبؾيمظؾؿؾػماظلرؼعمبشرطممنطقيماظؿعؾؽيموووغسماظصـػم،مواظؾضوئعماًطرةماظيتمؼؿطؾىمدبزؼـفوماحؿقوروتمخوصيمم
 بضوئعممنطقيماظؿعؾؽيمعؿفوغليماظصـػم(غظوممتلؾقؿمصوحؾي)مشرلمعدرجيمبؼوئؿيماظشقـمسؾكمأغفومتلؾقؿمهًماظشؽيمأوم
سؼقدمعشوررفموظؽـفومعـماظؽـرةمحبقٌمتشؽؾمتؽددومبوٌكوزنمأوماظلوحوتم.
ى

( )2استالم البضائع باملخازن :

 1/2اٌّسزٕذاد ٚإٌّبرج اٌٙبِخ -:
ى

* محاضر الض -:

ربضر محيرر مسـ ماظطرود ماظقاردة مزؼودة مسـ مذقـي ماظؾوخرة مبندؿ ماظؿقطقؾ ماٌالحل موؼؼقم مبؿقرؼره مأعني ماٌكزن معـ مأصؾم
مممم
وصقرتنيم،موؼقضعمسؾقيمأعنيماٌكزنموعـدوبماظؿقطقؾماٌالحلموعلعقرمذيركماٌكزنموؼقضحمبفمسددماظطرودماظزائدةمووزغفوموعشؿقم
شلومبوظؿػصقؾموصؼومظؾقوغوتمادؿؿورةماىردماظيتمؼؼقممعلعقرماٌكزنمبؿقرؼرػوموخيؿؿمخبومتماظؿقطقؾماٌالحلمم
وحيررمػذاماحملضرمبودؿماىفيماًوزغيمسؾكماظؾضوئعماظزائدةماظيتمتظفرمسـدمجردماٌلؿقدسوتموملمتؽـمعدرجيمبلفالتفومم
* إَ ا اس

الشحن  ( -:اذن ال س َ الم حً )

اإلؼصولماظذيمؼصدرمسـمأعنيماٌكزنموؼلؾؿمإديماظؿقطقؾماٌالحلمواظذيمؼػقدمادؿالمماظردوئؾماٌدرجيمبؼوئؿيماظشقـموؼقضحمعؼدارم
اظعفزمسيماظطرودموطؿقيماظطرودماٌلؿؾؿيمحبوظيمزوػرؼيمشرلمدؾقؿيمم
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م

* اس مار جرد غَر الس َ -:

وهرر ممبعرصي معلعقر مذيرك ماٌكزن ممبشؿقل ماظطرد مشرل ماظلؾقؿ معـ مأصؾ موصقرتني م ،موؼقضع مسؾقفو معلعقر ماٌكزن موأعني ماٌكزنم
وعـدوبماظؿقطقؾماٌالحلموعـدوبمحرطيماظؾضوئعم...إنموجدمم
ؼلؾؿماألصؾمظصوحىماظشلنموصقرةمألعنيماٌكزنموحيؿػظمبوظصقرةماظـوغقيمبوىؿركمم
م

 2/2إخشاءاد اسزالَ اٌجضبئغ في اٌّخبصْ -:

 ؼؼقمماظؿقطقؾماٌالحلمبؿؼدؼؿمغلكيمعـمضوئؿيماظشقـمظؼلؿمحرطيماىؿركموأعنيماٌكزنمأومتردؾماظؽذلوغقوم.م
 تؼقمماظشرطيماظـوضؾيمبـؼؾماظؾضوئعمإظلمبوبماٌكزنممبقجىمطورتوتماظـؼؾم–ماٌشورمإظقفومحقٌمؼؼقممأعنيماٌكزنمبوظؿقضقعمسؾكمصقرتلمطورتوتماظـؼؾم
وؼعقدػؿومإديماظـوضؾموحيؿػظمبصقرةموجيىمأنمحيددمسيمسؿؾقيماالدؿالمم:م
 oسددماظطرودممممممممممممممممممممممممممممممم
 oتورؼخماالدؿالمممم
 oاٌورطوتموسالعوتماظطرودمممممممممممممم
 oحوظيماظطرودم(دؾقؿيم–مشرلمدؾقؿي)ممم
 موـىماظطرودم(شرلماظلؾقؿم)ممبعرصيمأعنيماٌكزنموهًمإذرافمعلعقرماٌكزنمحقٌمؼؿؿمجردمربؿقؼوتفومأوالًمبلولمسـدماظدخقلم
وحيررمبفومادؿؿورةماىردموتقضعمسيمحفرةمشرلماظلؾقؿمبوٌكزنموجيىمأنمترصؼمادؿؿورةمشرلماظلؾقؿمبشفودةماإلجراءاتماىؿرطقيم
حقٌمؼؼقممضلؿماإلجراءاتمبوجملؿعمبؿقدؼدماظعفزموحيررمإذعوراًمظؾؿقطقؾمظؿؼدؼؿمعدلراتمػذاماظعفزم.م
 جيىمدبزؼـمبضوئعمطؾمبوخرةمسؾكمحدةم،موؼؿؿمصصؾمعشؿقلمطؾمبقظقصيمسؾكمحدةم،مععموضعمسالعيمبرضؿماظؾقظقصيمواظطرؼؼمظؽؾم
بقظقصيمظؾؿعرفمسؾقفومسـدمإمتومماإلجراءاتماىؿرطقيم
 فٍ نهاَ عم َ اس حمول البا ر َ و النظا الممَكن بعم ال سوَ وفٍ حال عد وجود نظا ممَكن َ و
أمَن الم زن ب سوَ كام ل منافس و بالشك اِ ٍ -:

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممإذيوظلمسددماظطرودمبوٌـوصلؿقم
مممممممممممممممممممممممم()-مممممممررودمؼؿؿمادؿالعفومسيمعقاضعمأخرىم
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممــــــــــــــــــــــــم
مممممممممممممممممممممممممممممممممإذيوظلماظطرودماظقاجىمادؿالعفومبوٌكزنم
مممممممممممممممممممممممم()-ممممررودمسفزمملمتردم(سفزمطؾك)م
مممممممممممممممممممممممممم+ممممررودمواردهمزؼودةمسـماٌـوصلؿقم(مضؿم)م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممــــــــــــــــــــــــم
مممممممممممممممممممممممممممممممممإذيوظلماظطرودماٌلؿؾؿيم

رٛليغ أِيٓ اٌّخضْ رٛليغ ِٕذٚة اٌزٛويً اٌّالحي

رٛليغ ِأِٛس اٌّخضْ

 ؼؼقممعلعقرماٌكزنممبراجعيمسؿؾقيماظؿلقؼيموإحوظؿفومإديمعدؼرمايرطيماٌكؿصمإلحوظؿفومإديمإدارةماٌـوصلؿقماٌرطزيم.
م

ٔ 3/2ظبَ خبس ٜاالسزالَ -:

ػذاماظـظومماشلدفمعـفمجعؾماظدوائرماىؿرطقيمبقابيمسؾقرموظقلًمزبوزنموؼطؾؼمسؾكماظردوئؾمطؾرلةماظعددماٌؿفوغليمعـمحقٌم
اظصـػمومنطقيماظعؾقةمم
ؼشذلطمظؿطؾقؼمػذاماظـظومم-:م
 أنمتؽقنماظردوظيمغظوممتلؾقؿمزبزنم
 تؽقنمررودماظردوظيممنطقيماظؿعؾؽيم،معؿفوغليماظصـػم،محبقٌمدبضعمظؾـدمواحدمودعرمواحدموطؾرلةماظعددمأوماظقزنمحبقٌم
ؼلؾىمدبزؼـفومتؽددومبوٌكوزنم.م
 ايصقلمسؾكمعقاصؼيماىؿركم(اجملؿعماٌكؿص)موعقاصؼيماظؿقطقؾماٌالحلمواىفيماًوزغيمسؾكمادؿالمماظردوظيمبـظوممجورىم
االدؿالممؼؿؿمادؿالممغلؾيمالمتؼؾمسـم%20معـمسددماظطرودمبوٌكزنمومتؿؿمسؾقفومسؿؾقوتماٌعوؼـيموإمتومماإلجراءاتماىؿرطقيم
اٌعؿودةموهصؾماظضرائىمواظردقمموتلؾقؿمإذنماإلصراج مبعدمهصقؾماظضرائىمؼلؿحمبؿػرؼغمبوضلماظردوظيمسؾكمودوئؾماظـؼؾم
عؾوذرة.
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 م ؼؿؿمادؿكراجمطورتوتماظصرفمبوظؽؿقيماحملؿؾيموتؿففمودوئؾماظـؼؾمإديمبوبماظصرفمعؾوذرةم،موؼعوؼـماٌػرغمأولمبنول موبعدم
تػرؼغمبوضلماظردوظيمعـماظؾوخرةمؼؿؿمصرفماظؽؿقيماٌكزغيمبوٌكزنم.
م

م

( )3استالم البضائع يف الساحات

ى

 1/3اسزالَ اٌجضبئغ في اٌسبحخ ثٕظبَ رسٍيُ طبحجخ -:
 تؼقم مإدارة مايرطي ماٌكؿصي مبنردول مضوئؿي ماظشقـ ،مأو معلؿكرج معـفو م ،مإدي مأعني ماظلوحي ماظذي مؼؼقم مبندراج مضوئؿي ماظشقـ مأوم
اٌلؿكرجمبدصذلمتلؾقؿمصوحؾيمأومايودىماآلظلم.ممم
 مؼؿوبعمأعنيماظلوحيمورودماظؾضوس يمإديماظلوحيمأوالًمبلولمواظؿقضقعمسؾكمصقرتلمطورتوتماظـؼؾموتلؾقؿفومإديماظـوضؾموحيؿػظمبصقرةمم
طؿومؼلفؾمبداؼيموغفوؼيمطؾمبقظقصيمسؾكمحدةموجيىمأؼضومأنمحيددم:م
¤مسددماظطرودماظقاردةم(إذامطوغًماظردوظيمررود)مممممممممممممم¤متورؼخمادؿالممطؾمذقـيمعـماظردوظيممم
¤ماظعالعوتمواٌورطوتماٌقضقيمسؾكماظطرودممم مممممممممم¤محوظيماظطرودمسـدماالدؿالمم(دؾقؿيم–معػؽؽي)ممم
 سيمغفوؼيمادؿالممذقـيمضوئؿيماظشقـمأوماٌلؿكرجمؼؼقممأعنيماظلوحيمبنثؾوتمواضعيماظؿػرؼغمعـمحقٌمسددماظطرود
م مموحوظؿفومسـدماظؿػرؼغمم
 ؼؼقممأعنيماظلوحيمبؿزؼقؾمضوئؿيماظشقـمأوماٌلؿكرجمبنذيوظلمسددماظطرود موبداؼيموغفوؼيماظؿػرؼغموسرضفمسؾلمعلعقرماىؿركم
اٌشرفمسؾكماظلوحيمظؾؿراجعيموإحوظؿفمإديمإدارةمايرطيماظؿوبعمشلومم
 ؼؼقممعدؼرمإدارةمايرطيمبنحوظيماظؼوئؿيمأوماٌلؿكرجمإديمإدارةماٌـوصلؿقماٌرطزيم.
 2/3اسزالَ اٌجضبئغ اٌٛاسدح في حبٚيبد :
 تؾؿزمماظؿقطقالتماٌالحقيمبعؿؾمعلؿكرجمعـمضوئؿيماظشقـمبويووؼوتماظيتمتؿؿمعـووظؿفومبوظدائرةماىؿرطقيمععؿؿداًمعـماٌـوصلؿقماٌرطزيمم
 هقلمضوئؿيماظشقـمأوماٌلؿكرجمعـمإدارةمحرطيماىؿركمإديمأعنيماظلوحيم(ماظؿوبعمظؾففيماًوزغي)
 ؼؿؿمغؼؾمايووؼوتمإديماظلوحيماٌكصصيمظذظؽممب قجىمطورتيمغؼؾمؼقضعمأعنيماظلوحيمسؾكمصقرتنيمظؾؽورتيموتلؾؿمظؾـوضؾموحيؿػظم
بوظصقرةماظـوظـيممم
 -وَراعً أن َ

شوَن الحاوَات ال ٍ ح وي ع ً بضائع قاب ل ل هاب أو البضائع ال طر فٍ مكان م

ص لذلك

 ؼؼقممأعنيماظلوحيمبنثؾوتمواضعيماالدؿالممسـدمدخقلمايووؼوتمظؾلوحيمسيمدفؾمخوصمبذظؽم(أومبلدراجفومبويودىماآلظل)مععم
هدؼدمحوظيماألخؿومماٌضروبيمسؾقفوموضًماالدؿالمموصكمحوظيمسدممدالعيمأخؿوممايووؼوتمحيررمأعنيماظلوحيمعذطرةمصقرؼيم
تعرضمسؾكمعلعقرمذيركماظلوحيمم
 ؼؼقمماٌلعقرمبعؿؾمربضرمظػؿحمايووؼيموحصرمسددمررودػومواثؾوتمحوظيماظطرودمم(دؾقؿم–مشرلمدؾقؿ)موؼقضعمسؾكماحملضرمأعنيم
اظلوحي موعـدوب ماظؿقطقؾ ماٌالحل م(وعـدوب معراضؾي ماظؾضوئع موعـدوب مصوحى ماظشلن مسي محوظي موجقدػؿو) م م مثؿ متقضع ماألخؿومم
اىؿرطقيمواثؾوتمأرضوعفومسيماحملضرماٌشورمآظقيمم
 ؼؾؿزمماظؿقطقؾماٌالحلمبلخطورماىؿركمبويووؼوتماٌشذلطيماظيتمهؿقىمسؾكمأطـرمعـمبقظقصيم،موأطـرمعـمصوحىمذلنم،محقٌم
جيىمتػرؼغمعشؿقشلومبوٌكزنمهًمإذرافماىؿوركمصقرام،موالمجيىمادؿالعفومبوظلوحيمحقٌمتقجفمعؾوذرةمإديماٌكزنمإالمسيم
حوظيمامتومماإلجراءاتمععوًمسؾكمذيقعمبقاظصفوم.



َ و النظا الممَكن أو أمَن الم زن ( فٍ حال عد المَكن ) بإعداد سوَ ل ائم الشحن فٍ نهاَ ال فرَغ
بالشك اِ ٍ -:

ممممممممممممممممممممممممممممممممإذيوظلمسددمايووؼوتمبؼوئؿيماظشقـم
ممممممممممممممممممممممممم()-ممسددمايووؼوتماٌلؿؾؿيمسيمعقاضعمأخرىم
ــــــــــــــــــــــــم
مممم
ممممممممممممممممممممممممممممممممإذيوظلمسددمايووؼوتماظقاجىمادؿالعفوم
ممممممممممممممممممممممممم()-ممممايووؼوتماظيتمملمتردم
مممممممممممممممممممممممممم+ممممممحووؼوتمعػرشيمبوظزؼودةم
ــــــــــــــــــــــــممممم
ممم
ممممممممممممممممممممممممممممممممإذيوظلمايووؼوتماٌلؿؾؿيم

رٛليغ أِيٓ اٌّخضْ رٛليغ ِٕذٚة اٌزٛويً اٌّالحي
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 تلؾؿمضوئؿيماظشقـموضوئؿيماظؿلقؼيمإديماٌلعقرمواٌشرفمسؾكماظلوحيمٌراجعيمسؿؾقيماالدؿالممبوٌطوبؼيمبنيمضوئؿيماظشقـم
ودفالتماالدؿالمموطورتوتماظـؼؾمثؿمؼقضعمسؾكمضوئؿيماظؿلقؼيماظـفوؼيموإحوظؿفومٌدؼرمايرطي ماٌكؿصماظذيمؼؼقممبدورةمبعدم
اٌراجعيمبنحوظؿفومإديماٌـوصلؿقماٌرطزيم
م

ى
مشمول احلاوية أو احلاويةى
()4إجراءات صرف

م

بالمذمولى

م

 1/4م م سيمحوظيمصضمأخؿوممايووؼيمؼؽقنممبقضرمؼقضعمسؾقفمعلعقرمايرطيموأعنيماظلوحيموعـدوبماظؿقطقؾماٌالحلموصوحىماظشلنمأوم
عـمؼـقؾفموؼقضحمبوحملضرمعدىمدالعيماألخؿوم.ممم
م

2/4مماظؾضوئعماظيتمتصر فمبويووؼيمسيمحوظيمضرورةمحصرماظعددم،مؼؿؿمذظؽمأثـوءماإلجراءاتموؼراسلمإمتوممإجراءاتمايووؼيماظػورشيم
وادؿكراجمطشػمادؿكالصمبعدمعقاصؼيماظؿقطقؾماٌالحلموحيصؾماظضؿونمبوظضرائىمواظردقممسؾكمايووؼيماظػورشيمم
إذامطوغًمايووؼيمعؾؽومظؾؿلؿقردم،مؼـؾًمعؾؽقيماٌلؿقردمظؾقووؼيمبلحدماظطرقماآلتقيم-:م
 oخطوبمعـماظؿقطقؾماٌالحلممم
 oإذن متلؾقؿمعـػصؾمأومؼـصمصراحيمسيمإذنمتلؾقؿماظؾضوسيمعـ ماظؿقطقؾمسؾكمعؾؽقيمايووؼيمظؾؿلؿقردموسؾقفمؼؿؿمهصقؾم
اظضرائىمواظردقممسؾكمايووؼيموؼػرجمسـفومبصػيمضطعقيمععماظؾضوسيم
م

3/4ممالمجيقزمغؼؾمعشؿقلمحووؼيمإديمحووؼيمأخرىمأومادؿعؿولمحووؼيمصورشيمإالمبعدمعقاصؼيماىؿوركموهًماٌالحظيماىؿرطقيمم
م

4/4مم سـدمدقىمايووؼيمبوٌشؿقلمجيىمأنمؼؼقممعلعقرمبوبماظصرفممبراجعيمرضؿمايووؼيمواألخؿومموؼؼدممصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفم
ٌلعقرماظؾوبمأصؾمإذنماإلصراجموطشػماالدؿكالصمسـمايووؼيماظػورشيم.م
م

5/4مم ؼؼقممعلعقرمبوبماظدخقلمبوظدائرةماىؿرطقيمسـدموصقلمايووؼوتمإديموجفؿفوماظـفوئقيمبنثؾوتماظدخقلمسؾكمطشػماالدؿكالصم
حؿكمميؽـمردماظضؿوغوتمم

م
م

م
م
م
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الباب الثاني
ى

م

انفصـم األول

إجراءاتىالبضائعىالواردةى
:ماإلجراءاتىبالمراكزىوالموانؽىالمطورةىللواردىالنؼائؽى.م

انفصم انثاَى  :إجراءاتىاإلفراجىالمدبقى
انفصم انثانث  :إجراءاتىالركــــــــــــــــــــــــــابى
انفصم انراتع  :إجراءاتىاألدواقىالحرةوالمطارضىواألدواقىالدولوظ

انفصم اخلايص  :إجراءاتىجمركىالبتــــــــــــــــــــــرول
انفصم انطادش  :إجراءاتىجمركىطرودىالبروـــــــــــــــد
انفصم انطاتع  :إجــــــراءاتىجمـــــركىالدخـــــــــــــــــــــــان
انفصم انثايٍ  :إجراءاتىالمؼمــــــــلىوالبوـــــــــــــــــوع
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م
م

الغصـــــلىاألولى..ى

اإلجراءاتىبالمراكزىوالموانؽىالمطورةىللواردىالنؼائؽ
م
م
م
م

م

م
م
م
م
م
م
م
م

الدورة المستنديٌ إلقرار برسم الوارد النوائٍ
إدراج البيانات بالحاسب اآللٍ وطباعٌ اإلقرار
المميكن بمعرفٌ أصحاب الشأن أو مندوبيوم
تقديم ملف اإلقرار لشباك اإلستقبال

المراجعٌ المستنديٌ للملف

م

مسار اإلفراج

ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
م
م
م مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممأخضرم

أحمرم

يتم المعاينٌ
والمطابقٌ

ممممممممممممممممممممممممممممممم

ممممممممممممممممممممم ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم ممممممممممممممممم
مممممممممممممممممممممممممممنعم
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
ممممممممم الوارد
هلممميخضع
مم
للرقابٌ النوعيٌ
أو األمنيٌ
م
ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم
مممممممممممممممممممممممممممممممممممممممال
م
زداد الؿرائب والرزوم وإزتالم إذن اإلفراج

تستوفٍ

اإلفراج ـن البؿاـٌ
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تعار يف

أوالً  ..المستندات الجمركيٌ لكافٌ النظم الجمركيٌ :
.1
.2
.3
.4
.5
.6

بطوضيماظؿعوعؾمععماىؿوركم.
إذنماظؿلؾقؿماٌالحلم،مبوظـلؾيمظإلصراجماٌلؾؼم(ؼؼدممسـدموصقلماظؾضوسي)م.
بقظقصيماظشقـمأومصقرةمعـفومبوظـلؾيمظإلصراجماٌلؾؼم.
اظػوتقرةماظؿفورؼيم.
بقونماظعؾقةمأومبقونماظقزنم.
ذفودةماٌـشلمسيمحوالتماٌطوظؾيمبنسػوءمأومتػضقؾمذيرطلموأؼيمحوالتمأخرىموصؼوًمظؾؼقاسدماٌـػذةمألحؽوممضوغقنماإلدؿرلادم
واظؿصدؼرم.

ثاني ًا  ..مستندات الترانزيت :
1
2
3
4
5
6

 اظػقاترلم. بقونماظعؾقةم. بقظقصيماظشقـم. إذنماظؿلؾقؿماٌالحلم. رؾىماإلردولمعـمأصؾموصقرتنيمأوماظـؿقذجماٌؿقؽـم. -ضؿونمعؼؾقلمذيرطقوًمبوظضرائىمواظردقمماىؿرطقيموشرلػومعـماظضرائىمواظردقمماألخرىم.

اٌّسزٕذاد اٌّغٍٛثخ ٌٍٛاسد إٌٙبئي

ثالث ًا  ..المستندات اإلستيراديٌ لنظام الوارد النوائًم:

م

بلرض
االتجار

بلرض اإلنتاج
الزلفً أو الذدمً

م

 شورة بطاقٌالقيد فً
زجل
المزتوردين
 نموذج رقم(ع) (تمويل
واردات)
 إيشال زدادالمشاريف
اإلداريٌ .

-

سوادة منسأ
مشدق ـليوا

م

لإلزتذدام
الذاص

-

-

مزتندات إثبات
النساط أو ذتم
اإلزتثمار ـلٍ
الفاتورة
بمسروـات
سركات اإلزتثمار
الداذلً أو بطاقٌ
إزتيراد إختياجات
نموذج رقم (غ)
نموذج رقم (ع)
(تمويل واردات)
إيشال زداد
المشاريف
اإلداريٌ

 (رذشٌ النساط) نموذج رقم (ػ) زداد مشاريفاداريٌ
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لالزتفمال
السذشً
 صورةجواز السفر
لإلستدالل
علٍ المكانٌ
اإلجتماعيٌ
للراكب أو
بطاقٌ الوويٌ
.
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ى


























مالحظات عامة
ى

ؼراسكمتؼدؼؿماٌلؿـداتماألصؾقيم(بؼدرماإلعؽون)مخصقصوًمذفودةماٌـشلماظيتمجيىمأنمؼؽقنمعصدقمسؾقفومعـماىفوتماٌكؿصيموؼلؿــكمعـم
ذرطماظؿصدؼؼمذفوداتماٌـشوماٌؿعؾؼيمبوظلؾعموايوالتماٌـصقصمسؾقفومبوٌودةم()14معـمالئقيماظؼقاسدماٌـػذةمظؼوغقنماالدؿرلادمواظؿصدؼرم.
ميؽـماالدؿغـوءمسـمبقونماظقزنمأومبقونماظعؾقةمسيمحوظيمعومإذامطونماظقاردمعشؿقلماظردوظيمصـػومواحداموعقضقومبوظػقاترلماظؽؿقوتمواألوزانمم
المجيقزموزنماألصـوفماظقاردمدعرػومبوظػقاترلمبوظقحدةموظقسمبوظقزنمإالمسيمحوالتماظضرورةم
تؽقنماظعدلةمحبوظيمورودماظلؾعيمواظؿكمؼؿقضػمسؾقفوماظؾـدماىؿرطكماظقاجىماظؿطؾقؼمرؾؼوًمظؾؼقاسدماظعوعفماظؿػلرلؼيمظؾـظومماٌـلؼموادؿقػوءم
اظـقاحكماالدؿرلادؼيمواظرضوبيموشرلػومبصرفماظـظرمسؿومدؿملماظقفماظلؾعيمبعدماالصراجم،موذظؽمبـوءطيمسؾكماٌعوؼـفماظػعؾقيمظؾفؿركم.
سدممتؽرارمعوممتمإنوزهمإظقؽذلوغقومبوظطرؼؼيماظقدوؼيمم
ؼؽقنماظؿؼققؿمظألشراضماىؿرطقيمرؾؼوًمألحؽومماإلتػوضقيماظعوعيمٌـظؿيماظؿفورةماظعوٌقيمخوصيًمسدممإضوصيمأيمتؽوظقػمحؽؿقيمأوموػؿقيم
..موؼؽقنماظؿؾـقدمرؾؼوًمظؾـظومماٌـلؼم()H.Sم.م
ؼؿؿمتقضقحمادؿمعقضعماآلصراجم(ثالثقوً)مجبوغىمتقضقعفمصكماًوغفماٌكصصفمظذظؽمبوآلصراجماىؿرطكم.
ؼراسكمانمؼؽقنماًومتماىؿرطكمواضحمسؾكماآلصراجماىؿرطكم.
ؼراسكمتقضقحمطؿقوتماالوزانم(ماظؼوئؿم–ماظصوصكم)مخوصيماالصـوفماظؿكمؼػرجمسـفومبوظقزن.
سدمماإلصراجمسـمغظوعنيمذيرطقنيمزبؿؾػنيمسيمإضرارمذيرطلمواحدموؼلؿـينمعـمذظؽماظعقـوتموعقادماظدسوؼيممواشلداؼومواألعؿعيماظشكصقيم
اظقاردةمععماظردوئؾماظؿفورؼيموضطعماظغقورماظضرورؼيماظقاردةمععماٌوطقـوتمبشرطماإلضرارمسـفومسـدمإدراجماظؾقوغوتمبويودىماآلظلمممحقٌم
ؼؿؿمهصقؾماظضرائىمواظردقم.
سيمحوظي مرشؾيمصوحىماظشلنمصرفمعشؿقلماظؾقظقصيماظقاحدةمبـظوعنيمذيرطقنيمزبؿؾػنيمصوغفمجيى مضؾؾمإدراج ماظؾقوغوتمبويودىم
اآلظلموترضقؿفمبرضؿم46مكممماظؿؼدممظؾؿقطقؾماٌالحلمبعدمعقاصؼيماٌـوصلؿقماٌرطزيمبطؾىموزئيماظؾقظقصيموؼؿؿماإلصراجمسـمعشؿقلمطؾم
غظوممذيرطلمبنضرارمذيرطلمعـػصؾمم
ؼؽقنمعؾػماإلضرارماىؿرطلمسيمحقزةماىؿوركمبعدمتؼدميفمظشؾوكماالدؿؼؾولموالمجيقزمظصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفمادؿعودتفمأومأحدمعلؿـداتفم.
جيقزمإسطوءمصقرةمرؾؼماألصؾمعـماإلضرارمأومأحدمعلؿـداتفمظصوحىماظشلنمأومعـمؼـقبفمبعدمددادماظردقمماٌلؿقؼيم–مإنموجدت.م
جيىماحملوصظيمسؾلماظشؽؾماىؿوظلمظإلضرارماىؿرطلمبعدمماظؽؿوبيمسؾلماإلضرارمؼدوؼوًمإالمسيماألعوطـماٌكصصيمظذظؽمعـؾماظؿقضقعمأومضقابطم
اظصرفموتؽقنماظؿلذرلاتمواظعروضمسؾلماٌذطراتماٌرصؼيمبوإلضرارموصكمحوظيمتػعقؾماظؿقضقعماالظقؽذلوغكمؼؼدمماٌؾػموعرصؼوتيماظقؽذلوغقوًم.م
تصـػماألرضومماٌلؾلؾيمظإلضراراتماىؿرطقيمبدصوترماىؿركمإديمدصذلؼـمصؼطمأحدػؿومخوصمبوظقارداتمبـظؿفماٌكؿؾػيمواآلخرمظؾصودرم
بـظؿفماٌكؿؾػيمميلؽمبؽؾمعـطؼيمظقجلؿقيمأومإدارةمذيرطقيمأومعـػذمذيرطلمأومعـطؼيمصقصموععوؼـيمدصذلحقادثمظؼقدمخطمدرلم
اظعؿؾموايقادثماشلوعيمسؾكمأنمؼعرضمسؾكمعدؼرماٌقضعمبعدماغؿفوءماظعؿؾمإلدبوذماظالزمم.
ميلؽمبؽؾمذبؿعمدصذلمرقارئمؼ لؿكدممسيمحوظفمتعطؾمايودىماالديمحقٌمتدرجمبفماظؾقوغوتمبرضؿمعلؾلؾمرقارئمخوصمبؽؾمذبؿعم
وتؿؿماإلجراءاتمؼدوؼومبعدماظؼقدمبدصذلمحقادثماجملؿعموصدورمتعؾقؿوتمعدؼرماجملؿعمبذظؽموبعدمإصالحماظعطؾمبويودىماالديمتدرجم
بقوغوتمدصذلماظطقارئمبويودىماالديموؼؼػؾمدصذلماظطقارئمبرضؿمعلؾلؾم46مك.مماالصؾكم.م
سـدمايوجيمظالرالعمسؾلمعؾػوتماإلضراراتماىؿرطقيمؼؽقنممبؼرمإدارةمحػظماظؾقوغوتمومبقاصؼيماٌدؼرماظعومماٌلؽقلمسـمإدارةمحػظم
اظؾقوغوتموالمجيقزمغؼؾمػذهماٌؾػوتمإالممبقاصؼيماٌدؼرماظعومموسيمحوالتماظضرورةماظؼصقىمومبعرصيمعقزػمذيرطلمعـودىم.
ؼراسلمسدممإرصوقمأيمأوراقمأومعلؿـداتمبوٌؾػماىؿرطلمظقسمشلومسالضيمبوٌلؿـداتماٌطؾقبيمظإلصراج
بطوضيماٌؿعوعؾنيمتغينمسـمطوصيماٌلؿـداتماٌدوغيمبفومسداماظؾطوضيماالدؿرلادؼيم0
ؼؽقنماٌؼقدمبنزلفماإلضرارماىؿرطلمػقماٌلؽقلمسـمإدؿقػوءماظؼقاسدماإلدؿرلادؼيم.
ؼشذلطمظمصراجمسـماظلؾعماٌلؿقردةم بـظومماالصراجماظـفوئكمانمتؽقنمعصققبيمبػوتقرةمعدونمبفومادؿماٌـؿٍموسالعؿفماظؿفورؼيمانموجدتم
وسـقاغفمورضؿماظؿؾقػقنم/ماظػوطسم/ماظدلؼدماالظقؽذلوغكموؼلؿــكمعـمذظؽمعوؼؾكم-:
 عوؼلؿقردمعـماجزاءموضطعمشقورماآلآلتمواٌعداتم.م عوؼلؿقردمعـماظلؾعماٌلؿقحمبودؿرلادػومعلؿعؿؾفمواظقاردةمبوٌؾقؼمرضؿم()2معـماظالئقيماالدؿرلادؼيم. اظلؾعماظزراسقفماظطوزجفمواٌدلدةمواٌكػػفموايققاغوتمواظطققرمايقفم.ؼؿؿمإدراجماظؾقوغوتممبعرصيماصقوبماظشلنمأومعـمؼـقبفؿمضوغقغومبلىمعـمررقماظربطماآلظقؽذلوغقفماوماالدراجماٌؾوذرمعـماٌـورؼماٌربقريم
اظقؽذلوغقوًمبوظـظومماآلديمٌصؾقيماىؿوركم0
ؼؿؿمضؾقلمرؾىمأصقوبماظشونمظؾؿعوؼـفماومايصقلمسؾكمسقـفمسـدمتؼدؼؿماظؾقونماىؿرطك.
ى
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*

صكمحوظفمرشؾيمصوحىماظشلنمرؾىمسدمماالصراجمهًمغظومماًطماالخضرمجيوبمظطؾؾفم.
ؼراسكمصكمحوظفمهؾقؾمبعضماٌقادم(مخوصيماظؽقؿووؼوتم)مظؾؿقؼؼمعـمغقسفوماومعقاصػوتفومسدمماالصراحمسـمػذهماٌقادماالمبـوءمسؾكم
غؿقفيمهؾقؾمربؿقاػومعـمعصؾقيماظؽقؿقوءم.
بوظـلؾفمظؾلقوراتماٌػرجمسـفوماصراجوًمغفوئقوًمبعدمهصقؾماظردقممواظضرائىماىؿرطقيموادؿقػوءمطوصفماظؼققدماالدؿرلادؼيمواظرضوبقيم
وصؼمايوظفماظقاردةمسؾقفومحيررمسـفوماخطوراتمعرورماصراجمغفوئكمدونماىمهػظوتم.
وبوظـلؾفمظؾلقوراتماٌػرجمسـفوموصؼوًمظؾـظؿماىؿرطقيماًوصيم(ماصراجمعمضًم– ماسػوءاتم– معلؿقحوتم)محيررمسـفوماخطورمعرورم
عقضحمبفم"مالجيقزماظؿصرفماومتغرلماظصػفماالمبعدماظرجقعماديماىؿوركم"م.
االجراءاتماظقجىماتؾوسفومصكمذلنمتؼدؼؿمذفودةماظػقصمCIQم-:م
()1مذفودةماظػقصم CIQم تعدمأحدمعلؿـداتماالصراجموالؼؿؿماالصراجمسـماظردوظفماالمبعدمتؼدميفوم،موهػظمضؿـمعؾػماالضرارم
اىؿرطكم.م
()2م ؼطؾؼ مضرار موزؼر ماظؿفورة ماٌشور ماظقف مدون ماجؿفود محقٌ مؼشذلط مظطؾى متؼدؼؿ مػذه ماظشفودة مان متؿقاصر ماظشروط ماالتقفم
ذبؿؿعفم-:م
أمم-مممانمتؽقنماظلؾعيمصـوسقيم.م
مم
بم-ممانمتؽقنمعشققغفمعـمذيفقرؼيماظصنيماظشعؾقفم.م
مم
جم-مممانمتؽقنمواردةمظالوورم.م
( )3م ماالصـوف ماظقاردة مظالوور مواٌدرجي مبوٌؾقؼم()8مبوظؼرار ماظقزارى م 2005/770مواظؿك متؿطؾى ماظعرض مسؾك ماشلقؽي ماظعوعفم
ظؾرضوبفمسؾكماظصودراتمواظقارداتم...مصننمعقاصؼفماشلقؽيمبوالصراجمسـماٌشؿقلمتعؿدلمذوعؾفماسؿؿودمذفودةماظػقصماٌشورم
اظقفوم.م
()4ماعوماظلؾعماظصـوسقيماظقاردةمظالوورمواٌشققغفمعـماظصنيمشرلماٌدرجفمبوٌؾقؼم()8موشرلمخوضعفمظؾعرضمسؾكماشلقؽيماظعوعفم
ظؾرضوبيمسؾكماظصودراتمواظقاردات م...مؼؿؿمعراجعؿفومسؾكمعقضعمذرطيم CIQماالظقؽذلوغلمصػلمحوظيمسدممتقاجدماظشفودةم
بوٌقضعمأومتقاجدػومععموجقدمإخؿالفمسيمتقصقػماظلؾعيمالؼؿؿماإلصراجموتعرضمسؾكموزارةماظؿفورةم..مأعومإذامطونماإلخؿالفم
صؼطمسيماظؼقؿيمؼؿؿماإلصراجمععمعراجعيماظؼقؿيمرؾؼوًمظإلتػوضقيماظعوعيمٌـظؿيماظؿفورةماظعوٌقيم.م
َراعً عند اس َراد مس زمات الن اج ل مشروعات الن اجَ







دَ المس ندات ال َه ك ا حسب حال ه -:

ػ1ؼ اٌشروسوتماظصـوسقيماًوضعفمالذرافماشلقؽيماظعوعفمظؾؿـؿقفماظصـوسقيمتؼدممذفودةم ماظلفؾماظصـوسكماظؿكمتصدرػوماشلقؽيم
اٌشورماظقفوموذظؽمرؾؼوًمظؾؿعؾقؿوتماٌعؾـفم.
ػ2ؼ اٌشروسوتماالغؿوجقيماآلخرىمشرلماظصـوسقيمتؼدمماٌلؿـدماظدالمسؾكماظـشوطمواظصودرمعـماىففماٌشرصيمسؾكماظـشوطمطالًمصقؿوم
خيصفم.
ػ3ؼ وجيقز مظؽوصف ماٌشروسوت ماالغؿوجقف مادؿرلاد معلؿؾزعوت ماالغؿوج ممبقجى مبطوضي ماالحؿقوجوت ماظصودرة مسـ ماشلقؽي ماظعوعفم
ظؾرضوبيمسؾكماظصودراتمواظقارداتم.
ػ4ؼ اٌشروسوتماالغؿوجقفماًوضعفمآلذرافماشلقؽيماظعوعفمظالدؿـؿورمؼؽؿػكمبؿؼدؼؿمخومتماشلقؽيماظعوعفمظالدؿـؿورمسؾكماظػقاترلم
بلنماظقاردمعلؿؾزممإغؿوجممبشرطمانمؼؽقنماظقاردمخوعوتماومعلؿؾزعوتماومعؽقغوتماغؿوجم.
ػ5ؼ اظشرطوت ماظؿوبعف مالذراف ماشلقؽي ماظعوعف مظؾؿـؿقي ماظصـوسقي مومل متؼدم معلؿـد ماثؾوت ماظـشوط م( ماظلفؾ ماظصـوسك ماو مبطوضيم
االحؿقوجوتم)م ؼؼدممخطوبمعـماشلقؽيمبوٌقاصؼفمسؾكماالصراجمعقجفماديماىؿركموعرصؼمبفمصقاترلماالدؿرلادمبعدماسؿؿودػومعـم
اشلقؽيم.م
ؼؿؿمهدؼٌماظالئقيمطؾمدؿيمذفقرمظقؿقاصؼمععماظؼقاغنيمواظؼراراتماظلورؼيم.م
عقضعمعصؾقيماىؿوركمسؾكمذؾؽيماإلغذلغًم ممwww.Customs.gov.egم
ميؽـمظؾؿقطقالتماٌالحقيمأومأصقوبماظشلنمتؼدؼؿمضقائؿماظشقـمأومإدراجمبقوغوتماإلضراراتماىؿرطقيمعـمأيمررؼؼيماتصـولماظؽذلوغـلم
بوظـظومماٌؿقؽـمواٌؼؾقظيمذيرطقوً.
ميؽـمٌقزػماىؿوركمسيمأيمعقضعماالدؿػلورمواظؿشوورمععمأصقوبماظشلنمعـمخاللمعرطزماظػقدؼقمطقغػراغسمبوٌـورؼماظؾقجقلؿقيم.
سيمحوظيمسدممتقاصرمعلؿـدمسـدمتؼدؼؿماٌؾػمظشؾوكم()1مؼطؾىمذظؽمعـمعؼدمماإلضرارمطؿوبيمبوظؿورؼخمواظقضًموٌؼدمماإلضرارمدـقىماٌؾـػم
ينيمتؼدؼؿماٌلؿـداتمأومتؼدؼؿماٌلؿـداتمأثـوءماإلجراءاتمأوماإلضرارمبعدممتقاصرمػذاماٌلؿـدمطؿوبـيموسيمذيقـعماألحـقالمؼؼؾـؾمعؾـػم
اإلضرارماىؿرطلمدقاءطيمطونمطوعؾماٌلؿـداتمأومشرلمذظؽم.
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 سؾكمعقزػماىؿوركمسيمعـورؼماظػقصمواٌطوبؼيمسيمحوظيمسدمماٌطوبؼيمطشػماظردوظيمطشػماىؿقعموادبوذماإلجراءاتماظالزعيمظؾعرضم
سؾكماٌكؿصنيم.
ٌ قزػماىؿوركمبمD.Cمرؾىماٌزؼدمعـماٌلؿـداتمأوماظؽؿوظقجوتماظضرورؼيمأوماظؿشوورمععمأصقوبماظشـلنموظؾفــيماىؿرطقـيمبعـدم
اغؿفوءمإجراءاتمتظؾؿمصوحىماظشلنمتعدؼؾمبقوغوتماإلضرارمحلىمضرارماىؿركموارصوضفمبنضرارمصوحىماظشلنم.
 ضقاسدماالصراجمسـماألضؿشيموعصـقسوتفو-:
( )1ؼؼؿصرماآل صراجمســماآلضؿشـيموعصــقسوتفومهـًماىمعــماظــظؿماىؿرطقـيمبـــــــــوٌقاغكماظؿوظـــــقفمصؼـطم(ماالدـؽـدرؼيم
واظدخقؾفماظؾــقرىم–مبقردعقدماظؾقرىم–ماظعنيماظلكـفماظؾقرىم–ماظؼوػرةماىقىم)م0م
( )2صكمحوظفمورودمأىمعـمتؾؽماألصـوفم(ماالضؿشيموعصـقسوتفوم)مصكمشرلماٌقاغكماٌشورماظقفومسوظقفمخيرلمصوحىماظشلنمبـؼؾفوم
رؾؼوًمظـظومماظذلاغزؼًماديماضربمعقـوءمعـماٌقاغكماٌذطقرةمسوظقفمالطؿولماالجراءاتماىؿرطقيماوماسودةمتصـدؼرػوممأومتؼـدؼؿم
رؾىمبندؿؼداممىـيمذيرطقيمعـمػذهماىؿوركمغػؼؿفم.
م

 عالحظوتمجيىمسؾكمعلعقرماظؿعرؼػيمأخذػومسيماإلسؿؾورمسـدمعراجعيماظؼقؿيمبوإلضرارماىؿرطلم:
ػ1ؼ ؼؽقنمعدخؾمعراجعيماظؼقؿيمبوإلضرارمرؾؼوًمظإلتػوضقيماظعوعيمٌـظؿيماظؿفورةماظعوٌقيماظؿلطدمعــمأنماظلـعرماٌقضـحمبـوظػقاترلمػـقم
اظلعرماٌدصقعمصعالًموظقسمطؿمتلوويمسـدمتؼدؼؿماإلضرارمظؾفؿركم.
ػ2ؼ جيىمعراجعيماظؼقؿيماٌؼرمسـفومبوإلضرارماىؿرطلمسؾكماظؼقؿيماٌقضقيمبوظػقاترلموإذامتالحظمإخؿالفمبنيماظؼقؿؿنيمؼؿؿم:
م(أ) اإلدؿعالممعـمعؼدمماإلضرارمطؿوبيًمسـمأدؾوبماإلخؿالفمبنيماظؼقؿؿنيم.
م(ب) رؾىمتؼدؼؿمعلؿـداتمبوظؿؽوظقػماظػعؾقيماظيتمالتؿضؿـفوماظػقاترلمبوظزؼودةمأوماظـؼصونم.
م(ج) عراجعيمإضرارماظؼقؿيم.م
ػ3ؼ سدممإضوصيمأيمتؽوظقػمحؽؿقيمأومإجؿفودؼيمجزاصقيمأومصقرؼيمظؾؼقؿيماٌؼرمسـفوم.
ػ4ؼ اٌـشقراتماظلعرؼيماإلدذلذودؼيماظيتمتصدرمعـمضطوعماظـظؿمواإلجراءاتمالتعدمحوالتمظلؾعمعطوبؼيمأوممموثؾيموإمنومظإلدذلذودم
صؼطمعـمأجؾمدراديماظلعرم.مأعوماظػقاترلماٌؼدعيمسـمدؾعمواردةمىؿفقرؼيمعصرماظعربقيمؼلذلذدمبفومطلؾعمعطوبؼيمأوممموثؾـيم
حلىمايوظيم.
ػ5ؼ اظؿقؼؼمعـمتقاصرمأرطونمضقؿيماظصػؼيمظؿطؾقؼماٌودةماألودي:
م(أ) أنمؼؽقنمػـوكممثـمعدصقعمصعالًمأومعلؿقؼماظدصعموأنمؼؽقنمدعرمحؼقؼلمؼؿؿشـكمعـعماألسـرافماظؿفورؼـيماظدوظقـيمم:م
وؼلؿدلمسؾكمذظؽممبراجعيماٌلؿـداتمظؾؿلطدمعـموجقدمدظقؾمسؾكماظدصعمعــؾمماظػـقاترلماظؿفورؼـيمأومسؼـدماظصـػؼيمأوم
بقظقصيماظؿلعنيم.
م(ب) أنممتـؾماظصػؼيمواضعيمبقعمصعؾقيم:موؼلؿدلمسؾكمذظـؽممبراجعـيماٌلؾلـؾمرضـؿم()8مسيمإضـرارماظؼقؿـيمظؾؿعـرفمسؾـكم
رؾقعيماظصػؼيموصؼوًمإلضرارماٌلؿقردم،مصنذامتقضحم(بقعمصعؾل)مصننمذظؽمؼـؾًمأنماظصػؼيممتـؾمواضعيمبقعمصعؾقيم.
م(ج) أنمؼؽقنماظؾقعمبغرضماظؿصدؼرمإديمدوظيماإلدؿرلادم(عصر)م:موؼلؿدلمسؾكمذظؽمإذامعومتقضحمبوٌلـؿـداتمأنماظقجفـيم
اظـفوئقيمظؾصػؼيمػكمأحدماٌقاغلماٌصرؼيم.ممممم
ػ6ؼ ايوالتماظيتمحيؼمظؾفؿوركمصقفومرصضمضقؿيماظصػؼيم:
 )1حوظيمسدمموجقدمحوظيمبقعمصعؾلمعـؾماظلؾعماظقاردةمظؾعرضمعـالًموعػرجمسـفومبصػيمأعوغيم...مإخل.
 )2حوظيمسدممتقاصرمأحدمذروطماٌودةماألوديم.
 )3حوظيمأنمؼؽقنماظلعرماٌقضحمبوظػقاترلمالميـؾمدعراًمحؼقؼقوًمحقٌمالؼؿؿشكمععماألسرافماظؿفورؼيماظدوظقيم.م
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( )1اإلجراءاتىىالجمركوظىىبالموانؽىوالمراكزىالجمركوظىالمطورةى
وتتمىاإلجراءاتىبؼاىبنظامىONE STOP SHOP
رزُ اإلخشاءاد اٌدّشويخ ثبٌّٛأي ٚاٌّشاوض اٌدّشويخ اٌّغٛسح ِٓ خالي :
 .1اٌـورؼماظؾقجلؿقيم(عراطزمخدعيماٌؿعوعؾني)م..مواظيتمتشؿؾمعراطزماإلدراجمواظؾـقكمواىفوتماظرضوبقيموعؽوتىماإلدؿعالعوتم
وذؾوبقؽماىؿوركم...مإخلم.م
 .2عرطز ماٌعؾقعوت م(اإلدارة ماإلظؽذلوغقي مأو م )DATA CENTERم ..مواٌؼصقد مبفو ماظؾفون ماىؿرطقي ماٌـقط مبفو معراجعيم
اإلضراراتماىؿرطقيمواظؼقؿيمواظؿعرؼػيمواظؼققدماإلدؿرلادؼيم.
 .3عـورؼماظػقصمواٌعوؼـيم..م وتؿقاجدممبـورؼماظؿكزؼـمواٌؽؾػيمبعؿؾقيماظػقصمواٌعوؼـيموتؿقاجدمبفوماىفوتماظرضوبقيمجبوغىم
اظؾفونماىؿرطقيم.
م وؼؿالحظمبلنمػذهماٌـورؼمتؿقاجدمبوٌقاغلمواٌراطزماىؿرطقيماٌطقرةموتؿؾعمغػسماإلجراءاتم.م
م

أولا  ..المناطق ال وجس َ

ى إدراجىاإلقراراتىالجمركوظ
 اظؾفونماىؿرطقيمبوٌـورؼماظؾقجقلؿقيمتلؿؼؾؾماإلضراراتماىؿرطقيمبقادـطيماظطـرقماإلظؽذلوغقـيماٌكؿؾػـيمم..معــؾم..مEDIمأوم
XMLموأؼضوًماإلدراجماٌؾوذرمأومبوإلغذلغًمعـماٌؽوتىماًورجقيمألصقوبماظشلنمأوماٌلؿكؾصنيماىؿرطقنيم.
 ميؽـمألصقوبماظشلنمأومعـدوبقفؿماإلدراجماٌؾوذرمظإلضراراتماىؿرطقيمعـمخاللمعرطزماإلدراجماٌعدمظذظؽمبوٌـورؼماظؾقجقلؿقيم.

تػدومىاإلقراراتىالجمركوظىى
شجبن سلُ (: )1م
تؼدممعؾػوتماإلضراراتماىؿرطقيمبعدمرؾوسيماإلضرارموتقصرلماٌلؿـداتماٌطؾقبيمإديمذؾوكم()1مذيـوركمحقـٌمؼؼـقممعـقزػلماىؿـوركم
بوآلتلم:م
مأ -ادؿالمماٌؾػوتموعراجعيماٌلؿـداتماٌرصؼيمواظـؿلطدمعـمذكصقيمعؼدعفموادؿقػوءمتقضقعفمسؾكماإلضرارماىؿرطلم.
ب -هدؼدمعلورماإلصراجمرؾؼوًمظدلغوعٍمإدارةماٌكوررم.
م
ت -دبرؼؿماٌلؿـداتماٌرصؼيممبؾػماإلضرارمبرضؿم46مكم.ممم(اظرضؿماٌلؾلؾمظإلضرار)م.
م
ث -إردولمصقرمعـماإلضرارماٌؿقؽـم+ماظػقاترلم+مبقونماظعؾقةم+مذفودةماٌـشلم..مإظؽذلوغقوًمإديماإلدارةماىؿرطقيممبرطزماٌعؾقعوتمم.
م
مج -إبالغمعـورؼماظػقصمبؾقونماإلضراراتماٌػرجمسـفومبوٌلورماألريرمأوماٌطؾقبمسرضفومسؾكماىفوتماظرضوبقيمأوماألعـقـيممإظؽذلوغقـ ًوم
( سيمحوظيماٌراطزمشرلماٌربقريمإظؽذلوغقوًممبـورؼماظػقصمتلؾؿمظصوحىماظشلنمأومعـمؼـقبفمصقرمرؾؼماألصؾمعـمبقونماظعؾـقةمواظػـوتقرةم
–ماإلضرارماىؿرطل)مظؿؼدميفومٌـورؼماظػقصمواٌعوؼـيم.
مح -تلؾقؿمصقرمعـمعلؿـداتمعؾػوتماإلضراراتماٌطؾقبمسرضـفومسؾـكماىفـوتماظرضوبقـيمإديمعــدوبنيمماشلقؽـيماظعوعـيمظؾرضوبـيمسؾـكم
اظصودراتمواظقارداتم.
مخ -إردولمعؾػماإلضرارماىؿرطلمإديمذؾوكم()2مذيوركم.
ثانَا ا :اإلجراءات الجمركَ بمركز المع ومات.....

مأ -معراجعيماظؾـدمرؾؼوًمظؾـظومماٌـلؼ مH.Sمواظؼقؿيمرؾؼوًمظالتػوضقيماظعوعيمٌـظؿيماظؿفـورةماظعوٌقـيموعراجعـيمإضـرارماظؼقمؿـيماٌرصؼـيم
بوظػقاترلم.
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ب -مماظؿلطدمعـمإدراجمطوصيماألصـوفمواظؽؿقوتماٌقضقيمبوظػقاترلموبقونماظعؾقةمبويودىماآلظلموإزفورػومبوإلضرارماٌؿقؽـ.
م
ت -إضوصيمأيمردقممأومضرائىمملمتضوفمسـدمتؼدؼؿماإلضرارموهدؼدمايلؾيماظـفوئقيمظؾضرائىمواظردقمموإخطورمذؾوكم()2مذيـوركم
م
واظؾـقكمبوظ ضرائىمواظردقمماٌلـؿقؼيموذوذـوتماظعـرضمبوٌــورؼماظؾقجقلـؿقيمبؾقـونماإلضـراراتماىؿرطقـيماظـيتممتـًمسؾقفـوم
اإلجراءاتم.
ث -تؼقمماظؾفـيماىؿرطقيممبرطزماٌعؾقعوتمبعدماٌراجعيماٌلؿـدؼيمٌلؿـداتماإلضرارمواظؿلطدمعـمهدؼدمايلؾيماظـفوئقيمظؾضـرائىم
م
واظردقمموإخطورم....م
مممممممممم-1مأصقوبماظشلنمسـمررؼؼماظشوذوتمأومأيمررؼؼيمإظؽذلوغقيم.م
مممممممممم-2ماظؾـقكمبوظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيم.م
مممممممممم-3مذؾوكم()2مذيوركم..مم
ثالثا ا :اإلجراءات الجمركَ بمناطق الفحص والمعاَن .....

ؼؿؼدممأصقوبماظشلنمأومعـدوبقفؿماٌعؿؿدؼـمعـماىؿوركم(اٌلؿكؾصنيماىؿرطقني)مإديمعـورؼماظػقصمواٌعوؼـيم.مأصقوبماإلضـراراتم
اآلتقيم:م
مممممممممم*ماإلضراراتماىؿرطقيماٌػرجمسـفومبوٌلورماألريرم.م

مممممممممم*ماإلضراراتماىؿرطقيماظيتمتؿطؾىماظعرضمسؾكماىفوتماظرضوبقيم.م
ؼؼقممعقزػماىؿوركممبـورؼماظػقصمواٌعوؼـيمبنمتوممإجراءاتماٌعوؼـيماٌطوبؼيمرؾؼـوًمظـدظقؾماإلجـراءاتماىؿرطقـيموإخطـورماظؾفــيم
اىؿرطقيمبوٌـورؼماظؾقجلؿقيم بـؿوئٍماٌعوؼـيمواٌطوبؼيموإردـولمادـؿؿوراتماىـردمسيمحوظـيمطشـػماظردـوظيمإديماٌـطؼـيماظؾقجقلـؿقيم
احملػقزمظدؼفومعؾػماإلضرارماىؿرطلم.مم
طؿومتؾؾغمغؿوئٍماظػقصماظرضوبلمظؾفـيماىؿرطقيمبوٌـورؼماظؾقجلؿقيم.م
ى

تطلوماتىالغحصىوالمطاونظى:ى

 الجيقزمععوؼـيموصقصماظردوئؾماظقاردةمظؾؾالدممبعرصيمأيمعـماىفوتماظعوعؾيمبوظدوائرماىؿرطقيمضؾؾمبدءماإلجراءاتماىؿرطقيمسيم
وجقدمعـدوبلماإلدارةماىؿرطقيم.م
وسيمحوظيموجقدمإخؾورؼوتمأومععؾقعوتمظدىمأيمجفيمرضوبقيمأومأعـقي مؼؿؿماظؿؼدممبفومظؾفؿوركمسؾكمأنمؼؿؿماظؿقؼؼمعـفومأثـوءمإمتومم
اإلجراءاتماىؿرطقيموميؽـمظؾففيمعؼدعيماإلخؾورؼيمايضقرمأثـوءمإمتومماإلجراءاتمم
 ؼراسكماتؾوعمعومؼؾلمبشلنمأدوظقىماٌعوؼـيمظألشراضماىؿرطقيم:م
مأ  -ايدماألدغكمظـلؾيماظؽشػمأليمردوظيممبومسيمذظؽمضطعمشقورماظلقوراتم%10معـمسددمررودماظردوظيم(ررودمأومحووؼوت)مبشرطمأنم
تؼدمماظػقاترلموضقائؿماظؿعؾؽيماٌعؿؿدةموأنمتشؿؾمسؾكماٌورطوتمأوماظعالعيماظؿفورؼيمورضؿماظصـػموشرلػومعـماٌراضقؿمواظعالعوتم
وايروفماظيتمهددماظصـػم..م وجيقزمٌدؼرماظؿعرؼػيماٌكؿصمدبػقضمػذهماظـلؾيمسيمحوظيماظردوئؾماظؽؾرلةماظعددمأوماظؼوبؾيم
ظؾؽلرمإذامطوغًمسؾقاتفومعؿفوغليموظفمأنمؼزؼدمػذهماظـلؾيمألدؾوبمعدلرةمم.م
بم–مغلؾيماظؽشػمظؾؾضوئعماظقاردةمظألجفزةمايؽقعقيموعومسيمحؽؿفوم(%1م)معـماٌشؿقلمبشرطمتؼدؼؿمضقائؿماظؿعؾؽيم.م
جـم-مؼؿؿمطشػماظردوئؾماٌلؿعؿؾيمأوماالدؿقطوتمواٌروعمبوظؽوعؾم(ماىردماظؿػصقؾل).م
دم-مصؿحمطوصيمررودماظردوظيموجردػومتػصقالًممبعرصيمىـيماظػقصمواٌعوؼـيمؼؽقنماظزاعقوًمسيماألحقالماألتقيم:م
 1م-تقاصرمععؾقعوتمبقجقدمزبوظػيمسيماظردوظيم.
- 2ورودماظطرودمذبفؾيمخوظقيماٌورطوتمواظعالعوتماظؿفورؼيماٌطؾقسيمسؾقفومضؿـماظردوظيمأومطوغًمػذهماظعالعوتمبوظقدم.
- 3إذامخوظػمعشؿقلمأحدماظطرودماظيتمؼؿؼررماغؿكوبفومظؾػؿحمعـماظردوظيماظؾقوغوتماظقاردةمسيماٌلؿـداتماٌؼدعيم.
- 4سيمحوظيمسدممتؼدؼؿمبقونماظعؾقةمأومبقونماظقزنماٌؼؾقظيمذيرطقوًم.
- 5إذامرؾؾًماظؾفـيماىؿرطقيمبوإلدارةماإلظؽذلوغقيم()D.Cمأومبوٌراطزماىؿرطقيماٌطقرةمطشػماىؿقعم.
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ػـم-مؼؽؿػكممبعوؼـيماظؾضوئعماظعورؼيم(ماٌـػرريموتؾؽماظيتمتؿقددمضقؿؿفومبوظقزن)مإذامطونماٌشؿقلمزوػراًمظؾعنيماجملردةم...وسيمذيقعم
األحقالمجيىمأالمدبؾمػذهماظؼقاسدمبـظومماظلقىماٌؾوذرم.م
و -مسيمحوظيماإلصراجمسـماظؾضوئعمواألذقوءماظقاردةمبر دؿمإسودةماظؿصدؼرمهًمأيمعـماظـظؿماىؿرطقيمصنغفمؼؿعنيمطشػموععوؼـيمػذهم
اظقارداتمواظؿدضقؼمحبقٌمتؽقنمغوصقيمظؾففوظيم.م
ز-مجيىمإخضوعماظردوئؾماظؿوظقيمإديمربطوتماظؽشػمبوألذعيم:م
-1مردوئؾماظذلاغزؼًماظقاردةمبردؿماٌـورؼمايرةماظعوعيم.م
-2ماظردوئؾماظيتمهقيمصـػوًمواحداًموررودػومعؿؿوثؾيم.م
 -3م اظردوئؾ ماظيت مؼرى ماىؿرك ماٌكؿص مأػؿقي مصقصفو مبوألذعي مسؾك مأن متقضح ماألدؾوب مسؾك ماظؾقون ماىؿرطل ممبعرصي معدؼرم
اجملؿعمأومعـمؼـقبمسـفم
ؼؼقممعقزػماىؿوركماٌكؿصمبؿصـقػماٌؾػوتمـمثؿمإردوشلومإظلمإدارةمحػظماٌلؿـدات.
جيقزمظصوحىماظشلنمبـوءمسؾلمرؾؾفمدقىمسقـوتمظؾؿقؾقؾممبعرصؿفم(شرلمعؾزعيممظؾفؿوركم)مضؾؾمأومإثـوءماإلجراءاتمهًماٌالحظيم
اىؿرطقيموددادماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمسؾقفوم.
موسيمحوظيماإلصراجمبوٌلورماألخضرمتؿؿماإلجراءاتماظرضوبقيمواألعـقيمهًماٌالحظيماىؿرطقيم.
اظؿلطقدمسؾكماإلخطوراتماظيتمتؿؿمبنيمعـطؼيماظػقصمواٌعوؼـيموعرطزماٌعؾقعوتمدونمتقدقطمأصقوبماظشلنمبطرؼؼيمآظقيم.






م

أخؿصوصماإلدارةماظعوعيمظؾقرطيم(معـطؼيماظػقصمواٌعوؼـي)م
 .1اإلذرافمسؾلماألرصػيمواظلوحوتمواٌكوزنماظؿوبعي
م

.2

عراضؾيمأسؿولماظؿػرؼغمواظشقـمسؾلماألرصػيمواظلوحوتمواٌكوزنموعراضؾيمتقجقفومإظلماألعوطـماٌكصصيم.

.3

عراجعيمأسؿولماالدؿالممسيماٌكوزنمواظلوحوتمواسؿؿودمتلقؼيماٌـوصلقؿوتم.

.4

جردماظطرودمشرلماظلؾقؿيمواإلذرافمسؾلمإؼداسفومسيماظغرفماٌكصصيم.

.5

جردماظطرودماظزائدةموهرؼرمربوضرماظضؿمبفوم.

.6

تلفقؾمبضوئعمتلؾقؿمصوحؾفموايووؼوتموعراضؾيماٌـصرفمعـفوم.

.7

جردماٌكوزنمواظلوحوتمجرداًمجزئقوًموطؾقوًم.

.8

اظؼقوممبؽشػماظردوئؾمأومجردػومأوماظؿقؼؼموصؼماظؼقاسدماٌؼررةم.

.9

االذذلاكمععمجفوتماظػقصماظرضوبقيموعلعقريماظؿعرؼػيمإلجراءماظؽشػمسيموضًمواحدم.

 .10عراصؼيمرؾؾوتماإلردولمواظؿكزؼـمواظؾقصؾمواظؿلطدمعـموصقشلومعؼصدػوماظـفوئلموصؼماظؼقاسدماٌؼررة.
 .11تطؾقؼمأحؽومماظؾضوئعماٌفؿؾيمسؾلماظؾضوئعماظيتمؼفؿؾمأصقوبفومسيمدقؾفومخاللماٌدةماحملددةم
أخؿصوصماإلدارةماظعوعيمظؾؿـوصذ:م
م

 ودبؿصمبلسؿولماظصرفمعـماٌـوصذماىؿرطقيموتلفقؾمأذونماإلصراجمواٌـصرفمعـماظؾضوئعماٌػرجمسـفومعـماظدائرةماىؿرطقيم.
 دبؿصمبنجراءاتموزنماظؾضوئعماظيتمؼؿؼررماإلصراجمسـفومبوظقزنموتلفقؾمػذهماألوزانموترصؼمبؽورتيماظصرفم.
 عؿوبعيمدخقلموخروجمايووؼوتموتلفقؾفومسؾلمطشقفماالدؿكالصم.م
م

رابعا ا :اإلجراءات بال جان الجمركَ بالمناطق ال وجس َ [شباك رق ( ) ] .....

 تؾؼلمعوؼػقدمددادماظضرائىمواظردقمماىؿرطقيم.
 تؾؼلمعقاصؼيماىفوتماظرضوبقيم.
 تؾؼلمإخطورماظؾفونماىؿرطقيممبـورؼماظػقصمواٌعوؼـيمبوٌطوبؼيموإدؿؿوراتماىردم.
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 اظؿلطدمعـمإدؿقػوءموطؿوبيماٌلؿـداتماإلدؿرلادؼيمأوماظؿصدؼرؼيموإدؿؽؿولمأيمعلؿـداتمعطؾقبيموملمتؼدمم.





اظؿقضقعمسؾلمغلكيتمإذنماإلصراجموتلؾقؿمصوحىماظشلنمأصؾمإذنماإلصراجممبرصؼوتفم.
إخطورماإلدارةماإلظؽذلوغقيمبلدادماظضرائىمواظردقممواٌقاصؼيمسؾكماظصرف.
إردولماٌؾػوتمإديمإدارةمايػظم.
تؼقمماإلدارةماإلظؽذلوغقيمبنبالغمبقابوتماظصرفمبقوغوتماظردوئؾماٌػرجمسـفومذيرطقوًم.

م

()2ىىالطرضىرلؼىالجؼاتىالرقابوظى
ى
 اظلؾعماظيتمجيىمسرضفومسؾكمجفوتماظعرضماظرضوبقيماظيتمتعؿؾمهًمعظؾيماشلقؽيماظعوعيمظؾرضوبيمسؾكماظصودراتمواظقارداتم..م
ؼؿؿم:
 - 1سرضفومسؾكماشلقؽيماظعوعيمظؾرضوبيمسؾكماظصودراتمواظقارداتمدونمهدؼدمإدؿمجفوتمسرضمبعقـفوم.
 - 2أن متعؿدماىؿورك ممبو م تؼره ماشلقؽي ماظعوعيمظؾرضوبيمسؾكماظصودرات مواظقارداتموأن متػرجمسؾك ماظلؾعمعؿكمصدورمضرار ماشلقؽيم
بوٌقاصؼيمسؾكماإلصراجم.
والجيقزمٌصؾقيماىؿوركماإلسؿدادمبلؼيمعقاصؼوتمتصدرمعـمجفوتماظعرضماظيتمتعؿؾمهًمعظؾيماشلقؽيم.
 جفوتماظعرضمشرلماٌؿـؾيمهًمعظؾيماشلقؽيماظعوعيمظؾرضوبيمسؾكماظصودراتمواظقارداتمؼؿؿماظعرضمسؾقفومعؾوذرةمبلنمتلؾؿمصقرةمرؾؼم
األ صؾمعـمعؾػماإلضرارماىؿرطلمظصوحىماظشلنمأومعـمؼـقبفمضوغقغومظؾعرضمسؾكمػذهماىفوتموسؾكمعصؾقيماىؿوركمأنمتعؿدممبوم
تؼرهمػذهماىفوتم.
ورارؼىاآلتؽى:ى
- 1سؾكماىؿركماٌكؿصمضؾؾماظعرضمسؾكماشلقؽيماظعوعيمظؾرضوبيمسؾكماظصودراتمواظقارداتماظؿلطدمعـمصقيماظؾـدمواظصـػماٌعروضمسؾكم
اشلقؽيموطذظؽماظـظومماإلدؿرلاديماظقاجىماظؿطؾقؼم.
- 2سيمحوظيموجقدمعومؼدلرمتعدؼؾماظؾـدمبعدماظعرضمسؾكماشلقؽيماظعوعيمظؾرضوبيمسؾكماظصودراتمواظقارداتمؼؿعنيمإتؾوعمعومؼؾلم..
م(أ) إذامطونماظؾـدمبعدماظؿعدؼؾمخيضعمظؾعرضمسؾكماشلقؽيماظعوعيمظؾرضوبيمسؾكماظصودراتمواظقارداتمؼؿعني مإسودةماظعرضم
سؾكماشلقؽيمععمتقضقحمعدلراتماظؿعدؼؾم.
م(ب) إذامطونماظؾـدمبعدماظؿعدؼؾمالخيضعمظؾعرضمسؾكماشلقؽيماظعوعيمظؾرضوبيمسؾكماظصودراتمواظقارداتمؼؿعنيمإخطورماشلقؽيم
مبدلراتمتعدؼؾماظؾـدمإلعؽوغقيمتلدؼدمضققداتفوم.
- 3سيمحوظيمإسودةمتصـقػماظصـػمعـمضؾؾماشلقؽيماظعوعيمظؾرضوبيمسؾكماظصودراتمواظقارداتمإدؿـودامظؾؿقؾقؾمتعؿدماىؿوركمبوظؿصـقػم
اظصودرمسـماشلقؽيم.
- 4جفوتماظعرضماظيتمتعؿؾمهًمعظؾيماشلقؽيماظعوعيمظؾرضوبيمسؾكماظصودراتمواظقارداتم..
 oاظؼوغقنمرضؿم59مظلـيم1960موتعدؼالتفمبشلنمتـظقؿماظعؿؾمبوإلذعوسوتماٌمؼـيمواظقضوؼيمعـفو.
 oاظؼوغقنمرضؿم10مظلـيم1966موتعدؼالتفمبشلنمعراضؾيماألشذؼيموتـظقؿمتداوشلوم.
 oاظؼوغقنمرضؿم53مظلـيم1966موتعدؼالتفمبشلنمضوغقنماظزراسيم.
 oاظؼوغقنمرضؿم430مظلـيم1955موتعدؼالتفمبشلنماظرضوبيمسؾكماٌصـػوتماظػـقيم.
 oاظؼوغقنمرضؿم48مظلـيم1941موتعدؼالتفمبشلنمضؿعماظغشمواظؿدظقسم.
 oاظؼوغقنمرضؿم127مظلـيم1955موتعدؼالتفمبشلنمعزاوظيمعفـيماظصقدظيم.
 oاظؼوغقنمرضؿم68مظلـيم1976موتعدؼالتفمبشلنماظرضوبيمسؾكماٌعودنماظـؿقـيم.
 oاظؼوغقنمرضؿم117مظلـيم1983موتعدؼالتفمبشلنمريوؼيماألثورم.
 oاظؼوغقنمرضؿم1مظلـيم1994موتعدؼالتفمبشلنماظقزنمواظؼقوسمواظؽقؾم.
 oاظؼوغقنمرضؿم499مظلـيم1955موتعدؼالتفمبشلنماٌقادماظؽقؿووؼيماظلوعيمواظغرلمدوعيماظيتمتلؿعؿؾمسيماظصـوسيم.
 oاظؼوغقنمرضؿم4مظلـيم1994موتعدؼالتفمصقؿومخيصمإداراتمذؽقنماظؾقؽيمبوظقزاراتماٌعـقيم(وزارةماظصـوسيم–موزارةماظزراسيم–موزارةماظصقيم
–موزارةماظؾذلولم–موزارةماظداخؾقيم–موزارةماظطوضيمواظؽفربوء)م.
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- 5جفوتماظعرضماظيتمالتعؿؾمهًمعظؾيماشلقؽيماظعوعيمظؾرضوبيمسؾكماظصودراتمواظقارداتم..
 oاظؼوغقنمرضؿم394مظلـيم1954موتعدؼالتفمبشلنماألدؾقيمواظذخوئرم.
 oاظؼوغقنمرضؿم55مظلـيم1949موتعدؼالتفمبشلنماٌػرضعوتم.
 oاظؼوغقنمرضؿم44مظلـيم1956موتعدؼالتفمبشلنمايفرماظصقلم.
 oاظؼوغقنمرضؿم64مظلـيم1970موتعدؼالتفمبشلنمغؼؾماظؾضوئعمسيماظطرقماظعوعيم.
 oاظؼوغقنمرضؿم66مظلـيم1979موتعدؼالتفمبشلنماإلتصوالتماظلؾؽقيمواظالدؾؽقيم.
 oاظؼوغقنمرضؿم86مظلـيم1956موتعدؼالتفمبشلنماٌـوجؿمواحملوجرم.
 oاظؼوغقنمرضؿم182مظلـيم1960موتعدؼالتفمبشلنماٌكدراتم.
 oاظؼرارماىؿفقريمرضؿم102مظلـيم1983مبشلنمريوؼيمايقوةماظدلؼيم.
م

الجراءات الجمركَ ل رسائ المرفوض رقابَا ا َراعً اِ ً -:
صكمحوظفماآلخطورمبرصضماظردوظفمؼراسكماتؾوعمعوؼؾكم-:
أمم-مماذامطوغًماظردوظفمزبزغفمداخؾماظدائرةماىؿرطقيمؼؿؿمابالغماىؿركماٌكؿصمالدبوذمماظالزممسبقماسودةمتصدؼرػوماوماإلذرافمسؾكمإسدامم
عوممتمرصضفموصؼوًمظمحؽومماٌـظؿيمصكمػذاماظشلنم.م
مبم-مماذامطوغًماظردوظفمزبزغفمخورجماظدائرةماىؿرطقيموصدرمضرارمعـماىففماظرضوبقفماٌكؿصفمبنسودةمتصدؼرػومؼؿؿمغؼؾفوماديمعـػذم
اظؿصدؼرمصقؾفمعـدوبماىفوتماظرضوبقفماظراصضيموؼؿؿماٌطوبؼفمسؾكماظردوظفمرؾؼوًمٌلؿـداتماالصراجمضؾؾماظؿصدؼرموإذامضررتم
اىففماظراصضيماسداعفومؼؿؿماإلسدامممبعرصيماىفوتماظرضوبقيموسيمحضقرمعـدوبماىؿركم.م
* م مإخطور ماالدارة ماٌرطزؼي مٌؽوصقي ماظؿفرب ماىؿرطك م– مبؼطوع ماالظؿزام ماظؿفورى م– موذظؽ مالخطور ماالدارة ماظعوعف مٌؽوصقيم
اظؿفربماظؿوبعفمشلومبؽؾمعـطؼيمذيرطقيمرؾؼوًمٌقضعماظؿكزؼـمٌؿوبعفماظـؿوئٍماظـفوئقيمظػقصمشلذهماظردوئؾماٌػرجمسـفومهًم
اظؿقػظمظؿلدؼدماظؼققداتموعؿوبعيمتلقؼيماالعوغوتمسيمعدةمالتؿفووزماظشفرم.م
*ممميلؽمدفؾمبوٌـورؼماظؾقجلؿقيمٌؿوبعيماظردوئؾماٌػرجمسـفومهًماظؿقػظمبوظؿـلقؼمععمصرعماشلقؽيماظعوعيمظؾرضوبيمسؾكم
اظصودراتمواظقارداتمبوٌـطؼيماىؿرطقيم.م
م
ى
()3ىىإجراءاتىالتظلمىى
م
ى
م
 1/3م :م سيمحوظيموجقدمعالحظوتمسؾلماظؾقوغوتماٌؼدعيمعـمصوحىماظشلنمدقاءمسـماظؼقؿيمأوماظؾـدموشرلػومأومرؾىمعلؿـداتمإضوصقيم
دبطرماإلدارةماىؿرطقيمصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفمإظقؽذلوغقومأومسؾلماظـؿقذجماٌعدمظذظؽمممم(ممنقذجمرؾىماٌلؿـداتماإلضوصقيم)م
بفذهماٌالحظوتموميـحماٌلؿقردمعفؾيمظؾردمالمتؿفووزم 15مؼقعوً معـمتورؼخمسؾؿماٌلؿقردمأومعـمميـؾف مظؾردمأومتؼدؼؿماٌلؿـداتم،م
وؼؿالحظمرؾىماٌلؿـداتمعرةمواحدةموأخذػومسيماالسؿؾورمسـدمتؼدميفوم.ممم
2/3م:مسيمحوظيماضؿـوعماإلدارةماىؿرطقيمبؿدلؼرمصوحىماظشلنمبعدمتؼدميفمظؾؿلؿـداتماٌطؾقبيمخاللماٌفؾيمؼؿؿماظلرلمسيماإلجراءاتم.م
 3/3م:م سيمحوظيماضؿـوعمصوحىماظشلنممبالحظوتماىؿركمأومسدممتؼدميفماٌلؿـداتمخاللماٌدةماحملددةمؼؼقمماىؿركمبؿعدؼؾمبقوغوتم
اإلضرار م دقاءمظؾؼقؿيمأوماظؾـدموشرلػوموخيطرمصوحىماظشلنمبؼرارماىؿركماىدؼدمطؿوبيًم،مصنذامطونماظؿعدؼؾمبلؾىمرصضمضقؿيم
اظصػؼيمجيىمسؾلماىؿركمإنمؼقضحمظفمأدؾوبمرصضمضقؿيماظصػؼيموعودةماظؿؼققؿماظؾدؼؾيماظيتمرؾؼًموػؽذامبوظـلؾيمظؾؾـدموشرلػوممم
 4/3م:مظصوحىماظشلنمايؼمسيماظؿؼدمم بؿظؾؿمسؾلماظـؿقذجماٌعدمظذظؽمٌدؼرماىؿركماٌكؿصماظذيمؼؼقممبؿشؽقؾمىـيمتضؿمسضقمربوؼدم
ظدراديمتظؾؿمصوحىماظشلنمموٌدؼرماىؿركماٌكؿصمادؿشورةماإلداراتماظػـقيمضؾؾمادبوذماظؼرارماظـفوئلمظؾفؿركم.م
 5/3م:م صنذامملمؼؿؿماالتػوقموأصرماجملؿعمسؾلمضرارهموصوحىماظشلنمسؾلماسذلاضفمظصوحىماظشلنمإنمؼطؾىماظؾفقءمظؾؿقؽقؿ مسيمضقءم
أحؽومماٌقادم(57م،م)58معـمضوغقنماىؿوركمحقٌمحيولماٌقضقعمظؾؿقؽقؿماالبؿدائلمسيمحوظيمعقاصؼيماىؿركم.مم
6/3م:مسـدمرشؾيمصوحىماظشلنمسيمصرفماظردوظيمضؾؾمحؾماظـزاعمميؽـمددادماظضرائىمواظردقممبصػيمضطعلمحلىمإضرارمصوحىماظشلنموصورقماظضرائىم
واظردقمماٌؿـوزعمسؾقفومبصػيمأعوغيمععمحفزمسقـوتمأومطؿوظقجوتم.مم
7/3م:متؾؿزمماإلداراتماظعوعيمظؾؿقؽقؿمبلخطورماظلودهمرؤدوءماالدارتمماٌرطزؼيماظؿـػقذؼيمبؼرارماظؿقؽقؿماظـفوئكممطؿوبيمإلدبوذماظالزمم
صكمضقئفم0مم
8/3م:متؼقمماإلداراتماظعوعيمظؾؿقؽقؿمبعدمأغؿفوءماظـزاعمبنردولماظؾقوغوتماىؿرطقيمربؾماظؿقؽقؿمبؽوعؾمعرمصؼوتفمواظعقـوتماًوصيمبفوم
اديماىؿرمكماٌكؿصماظذىمتقجدمبفماظؾضوسيمإلدبوذماظالزممضوغقغوً0مم
م

م

م

م

م

م

م

ى
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ملحوظظىم-:م
ؼؿؿمهدؼدمعـدوبنيمدصوعمسـماررمافماظؿقؽقؿم(ماىؿوركم–مصوحىماظشلنم)مظؾؿراصعفماعوممىونماظؿقؽقؿمودبطرماالمدارمةماٌرمطزؼيمظؾؿقؽقؿمبفذهماالزلوءمضؿـمربضرماظؿقؽقؿم0م
ؼؿقديماظدصوعمسـمعصؾقيمماىؿوركمعلعقرمىمماظؿعر ؼػيممعـماٌقاضعماظؿـػقذؼيماحملؿؽؿمضدػومواظؿكمضوعًمبلدبوذماظؼرمارممربؾماظؿقؽقؿمم0مم
مى
إجراءاتىصرفىالردالظى
ى
)ى
4
(
ى
ى
م
 1/4م:مبعدمددادماظضرائىمواظردقمماىؿرطقيمؼؿلؾؿمصوحىماظشلنمأصؾمإذنماإلصراجمعرصؼوًمبفمصقرةمضقئقيمرؾؼماألصؾمعـماظػقاترلم
وبقونماظعؾقةموإذنماظؿلؾقؿماٌالحلم.م
ى

مم م

2/4م:متردؾمصقرةمإذنماإلصراجمومعرصؼوًمبفومصقرةمضقئقيمرؾؼماألصؾمظؾوبماظصرفماظؽذلوغقوًمأومصقؾيمعـدوبمذيركمعـودىمم.م
م

3/4م:مموسيمحوظيمعقؽـيمأبقابماظصرفمؼؽؿػلمبو دؿدسوءمبقوغوتمإذنماإلصراجمسؾلماظـفوؼيماظطرصقيمبؾوبماظصرفمبدالًمعـمإردولمصقرةم
إذنماإلصراجمورضقوًممأوماردولماذورةماظقؽذلوغقيمبصرفماظردوظيم.مممم
4/4م:م ؼؼقممعلعقرماظؾوبممبراجعيموعطوبؼيمأصؾمإذنماإلصراجموصقرةمإذنماإلصراجماٌردؾمإظقفمورضقوًمأومإظقؽذلوغقومواظؿلطدمعـمخؿؿمأصؾم
وصقرةمإذنماإلصراجم،موؼؼقممبؿلفقؾمبقوغوتمإذنماإلصراجمسيمدصذلمحقادثماظؾوبمورضقوًمأومإظقؽذلوغقومم
 5/4م:م سيمحوظيماٌطوبؼيمؼلذنمعلعقرماظؾوبمبصرفماظردوظيمصقراًموؼؿقظلمععوونماظؾوبمعراجعيمسددماظطرودمواٌورطوتموأرضوممايووؼوتم
وأرضومماظلققلمودالعؿفوم(إنموجدتمسيمحوظيماإلصراجمبلحدماظـظؿماىؿرطقيماًوصيم)مم
 6/4م:م وتؼؿصرمعلؽقظقيمبوبماظصرفمسؾلمعراجعيمعورطيماظطرودموسددػوموسيمحوظيماظصرفمبويووؼوتمؼؿؿمعراجعيمأرضوممايووؼوتم
وأرضومماظلقؾماىؿرطلم(مإنموجدتم)م.م
م

 7/4م:مسيمحوظيموجقدماخؿالفمؼعرضمسؾلماجملؿعماٌكؿصمإذامطون ماظصرفمسيمعقاسقدماظعؿؾماظرزلقيموإذامطونماظصرفمبعدمعقاسقدم
اظعؿؾماظرزلقيمؼعرضمسؾلمغقبوولماظرئوديمأوماٌلعقرماظـقبوولمالدبوذماظالزمممم
م

 8/4م:م وصكمغفوؼيمطؾموردؼيمؼؼقممععوونمبوبماظصرفمبؿفؿقعمصقرمأذونماإلصراجمعرصؼومبفومطورتوتماظصرفموتلؾؿمظؾؿفؿعماٌكؿصم
حقٌمترصؼمبوإلضراراتماىؿرطقيم
9/4م:مسيمحوظفماظصرفماىزئلمإذامملمؼؿؼدممصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفمظؾصرفمأطـرمعـمأدؾقعمؼعودمإذنماإلصراجمإديماٌـطؼيماظؾقجلؿقيم
اٌكؿصيم.مم
:10/4مالمؼؿؿماظصرفمعـماٌـوصذماىؿرطقيمإالمبعدموصقلمصقرمإذنماإلصراجمعـماىؿركماٌكؿصمأوماإلذورةماإلظقؽذلوغقيم
مم

:11/4م سيمحوظيمإدؿكدامماألبقابماإلظقؽذلوغقيمؼؼقممعلعقرماظؾوبممبؿوبعيماظصرفمعـمخاللماظـفوؼوتماظطرصقيمسيماألعوطـماٌكصصيم
ظذظؽم.م
م

ى
()5ىىإجراءاتىتحتىالذكظى
ى
ى
ًمسؾكمرؾىمصوحىماظشونمتػرؼغماظؾضوئعماظقاردةمعؾوذرةمسؾكمودوئؾماظـؼؾموصؼوًمظؾقوالتمواظشروطماظقاردةمبوٌودةم
اولا مم جيقزمبـوءا
()50م،م()51معـماظالئقيماظؿـػقذؼيمظؼوغقنماىؿوركماظصودرةمبوظؼرارمرضؿم10مظلـفم2006م.م
م

ثانيا ا ممؼراسكماالظؿزاممبوظشروطمواالجراءاتماًوصيمبـظومماظؿػرؼغم(معـمهًماظشؽيم)مواٌـصقصمسؾقفمسؾكمدؾقؾمايصرمبوٌودةم
()52معـماظالئقيماظؿـػقذؼيمظؼوغقنماىؿوركم.
ثالثا ا ممصكمحوظفمادؿقػوءماظؾـقدمأوالًموثوغقوًمعـمػذاماٌـشقرمؼؿؿماظلرلمصكماجراءاتماظلقىماٌؾوذرم
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م حوظ
" مجيقز بـوء سؾك رؾى صوحى اظشلن تػرؼغ اظؾضوئع اظقاردة عؾوذرة سؾكم
o
ودوئؾ اظـؼؾ صك ايوالت وبوظشروط اآلتقي:
أ  -ردوئؾ اٌشورري اظؾقرؼي.
ب  -اظؾضوئع حبؽؿ رؾقعؿفو عـ اظـقسقوت اآلتقي:
 - 1درؼعي اظؿؾػ عـؾ اظؾققم واظدواجـ واجملؿدات.
 - 2اظؾضوئع اظؿك تؿلؾى صك تؾقؼٌ األرصػي واٌكوزن أو تؾقؼٌ شرلػومعـؾ علققق األسالف.
 - 3ا ظؾضوئع اظؿك تـػرط سـد تداوشلو بوظؿػرؼغ أو اظـؼؾ عـؾ ذبروشماظؾالدؿقؽ.
 - 4اظؾضوئع اًطرة عـؾ اظؽقؿووؼوت واٌػرضعوت.
ج  -اظؾضوئع اٌـػرري اظصى(
د  -اظؾضوئع اظعورؼي اظقاردة دون سؾقات.
ػــ -اظردوئؾ ذات اظعدد اظؽؾرل اظؿك ترد صك سؾقات ميؽـ ععوؼـي عشؿقشلومبوظعني اجملردة بشرط:
 - 1متوثؾ اظعؾقات.
 - 2ووغس اٌشؿقل أو خضقسف ظؾـد ذيرطل واحد.
و  -بضوئع تلؾقؿ صوحؾف اظؿك ترد صك جقاالت أو براعقؾ بلسداد طؾرلة
..

ال جيقز تطؾقؼ غظوم اظؿػرؼغ اٌؾوذر سؾك ودوئؾ اظـؼؾ) عـ هً اظشؽي(م
o
سؾك اظردوئؾ اظقاردة عـ أصـوف اظػرز اظـوغك وعو دوغفو  ،أو بقاضل األصـوفمواٌقدؼالت.
طؿو ال جيقز تطؾقؼ ػذا اظـظوم سؾك األصـوف اظؿك ترد بلدعور عؿعددة إال إذا مأضر اٌلؿقرد أو وطقؾف بؼؾقظف حلوب اظضرائى
واظردقم اىؿرطقي وشرلػو عـماظضرائى واظردقم سؾك اظلعر األسؾك.
ؼشذلط ظؿطؾقؼ غظوم اظؿػرؼغ اٌؾوذر )عـ هً اظشؽي (عو ؼلتل
o
أ  -مأن ؼطؾى صوحى اظشلن أو عـ ؼـقؾف ذظؽ  ،وأن ؼؾني صك رؾؾف عدلراتمدقى اظردوظي رؾؼو شلذ ا اظـظوم وصؼو ظؾؾقون اىؿرطك،
وؼمذر بذظؽ سؾكمإذن اإلصراج.
ب -أن ؼؿعفد صوحى اظشلن أو عـ ؼـقؾف ،طؿوبي سؾك اظؾقون اىؿرطك بلدادماظضرائى واظردقم اىؿرطقي بوظؽوعؾ وسدم اٌطوظؾي
برد اظردقم سـ أىمسفز ؼظفر سـد اظصرف) عؾدأ اظؼؾقل بوظعفز) .م
ج  -أن ؼقاصؼ عدؼرو اجملؿعوت اىؿرطقي سؾك دقى اظردوئؾ وصؼو ظؾـظومماٌشور إظقف.
د  -أن تؼدم اٌلؿـدات اظالزعي ظؿـؿني اظردوظي وإمتوم اإلجراءات األوظقي سؾقفوموصدور إذن اإلصراج سـفو.
ػـ -ادؿقػوء عقاصؼوت جفوت اظرضوبي اظـقسقي اٌكؿصي ضؾؾ اإلصراج صك حوظيمظزوعفو.
ودبضع اظؾضوئع اظؿك ؼؿؼرر اإلصراج سـفو هً ػذا اظـظوم إلجراءاتماظؽشػ واٌعوؼـي و اظؿقؼؼ واظقزن أوال بلول سؾك ضقء رؾقعي
اظصـػ واظعؾقاتموصؼو ظؾؼقاسد اظؿك هؽؿ ػذه اإلجراءات.
وتؿؿ ععوؼـي ػذه اظؾضوئع مبعرصي ىـي تشؽؾ شلذا اظغرض عـ علعقرمتعرؼػي و رئقس ضلؿ تعرؼػي  ،سؾك أن ؼؿؿ إثؾوت غؿقفي
اٌعوؼـي سؾك اظؾقونماىؿرطك ،وؼعؿؿد رأى اظؾفـي عـ عدؼر اىؿرك اٌكؿص.
 1/5اإلخشاءاد اٌدّشويخ
 1/1/5مؼؿؼدممصوحىماظشلنمضؾؾمأومبعدمموصقلمودقؾيماظـؼؾمبطؾىمٌدؼرماٌـطؼيماظؾقجلؿقي معقضقوًمبفماظرشؾيمسيماظلقىماٌؾوذرم
وعلؿقسيمعقاصؼيماظؿقطقؾماٌالحلموػقؽيماٌقـوء.
 2/1/5محيولماظطؾىمإظلماظؾفـيماىؿرطقيمبوٌـطؼيماظؾقجلؿقي مظؾدراديمواظؿلطدمعـمادؿقػوءمذروطماظلقىماٌؾوذرموؼعؿؿدمعـمعدؼرم
اظؿعرؼػيماٌكؿص
3/1/5متؿؿماإلجراءاتماىؿرطقيماٌعؿودةموتلددماظضرائىمواظردقمماىؿرطقيم.
4/1/5مسيمحوظيموجقبمسرضماظلؾعيمسؾلمجفوتمرضوبقيمأومأعـقيمؼؼقممصوحىماظشلنمبودؿقػوءمعقاصؼيمجفوتماظعرضمبوإلصراجماظـفوئلم
أومهًماظؿقػظمضؾؾماظصرفم
5/1/5مؼؼقمماىؿركمبؿلؾقؿمأصؾمإذنماإلصراجمعقضقوًمبفمععوؼـيماٌػرغمسؾلمودوئؾماظـؼؾموإردولمصقرةمإذنماإلصراجمظؾوبماظصرف
6/1/5متؼقمماظؾفـيماٌكؿصيممبعوؼـيماٌػرغمسؾلمودوئؾماظـؼؾموسيمحوظيماٌطوبؼيمؼمذرمبوٌطوبؼيمواظصرفموسيمحوظيمسدمماٌطوبؼيمؼلقىم
إذنماإلصراجموإخطورماىؿركماٌكؿصموؼقضػماظصرفماٌؾوذرموتؿؿماإلجراءاتماظعودؼيمبعدمدبزؼـماظردوظيم
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()6ىىإرادةىاالدتورادى
ى
يف حاٌح إػادج اسررياد أصناف سثك ذصذّزىا ألُ سثة ِثً اٌؼزضى أً اإلصالذ أً ذىٍّح اٌصنغ أً تسثة اٌزفط ِٓ اٌؼًّْ ًغريىا.
ى
 1/6ادلسرنذاخ ادلؽٌٍتح
اظػوتقرةمـمبقونماظعؾقةمـمإذنماظؿلؾقؿماٌالحلمـمذفودة ماظصودرمأومصقرةمرؾؼماألصؾمعـفو م مـمادؿؿورةم 126مك.م مم(مإنموجدتم)مـمبطوضيم
اٌؿعوعؾنيم.م
 2/6اإلخزاءاخ اجلّزوْح
1/2/6ؼؿؿمإدراجماظؾقوغوتمبويودىماآلظلمورؾوسيماإلضرارماٌؿقؽـمبـظومماظقاردماظـفوئلم(إسودةماإلدؿرلاد)م.م
2/2/6تؼدؼؿماٌؾػمبشؾوكماالدؿؼؾول
3/2/6ؼؿؿ ماٌعوؼـي مواٌطوبؼي مبني ماظقارد مواألصـوف ماظلوبؼ متصدؼرػو معـ مخالل مذفودة ماظصودر م( مػذه ماألصـوف مؼػرج مسـفو مبوٌلورم
األرير)م.
4/2/6متلؿقسيماظـقاحلماظضرؼؾقيمواالدؿرلادؼيمواظرضوبقيمإنموجدتم.
5/2/6مؼلؾؿمظصوحىماظشلنمأصؾمإذنماإلصراجممبرصؼوتفموتردؾمصقرةمإذنماإلصراجمظؾوبماظصرفم،موؼراسكم:م
 oجيىماظلؿوحمبنسودةماإلدؿرلادمسؾكمغػسمايوظيموإنمطونمجزءمصؼطمعـماظؾضوسيماٌصدرةمسـدمإسودةمإدؿرلادػوم.
 oجيىمسدممرصض مإسودة ماإلدؿرلادمسؾكمغػس مايوظيمحبفي مأن ماظؾضوسيمضدممتمإدؿعؿوشلو مأومأغفومضد متؾػًمأثـوء مبؼوئفومسيم
اًورجم.م
ى
ى
()7ىىالبضائعىالمطادىذحنؼاىولمىودجلىرنؼاىبوانىجمركؽى
ى
ّرُ إػادج شحنيا تاٌعٌاتػ آذْح -0
ى
ى
ؼؿؼدممصوحىماظشلنمأوماظؿقطقؾماٌالحلمبطؾىمٌدؼرماٌـوصقلؿقماٌرطزيمعقضقوًمبفمأدؾوبمإسودةماظشقـموتعفداًمبعدممدؾؼمتلفقؾم
1/7
بقونمذيرطلمسـمعشؿقلمػذهماظؾقظقصيم.مم
م

مم

2/7ؼؼقمماٌـوصلؿقماٌرطزيمبوالدؿعالممعـمإدارةمايرطيمسـم(مدالعيمأخؿوممايووؼوتمواظطرودماٌرادمإسودةمذقـفوم)موسدممإمتوممأيم
إجراءاتمذيرطقيمسؾقفوموسدممصؿحمايووؼوتمواظطرودم،مواظؿلطدمعـمخاللمايودىماآلظلمبعدممتلفقؾمػذهماظؾقظقصيمبرضؿم46مكمم.مم
م

3/7مهررمبقصؾيمعـماٌـوصلؿقماٌرطزيمإظلمإدارةمايرطيمبنسودةماظشقـمبعدمادؿقػوءمطوصيماظضقابطماٌـقهمسـفوم.م
م

4/7متؿقديمإدارةمايرطيممبـطؼيماظػقصمواٌعوؼـيمبوظؿـلقؼمععماظؿقطقؾماٌالحلمإسودةماظشقـمعؾوذرةمبعدمعراجعيمإذنماظشقـم.م
5/7متعودماظؾقصؾيموإذنماظشقـمبعدمخؿؿفومخبومتمودقؾيماظـؼؾممبومؼػقدممتومماظشقـمإظلماٌـوصلؿقمماٌرطزيمظؿلدؼدمضققداتفمم.م
م
م

م
م
م
م
م

()8ىىالبضائعىالمطادىتصدورهاىبطدىتدجولىبوانىجمركؽىوقبلىاإلفراجىرنؼاىمنى
الدوائرىالجمركوظىدواءىلرفضؼاىمنىجؼاتىرقابوظىأوىبناءىرلؽىطلبىصاحبىالذأنى

ى
ى
ى
ذرُ إخزاءاخ إػادج اٌرصذّز ػٓ ؼزّك ادلناؼك اٌٌٍخسرْح ادلسدً هبا اإللزار اجلّزوِ تاٌعٌاتػ آذْح -0
ى
1/8ؼؿؼدممصوحىماظشلنمبطؾىمٌدؼرماجملؿعمبلدؾوبمرؾىمإسودةماظؿصدؼرم.مم
م

2/8ؼؿؿمهصقؾمأيمردقممأومشراعوتمتؽقنمعلؿقؼيمرؾؼوًمظؾؼقاغنيمواظؼراراتماظلورؼيم.م
3/8حيررمإذنمإصراجمص ودرمعـمغلكيمواحدةموبـػسمرضؿمذفودةماظقاردموؼمذرمسؾقفمبعدمماظصرفمعـمأيمعـػذمذيرطلموؼرصؼمبفمإذنم
اظشقـم.ممم
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 4/8ؼقضح مسؾلمإذنماإلصراجماظصودرمرضؿمإذنماظشقـموتؿؿمسؿؾقيمإسودةماظؿصدؼرمحبضقرمعـدوبماظؿقطقؾماٌالحلموعـدوبماىؿركم
وؼلؿقسيمعومؼػقدممتومماظشقـمخبومتمودقؾيماظـؼؾمسؾلمإذنمإصراجماظصودرم.مم
م

 5/8تؼقممإدارةمايرطيمبنردولمإذنمإصراجماظصودرمزبؿقعوًمخبومتمودقؾيماظـؼؾممبومؼػقدممتومماظشقـمإظلماٌـطؼيماظؾقجلؿقي ماٌكؿصم
ظؽلمتؼقممبلدادمضققداتفوموتلدؼدمرضؿماإلضرارماىؿرطلماظقاردمبؼلقؿيمدوؼرهموإخطورماٌـوصلؿقماٌرطزيم.مم

م
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الغصلىالثانؽى..ىى
ى
اجــــــــراءاتىاالفــــــــــراجىالمدبـــقى

ى

الدورة المزتنديٌ إلتمام االجراءات الجمركيٌ ـلٍ
الواردات بنظام اإلفراج المزبق

االجراءات قبل
وشول البؿاـٌ

إدراج البيانات بالخازب اآللٍ بمفرفٌ أشخاب
السأن أو من ينيبوم
تقديم المزتندات بسباك االزتقبال
مراجفٌ البند والقيمٌ والقيود
االزتيراديٌ
زداد الؿرائب والرزوم
واستالم اذن االفراج ومرفقاتٌ
التقدم لمنطقٌ الفخص والمفاينٌ
بالمزتندات
وتزديد المنافزتو

االجراءات بفد
وشول البؿاـٌ

م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م

ى

هل يذؿق الوارد للرقابٌ
النوعيٌ أو االمنيٌ

ال
مزار االفراج

غعؿ
أخمـر

تستوفٍ الموافقات

يتم المفاينٌ والمطابقٌ

أذؿر
يتم شرف الرزالٌ
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ى
()1ىىاإلفراجىالمدبقى
ى
ى
ى
ى
تتمىإجراءاتىاإلفراجىالمدبقى..ىكاآلتؽى:ى
ى
ضؾؾموصقلماظؾضوسيمتؿؿماإلجراءاتمسيمأيمعـطؼيمظقجلؿقيمبصرفماظـظرمسـمذيركموصقلماظؾضوسيم.ى
بعدموصقلماظؾضوسيمتؿؿماإلجراءاتمسيمعـورؼماظػقصمواٌعوؼـيمجبؿركماظقصقلم.
م

 1/1يف حاٌح رغثح أصحاب اٌشؤْ إدتاَ اإلخزاءاخ اجلّزوْح لثً ًصٌي اٌثعاػح ّزاػَ االذَ 0ـ
ؼقضحمصوحىماظشلنمبنضرارهماظرشؾيمسيمإمتومماإلجراءاتمبـظومماإلصراجماٌلؾؼ.أنمتؽقنماظؾضوئعممتمذقـفومبوظػعؾموسؾقيمتؼدممصقرةمبقظقصيماظشقـمضؿـمعلؿـداتماإلضرارم.انمتؽقنماظؾضوئعمجدؼدةموادؿوغدردم0انمتؽقنمواضقيماظقصػمواٌراضقؿمبوٌلؿـداتماٌؼدعيم(مشرلمذبفؾفم)م0موصكمحوظفموجقدمزبوظػيمادؿرلمادؼيمماومسدممادؿؽؿولمعلؿـداتماالصراجمؼقضػمامتومماالمجرماءاتمينيموصقلماظؾضوسيمموهؼؼماظقاضعيماٌـشلةمظالمدؿرلمادم0
 2/1اإلخزاءاخ لثً ًصٌي اٌثعاػح 0م
م-تؿؿ ماإلجراءات ماىؿرطقي مبـظوم ماإلصراج ماٌلؾؼ ممبعرصي مىـي ماإلصراج ماٌلؾؼ مبوٌـطؼي ماظؾقجلؿقي محقٌ مؼؿؿ ماٌراجعي ماٌلؿـدؼيم
اظعودؼيمواإلجراءاتمرؾؼومٌومتقضحمبوظالئقي موؼلؾؿمظصوحىماظشلنمبعدمددادماظضرائىمواظردقممأصؾمإذنماإلصراج موغلكيمجفوتم
اظعرض م(مسيمحوظيموجقبماظعرضمسؾكمجفوتمرضوبقيمأومأعـقيم) معرصؼومطيبفومصقرةمرؾؼماألصؾمعـماظػقاترلموبقونماظعؾقةموعقضقومبفم
ضقابطماإلصراجمعـؾمتؼدؼؿمأصؾماٌلؿـداتمسيمحوظيمسدممتؼدميفوم.م
م-تردؾماظؽذلوغقوًمصروةمإذنماإلصراجموبقونماظعؾقةمواظػقاترلمإديمذيركماظقصقلم.
م

 3/1اإلخزاءاخ تؼذ ًصٌي اٌثعاػح 0
 1/3/1مؼؿؼدم مصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفمإدي معـطؼيماظػقصمواٌعوؼـي مبوىؿركماٌكؿص ممبـطؼيماظؿكزؼـم ممبلؿـداتماإلصراجمبوإلضوصيمإديم
إذنماظؿلؾقؿماٌالحلموصقرةمضقئقيمعـفمواصؾماٌلؿـداتمسيمحوظفمسدممتؼدميفومسـدمإمتومماإلجراءاتماألوظقيم.
2/3/1ؼؿؿمادؿدسوءماإلضرارماىؿرطلمسؾكماظـفوؼيماظطرصقيمحقٌمؼؿؿممربطماٌـوصلؿقمبوإلضرارماٌؿقؽـم(تلدؼدمرضؿماظؾقظقصيمبرضؿم46مكم.ممم
)موهدؼدمعلورماإلصراجم.
3/3/1م:ميف حبي اإلفراج ثبملسبر األخضر 0ـ
 ممبعدمادؿقػوءمجفوتماظعرضمؼلؾؿمظصوحىماظشلنمأصؾمإذنماإلصراجمعرصؼومبفمصقرمرؾؼماألصؾمعـماظػقاترلمومبقونماظعؾقهمظقؿقجفمظصرفماظردوظيموتردؾمصقرةمعـمإذنماإلصراجموعرصؼوتفمظؾوبماظصرفم(وخيؿؿمأصؾموصقرةمأذنماإلصراجممالمعوغعمعـماظصرفم)مأومدبطرم
اإلدارةماإلظقؽذلوغقيمبوٌقاصؼيمسؾكماظصرفمطؿومخيطرمذيركمإمتومماإلجراءاتمبؿؿومماظصرفم.م
4/3/1م :يف حبٌخ اإلفراج ثبملسبر األمحر 0ـ
 م متؿؿ مإجراءات ماظػقص مواٌطوبؼي ماىؿرطقي مواظرضوبقي مواألعـقي مسي مآن مواحد موصك محوظي ماٌطوبؼي موعقاصؼي مجفوت ماظعرض ماظرضوبقيمواألعـقيمؼلؾؿمظصوحىماظشلنمأصؾمإذنماإلصراجممبرصؼوتفمظقؿقجفمظصرفماظردوظيمبعدمخؿؿفمبـم"المعوغعمعـماظصرف"مموتردؾمصقرةمعـم
إذنماإلصراجمظؾوبماظصرفم.م
م

 5/3/1ممصكمحوالتموجقدمخالفمبنيمعومتمعـماجراءاتمجبؿركماالصراجماٌلؾؼمواٌعوؼـفماظػعؾقفمجبؿوركماالصراجمؼؿؿمطشػماظردوظيم
طشػماىؿقعموتعرضمسؾكماٌـطؼي ماظؾقجلؿقيمجبؿركماظقصقلمإلسودةماظدراديموإدبوذ ماإلجراءاتماظؼوغقغقيموخيطر مذيركم
اإلصراجماٌلؾؼم.م
م
أ -م م سيمحوظفمرصضماىفوتماظرضوبقيمآوماألعـقيماإلصراجمسـماظردوظيمؼلقىمأصؾمإذنماإلصراجموؼرصؼمبفمغلكيمجفوتماظعرضم
عقضقومبفوماظرصضموتردؾمإديماىؿركماٌكؿصم(اٌكزنمبدائرتفماظؾضوسيماٌرصقضيم)مظرلدؾمبدورهمخطوبمبوظرصضمواىفيم
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اظراصضيمظصوحىماظشلنمالدبوذماإلجراءات ماظالزعيمدقاءمإسوده ماظؿصدؼر مأو ماإلسدامم.م......اخلموتردؾمإديمذيرك ماإلصراجم
اٌلؾؼمالدبوذمإجراءاتمردماظضرائىمواظردقممسيمحوظيمإدؿقؼوقمردػوم
ب -م المؼؿؿمصرفماظردوظيمعـمأبقابماظصرفماىؿرطقيمإالمبعدموصقلمصقرةمإذنماإلصراجمعـماىؿركماٌكؿص مصقؾيمعـدوبم
ذيركمأومإظقؽذلوغقوًممأومردوظيمإظقؽذلوغقيمبذظؽم.م
()2ىإجراءاتىمتنورظى
ى
1/2خمٍفاخ اٌسفٓ ًاخلزدج
ى
ى
 1/1/2املمصىد مبخٍفبد اٌسفٓ هي 0
ى
أ-مأصـوفمادؿكداعوتماظلػـمواظيتمأصؾقًمشرلمالزعفمبشرطمأنمتؽقنمعلؿعؿؾيمعـؾمايؾولمواًشىماظؽلرموشرلػوم...م
بم-مبقاضلمادؿكداعوتماظلػـمبؽؿقوتمضؾقؾي(مشرلموورؼيم)معـؾماظقضقدمواظزؼقتماٌعدغقي:
جـ-مزبؾػوتمسـوبرماظلػـمعـماألصـوفماٌشققغيمبفوموالممتـؾموحداتمطوعؾيمميؽـمادؿكداعفومحبوظؿفوم.م
 متـص ماٌودةم 13معـ ماظالئقي ماظؿـػقذؼيم 770مظلـفم 2005مسؾكمأغفمال ممتلرى مأحؽوم ماالدؿرلادمظالوورموؼػرج مسـفومعؾوذرةمعـم
اىؿوركمبعدمددادماٌصورؼػماإلدارؼيمظؾلؾعماآلتقي:م
مأ -زبؾػوتماظلػـماألجـؾقيماٌلؿعؿؾيمسيمحدودمأظػلمجـقيمؼقعقومظؽؾمتوجرمصقؿومسداماظلؾعماالدؿفالطقيماٌعؿرةم
ب-مزبؾػوتماظلػـماٌصرؼيم
جـم-مغقاتٍمدبرؼدماظلػـمواظطوئراتمداخؾماظدائرةماىؿرطقيمم
دم-زبؾػوتماظشرطوتمواشلقؽوتماظعوعؾيمسيماٌقاغلماظؾقرؼيمواىقؼيماٌصرؼيمواظيتمتقاصؼمسؾقفومػقؽوتماٌقاغلم.م
ػـم-معومؼؾوعمسيمعزادمسؾينمعـماظلػـماىوسبيموزبؾػوتفوماظيتمؼؿؿمإغؿشوشلومم

 2/1/2اإلجراءاد اجلّرويخ عٍى خمٍفبد اٌسفٓ وتتُ ثبملنبطك اٌٍىجستيخ
م

ممممخيصصمبؽؾمإدارةمعرطزؼيمتـػقذؼيمىـفمإلمتوممإجراءاتماإلصراجمسـمزبؾػوتماظلػـ
1/2/1/2متؼقمماٌـطؼيماظؾقجلؿقيماٌكؿصيم بنعلوكمضققداتمآظقيمأومدصذلؼيمظؼقدمبقوغوتمإضراراتمزبؾػوتماظلػـمعقضقومبفممممادؿماظؿوجرمـم
اظؽؿقيمـماظؼقؿيمـماظصـػمـمتورؼخماظؼقدمبدصذلماىؿوركم
2/2/1/2مؼؼدممظؾؿفؿعماٌكؿصمعؾػماإلضرارماىؿرطلمعرصؼومبف
 اإلضرارماىؿرطلماٌؿقؽـمبودؿمتوجرمزبؾػوتمععؿؿدمعـمػقؽيماٌقـوء
 صقرةماظذلخقصمٌزاوظيمغشوطمزبؾػوتماظلػـموتؼدؼؿماألصؾمظؾؿطوبؼيم
 بطوضيمضرؼؾقيم
 اٌقاصؼوتماٌطؾقبيم..معـؾم:مػقؽيماٌقاغلموشرلػوم.
3/2/1/2متؿؿمإجراءاتماظؽشػمواٌعوؼـيمبؾفـيمعـمعلعقرمتعرؼػيموعلعقرمحرطيموؼراسكماالتك:
 األصـوفماظيتمدبرجمسـمتعرؼػماٌكؾػوتمهصؾماظضرائىمواظردقممسؾكمبـقدػوماًوصيمجبداولماظؿعرؼػيم
 أنمؼؿؿماظؿقؿقؾمسـدماظصرفمهًماٌالحظيماىؿرطقيموحبضقرمعـدوبماألعـماىؿرطلم
 ميؽـمظؿوجرمزبؾػوتماظلػـمهرؼرمإضرارمذيرطلمواحدمسـماذيوديممحصؿفمخاللمأدؾقعمحلى ماظـصوبماٌؼررمظفمؼقعقوموحيصؾم
بدلمإضرارمسـمطؾمحصيمؼقعقيم.
م

 3/1/2ختريذ اٌسفٓ داخً اٌذوائر اجلّرويخ

1/3/1/2مؼؿؼدمماظؿوجرمإديمعدؼرماٌـطؼيماظؾقجلؿقيماٌكؿصمبطؾىمدبرؼدمدػقـيمعرصؼومبفماٌلؿـداتماآلتقي:
 سؼدمبقعمععؿؿدمعـمػقؽيماٌقـوءمأومسؼدماٌزادمعقضقومبفومبقوغوتماظلػقـيموربؿقؼوتفومواظؼقؿيمواظقزنم.
 بطوضيمضرؼؾقيمبودؿماظؿوجرمحقٌمتؿؿماإلجراءاتموهصؾماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيم.
2/3/1/2مؼؿؿماظؿكرؼدمهًماٌالحظيماىؿرطقيمم
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3/3/1/2مميؽـماإلصراجمسـمدبرؼدماظلػقـيمذبزئومعـمعـطؼيماظػقصمواٌعوؼـيمععمعراسوةم...
مأ  -أحؽومماظالئقيماظؿـػقذؼيمظؼوغقنماالدؿرلادمواظؿصدؼرمم.
مب -دبصؿماظؽؿقوتماٌػرجمسـفوم.م
مج  -أنمؼؽقنماظؿكرؼدمطوعالمحبقٌمالمؼػرجمسـمأجزاءمميؽـمادؿكداعفومحبوظؿفوم.
مد  -سيمحوظفماإلصراجمسـمأصـوفمميؽـمادؿكداعفومحبوظؿفومهصؾمسـفوماظضرائىمواظردقممبؼقؿؿفوموبـدػومبوظؿعرؼػيماىؿرطقيم
م

 2/2اجلـــــزد 0

 1/2/2تتىىل ِنبطك اٌفحص واملعبينخ جرد املخبزْ واٌسبحبد ثذائرهتب وبآلتي -0

مأ  -اىردماظؽؾلموؼؿؿمطؾمثالثمذفقرمظؾؿكوزنموطؾمذفرؼـمظلوحوتمايووؼوتموتلؾقؿمصوحؾفم.
بم-مماىردماىزئلموؼؽقنمٌشؿقلمررؼؼمععنيمبوىشـكمذفرؼوم
جـم-اىردماٌػوجهمطؾؿومطونمػـوكمضرورةمظذظؽمم
 2/2/2اإلجـــــــــــــراءاد 0

مأ  -ؼؿؿمإسدادمطشػمبوٌقجقداتمعـماظشرطيماًوزغيمسيمغػسمؼقمماىردمم
بم-متؿقديمىـيمعـم(معلعقرمحرطيم+مرئقسمضلؿمحرطيم)مجبردماٌقجقداتمثؿمتؼقممبعؿؾقيماٌطوبؼيمم.
جـم-حيررمتؼرؼرمبـؿقفيماىردموؼرصعمإظلمعدؼرمعـطؼيماظػقصمواٌعوؼـي مسيمحوظيمموجقدمسفزمأومزؼودةمؼرصعمإظلماٌـطؼيماظؾقجلؿقيم
اٌكؿصيمظؿؼدؼرماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمسؾلماظعفزمأوماظزؼودةموإخطورماظشؽقنماظؼوغقغقيمالدبوذماظالزممم.م

3/2إخزاءاخ حفظ اٌؼْناخ 0
يتم سحب العينٌ القانونيٌ باإلجراءات اآلتيٌ :

1/3/2محؿكمتؽقنماظعقـيمضوغقغقيم:م
أ-مممممجيىمأنممتـؾمطوعؾماظردوظيمم
ب -مأنمتؽقنمثالثقيمحبضقرماىفوتماٌعـقيم((ماىؿركم–مصوحىماظشلنم–معـدوبماىفيماًوزغيم))مأوماظؿقطقؾماٌالحلمأوم
اىفيماظرضوبقيم..محلىماألحقالم.م
جـ-ممتلقىماظعقـيماظؼوغقغقيممبعرصيماظؾفـيم.م
دم -مؼؿؿمهرؼزمػذهماظعقـوتموؼ ؿؿماظؿقضقعمسؾقفومعـمعلعقرمايرطيماظؼوئؿمبعؿؾقيماظلقىموصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفموبوضلم
أسضوءماظؾفـيمم
م

 2/3/2م هرؼرمبطوضيمظؾعقـيمعقضقوًمبفومرضؿماظؾقونماىؿرطلموأيمبقوغوتمأخريمضرورؼيموؼػضؾمادؿكداممغظومم(ماظؾورمطقد م)موتلفقؾم
اظعقـوتمسيماظلفؾماًوصمبذظؽموحػظماظعقـيماظيتمدبصماجملؿعمسيمعؽونمزبصصميػظماظعقـوتمععمإردولماظعقـيماٌطؾقبمسرضفوم
سؾلماىفيماٌكؿصيموؼلؾؿمصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفماظعقـيماظـوظـيممم
م
3/3/2مؼؼقممعقزػماإلجراءاتماٌكؿصمبودؿالمماظعقـوتموتلفقؾفومسيماظلفؾماًوصمحبرطيماظعقـوتمم
سيمحوظي مرشؾيمصوحىماظشلنمسيمدقىمسقـوتمألشراضمتؼؾؾفوماىؿوركمجيى مأن متؽقنمهًمإذرافماىؿوركموتؿؿ ماإلجراءاتم
مبذطرةموظقسمإضرارمذيرطلم.مم
م
4/3/2ماظؿصرفمسيماظعقـوتمبعدماالغؿفوءمعـمشرضمحػظماظعقـيمؼؿؿمطوآلتل:م-م
أ-م اظعقـوتماظيتمشلومضقؿيمخيطرمصوحىماظشلنمالدؿالعفوموؼعودمإخطورهمبعدمأدؾقسنيموسيمحوظيمسدممحضقرهمخاللمذفرؼـمعـم
أولمإخطورمظفمؼعدمدبؾقومسـفومحيررمبفومربضرمعذلوطوتموتردؾمإظلمإدارةماٌفؿؾمظؾقعفوميلوبماىؿوركمم
ب -م اظعقـوتماظيتمظقسمشلومضقؿيموملمؼؿلؾؿفومأصقوبفومؼؿؿمجردػومعرةمطؾمثالثمذفقرمووؿعماألصـوفماٌؿشوبفيم،موتشؽؾم
ىـيمعـماجملؿعمظؿؼرؼرمإسداعفومأومإردوشلومإظلماٌفؿؾمظؾقعفو.م
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الغصلىالثالثى..ى
إجـــــراءاتىالركــــــــــــــــــــــــــــابى

ى

م
م

 -1الم ود باإلس َراد لإلس عما الش

ٍ:

طؾمعومؼلؿقردهماظشكصماظطؾقعلمظؿقؼقؼمعـػعيمظفمأومظعوئؾؿفمعـمدؾعمعـودؾيمعـمحقٌمغقسقؿفوموطؿقوتفومععماإلدؿعؿولماظشكصلمأوم
اظعوئؾلموسؾكمسبقمالحيؿؾمصػيماإلوورم.
تػرجماىؿوركمعؾوذرةًمسـماظلؾعمواألعؿعيماظيتمشلومصػيماإلدؿعؿولماظشكصلمصقؾيماظراطىموؼلؿحمبفذهماظلؾعمواألعؿعيموظقمطوغًمعلؿعؿؾيم.
 وؼشذلطمبوظـلؾيمظلقوراتماظرطقبمأنمتؽقنمعلؿقصوةمظشرطماظعؿرموػقمأنمؼؿؿمذقـفومأومصؿحمإسؿؿودمإدؿرلادػومخاللمدـيماٌقدؼؾم،م
وأالمؼؽقنمضدمدؾؼمإدؿكداعفوم.
وؼلؿــكمعـمذظؽمدقوراتماظرطقبماجملفزةموفقزاًمرؾقوًمخوصوًمواظقاردةمبردؿماٌرضكمأوماٌعقضنيماٌلؿقصنيمظؾؼقاسدماٌـظؿيمألحؽومم
ضوغقنمتـظقؿماإلسػوءاتماىؿرطقيم.
 وؼلؿحمبندؿرلادماظلقوراتماٌلؿعؿؾيمبشرطمإدؿقػوئفومظشرطماظعؿرموضًماظشراءمأوماظؿؿؾؽم.
 طؿو مؼلؿح مظؽؾمعلؿـؿر مبندؿرلاد مدقورتف ماًوصيمدون ماظؿؼقدمبشرط ماظعؿر مسؾك مأن مؼؼدم معقاصؼي مرئقس ماشلقؽي ماظعوعي مظإلدؿـؿورم
واٌـورؼمايرةمأومعـمؼػقضفم.
َ د بعبار األم ع الش َ .
*مذيقعماألصـوفم(جدؼدةمأومعلؿعؿؾيم)م اظيتمحيؿوجمإظقفوماظراطىمبصقرةمععؿودةماثـوءمرحؾؿفمععماالخذمسيماإلسؿؾورمطوصيماظظروفم
احملقطيمبوظرحؾيمععمادؿؾعودمأيمبضوسيمعلؿقردةمأومعصدرةمألشراضموورؼيم.م
*م بوإلضوصيمإديماٌالبسموظقازمماظؿزؼنيموأصـوفمأخرىمذاتمرؾقعيمذكصقيمبشؽؾمواضحمجيىمأنمتعؿدلماألصـوفماظؿوظقيمأعؿعيم
ذكصقيمظغرلماٌؼقؿنيم:م
مذبقػراتمذكصقيم.ممطوعرلاتماظؿصقؼرماظـوبؿيمواٌؿقرطيمععمطؿقيمععؼقظيمعـمأصالعفوموأذررؿفوموظقازعفو.مماجفزةمغؼوظيمظعرضماظشرائحمواألصالمموظقازعفومععمطؿقيمععؼقظيمعـماظشرائحمأوماألصالمم.مممعـوزرلممأالتمعقدقؼقيمربؿقظيم.مم-م أجفزةمربؿقظيمإلذاسيماظصقتم،مبومصقفومعلفالتماألذرري،وأجفزةمتشغقؾماالدطقاغوتماٌدذبيموأجفزةمتلفقؾماألعالءمععم
االذرريمواألدطقاغوتمواألضراصم.م
مأجفزةمربؿقظيمظإلدؿؼؾولماظالدؾؽلم.مماشلقاتػماًؾقؼيمأوماحملؿقظيم.ممأجفزةماظؿؾػزؼقنماحملؿقظيم.مماألالتماظؽؿوبقيماحملؿقظيم.ممايودؾوتماألظقيماظشكصقيماحملؿقظيموظقازعفوم.مماألالتمايودؾيماحملؿقظيم.ممسربوتماألرػولم.ممطرادلماٌعوضنيمذاتماظعفالتم.م-ماألجفزةماظرؼوضقيم.م

م
 1/1اٌمبدِ: ْٛ
م
ى
تقزعماإلضراراتماىؿرطقيماًوصيمبوظرطوبماظؼودعنيمإظلمأرضماىؿفقرؼيمسؾلماظرطوبمأثـوءمرحؾيماظقصقلمسيمودقؾيماظـؼؾم
ى
(مروئرةمـمبوخرةمـمغؼؾمبريم)مأومسيمصوالتماظقصقلمعرصؼومبفمدظقؾمؼقضحم:
ى
م(أ) اشلداؼومواألذقوءماظيتمتؿؿؿعمبوإلسػوءماىؿرطلمعـماظضرائىمواظردقم.
ى
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م(ب) األصـوفماٌلؿقحمذراؤػومعـماألدقاقمايرةمععػوةمعـماظضرائىمواظردقمم
م(ج) أنماإلضرارمحيررمصؼطمٌـمحيؿؾمأصـوفمتؿعدىمحدماإلسػوءاتماٌؼررةمبوظػؼرتنيمأ،مب.مأومحيؿؾمغؼداًماجـؾقوًمأطـرمعـم$10000مأوم
عومؼعودشلومبليمسؿؾيمأجـؾقيمأخرىمطيم ،مؼؼقمماظرطوب ماظذؼـمحيؿؾقنمبضوئعمتؿعدىمحدماإلسػوءمبؿقرؼرماإلضراراتماىؿرطقي مععم
بقونمضقؿؿفوماظشرائقيموإرصوقماظػقاترلمإنموجدتم.
م(د) مؼؿقجفماظرطوبمبعدمادؿقػوءمتلذرلاتماىقازاتموادؿالممأعؿعؿفؿمإظلمغوصذةماًروجمحلىمعومحيؿؾقنمعـمبضوئع.م
الذط األذؿر -:مم
ماظرطوبماظذؼـمحيؿؾقنمػداؼوم صقؾؿفؿمعـماًورجمأوعشذلؼوتمعـماألدقاقمايرةمسيمحدودماإلسػوءمؼلؿحممبرورماظرطوبمدونم
صقصمأومتػؿقشموسيمحوظيماالرتقوبمسيمأذكوصمعـماٌذلددؼـمتلقىمأعؿعؿفمجوغؾوًمظعرضفومسؾلمجفوزمXRAYمأومتػؿقشفوم.م
*موؿعمبقوغوتماضراراتماظرطوبمصقؿومخيصماظـؼدماالجـؾكماظذىمجيووزمحدماظـم 10000مسشرةماالفمدوالرماومعوؼعودظفمبلىمسؿؾيم
اجـؾقفمسؼىماغؿفوءمطؾموردؼفموتلفؾمصكمدفؾماالضراراتماظـؼدؼيماظذىمؼـشلمشلذاماظغرضمععمتلفقؾمػذهماظؾقوغوتمآظقوًمظؾؿؿوبعيم
وتردؾماصقلماالضراراتماديموحدةمعؽوصقيمشلؾماالعقالموذظؽموصؼوًمظالجراءاتماظؿكمؼؿؿماالمتػوقمسؾقفومععماظقحدةم0م
*ممسؾكمعدؼرىماٌـوصذماىؿرطقيمظؾرطوبمضرورمةموضعمالصؿوتمواضقيمودضقؼيمبوظؾغيماظعربقفمواالجـؾقفمسـدماٌداخؾماىؿرطقيمظؾؿـؾقفم
بوالظؿزاممبوجراءاتماالضرارماىؿرطكمم-
*مؼراسكمهؼقؼماطدلمضدرمممؽـمعـماظؿقلرلمواظؿقجقفمحبلـماظؿعوعؾمععماظرطوبماٌقارـنيمواالجوغىمحػوزوًمسؾكماظـشوطماظلقوحكم0
*ممسؾكمذيقعماظعوعؾنيموعدؼرىمذيوركماظرطوبماظؿـػقذمواٌؿوبعيمطؾمصكمحدودماخؿصوصف0م
الذط األخمر  :م
ؼؿقجفماظرطوبماظذؼـمحرروامإضراراتمذيرطقيمسـمأصـوفموووزتمحدماإلسػوءمأومضوعقامبشراءمأصـوفمعـماألدقاقمايرةم
وووزمحدماإلسػوءمإظلمصوظيماظؿػؿقشم.
 ؼؼقممعلعقرماىؿركممبعوؼـيماألصـوفموتؼدؼرماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمبوظؿـلقؼمععمعلعقرماظؿعرؼػيم.
 إبالغماظراطىمبؼقؿيماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمسؾكممنقذجماضرارماظراطىم.
 ؼؼقممصوحىماظشلنمبلدادماظضرائىمواظردقمموخؿؿماالضرارممبومؼػقدماظلدادموؼؿقجفمإظلمبوبماًروجم.
م سيمحوظيموجقدمأصـوفموورؼيمتلؿقسيماظؼققدماالدؿرلادؼيممأوموجقدمأصـوفمتلؿقجىماظعرضمسؾلماىفوتماظرضوبقيمتلؿقسيمعقاصؼيم
ػذهماىفوتم.
في حبٌخ سغجخ اٌشاوت :
 سدممددادماظضرائىمواظردقمماىؿرطقيمسؾلماألصـوفمصقؾؿفم،مأومسدممادؿقػوءماظؼققدماالدؿرلادؼيمسؾلماألصـوفماظؿفورؼيمأومسدمم
سرضمبعضماألصـوفمسؾلماىفوتماظرضوبقيممؼؿؿمحفزػومبوظقدؼعيمعؼوبؾمإؼصولمبؾقوغوتماألصـوفماحملفقزةموخؿؿفومخبومتم
اىؿركموؼلؾؿمظؾراطىم.
 بوظـلؾيمظألصـوفماظيتمتلؿقؼمسـفومضرائىموردقمموؼرشىمأصقوبفومسيماصطقوبفومسيمرحؾؿفؿمداخؾماظؾالدمواظعقدةمبفومؼؿؿم
إثؾوتفومبودؿؿورةم93مك.ممععمهصقؾماظضرائىمواظردقممبصػيمأعوغيم.
ىىوورارـــؼى:ى
 ؼؿقديمعـدوبماشلقؽيماظعوعيمظؾرضوبيمسؾلماظصودراتمواظقارداتماٌؿقاجدممجبؿوركماظرطوبمصقصماألصـوفماٌطؾقبمسرضفومسؾلم
اىفوتماظرضوبقيم.
 سي محوظي مسدم متقاجد معـدوب ماشلقؽي مميؽـ مإردول مبقون ماألصـوف ماٌطؾقب مصقصفو مبوظػوطس مإظل ماشلقؽي موتؾؼل ماٌقاصؼي مواظرصضم
بوظػوطسمأؼضوًم.م
م

1/1/1ى(ىىالمػومونىى)ى :ػٕذ اٌؼٛدح :
ّرّرغ اٌؼائذًْ ادلمٌّْْ تاالػفاءاخ االذْح  0ـ

مأ  -األعؿعيماظشكصقيمواألذقوءماٌـؾؿيمبوظـؿقذجماٌشورمإظقفمسيماظؾـدماظلوبؼم.
مب -ماألذقوءماىدؼدةماٌع دةمظإلدؿعؿولماظشكصلمطوشلداؼومسيمحدودمأظػموزيلؿوئيمجـقفم،موهصؾماظضرائىماىؿرطقيموشرلػومعـم
اظضرائىمواظردقممسؾكمعومزادمسـمحدماإلسػوءم.م
مج -م عومؼؿؿمذراؤهمظإلدؿعؿولماظشكصلمعـماألدقاقمايرةماٌؼوعيمداخؾماظدوائرماىؿرطقيم،موذظؽمخاللم 48مدوسيمعـموصقلماظراطىم
مبو مالجيووز معؾؾغ م 200مدوالر مأعرؼؽل موذظؽ مسي محوظي مسدم ممتؿعف مبوإلسػوء ماٌـصقص مسؾقف مبوظؾـد ماظلوبؼ ،موهصؾ ماظضرائىم
اىؿرطقيموشرلػومعـماظضرائىماألخرىمسؾكمعومؼزؼدمسؾكماٌؾؾغماٌشورمإظقفموذظؽممبومالجيووزمعرتنيمسيماظعومماظقاحدمظؾؿصريم،م
وبشرطمتقاجدمصوحىمجقازماظلػرمذكصقوًم.
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مد  -سددم200مجراممدفوئرمأوم25مدقفوراًمأوم200مجراممدخونموظذلمعشروبوتمروحقيموظذلمعـماظؽققلماٌعطرمممممممممممم(مطقظقغقو)م.م

َراعـــــــً  :ــمأنمعـمؼؿؿؿعمبوإلسػوءاتمعـمعشذلؼوتمعـماألدقاقماٌؼوعيمداخؾماظدوائرماىؿرطقيمالمجيقزمظفماظؿؿؿعمبفومبوظشراءم
عـماألدقاقماٌؼوعيمخورجماظدوائرماىؿرطقيم.م
2/1/1ىالدواحىوالطابرونى:ى
 .1مأالمتؿفووزماألعؿعيماظشكصقيمظؾلوئحمأوماظعوبرماظؼودمماألعؿعيماظشكصقيماٌـصقصمسؾقفومسيماظػؼرةماظلوبؼيمبشرطمأالمؼؽقنمشلومصػيم
االوورم.
 .2والمتطؾىماىؿوركمأيمعلؿـدمذيرطلمأومضؿونمظإلصراجماٌمضًمظألعؿعيماظشكصقيمظغرلماٌؼقؿنيمإالمسيمايوالتماألتقيم:
 أنمتزؼدمضقؿؿفوموطؿقوتفومعـماالدؿعؿولماظشكصلم(طؿقوتموورؼيم). أنمتعؿدلػوماىؿوركمعصدرمخطقرةمسؾكماًزؼـيماظعوعيم.م .3ظذلمعـماٌشروبوتماظروحقيمو200مجراممدفوئرمأوم25مدقفوراًمأوم200مجراممدخونم.
 .4األدوؼيمعؿكمطوغًمظإلدؿعؿولماظشكصلم.
 .5األ ذقوءماىدؼدةمسيمحدودمأظػموزيلؿوئيمجـقفم،موبشرطمأالمؼؽقنمشلومصػيماإلوورم،موهصؾماظضرائىماىؿرطقيموشرلػومعـم
اظضرائىمواظردقممسؾكمعومؼزؼدمسـمحدماإلسػوءم.
 .6عومؼؿؿمذراؤهمظإلدؿعؿولماظشكصلمعـماألدقاقمايرةماٌؼوعيمداخؾماظدوائرماىؿرطقيم،موذظؽمخاللم48مدوسيمعـموصقلماظراطىم،م
مبومالجيووزمعؾؾغم 200م دوالرمأعرؼؽلمسيمحوظيمسدمممتؿعماظلوئحمأوماظعوبرمبوإلسػوءماٌشورمإظقفمبوظؾـدم(م 5م)م،موهصؾماظضرائىم
اىؿرطقيموشرلػومعـماظضرائىماألخرىمسؾكمعومؼزؼدمسؾكماٌؾؾغماٌشورمإظقفموذظؽممبومالجيووزمأربعمعراتمسيماظعومماظقاحدم،مععم
إثؾوتمذظؽم،موبشرطمتقاجدمصوحىمجقازماظلػرمذكصقوًم.م
 .7األجفزةمواٌعداتماظقاردةمصقؾيمرجولماإلسالممواألجوغىمؼؿؿمتؼدؼؿمتعفدمرزللمعـماٌرطزماظصقػلماٌقجقدمبوٌطورمأومتؼدؼؿمضؿونم
عؼؾقلمظدىماىؿوركم.
م

م

 2/1اٌّغبدس: ْٚ
م
م
ى
اٌؿعؾؼوتماظشكصقيمأوماشلداؼومبصقؾيماٌلوصرمأومسـمررؼؼماظشقـم،معشذلؼوتماألجوغىمواٌصرؼنيماٌغودرؼـموعشذلؼوتماظلقوحم

ى
اٌذلوطيمظدىموورماظعودؼوتموذرطوتماظلقوحيمالؼعؿدلمعـمحوالتمعزاوظيماظؿصدؼرم.
ى
م
ى
َ عَن ال د لمك ب الجمرك فٍ الحالت اِ َ :
 اظرشؾيمسيمإثؾوتمأصـوفمذاتمضقؿيمأومهرؼرمادؿؿورةم 126مك.ممٌراجعؿفومسيمرحؾيماظعقدةممومؼؿؿمإثؾوتفومسيماظـؿقذجماىؿرطلم
وخيؿؿمخبومتماىؿركمثؿممتلؾؿمظصوحىماظشلنم.
 اصطقوبمأصـوفمذاتمضقؿيمدؾؼماظدخقلمبفو.
 اإلضرارمسـمسؿؾيمأجـؾقيموووزتمسشرةمآالفمدوالرمأومعومؼعودشلومبليمسؿؾيمأجـؾقيمأخرىم،موؼؿالحظمأنماظـؼدماٌصريماٌلؿقحمبفم
ظؾؼودعنيمواٌغودرؼـمسيمحدودمزيليمأالفمجـقفوًمعصرؼوًمصؼطم.
 سيمحوظيماصطقوبمبضوئعموأصـوفمدبرجمسـماشلداؼومواالدؿكدامماظشكصلم.
 تـؾًمبقوغوتمإضراراتماظـؼدماألجـيبماظيتمتؿفووزمايدودماظـؼدؼيماحملددةمضوغقغوًمسؼىماغؿفوءمطؾموردؼيمأومؼقممسؿؾمسيمدفؾم
ظإلضراراتماظـؼدؼيمسؾكمأنمؼؿؿمتلفقؾمػذهماظؾقوغوتمسؾكمايودىماآلظلمظؾؿؿوبعيم،موتردؾمأصقلماإلضراراتمإديموحدةمعؽوصقيم
شلقؾماألعقالموذظؽموصؼوًمظإلجراءاتماظيتمؼؿؿماإلتػوقمسؾقفومععماظقحدةم.م
 سيمحوظيماصطقوبمأصـوفمأومطوئـوتمتلؿقجىماظعرضمسؾلمجفوتمرضوبقيمأومتلؿقجىمإمتوممإجراءاتمرؾؼوًمالتػوضقوتمدوظقيمأوم
أصـوفمؼشؿؾفمأنمتؽقنمأثرؼفم.
 ادؿالممربفقزاتمبوظقدؼعيممتمحفزػومسـدماظؼدومم.
 سـدمرشؾيماظراطىمتردماظضرائىمسؾكماٌؾقعوتمسؾكمعشذلؼوتفمعـمداخؾمذيفقرؼيمعصرماظعربقيموإصطقوبمتؾؽماٌشذلؼوتمظؾكورجم
سؾقف ماظؿقجفمإديمعؽؿى ماىؿوركمسيماظلػرموععفمأصؾمصقاترلماظشراء ماٌعؿؿدةمعـماظؾوئعمواظؿقضقعمبـػلفمسؾكممنقذجمردمضرؼؾيم
اٌؾقعوتماٌعدمظذظؽم.
 ادذلدادمأعوغوتمربصؾفمسـمأصـوفمسيمحوظيمإسودةمػذهماألصـوفموسيمشرلمػذهمايوالتمؼؿقجفماظراطىمصقراًمإظلمصوظيماظلػرم.
 المتطؾىماىؿوركمإضرارمعمضًمسـماألعؿعيماظشكصقيموودوئؾماظـؼؾمظؾؿؼقؿنيماٌغودرؼـمظؾؾالدمإالمسيمحوالتماظضرورةم.
 ؼراسكمانمتؽقنمطؿقوتماظلفوئرمواٌعلؾماظؿكمؼصطقؾفوماٌغودرؼـمصكمحدودماالدؿعؿولماظشكصكمصؼطم.
م
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م
 3/1اإلخجبسيبد اٌسشيخ ٚاٌزفزيش اٌزاري
م
:
ى
ـ فٍ حال ورود ا بارَ سرَ عن راكب َجب أن :
ى
تؼقدمسيمدفؾمدرىموؼـؾًموضًموتورؼخمتؼدميفوموأدؿمعؾؾغماإلخؾورؼوتموععؾقعوتمسـماٌؾؾغمسـفموهػظمدرؼومسيمعؽؿىمعدؼرم

ى
ؼؿؿماظؿػؿقشمععمعراسوةماظؾقوضيماظؿوعيموإبالغماظراطىمبلؾىماظؿػؿقشم.م
سوممذيركماظرطوبم
ى
 م سيمحوظيمدؾؾقيماألخؾورؼيمؼؼدممظؾراطىمإسؿذاراًموصكمحوظيمإجيوبقيماألخؾورؼيمحيررمربضرمضؾطمذيرطلموتؿكذماإلجراءاتم
اظؼوغقغقيم.
 وبصػيمسوعيمالمجيقزمإجراءماظؿػؿقشمظألشراضماىؿرطقيمإالمإذامطوغًمػـوكمحوالتمععؼقظيمتدسقمظإلذؿؾوهمسيماظؿفرؼىمأوم
شرلهمعـماٌكوظػوتماظيتمتعؿدلمخطرلهموطذظؽمتػؿقشماٌؾوغلم.م
 إذامطونماٌؾؾغمسـفمعـماظلؾؽماظدبؾقعودلمؼؿؿمايصقلمسؾكمإذن معـموزارةماًورجقيمضؾؾمتـػقذماألخؾورؼيموؼؿؿماظؿػؿقشمسيم
حضقرمممـؾماظلػورةماظؿوبعمشلوماظدبؾقعودلموعـدوبمعـموزارةماًورجقيمماٌصرؼيم.
م

في حبٌخ رفزيش ساوت رفزيشب راريب يشاػ: ٝ
أنمؼؽقنمسيمحوظيماالذؿؾوهماظؼقىمأومتؼدؼؿمأخؾورؼيمدرؼيمتدلرماظؿػؿقشماظذاتلموظقسمجملردماالذؿؾوهماظعودىموؼؽقنمبلعرمعـمعدؼرمسومم
اىؿرك.مم
ؼؿؿماظؿػؿقشمععمعراسوةماظؾقوضيمو م إبالغماظراطىمبلدؾوبماظؿػؿقشموصكمحضقرمأثـنيمعـمعقزػلماىؿوركموصكمعؽونمعـعزلمبعقدامسـم
اظـوزرؼـ.مم
بوظـلؾيمظؾلقداتمؼؽقنماظؿػؿقشممبعرصيماثـؿونمعـمعقزػوتماىؿركمممـمشلؿومحؼماظضؾطقيماظؼضوئقيمععماألخذمسيماالسؿؾورمأنمتػؿقشم
حؼقؾيماظقدمؼعؿدلمتػؿقشمذاتلم.م
االخشاءاد اٌدّشويخ ػٍ ٝاِزؼخ اٌّدّٛػبد اٌسيبحيخ :
بعدمادؿقػوءمإجراءاتماىقازاتمؼؿؼدممعـدوبماظلقوحيمأومسضقمعـماجملؿقسيماظلقوحقيمجبقازاتماظلػرمظرئقسماظقردؼيمؼؼقممعلعقرم
اىؿركمبوٌعوؼـيماظظوػرؼيميؼوئىموصكمحوظيماالذؿؾوهمسيمأحدمايؼوئىمتعرضمسؾــــــكمجفــــوزمX RAYموؼؼقممبنثؾوتماألجفزةم
ذاتماظؼقؿيمواألذقوءماظؼقؿيموعلؿؾزعوتماظرحؾيماًوصيمبوظػقجماظلقوحلمسيماظـؿقذجماٌعدمظذظؽموإثؾوتمرضؿفمسؾكمجقازمعـدوبماظػقجم
اظلقوحلموحيؿػظمبصقرةمجبؿركماظرطوبم.م
م

م
 4/1اٌّزخٍف
م
ى
سيمحوظيمدبؾػمحؼوئىمراطىمسـدموصقظفمظؾؾالدمؼؼقمماظراطىمبؿقرؼرمعذطرةمبؾقوغوتمايؼوئىماٌؿكؾػيموؼؼدعفممظؾشرطيماظـوضؾيم.م
ى
دبزنمايؼوئىماٌؿكؾػيمبعدموصقشلومممبكزنماٌؿكؾـػماًـوصمبوظشـرطيماظـوضؾـيممبقجـىمرؾـىمدبـزؼـمععؿؿـدمعــمعـدؼرماىؿـركم
ى
وتؼقمماظشرطيماظـوضؾيمبلخطورماظراطىمبقصقلمحؼوئؾفماٌؿكؾػيم.م
واًوضعيمظألذرافماىؿرطلمسؾكمعدارم24مدوسيم.م
ى
ؼؼقمماظرا طىمبودؿالممحؼوئؾفممبقجىمأذنمتلؾقؿمعـماظشرطيماظـوضؾـيمواظؿقجـفمإديمصـوظيماًـطماألريـرمحقـٌمؼـؿؿمسؾقفـوماإلجـراءاتم
اىؿرطقيمموميؽـمٌـدوبماظلقوحيمادؿالممحؼوئىمأحدمأصرادماظػقجماظلقوحكمبعدمتؼدؼؿماٌلؿـداتماًوصيمبفوم.م
تؿؿمإجراءاتماٌفؿؾمسؾكمايؼوئىماظيتمملمؼؿؼدممأصقوبفومالدؿالعفومبعدمإغؼضوءماٌدةماظؼوغقغقيمعـمإبالغمأصقوبفومبقصقلمأعؿعؿفؿم.م
ؼراسكمإمتوممإجراءاتماىردمسؾكمزبوزنماٌؿكؾػمعرةمطؾمذفرموميؽـمجردػومجردامعػوجكضيمهًمأذرافمرئقسماظقردؼيم.م

م
م
م
م

 5/1اٌّزشٚوبد
ى
سـدماطؿشوفمأعؿعيمأومررودمترطًمبوًطلمعـمراطىمؼؼقممعلعقرماىؿركمحبصرمربؿقؼوتفومبودؿؿورةمجردموإؼداسفومزبوزنم
ى
اظقدؼعيمإذامطونمسؾكماظطردمأومايؼقؾيمبقوغوتمسـقانمصوحؾفومؼؿؿمأخطورهممبعرصيمذيركماظرطوبميضقرهموادؿالممأعؿعؿفم.موصكمحوظيم
ى
حضقرهمتلؾؿمظصوحؾفوموتؿؿمسؾقفوماإلجراءاتماىؿرطقيمبوظصوظيمايؿراءمإذامحضرمصوحؾفومظؾلمالمسـفوموأدديممبعؾقعوتمتػصقؾقيمسـم
ى
ربؿقؼوتفو موإرؿلن ماىؿرك متلؾؿ مظصوحؾفو مسؾك مأن متؿؿ مسؾقفو ماإلجراءات ماىؿرطقي مبوظصوظي مايؿراء موإذا ممل مؼؿؼدم مأحدا مالدؿالمم
اٌذلوطوتمتؽشػمعفؿؾمبعدمإغؼضوءماٌدةماظؼوغقغقيمعـمدبزؼـفوممبكوزنماظقدؼعيم.
ؼراسكمإمتوممإجراءاتماىردمعرةمطؾمأدؾقعمسؾكماألضؾمسؾكمزبوزنماظقدؼعيمهًمأذرافمرئقسماظقردؼيم.م
م
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 6/1اٌٛديؼخ
ى
م
ؼؿؿماظؿكزؼـممبكزنماظقدؼعيمسيمايوالتماٌكؿؾػيمينيماٌغودرةمم،مينيمادؿقػوءمجفوتماظعرضماظرضوبقيمأوماألدؿرلادؼيمماومينيم
ى
ددادماظضرائىمواظردقممألشراضماظذلاغزؼًم....مماخلم.م
ى
دوسيمم
م
24
سؾكمعدارم
وتؽقنمزبوزنماظقدؼعيمهًماألذرافماىؿرطلم
ى
م

إجراءات الخجز بالوديفٌ :
ـمممممؼؿؿمضقدماألصـوفماحملفقزةمبويودىماآلظلمأوماظلفؾماًوصمبوظقدؼعي.مم
ـم مم ؼؿؿمادؿكراجمإؼصولمبؾقونماألصـوفماحملفقزةمبرضؿمعلؾلؾمؼلؾؿماألصؾمظؾراطىموحيؿػظمأعنيمزبزنماظقدؼعيم مبصقرةموؼقضحم
دؾىمايفزمبوإلؼصولمواظدصذلم.م
ـممممؼؿؿماإلصراجمسـماحملفقزاتممبقاصؼيماىؿركموهًمإذراصفموبعدمادؿقػوءمأدؾوبمايفزم.م
وسيمحوظيمإسودةماظؿصدؼرمتردؾمصقؾيمعـدوبمذيركمإلمتوممإجراءاتماظشقـموصكمحوظيمددادماظضرائىمواظردقممأومادؿقػوءمجفوتم
اظعرضماظرضوبقيمأوماألعـقيمتعرضمسؾكمعلعقرماىؿركمظؾؿراجعيمضؾؾماإلصراجم.م
تطؾؼمإجراءاتماٌفؿؾمسؾكماحملفقزاتمبعدمعضكماٌدةماظؼوغقغقي معـماظؿكزؼـمعومملمؼؿؼدممصوحىماظشلنمبؿدلؼرمعؼؾقلمٌدؼرمسومم
ذيركماظرطوبموصكمحوظيمضؾقلماظؿدلؼرمؼعطكمعفؾيمأخرلةمٌدةمذفرم.م
ؼؿؿماىردماظدوريمسؾكمزبوزنماظقدؼعيمعرةمطؾمذفرموميؽـمإجراءمجردمعػوجهممبؼرارمعدؼرمسوممذيركماظرطوبمم

م
م
م
م

 7/1إخشاءاد رفزيش اٌجحبسح :




ى
إلدارةمتػؿقشماظؾقورة.م
ؼؼدمماٌـوصلؿقماٌرطزيمعـوصلؿقماظؾوخرةم(مضوئؿيماظؾقورةم)م
ى
ؼؿؼدمماظؾقورماظذيمؼصطقىمأعؿعيمتلؿقجىمددادمضرائىموردقممإلدارةمتػؿقشماظؾقورةمخبطوبمعـمربونماظؾوخرةمؼػقدمأغفمأحدم
أصرادمروضؿماظؾوخرةمعرصؼومبفمإضرارموصقلمعقضقومبفمبقونمبوألعؿعيم.م ى
ى
تؿؿمإجراءاتماظؽشػمواٌعوؼـيموتؼدؼرماظضرائىمواظردقممسؾكمإضرارماظؾقورموهصؾماظضرائىمواظردقمموخيؿؿماإلضرارممبومؼػقدم
اظلدادم.م
ؼؿؿماظصرفممبقجىمإضرارماظراطىمعرصؼومبفمضلوئؿمددادماظضرائىمواظردقمم.
ؼؿؿمددادماٌـوصلؿقمبرضؿمضلقؿيمددادماظضرائىمواظردقمم.م
سيمحوظيماصطقوبماظؾقورمألعؿعيمتلؿقجىماظعرضمسؾكمجفوتمرضوبقيمأومأعـقيمؼؿؿمسرضفومضؾؾماإلصراج.م
وصكمحوظيماصطقوبفمبضوئعمهؿؾماظصػيماظؿفورؼيمتلؿقصكماظؼققدماإلدؿرلادؼيمضؾؾماظصرفم.م
وصكمحوظيماصطقوبفمدراجوتمخبورؼيمأومدقوراتمتؿؿماإلجراءاتمجبؿركماظلقوراتموتلؿقصكماظؼققدماًوصيمبفوموتعرضمسؾكم
اٌرورمإلمتوممإجراءاتمادؿكراجمرخصيماظؿلقرلم.م
وتطؾؼماجراءاتمتػؿقشماظؾقورةمسؾكمارؼؿماظطوئراتمودوئؼكماظشوحـوتم.








م

 الجراءات الجمركَ ل ركاب والح ائب ال ادمون من محطات دولَ وموا
عبر مطار ال اهر َراعً ا باع اِ ً -:
ا

أول

ون السفر الً محطات دا َ والعكس

ىىى بالندبظىلوصولىالركابىوالحػائبىمنىمطارىأجنبؼىومواصلونىالدغرىالؼىمطارىداخلؼىربرىمطارىالػاهرةىالدولؼى-:

(أ) االجراءاتمجبؿوركمعطورماظؼوػرةماظدوديم-:م
( )1سؾكماظشرطيماظـوضؾيمأنمتؿؼدممظؾفؿوركممبوؼؾكم-:م

صقرةمعـماٌـوصقلًم(مطشػمعػصؾمبلسدادموارضوممايؼوئىمذاتماٌؼصدماظداخؾكم)ممم
تعفدمعؼؾقلمبلدادماظضرائىمواظردقمماىؿرطقيموشرلػومعـماظضرائىمواظردقمماآلخرىمصكمحوظيماٌكوظػيم0

( )2هررمبقصؾيمعـماصؾم+مصقرتنيمظؽؾمرحؾيمسؾكمحدةماديمذيركماٌطورماظداخؾكمعقضقوًمبفومسـددماظرطـوبموسـددمايؼوئـىم
وعرصؼمبفومطش قفمبلرضومماظؾقؾقلموؼمذرماىؿركمسؾكماظؾقصـؾيمواظصـقرةموتردـؾمظؾؿطـورماالضؾقؿـكموحيـؿػظمبصـقرةمعــم
اظؾقصؾيم0م
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(ب)

(ج)
(د)


م

( )3ؼؿؿمغؼؾمايؼوئىمصقؾيمعـدوبمذيركماوممبعرصيماظشرطيماظـوضؾيمععماظؿعفدمبؿقصقؾفوماديماظصوظيماظدوظقيمبوٌطورماظـداخؾكم
واالصودةمبؿؿومماظقصقلم0
( )4تـردؾمبرضقيماديمذيوركماٌطوراتماالضؾقؿقيممبعرصيماظشرطيماظـوضؾيمعقضقوًمبفومأرضوممايؼوئىمواسدادماظرطوبم0
( )5مأنمتؿؿماالجراءاتماىؿرطقيمسؾكماظرطوبماظؼودعقنمواٌؿففقنماديماٌطوراتماظداخؾقيموصؼوًمظؾؼقاسدماٌؼررةم0
االجراءاتمجبؿوركماٌطورماظداخؾكم-:م
( )1ؼـؿؿمعراجعيماآلعؿعيمبوٌطورماالضؾقؿكممبقجىماصؾماظؾقصؾيمواظؽشقفماٌرصؼيمبفوم0م
( )2ؼؿؿمهدؼدماٌقضػمبعدماٌراجعيمبوظـلؾيمظؾعفزمواظزؼودةمجبؿركماٌطورماآلضؾقؿـكموتؼـقمماظشـرطيمخـاللم72مدـوسيمبؿؼـدؼؿم
أدؾوبماظعفزم0
( )3ؼؿقديمذيركماٌطورماآلضؾقؿكمإدبوذماجراءاتماٌطوظؾيمبوظعفز(مصكمحوظيمسدمماظردمعـماظشـرطيم)ماوماظزؼـمودةموصؼـوًمظالجـراءاتم
اظؼوغقغقياٌؿؾعيمععماالدذلذودمبـقعماظؾضوسيمصكماٌـوصقلًماوماظؽشقفماٌرصؼيم0
( )4تؿؿماالجراءاتماىؿرطقيمسؾكماآلعؿعيمصكمحضقرماصقوبماظشلنمصكمصوظفماظقصقلماظدوديموصؼوًمظؾؼقاسدماٌؼررةم0
تؼقمماالدارةماظعوعيمظشؽقنماظرطوبممبطورم()3ماظدوديمطؾم15مؼقممبنردولمطشقفمبقوغوتماظؾقاظصماظلوبؼماردوشلومظؽؾمعطورم
اضؾقؿكمظؾؿؿوبعيموتلدؼدماظؼققداتمم0م
وؼلؿــكمعـمذظؽمايوالتماالتقفم-:م
االذؿؾوهماٌمطدمصكماظراطىم0م
اذاموردتمإخؾورؼيمضدماظراطىم0
إذاموجدتمععماظراطىماثـوءمسؾقرهمعـطؼيماظذلاغزؼًمأذقوءمؼصطقؾفومععفمسؾكماظطوئرةموتلؿقؼمردـقعوًمذيرطقـيماوم
أذقوءمهؿوجمسرضمسؾكمأىمعـمجفوتماظعرضماٌكؿؾػيم0
وصكمػذهمايوالتمؼؿؿمأغفوءمطوصيماالجراءاتمععماظراطىموأعؿعؿفمصكمعطورماظؼوػرةماظدوديم0

ا
ثاَيا -:بوظـلؾفمظؾرطوبموايؼوئىماظؼودعقنمعـمعطورمداخؾكموعقاصؾقنماظلػرماديمعطورمأجـؾكم-:
صقؿؿمدبصقصمطووغذلمالغفوءماالجــراءاتماىؿرطقيمسؾلمحؼوئىماظرطوبماظدوديمصكموجقدمعـدوبماىؿركم0م
تردؾمبرضقيماديمذيركمعطورماظؼوػرةممبعرصيماظشرطيماظـوضؾيمعقضقوًمبفومأرضوممايؼوئىموأسدادماظرطوبماظدودي0م
ا
فى حاله وجود وديعه بالمطار الداخلى والراكب يواصل السفر الى محطة خارجيه-:
ثانثا

()1ؼؿؿمأردولمبقصؾيمذيرطقيمصقؾيمعـدوبماىؿركمظؿلؾقؿفوماديمعطورماظؼوػرةماظدوديم0م
()2أخطورمعطورماظؼوػرةمبذلضىموصقلماظؾضوسيم0
()3تعفدمذرطيماظطرلانمبلدادماظضرائىمواظردقممصكمحوظيماٌكوظػفمأثـوءماظـؼؾم0
ؼراسكمصكمذيقعمايوالتمإتؾوعماالجراءاتماىؿرطقيماٌعؿودةمظؾرطوبماظؼودعنيمواٌغودرؼـمعـماظلقوحمواظعوبرؼـموذظؽمبوظـلؾفم

ظمعؿعيماًوصيمبفؿم0



فى حاله رغبة الراكب شحن امتعته والتى يزيد وزنها عن المسموح 0

يراعى أتباع مايلى -:

( )1تؼقممذرطيماظطرلانمبنردولمػذهماآلعؿعفماديماظؽقاغذلماٌكصصمظذظؽمععمتؼدؼؿمبقظقصيمذقـمجقىمعلـؿؼؾفمظؽـؾمراطـىمسؾـكم
حدهم0
( )2ؼؿؿمأغشوءمدفؾممبعرصيماظشرطيمظؼقدماظؾقاظصم0م
( )3ؼؿؿموؿقعمايؼوئىممبكزنماظشرطيماٌكصصمظذظؽممبطورماظؼوػرةماظدوديموذقـفومدقاءمسؾكمغػسماظطوئرةماوماردوشلومطشقـفم
علؿؼؾفم0
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( )4ؼؿؿماظشقـمبوظطوئرةممبعرصيماظشرطيموبعدمأمتومماظشقـمتؼقمماظشرطيمبؿلدؼدماظؼققداتمصكماظلفؾماٌعدمشلذاماظغرضمعـمواضعم
عـوصقلؿقماظطوئرةم0م
( )5ؼراسكمصكمذيقعمايوالتماتؾوعماالجراءاتماىؿرطقيماٌعؿودةمظؾرطوبماظؼودعنيمواٌغودرؼـمعـماظلقوحمواظعوبرؼـموذظؽمبوظـلؾفم
ظالعؿعفماًوصفمبفؿم0
م

ى/2ىىاإلجراءاتىبػروظىالبضائعىى
:

ط/ض االجراءات ـلٍ االمتفٌ السذشيٌ المسخونٌ :
مؼؿؼدممصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفمبوظؾقونماىؿرطلم(إضرارموارد)معرصؼومبفماذنماظشقـموبقونمبوالصـوفماظقاردةم(مصكمحوظفمسدممموجقدم
بقونمتؽشػماظطرودم)مموصقرةمعـمجقازماظلػرمثؿمؼؿؿماالتل:م
مأ  -ؼؼقممعلعقرماظؿعرؼػيمبوٌعوؼـيمواٌطوبؼيموهدؼدماظؼقؿيمواظؾـدم.
مب -ؼؿقج يمصوحىماظشلنماومعـمؼـقؾفمماديماًزؼـيممظلدادماظضرائىمواظردقمماٌقضقيمسؾكماالضرارموخيؿؿماظـؿقذجممبومؼػقدماظصرفم
حقٌمؼؿؿمصرفماالعؿعيممبقجىمػذاماظـؿقذجم.
مج  -صكمحوظفموجقدمأصـوفمتلؿقجىماظعرضمسؾكمجفوتمرضوبقيمؼؿؿمادؿقػوءمعقاصؼيمػذهماىفوتمضؾؾماظصرفم.
ط/طاالجراءات ـلٍ الرزائل التجاريٌ :
ؼؿؿ ماالصراج مسـفو مبعد متؼدؼؿ ماظؾقون ماىؿرطك محلى مغظوم ماالصراج مواظغرض معـ ماالدؿرلاد موبوظؼقاسد مواالجراءات ماٌـصقص مسؾقفوم
بوظالئقيمم.مم
م

م
م
م

َ




3ى/ىىتموونىالدغنىوالطائراتى

:

د بعبار المؤن  .مؤن إلس ه كها ومؤن لبَعها
اٌمنمإلدؿفالطفوم..مدؾعمععدةمإلدؿفالطفومعـمضؾؾماظرطوبمواظطوضؿمسؾكمعنتماظلػـمأوماظطوئراتمأوماظؼطوراتموإنمطوغًمتؾوع .مودؾعم
الزعيمظؿشغقؾموصقوغيماظلػـمأوماظطوئراتمأوماظؼطوراتممبومصقفوماظقضقدمواظشققممبندؿــوءمضطعماظغقورمواظؿففقزاتم.
اٌمنمظؾقعفوم..م دؾعمظؾقعفومإديماظرطوبموروضؿماظلػـمأوماظطوئراتمسـدماظقصقلمممومتؽقنمسؾكمعؿـفومسـدموصقشلومأومتمخذمإظقفومأثـوءم
وضقفماظلػـمأوماظطوئراتمسيماٌـطؼيماىؿرطقيم.م
صرفماٌمنمإلدؿفالطفوم...م
تلؿحماىؿوركمبصرفمعمنمإلدؿفالطفومسؾكمعنتماظلػقـيمأثـوءموضقصفومسيماٌـطؼيماىؿرطقيمبؽؿقوتمتراػوماىؿوركمععؼقظيمغظراًمإديمسددماظرطوبمواظطوضؿموصذلةمبؼوءماظلػقـيمسيماٌـطؼيماىؿرطقيم.
وطذظؽمتلؿحماىؿوركمبصرفماٌمنمإلدؿفالطفومسؾكمعنتماظلػقـيمحنيمإجراءمتصؾقحمعـفومبوٌردكمأومحقضماظلػـمذرؼطيمأنمتعؿدلمصذلةمبؼوئفومسيماٌردكمأومايقضمععؼقظيم.
إذامطوغًمروئرةمععقـيمترؼدماشلؾقطممبطورمأومأطـرمسيماٌـطؼيماىؿرطقيم..مصقفىمسؾكماىؿوركمأنمتلؿحمبصرفماٌمنمإلدؿفالطفومسؾكمعؿـفومأثـوءموضقفماظطوئرةمبؿؾؽماٌطوراتمسيماٌـطؼيماىؿرطقيم.
التطؾىماىؿوركمإخراجماٌمنمعـماظلػقـيمأوماظطوئرةمأوماظؼطورمظؿكزؼـفومسيمعؽونمآخرمأثـوءموضقصفومسيماٌـطؼيماىؿرطقيمإالمإذامرأتمظزوممظذظؽم.
حيؼمظؾلػـمواظطوئراتماظيتمتغودرمٌؼصدمغفوئلمبوًورجمأنمتلخذمسؾكمعؿـفومععػوةمعـماظردقممواظضرائىم..معومؼؾلم:- 1عمغوًمبؽؿقوتمتراػوماىؿوركمععؼقظيمأخذاًمسيماإلسؿؾورمسددماظرطوبمواظطوضؿموصذلةمرحؾؿفومأومررلاغفوموأيمطؿقيمعقجقدةم
علؾؼوًمسؾكمعؿـفومعـمتؾؽماٌمنم.
- 2عمغوًمإدؿفالطقيمالزعيمظؿشغقؾفوموصقوغؿفوم،مبؽؿقوتمتعؿدلمععؼقظيمظؾؿشغقؾمواظصقوغيمأثـوءمرحؾؿفومأومررلاغفومععماألخذمسيم
اإلسؿؾورمأؼضوًمأيمطؿقيمعقجقدةمعلؾؼوًمسؾكمعؿـفومعـمتؾؽماٌمنم.
جيىمأنمؼلؿحمظؾؿمنماٌقجقدةمسؾكمعنتماظلػـمواظطوئراتمواظؼطوراتماظيتمضدموصؾًمإديماٌـطؼيماىؿرطقيم..ممبومؼؾلم:- 1أنمؼؿؿماإلصراجمسـفومظإلدؿعؿولماحملؾلمأومإخضوسفومإلجراءمذيرطلمآخرمذرؼطيمإظؿزاعفومبوظشروطمواإلجراءاتماٌطؾؼيمسيم
طؾمحوظيم.
- 2أنمؼؿؿمغؼؾفومإديمدػـمأومروئراتمأومضطوراتمأخرىممبقجىمعقاصؼيمعلؾؼيمعـماىؿوركم.م
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خترص ادارج دتٌّٓ اٌسفٓ ًاٌؽائزاخ تادتاَ االخزاءاخ اجلّزوْح ػٍَ االػّاي االذْح 0
(مأ) متقؼـماظلػـمواظطوئراتم.م
م(ب) خروجماٌعداتمواالجفزةمظالصالحمواسودتفومواسؿولماظؾؿؾقرقيم.م
م(ج) تداولمضطعماظغقورمظؾلػـمواظطوئراتممبقاغكماىؿفقرؼيماظؾقرؼيمواىقؼيم.
م(د) أسؿولماظؾؿؾقرقيموصؼوًمظؾؼرارماظقزاريم107مظلـيم1967مووصؼوًمظؾؼرارماظقزاريمرضؿم520مظلـيم2003م.
م(ه) األذغولماظؾقرؼيموتشؿؾمأسؿولمغظومماظعـوبرمواظدػوغوتمواٌراسليمواإلصالحوتماظؾلقطيمظؾقووؼوتموتؼدؼؿمخدعيماظعوئؿوتمظؾلػـم
ودقىمغػوؼوتموزبؾػوتماظلػـماظلوئؾيمواىوصيموصقوغيماٌـشكتماظؾقرؼيماظعوئؿيمواظـوبؿيم.
م(و) أسؿولماظصقوغيمواإلصالحماًػقػيمظؾدنماظلػقـيمودطقفومواٌوطقـوتمواٌعداتماظؽفربوئقيماظيتمالهؿوجمدخقلماظلػقـيمظؾققضم،م
وتؿؿمبغورسماٌقـوءمأومسؾكماألرصػيماظيتمدبصصمظذظؽممبعرصيمػقؽيماٌقـوءم.م
وؼؾؿزممعـمؼرشىمصكمعزاوظيمػذاماظـشوطمظؾلػـمانمحيصؾمسؾكمرخصيمعزاوظيمػذاماظـشوطمعـؾماظرخصيماظصودرةممعـمػقؽيماٌقـوءم
تـػقذامظؼرارموزؼرماظـؼؾمرضؿم520مظلـيم2003م.م
م

 1/3رّٛيٓ اٌسفٓ ٚاٌغبئشاد

م ؼؼصدمبؿؿقؼـماظلػـمواظطوئراتمطوصيماحؿقوجوتفومصقؿومسداماظقضقدمواظلفوئرمدقاءمطوغًمودقؾيماظـؼؾمعصرؼيماوماجـؾقيمحقٌمتؿؿم
اجراءاتماظقضقدمجبؿركماظؾذلولمواظلفوئرمجبؿركماظدخونم.م
م

 1/1 /3رّٛيٓ اٌسفٓ ٚاٌغبئشاد اٌّظشيخ ٚاالخٕجيخ
التموين ببؿائق مشريٌ
 ؼؿؼدمماصقوبماظشلنمالدارةممتقؼـماظلػـمواظطوئراتمبطؾىمعـماصؾموصقرتنيمعرصؼومبفمبقونمبوالصـوفماٌرادمدخقشلوم.
 ؼؼقمماٌقزػماٌكؿصمبوالدارةمبؼقدماظطؾؾوتمبرضؿمعلؾلؾموتلؾقؿمصوحىماظشلنماالصؾموتردؾمصقرةماديمبوبماظدخقلمواالحؿػوزمبصقرةم
بعدماظؿلذرلمسؾكماالصؾمعـمعدؼرماالدارةمظؾوبماظدخقلمبوٌقاصؼيمسؾكمدخقلمػذهماالصـوفم.
 بعدمدخقلماظؾضوئعمؼؼقممعلعقرماظؿعرؼػيمبوٌعوؼـيمواٌطوبؼيمسؾكماظؽشػماٌرصؼموصكمحوظيمدخقشلومعؾوذرةًمظقدقؾيماظـؼؾمتردؾمصقؾيم
عـدوبمذيرك م اديماظلػقـيمأوماظطوئرةموؼعودماصؾماظطؾىماديمادارةممتقؼـماظلػـمبعدمخؿؿيمخبومتمودقؾيماظـؼؾمبودؿالمماالصـوفموصكم
حوظيمدخقلمػذه ماالصـوفماديمزبزنممتقؼـماظلػـمبوظدائرةماىؿرطقيمؼؿؼدممصوحىماظشلنمسـدماظرشؾيمصك ماردوشلوماديماظلػقـي مأوم
اظطوئرةمبلصؾماظطؾىمظؿعقنيمعالحظم ذيركمٌصوحؾيماالصـوفماديماظلػقـيماوماظطوئرةموؼعودماصؾماظطؾىماديماالدارةمبعدمخؿؿيمعـمودقؾيم
اظـؼؾمبودؿالمماالصـوفم.
 سـدمسقدةماصؾماظطؾىمبعدممتوممادؿالمماالصـوفموصقرةماظطؾىمعـمبوبماظدخقلمبعدمدخقلماظؾضوئعمؼؿؿمددادماظؼققداتمبعدماٌطوبؼيم.
التموين ببضائع أجنبيٌ :
ىالبضائعىالمخزنظىبمخازنىداخلىالدائرةىالجمركوظى(ىالموانؼىالجووظىوالبحروظى)ى:ؼؿؼدممصوحىماظشلنمبطؾىممتقؼـمعرصؼومبفمبقونمبوالصـوفماٌرادممتقؼـماظلػـمواظطوئرةمبفوماديماظؾفـيماىؿرطقيماٌؿقاجدةمبوٌكزنمعـم
اصؾ موصقره محقٌ متؼقم ماظؾفـي مبوٌعوؼـي مواًصؿ معـ مضققدات ماٌكزن مواردول ماظؾضوئع مادي مودقؾي ماظـؼؾ مصقؾي معـدوب مذيرك مبعدم
هصقؾماظعقائدماٌلؿقؼيمودبؿؿمخبومتمودقؾيماظـؼؾم.م
مبعدمادؿالمماظؾضوئعمبوظلػقـيمأوماظطوئرة موشؾؼماٌكزنمبوظلقؾماىؿرطك موسقدةماصؾماظطؾىمزبؿقممخبومتماظقدقؾيماديماٌكزنمتؿقديم
اظؾفـيماىؿرطقيمبوٌكزنمحػظم االصؾموددادمضققداتفومواردولمصقرةمعـماظطؾىمعرصؼومبفمبقونماالصـوفماديمادارةممتقؼـماظلػـمبوظؼطوعم
ظلدادمضققداتفوم.
ؼؿالحظمانمتؿؿمػذهماالجراءاتمسؾكمطوصفماظلؾعماالجـؾقيموعـفوماظلفوئرمسؾكمانمؼراسكمجردمػذهماالصـوفمسـدمدخقشلوماٌكزنمجردام
طوعالمموضقدػومبويودىماالديماًوصمبوٌكزنممبعرصيماظؾفـيماىؿرطقيماٌؿقاجدةمبوٌكزنمععمعراسوةماالجراءاتماًوصيمبوالؼداسوت.م
م

ىالبضائعىالمخزنظىبمخازنىجمركوظىخارجىالدوائرىالجمركوظىى
ؼؿؼدممصوحىماظشلنمٌدؼرمذيركماالؼداسوتماًوصيمبلضرارمذيرطكمغظوممتراغزؼًمعرصؼومبفمرؾىممتقؼـمعـماصؾموصقرةمحقٌمتؿؿم
اجراءاتماظـؼؾمبـظوم ماظذلاغزؼًموؼلؾؿمظصوحىماظشلنماصؾمرؾى ماإلردولمواصؾمرؾىماظؿؿقؼـموحيؿػظمبوظصقرةمجبؿرك ماالؼداسوتم
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اًوصيموتـؼؾماظؾضوئعمعؾوذرةماديمودقؾيماظـؼؾموؼمذرمبوالدؿالممسؾمرؾىماالردولموخيؿؿمرؾىماظؿؿقؼـمخبومتمودقؾيماظـؼؾمحقٌمؼلؾؿم
اصؾمرؾىماظؿؿقؼـماديمادارةممتقؼـماظلػـمظلدادماظؼققداتم.م

م

المرتجعى:ى

المرتجع من تموينات السفن -:
ؼػرقمسيمػذاماظشلنمبنيماٌروعمعـممتقؼـوتمربؾقيماظصـعمواٌروعمعـماظؿؿقؼـوتماٌكزغيمدقاءممبكوزنمداخؾماظدوائرماىؿرطقيمأوم
خورجفومأجـؾقيماظصـعم.م
المرتجق من تموينات مخليٌ -:
مؼلؿحمبفمخاللم 24م دوسيمعـماظؿلؾقؿمظؾؾوخرةمبشرطمايصقلمسؾكمإصودةمععؿؿدةمخبومتموتقضقعماظربونمبوألصـوفماٌروعيمأعومعومؼردم
بعدماٌدةماظلوبؼيمصقفىمأنمؼرصؼمععمإصودةماظربونماٌقضعيمواٌكؿقعيمرؾىمعـماظؿقطقؾماٌالحلممواظؿـؾًمعـماظعقـقيم،موأغفمظقسمشلوم
عـقؾمأجـيبموإضرارمصوحىماظشلنمبعدممردمضرؼؾيماٌؾقعوتمسـفوم.
المرتجق من تموينات الترانزيت -:
ؼلؿقصكمبشلغفوماظشروطماظلوبؼيمععمتؼدممصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفمظؾفـيماإلؼداعممبكزنماظذلاغزؼًمبطؾىمإرووعمواظؿلذرلمعـم
اظؾفـيمإديمضلؿماظؿؿقؼـمبؿلؾقؿمأصؾمرؾىماظؿؿقؼـمٌـدوبمذيركماإلؼداعمثؿمحيررمإذنمدخقلمبعدمإجراءماظؽشػمواٌطوبؼيموإثؾوتم
اظـؿقفيمسؾكمأصؾموصقرةماظطؾىموإذنماظدخقلموتلؾقؿمأصؾمرؾىماظؿؿقؼـموصقرةمإذنماظدخقلمظؼلؿماظؿؿقؼـمظؿلدؼدماظؼققدات.م
ظ/ط ذروج االجوزة والمفدات لالشالح والشيانٌ والفودة .
ٌٍرؼاًِ هبذا اٌنظاَ جية ػٍَ اصحاب اٌشؤْ اسرْفاء االذَ 0
 ادؿكراجمرخصيماصالحموصقوغيمطوظؿكمتصدرمعـمذبوظسمادارتمػقؽوتماٌقاغكمرؾؼومظؼراروزؼرماظـؼؾمرضؿم680ظلـف.2001
 ميؽـمظصوحىماظشلنمانمؼؼدممخطوبمضؿونمدائرىمٌصؾقيماىؿوركمدبصؿمعـفمعلؿقؼوتماىؿوركموتضوفمسـدعومتعودماالصـوفم
اٌػرجمسـفومظالصالحم،موميؽـمتؼدؼؿمضؿونمسـمطؾمآظفمأوممجفوزمؼرادماالصراجمسـيمظالصالحم.
 خيصصمظؽؾمصوحىمذلنمدصذلماومعؾػمبويودىماالديمبودارةممتقؼـماظلػـمواظطوئراتمؼقضحمبفمبقوغوتمصوحىماظشلنمواظضؿونم
اٌؼدمم.
 ؼؿؼدممصوحىماظشلنمبطؾىمٌدؼرمادارةممتقؼـماظلػـمعقضقومبفمبقونماالصـوفماٌرادماالصراجمسـفومظؾصقوغيموعقسدمسقدتفوموبقونم
اظضؿونماٌؼدمم
 ؼؼقممعلعقرمماظؿعرؼػيمبوٌعوؼـيمواٌطوبؼيموتؼدؼرماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمحقٌمؼؿؿمخصؿفومعـماظضؿونم،موصكمحوظيماظضؿونم
اظدائرى مدبطر مادارة ماظؽػوالت مبوظضرائى مواظردقم ماٌلؿقؼي مًصؿفو معـ ماظضؿون موصك محوظي ماظضؿون ماظقحقد مؼردؾ مادي مادارةم
اظؽػوالتمبعدمضقدمبقوغوتفمصكماظدصذلماوماٌؾػماًوصمبصوحىماظشلنمم.
 بعدماٌعوؼـيمواٌطوبؼيموهصقؾماظضؿونماظالزممؼمذرممبعرصيمادارةممتقؼـماظلػـمواظطوئراتمسؾكمرؾىمصوحىماظشلنمبوالصراجمسـم
االصـوفمععمخؿؿماظطؾىمخبومتماالدارةم.
 بوبماظصرفممتؿؿماٌطوبؼيمواظصرفمواظؼقدمبدصذلمحقادثماظؾوبمبؾقوغوتماالصـوفماٌـصرصيم.
 سـدمسقدةماالصـوفمبعدماصالحفومؼؿؼدممصوحىماظشلنمبطؾىمالدارةممتقؼـماظلػـماوماظطوئراتمعـماصؾموصقرةمعقضقومبفممبقوغوتم
االصـوفماٌعودهم.
 ؼؼقممعلعقرماظؿعرؼػيمبودارةممتقؼـماظلػـممبراجعيمبقوغوتماالصـوفمسؾكماظؼققداتمبوالدارةموصكمحوظيماٌطوبؼيمؼمذرمسؾكماالصؾموم
اظطؾىماالذنمبوظدخقلم.
 سـدمدخقلماالصـوفمتؼقدمبدصذلمحقادثماظؾوبموؼمذرمسؾكماالصؾمواظطؾىمبوظدخقلموؼلؾؿماالصؾمظصوحىماظشلنموتردؾماظصقرةماديم
ادارةممتقؼـماظلػـماوماظطوئراتم.
 بعدموصقلمصقرةماظطؾىمعـمبوبماظدخقلموتؼدؼؿماصؾماظطؾىمعـمصوحىماظشلنمتؿؿماٌعوؼـيمواٌطوبؼيموؼؿؿمادبوذماجراءاتمردم
اظضؿونماوماضوصيماظؼقؿيماديماظضؿونماظدائرىم.
ظ/ظ تشدير واـادة تشدير االمتفٌ السذشيٌ
أعؿعي موعؿعؾؼوت مذكصقي موػك ماظؿك مدبص ماٌصرؼني ماٌؼقؿني مبوًورج ماو ماالجوغى ماٌؼقؿني ممبصر مأو مػداؼو ماو معشذلؼوت ماالجوغىم
واٌصرؼنيماٌغودرؼـموعشذلؼوتماظلقوحموتؿؿمسؾقفوماالجراءاتمبـظومماظصودرماظـفوئكمجبؿركماظصودرم.مم
مأ -ؼؿؼدممصوحىماظشلنماومعـمؼـقؾيمبؿقرؼرماضرارمذيرطكمصودرمعرصؼومبف:
 .1اذنمذقـم.
 .2بقونمبوالصـوفماٌصدرةم.
م
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 .3جقازماظلػرماوماشلقؼيماظشكصقيموصقرةمعـفم.
 .4تقطقؾمعـمصوحىماظشلنمصكمحوظفمسدمموجقدهم.
بمـممتؿؿمسؿؾقيماٌراجعيمواٌطوبؼيموؼلؾؿمظصوحىماظشلنماومعـمؼـقؾيماصؾماذنماصراجماظصودرمعرصؼومبيمبقونمبوالصـوفموتردؾمصقرةم
اذنماالصراجمظؾوبماظدخقلم.م
جـم -مفؼىحالػىالتصدورىالمباذرى :ممبعدمدخقلماظؾضوسفمتشؽؾمىـيمعـمعلعقرماظؿعرؼػيموعلعقرمايرطي مظؾؿعوؼـيمواٌطوبؼيموتردؾم
صقؾيمعـدوبماىؿركمظؿلؾقؿفومظقدقؾيماظـؼؾموؼعودماصؾماذنماالصراجمعرصؼومبفماذنماظشقـمبعدممتومماظؿصدؼرموزبؿقعومخبومتم
ودقؾيماظـؼؾمحقٌمؼؿؿمددادمضققداتماالضراراتماىؿرطقيم.م
دممـممفؼىحالظىالتخزونىقبلىالتصدورى :ممدبزنماظردوظفمبوٌكزنمبعدماظدخقلموؼعودمصقرةماذنماالصراجمعـمبوبماظدخقلمظؾؿـطؼيم
اظؾقجلؿقيم.م
سـدمدقى ماظردوظفمعـماٌكزنمظشقـفومؼؿؼدممصوحى ماظشلن ماومعـمؼـقؾيمظؾؿـطؼي ماظؾقجلؿقي مبلصؾماذنماالصراجمحقٌمتؿؿماٌعوؼـيم
واٌطوبؼيموتردؾمصقؾيمعـدوبماىؿركماديمودقؾيماظـؼؾم.م
بعدممتومماظشقـموخؿؿماصؾماذنماظصودرمخبومتمودقؾيماظـؼؾمؼعودمعرصؼومبفماذنماظشقـمظؾؿـطؼيماظؾقجلؿقيمظلدادمضققداتيم.مم
اِزؼخ شخظيخ ِظذسح ِؤلزب :
مممممم وػكماالعؿعيماظؿكمدبصماٌصرؼنيماظعوعؾنيمبوًورجماوماظدبؾقعودقنيماٌصرؼنيموتؿؿمسؾقفوماالجراءاتماٌـقةمسـفومبوظؾـدم(م1م)م.م
ى

معىمراراةى:ى
انمؼرصؼممبلؿـداتماالضرارمخطوبمجفيماظعؿؾماومخطوبموزارةماًورجقيمظؾدبؾقعودقنيم،هررمادؿؿورةم 126مكم.ممموتلؾؿمظصوحىم
اظشلنمعرصؼومبفومصقرةمععؿؿدةمبؾقونماالصـوفماٌصدرةموؼقضحمسؾكماظؾقونمرضؿماالدؿؿورةم126مكم.ممم.م
اِزؼخ شخظيخ ِؼبد رظذيش٘ب :
مممممموػكماالعؿعيماظؿكمدؾؼمورودػ ومعقضقصوتمبردؿماسودةماظؿصدؼرمواظؿكمسودةمدبصماًدلاءمواظدبؾقعودقنيماالجوغىماظعوعؾنيممبصرم
وتؿؿمسؾقفوماالجراءاتماٌـقهمسـفومبوظؾـدم(م 1م)م ععمعراسوةمتؼدؼؿمصقرةمرؾؼماالصؾمعـمذفودةماظقاردمظؾؿطوبؼيمأومخطوبمعـموزارةم
اًورجقيمبوالصـوفماٌصدرةمصكمحوظفماظدبؾقعودقنيماالجوغىم.م
م
ظ/ع اـادة تشدير زيارات الركوب الذاشٌ :
( ذرُ تٌحذج اإلفزاج ادلؤلد جبّزن اٌسْاراخ ) .
أ -اػبدح رظذيش اٌسيبساد اٌٛاسدح ثّٛخت دفبرش ِشٚس دٌٚيخ :
ؼؿؼدممصوحىماظشلنماومعـمؼـقؾيمبوضرارمصودرمعرصؼومبفماٌلؿـداتماالتقيم:
 صقرةمعـمدصذلماٌرورماظدوديم(ماالصؾمظالرالعم)م.
 اذنمذقـم.
 صقرةمعـمرخصيماظلقورةم.
 ذفودةمبراءهمذعيمعـماٌرورم.
 صقرةمعـمجقازماظلػرماوماشلقؼيماظشكصقيم.
تعرضمسؾكموحدةماإلصراجماٌمضًمجبؿركماظلقوراتمحقٌمتؿؿماٌراجعيمواٌطوبؼيمواظؿلطدمعـمصالحقيمرخصيمتلقرلماظلقورةموصالحقيم
اظضؿوغوت موهصقؾ معؼوبؾ متعؾقؼ مأداء ماظضرؼؾي محؿك متورخيف م وؼلؾؿ مظصوحى ماظشلن ماذن ماصراج مصودر موتردؾ ماظصقرة مظؾوب ماظدخقلم
وهصؾماىمشراعوتمضدمتؽقنمعلؿقؼيمضؾؾمتلؾقؿماذنماصراجماظصودرم.
مـمصكمحوظيماظؿكزؼـمبعدماٌعوؼـيمواٌطوبؼيموادؿقػوءماجراءاتماٌرورمؼؿؿمدبزؼـماظلقورةم.
سـدماظرشؾيمصكماظشقـمؼؿؼدممصوحىم اظشلنمحقٌمؼؼقممعلعقرماظؿعرؼػيمبوٌعوؼـيمواٌطوبؼيموتردؾمصقؾيمعـدوبماىؿركمظؿقصقؾفوماديم
ودقؾيماظـؼؾمثؿمؼعودماصؾماصراجماظصودرمإلدارةماإلصراجماٌمضًمظلدادمضققداتيم.م
ة  -اػبدح رظذيش اٌسيبساد اٌٛاسدح رحذ ٔظبَ اٌّٛلٛفبد :
ؼؿؼدممصوحىماظشلنماومعـمؼـقؾفمإديمإدارةماإلصراجماٌمضًمجبؿركماظلقوراتمبطؾىمعرصؼومبفماٌلؿـداتماالتقيم:
 صقرةمعـمذفودةماظقاردمبـظومماٌقضقصوتم.
 اذنمذقـم.
 صقرةمعـمرخصيماظلقورةم.
 صقرةمعـمجقازماظلػرماوماشلقؼيماظشكصقيم.
تؿؿماالجراءاتماىؿرطقيماالجراءاتماٌـقةمسـفومبوظؾـدم(مأ)ممععمعراسوةمعطوبؼيماظلقورةماٌصدرةمسؾكمبقوغوتمذفودةماظقاردمواظؿلطدمعـم
اغفومتشؿؾمطوصيماظؽؿوظقوتماظقاردةمبفومودرؼونم عدةماالصراجماٌمضًموصكمحوظيموجقدمعالحظوتمدقاءموووزمعدةماالصراجماٌمضًماومسدمم
م
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وجقدمبعضماظؽؿوظقوتمؼؿؿمادبوذماظالزممسبقمهصقؾماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمسؾكماظـقاضصماومهصقؾماظغراعوتمغؿقفيماظؿلخرلم
وشرلػوم،مودبطرمإدارةماإلصراجماٌمضًمظلدادمضققداتفوم.م
م
ج  -اػبدح رظذيش سيبساد اٌخجشاء ِٛٚظف ٝاٌسٍه اٌذثٍِٛبس ٝفِ ٝظش (ٚرزُ ثٛحذح اإلفشاج اٌّؤلذ ثدّشن
اٌسيبساد) :
ًىَ اٌسْاراخ اٌساتك دخٌذلا حتد ٔظاَ ادلٌلٌفاخ اً ادلسٌّحاخ
ؼؿؼدممصوحىماظشلنماومعـمؼـقؾيمبوضرارممذيرطكمصودرمعرصؼوبفماٌلؿـداتماالتقيم:
 صقرةمعـمرخصيمتلقرلماظلقورةم.
 صقرةمعـمذفودةماظدخقلم(معقضقصوتمماومعلؿقحوتم).م
 خطوبمعـموزارةماًورجقيمالسضوءماظلؾؽماظدبؾقعودكماومعـمجفيماظعؿؾمظؾكدلاءماالجوغىم
 صقرةمعـمجقازماظلػرم.
تؿؿماالجراءاتماٌـقةمسـفومبوظؾـدمم(ممأمم)م ععمعراسوهماٌطوبؼيمسؾكمبقوغوتمذفودةماظقاردمواظؿلطدمعـموجقدمطوصيماظؽؿوظقوتماظقاردةمسؾكم
اظلقورةمودبطرمادارةماالسػوءاتمواالصراجماٌمضًم.
د  -اٌزظذيش اٌّؤلذ ٌسيبساد اٌشوٛة (ٚرزُ ثئداسح اإلفشاج اٌّؤلذ ثدّشن اٌسيبساد) :
ظؾلقوراتم اًوصيمبوٌصرؼنيماٌلوصرؼـمظؾلقوحيماوماظعؿؾمبوًورجمثؿماظعقدةماوماظؿصدؼرمظالصالحمواالسودةمتؿؿماالجراءاتماٌـقةمسـفوم
بوظؾـدم(ممأمم)مععمعراسوةمهرؼرمادؿؿـورةم126مكم.ممم.م
م

.

ظ/غ تداول قطق كيار الزفن والطائرات بموانٍ الجمووريٌ :
ىف حاةل ارسال قطع غيار السفن او الطائرات من منفذ مجرىك اىل منفذ مجرىك اخر لرتكيهبا عىل وس يةل النقل ( سفينة او طائرة ) :
أم-مؼؿؼدممصوحىماظشلنماديمادارةممتقؼـماظلػـماوماظطوئراتمبوضرارمذيرطكمتراغزؼًمعرصؼومبفم:
 بقونماالصـوفماٌـؼقظيم.م
 رؾىمعـماظؿقطقؾماٌالحكماومذرطيممتقؼـماظلػـماوماظطوئراتم.
بم-م ؼؼقممعلعقرماظؿعرؼػيمبوٌعوؼـيمواٌطوبؼيموعراجعيماظؼقؿيمواظؾـدمظؿقدؼدماظضرائىمواظردقممسؾكماالصـوفماٌرادمغؼؾفومودبصؿمعـم
رصقدمزبزنممتقؼـماظلػـماوماظطوئرات.
م هصؾماظضؿوغوتماظالزعيمظعؿؾقيماظـؼؾمودبؿؿمبوخؿومماىؿركموؼلؾؿمظصوحىماظشلنماصؾمرؾىماالردولموصقرةمعـمبقونماالصـوفمسـدم
ورودمطعىمرؾىماالردولمؼؿؿمادذلدادماظضؿونم.م
م
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الغصلىالرابعى..ى
إجـــــراءاتىاألدواقىالحرةىوالمطارضىواألدواقىالدولوظى

ى

/1ىىىاألدواقىالحرةى
1/1أحكا عام :
ى
ٌصؾقيماىؿوركماظذلخقصمبوظعؿؾمبـظومماألدقاقمايرةمداخؾماٌقاغلمظؿكزؼـماظؾضوئعماحملؾقيمأوماألجـؾقيمشرلمخوظصيماظضرائىم

ى
رضفومظؾؾقعمبعدمتؼدؼؿماظضؿوغوتماًوصيمبوٌلؿقدسوتم،وسيمػذهمايوظيم
واظردقمماىؿرطقيموشرلػومعـماظضرائىمواظردقممبغرضمس ى
تطؾؼمذيقعماألحؽومماًوصيمبوٌلؿقدسوتم.
ى
 جيىمأالمتزؼدمعدةمبؼوءماظؾضوئعماألجـؾقيماٌقدسيممبكوزنماألدقاقمايرةمسـمعدةمصالحقؿفومظإلدؿعؿولمأوماإلدؿفالكموسيمحوظيم
إغؿفوء ماظصالحقيمؼؿؿمإسودةمتصدؼرػومأو مإسداعفومهًمإذرافماىؿوركمسؾك مغػؼي ماشلقؽي ماٌلؿغؾيمظؾلققمايرة موجيقزمداخؾم
زبوزنماألدقاقمايرةمتعدؼؾموضعماظعالعوتماظداظيمسؾكماإلسػوءمعـماظضرائىماىؿرطقيم(ماظؾـدرولم)مهًمإذرافماىؿوركم.
 تؼدرماظضرؼؾيماىؿرطقيمسؾكماظؾضوئعماٌقدسيمبوألدقاقمايرةمسؾكمأدوسمضقؿؿفومودعرماظصرفمسيمتورؼخمتلفقؾماظؾقونماىؿرطلم
وصؽيماظضرؼؾيماىؿرطقيماظلورؼيمسيمتورؼخماظؿصرفمصقفومبوظؾقعمواإلصراجمسـفوموهصؾماظضرائىمسؾكمػذاماألدوس محيظرماإلصراجم
سـمأصـوفماظلفوئرمواظلقفورمواظدخونمواٌشروبوتماظروحقيماظيتمتؾوعمىفوتمأومأذكوصمععػوةمعـماظضرائىماىؿرطقيممبؼؿضكم
اظؼوغقنمعومملمؼؽـمعؾصؼوًمسؾقفومروبعم(ماظؾـدرولم)ممأوماظعالعيماٌؿقزةماظداظيمسؾكمإسػوئفومعـمػذهماظضرائىم.
 غؼؾماظردوئؾماظقاردةمبردؿ ماالدقاقمعـماظدوائرماىؿرطقيماديماؼداسوت ماالدقاقمايرة متـؼؾماظردوئؾمماظقاردةمبردؿ ماالدقاق ماديمم
علؿقدسوتمماالدقاقما يرةمبـظومماظذلاغزؼًموؼؿالحظمانمؼرصؼمبطؾىماالردولمصقرةمرؾؼماالصؾمعـماظػقاترلموبقونماظعؾقةم..مػم
بضؿونمعؼؾقلمذيرطقوًمؼم.م
م

2/1ىاالجراءاتىالجمركوظىرلؼىالبضائعىرندىورودهاىلمدتودعىاالدواقىالحرةى:ى
 1/2/1مؼؿؼدممعـدوبماظشرطي مبطؾىماالردولمأوماظؿكزؼـمسؾكمحلىمايوظيموعرصؼوتف مسـماظؾضوءعماظقاردةمإديماإلؼداعمعـماٌقاغلمبردؿم
األدقاق م ايرة مإدي ماظؾفـي ماىؿرطقي مبوٌلؿقدع مسـ موصقل مبضوئع مصقؾي معـدوب ماىؿرك مإدي ماٌلؿقدع موتؼقم ماظؾفـي م مبنمتومم
اإلجراءاتمطوآلتلم:
2/2/1متؼقمماظؾفـيماىؿرطقيمبوالتكم:
مأ  -اظؿلطدمعـمدالعيماخؿوممايووؼوتمواظطرودمحبوظيمزوػرؼيمدؾقؿيممامتومماجراءاتماظؽشػمواٌعوؼـيمصقرموصقلماظؾضوسيم.
مب -ماظؿلطد معـ موجقد ماظعالعوت ماٌؿقزة موصك محوظف مسدم موجقد مػذه ماظعالعوت متؼقم ماظؾفـي ماىؿرطقي مبقضع مسالعف م( FOR
)TOURISTمسؾكماٌشروبوتماظروحقيمواظؾرلةموسالعـيم( )DUTY FREEمسؾكمبوضكماالصـوفم.
مج -اضوصيماظقاردماديمرصقدماٌلؿقدعم.
مد  -ؼؼقممعلعقرمايرطيمبوظؿقضقعمسؾكمطعىمرؾىماالردولمصكمحوظفموصقلماظؾضوئعمبدونمعالحظوتموؼردؾماديمحلوبوتمذيركم
االردولم.
م

 3/1اجراءات ن

البضائع من مس ودعات السواق الحر الً معارض السواق الحر :

 غؼؾماظؾضوئعماالجـؾقيماظغرلمخوظصيماظضرؼؾي ماىؿرطقيموشرلػومعـمإؼداسوتماألدقاقمإديماٌكوزنماظػرسقيمأومإديمععورضماألدقاقم
ايرةمؼؿؿموصؼمأحؽومماظذلاغزؼًم.
 أمماظـؼؾمداخؾماظدائرةماىؿرطقيماظقاحدةمدقاءمعـماإلؼداعمإديماٌعرضماوماظؿققؼؾمعـمععرضمٌعرضمأخرمؼؿؿممبقجىمإذنمصرفم
وبقصؾيموصقؾيمعـدوبماىؿركمععمادؿقػوءماًصؿمواإلضوصيمبوألرصدةم.م
1/3/1مؼؿؼدممصوحىماظشلنماومعـمؼـقؾفمظؾفـيماىؿرطقيمبوٌلؿقدسوتمبوضرارمذيرطكمعرصؼومبفم:
 صوتقرةم.
 بقونمسؾقةم.
 ذفودةمعـشلم.
2/3/1متؼقمماظؾفـيماىؿرطقيمبوالتكم:م
 إدؿالممرؾىماإلردولم.
 اٌعوؼـيموعراجعيماظؼقؿيمواظؾـدماىؿرطكمظالصـوفماٌرادمغؼؾفوماديماٌعورضم.
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 ادؿقػوءمعقاصؼيماىفوتماظرضوبقيمواالعـقيم(مانموجدتم)م.
 عراجعيمطوصيمماظؼققدماالدؿرلادؼيم.
 خصؿماالصـوفمعـمارصدةماظشرطيمبوٌلؿقدعم.
 إضوصيماألصـوفمعشؿقلمرؾىماإلردولمإديمأرصدةماٌعرضموسيمحوظيمسدمموجقدمعالحظوتمؼؿؿماظؿقضقعمعـماظؾفـيمسؾك مطعىمرؾىم
اإلردول موبقصؾي ماظؿقصقؾ محقٌ متعود ماظؾقصؾي مإدي ماإلؼداع ماٌردؾي معـف ماظؾضوئع ممبو مؼػقد ممتوم ماإلدؿالم م ،موؼردؾ مطعى مرؾىم
اإلردولمإديمحلوبوتماىؿركماٌكؿصمظؿلدؼدمضققداتفم.
 3/3/1م هصقؾمأيمضرؼؾيمواىمردقمماخرىمتصدرمبفومتعؾقؿوتماومضراراتماومضقاغنيمبؿقاصرماظقاضعي ماٌـشلةمشلومبوٌلؿقدعمبصػيم
ضطعقيم
4/3/1مؼلؾؿمرؾىماالردولموصقرةمرؾؼماالصؾمعـماظػقاترلموبقونماظعؾقةمظصوحىماظشلنماومعـمؼـقؾف
5/3/1مهزمماظطرودمبوظلقؾماىؿرطكموتغؾؼمايووؼوتمبوظلقؾماىؿرطكموتقضعمارضومماظلققلمسؾكمبقصؾيماظؿقصقؾمورؾىماالردولمم
/1

الجراءات بمعارض البَع :

1/4/1متؿؼدمماظشرطيمصوحؾيماظشلنماومعـمؼـقؾفومظرئقسماظؾفـيماىؿرطقيمبوٌعرضمبطؾىماالردولموعرصؼوتيم.
 2/4/1م تؼقمماظؾفـيماىؿرطقيموصكمحضقرمعـدوبماٌعرضمبػقصماخؿوممايووؼوتمواظطرودموتػرؼغماٌشؿقلمـمواضوصيماظقاردماديمرصقدم
اظشرطيمبوٌعرضم.
3/4/1مصكمحوظفمسدمموجقدمعالحظوتمؼقضعمرئقسماظؾفـيماىؿرطقيمسؾكمطعىمرؾىماالردولموبقصؾيماظؿقصقؾموتعودماديماٌلؿقدعمظلدادم
ضققداتيم.
4/4/1مإجراءاتموضقابطماظؾقعممبعورضماألدقاقمايرةم:م
 اظؾقعممبعورضماألدقاقمايرةمؼؿؿموصؼمأحؽوممضوغقنمتـظقؿماإلسػوءاتماىؿرطقيمرضؿم86/186موالئقؿفماظؿـػقذؼيمرضؿم2005/861م
اٌودةم7مصؼرةم6م.
 تؿؿمإجراءاتماظؾقعمظؾفؿفقرمبؿؼدمماٌشذليمبػوتقرةماظشراءمظؾفـيماىؿرطقيمٌراجعيماظؼقؿيمواظؾـدمواإلسػوءم(إنموجد)مععمعراسوةم
ادؿقػوءماظؼقاسدماالدؿرلادؼيموهصقؾماظضرائىمواظردقممإنموجدتم.
 ؼؿؿماثؾوتمرضؿمأولمصوتقرةموأخرمصوتقرةمظؽؾموردؼيمبويقادثم.
 ؼؿؿمحصرمووؿقعماألصـوفماٌؾوسيمظؽؾموردؼيمعـمواضعماظػقاترلممبعرصيمضقؿماألرصدةموؼؿؿماًصؿمظألصـوفمعـمأرصدةماٌعرضم.
 5/1اجراءات داو عَنات العطور بشركات السواق الحر
أولا  :بالنسب لشركات السواق الحر الم واجد بالموانً البرَ والبحرَ والجوَ

o
o
o

o
o
o
م

ؼلؿحمظشرطوتماالدقاقمايرةمبعرضمطؿقوتمسقـوتمعـماظعطقرم"مزجوجوتممنطقفم-TESTERمأعؾقالتمصغرلةم"مبصوالتم
اظقصقلموصوالتماظلػرم0م
متلؽمدفالتمصكمطؾمعـماٌكوزنماظرئقلقفمواظػرسقفماٌؾقؼيممبعورضماظؾقعمتؼقدمبفومحرطيمدخقلموخروجماظعقـوتم0
ؼؿؿمادخولماظعقـو تمظؾؿكوزنماوماٌعورمضممبقجىماذنمدخقلمؼعؿؿدمعـمعدؼرمايرطيماٌكؿصموؼلؿكرجماذنمصرفمسـدمدقىم
ػذهماظعقـوتمعـماٌكوزنمظؾعرضمسؾكمطووغذلماتماٌعرضم0
تعرضماظعقـوتماظـؿطقيمTESTERمسؾكمطقغذلاتماٌعرضمعػؿقحيموؼؿؿماظؿلطدمعـمصؿحمطوصيماظعقـوتمسـدمدخقشلومظؾعرض0
هصؾماظضرؼؾفماىؿرطقيمسؾكمطؿقوتماظعقـوتماٌؼررمسرضفومبصوالتماظقصقلمصؼطم–مسؾكمانمتؼدرمضقؿؿفوماىؿرطقيممبعرصيمىـفم
صـقفمسؾكمانمتؽقنماظضرؼؾفمسؾكماظلوئؾمصؼطمدونماظعؾقات0
بوظـلؾفمٌومؼعرمضمصكمصالتماظلػرمؼؽؿػكمصؼطمبوظرضوبيماىؿرطقيمسؾقفومبلسؿؾورػومتلؿكدممصؼطمألشراضماظؿصدؼر مصقؾفم
اٌلوصرؼـم0

ثانَا ا  :بالنسب لشركات السواق الحر الم واجد

ارج الموانً البرَ والبحرَ والجوَ -:

تؾؿزممػذهماظشرطوتمبلدادماظضرائىمسؾكمعومترشىمصكمسرضفموادؿكداعفومطعقـوتموأثؾوتم
موذظؽمسؾكمرؾىماالردولماديماٌعرضموأتؾوعمبوضكماًطقاتماظلوبؼيم0م
م
م
م
م
م
م
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م

ى

 /2اٌّؼبسع ٚاألسٛاق اٌذٌٚيخ

ى
ى
/1ىالمطارضى:ى
ى
وػكماٌعورضماألجـؾقيماظيتمتؿؿمداخؾمذيفقرؼيمعصرماظعربقيمعـؾمععرضم(عورسم– ماظطرلانمبشرمماظشقخ -ماظقكقتمبوظغردضيم–م
ى
عوطقـوتماظـلقٍمواظؾالدؿقؽم–معوطقـوتماظقرشم–اإلتصوالتم....موخالصفم)م،موطذام
اجملقػراتمبوظػـودقم)م،ماٌعورضماٌؿكصصيمعـؾم(
ى
اٌعرضماظيتمتؼوممبؼوسيماٌممتراتم.م

أحكام عامٌ :
ععمعراسوةماألحؽومماظعوعيماظيتمتؼررػومإتػوضقيمبروطلقؾمبشلنماظؿلفقالتماٌؿـقحيمإلدؿرلادمدؾعمزبصصيمظؾعرضمواإلدؿعؿولمسيم
اٌعورضمواألدقاقمواٌممتراتمواألحقالماٌشوبففم،موعراسوةماظؼرارماىؿفقريمرضؿم1963/20مسؾكمإغضؿومماىؿفقرؼيماظعربقيماٌؿقدةم
شلذهماإلتػوضقيمدونمأيمهػظم،مواٌودةم()141مصؼرةم(ج)معـماظالئقيماظؿـػقذؼيمظؼوغقنماىؿوركم.م

م

 1/1يدٛص اإلفشاج اٌّؤلذ ػٓ :
 اظلؾعماٌكصصيمظؾعرضمأوماٌعدةمظإلسالنمسـفومسيمإحدىماٌـودؾوتم.
 اظلؾعماٌؼصقدمإدؿعؿوشلومسيمدؾقؾمسرضماٌـؿفوتماألجـؾقيمسيمإحدىماٌـودؾوتم،موتشؿؾم:
اظلؾعماظضرورؼيمظعرضماآلالتمواألجفزةم.عقادماظؿشققدمواظدؼؽقرماٌشؿؿؾيمسؾكماظذلطقؾوتماظؽفربوئقيماظالزعيمظإلضوعيماٌمضؿيمظؾعورضنيماألجوغىم.ععدات ماإلسالن مواإلرذود مسـ ماظلؾع ماألجـؾقي ماٌعروضي مواظؿلفقالت ماظصقتقي مواألصالم مواظشرائح ماظزجوجقي مواألجفزةماظالزعيمإدؿعؿوشلوم.
اٌعدات ماٌشؿؿؾي مسؾك مأجفزة ماظؿػلرل موأجفزة ماظؿلفقؾ ماظصقتل مذات ماظصػي ماظعؾؿقي مواظؿعؾقؿقي موظـؼوصقي مواٌؼصقدمإدؿعؿوشلومسيمذبولماٌممتراتماظدوظقيم.
 2/1رّٕح اٌزسٙيالد ٌٍسٍغ أػالٖ  ..ثششط :
 إعؽوغقيماظؿقؼؼمعـمذاتقيماظؾضوسيمسـدمإسودةمتصدؼرػوم.
 أنمؼؽقنمسددمأومطؿقيماألدواتماٌؿشوبففمعـودؾوًمظؾغرضمعـمإدؿرلادػوم.
 3/1اليدٛص ثيغ اٌسٍغ إٌّّٛحخ إسزيشاداً ِؤلزبً إال ثؼذ إسزيفبء وبفخ إٌٛاحي اٌضشيجيخ ٚاإلسزيشاديخ ٚاٌشلبثيخ
اٌسبسيخ في ٚلذ اإلفشاج .

ى

/2ىخطواتىاإلفراجىفؽىالمطارضىى:ى
ى

 1/2اإلفشاج ٌٍؼشع ٚاإلػبدح :
-1ماٌلؿـداتماٌطؾقبيمظإلصراجمبردؿماظعرضمواإلسودةم:م
عقاصؼيماشلقؽيماظعوعيمظشؽقنماٌعورضمواألدقاقماظدوظقيمسؾكمإضوعيماٌعرضم.

خطوبمضؿونمعصرسيمبؼقؿيماظردقمماىؿرطقيموشرلػومعـماظضرائىماٌلؿقؼيمأومتعفدمعـماظلػوراتمععؿؿدمعـم

إدارةماٌرادؿم بقزارةماًورجقيمأومتعفدمعـماظقزاراتمواٌصوحلمايؽقعقيمأومإؼصولمددادمأعوغيمغؼدؼيمينيمإسودةم
اظؿصدؼرم.
ضؿونمعؼؾقلمذيرطقوًمبؼقؿيماظضرائىمواظردقمماىؿرطقيموشرلػومعـماظضرائىمواظردقمم.

بطوضيمعؿعوعؾنيمععماىؿوركمظؾؿلؿكؾصم.

صوتقرةمبندؿماٌعرضموصوحىماظشلنموطشػمتعؾؽيم.

م
م
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-2مخطقاتماإلصراجمظؾعرضمواإلسودةم:م
ؼؼدممصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفمعؾػماإلضرارماىؿرطلمعرصؼمبفماٌلؿـداتماٌـقهمسـفومسوظقفمحقٌمتؿؿماإلجراءاتم

اٌقضقيمبـظومماإلصراجماٌمضًم.
 2/2ثيغ اٌسٍغ داخً اٌّؼشع :
تـصماٌودةم()25معـماظالئقيماظؿـػقذؼيمظؼوغقنماإلدؿرلادمواظؿصدؼرمسؾكماآلتلم:م
" جيقزمظرئقسمذبؾسمإدارةماشلقؽيماظعوعيمظشؽقنماٌعورضمواألدقاقماظدوظقيماظلؿوحمظؾعورضنيمبوٌعورضمواألدقاقماظدوظقيمواٌعورضم
اظيتمؼصدرمترخقصمبنضوعؿفومصقؿومبعدمبؾقعماظلؾعماٌلؿقردةمبردؿماظعرضمواإلسودةمعؾوذرةًمسيمأعوطـماظؾقعماظيتمهددػومإدارةماٌعرضم
أوماظلققمسيمحدودماظـػؼوتماحملؾقيمألجـقيماٌعرضموؼؿؿماظؾقعمسيمػذهمايوظيمهًمإذرافماشلقؽيماٌذطقرةموعصؾقيماىؿوركمسؾكم
أنمتلؿقصكماظؼقاسدماإلدؿرلادؼيمدقاءمطونماظشراءمظإلوورمأوماإلغؿوجمأوماإلدؿكدامماًوصمأوماإلدؿعؿولماظشكصلموؼلؿــكمعـمذظؽم
إدؿقػوءمذفودةماٌـشلمواظشقـمعـمبؾدماٌـشلم،موطذظؽماظؼقاسدماظضرؼؾقيمواظرضوبقي".م
-1ماٌلؿـداتماٌطؾقبيمسيمحوظيماإلصراجمحبصيمبقعمعؾوذرم:م
 بقونمذيرطلمعرصؼمبفم:
معقاصؼيماشلقؽيماظعوعيمظشؽقنماٌعورضمحبصيماظؾقعماٌؾوذرم.صوتقرةم–مطشػمتعؾؽيم.-2مخطقاتماإلصراجمسيمحوظيماظؾقعماٌؾوذرم:م
 ؼؿؼدممصوحىماظشلنمبؾقونمذيرطلمعرصؼمبفماٌلؿـداتماٌقضقيمسيمحوظيماإلصراجمحبصيمبقعمعؾوذرم.
 تشؽقؾمىـيمعـمايرطيمواظؿعرؼػيمإلمتومماظؽشػمواٌعوؼـيمحقٌمؼؿؿم:
اظعرضمسؾكماىفوتماظرضوبقيمإنموجدتم.هصقؾماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيم.إدؿقػوءماظـقاحلماإلدؿرلادؼيم. 3/2اإلسزيشاد ِٓ اٌّؼشع ثغشع اإلردبس أ ٚاإلٔزبج أ ٚاإلسزخذاَ اٌخبص :
تـصماٌودةماًوصيمصؼرةم()2معـمإتػوضقيماٌعورضمواألدقاقماظدوظقيماظؼرارماظقزاريم 2005/770معودةم()1مصؼرةم(أ)مسؾكمأنماإلدؿرلادم
عـماٌعورضمؼطؾؼمبشلغفمضقاغنيموظقائحمدوظيماإلدؿرلادمواظيتمتطؾؼمسيمحوظيماإلدؿرلادمعـماًورجم.م
-1ماٌلؿـداتماٌطؾقبيمظإلدؿرلادمعـماٌعورضم:م
ؼؿؼدممصوحىماظشلنماظذيمدقػرجمظفمسـماظؾضوئعمعـماٌعرضممبؾػماإلضرارماىؿرطلم..معرصؼمبفم:م
 صوتقرةمبندؿمصوحىماظشلنمعـمصوحىماظؾضوسيم(اظعورضماألجـيب)مسيمتورؼخماٌعرضم.
 دفؾمعلؿقردؼـمسيمحوظيماإلدؿرلادمظإلوورم– مبطوضيمإحؿقوجوتمودفؾمصـوسلمسيمحوظيماإلغؿوجم– مرخصيمعفـقيمسيمحوظيم
اإلدؿكدامماًوصم.
 منقذجم()4مسيمحوظيموووزماظػوتقرةم5000م$مظإلوورموعلؿؾزعوتماإلغؿوجمصؼطم.
 بطوضيمعؿعوعؾنيمععماىؿوركم.
 منقذجم()6مظإلدؿكدامماًوصم.
 منقذجم()5مٌلؿؾزعوتماإلغؿوجموعؽقغوتفم.
-2مخطقاتماإلصراجم:م
بعدمتؼدممصوحىماظشلنمبوإلضرارماىؿرطلمعرصؼمبفماٌلؿـداتماظلوبؼيمحلىمغقعماإلصراجمظؾفـيماىؿرطقيمبندارةماٌعورضم:م
 تشؽؾمىـيمعـمايرطيمواظؿعرؼػيمظؾؽشػمواٌعوؼـيموإدؿقػوءمجفوتماظعرضمإنموجدتم،موطذظؽماظؼققدماإلدؿرلادؼيموهصقؾم
اظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيم.
 ؼؿؿماظؿكصقؿمسؾكمذفودةماٌقضقصوتماظلوبؼمورودماظؾضوسيمسؾقفوم.
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 حيررمإذنماإلصراجموؼلؾَؿمظصوحىماظشلنمأومعـدوبفم.
 ؼؿؿمصرفماظؾضوسيم.م

ى

ى
ى

 /3إػبدح اٌزظذيش
ى
 1/3عجمبً ٌٕض اٌّبدح اٌؼبششح فمشح ( ِٓ )3اإلرفبليخ "ىاظؾضوئعماٌلؿقردةمإصـراجمعمضـًمميؽــمإسـودةمتصـدؼرػومسيمرمدـوظيم
ى
واحدةمأومسدةمردوئؾموعـمأيمعؽؿىمذيرطلموأنمالتـرتؾطممبؽوتـىماىؿـركماٌكصصـيمظإلدـؿرلادمإالمإذامطـونماٌلـؿقردمتعفـدمبنسـودةم
ى
اظؿصدؼرمعـمذيركماإلدؿرلاد"م.م
م

 2/3أْ يزُ إػبدح اٌزظذيش خاللم 6مأذفرمعـمتورؼخماإلدؿرلادمشرلمأغفمجيقزمظؾلؾطوتماىؿرطقيمبوظؾؾدماٌلؿقردمأنمتؼقمم
بوظؿصدؼرمسيمحبرمعدةمالتؼؾمسـمذفرمرؾؼوًمظـقعموعدةماظعرضم.م
م

ٌٍ 3/3سٍغبد اٌدّشويخ أنمتلؿحمٌـمؼفؿفؿماألعرمبنبؼوءماظلؾعمظعرضفومأومإدؿعؿوشلومسيمعـودؾيمالحؼيم..مبشرطم:م
خضقسفومظؾؼقاغنيمواظؾقائحماحملؾقيم.إسودةماظؿصدؼرمخاللمدـيمعـمتورؼخماإلدؿرلادم.ألدؾوبمعؿػؼم سؾقفومميؽـمظؾلؾطوتماىؿرطقيمسيمغطوقمايدودماظيتمتػرضفوماظؼقاغنيمواظؾقائحماٌعؿقلمبفومسيمبؾدماإلدؿرلادمأنممتـحمصذلاتمأرقلمعـماٌـصقصمسؾقفومأسالهم.
سـدعومالميؽـمإسودةمتصدؼرماظؾضوئعماٌؿـقحيماإلصراجماٌمضًمغؿقفيمايفزمسؾقفومعـمشرلمأذكوصماظؼوغقنماًوصمصننمإظؿزاممإسودةماظؿصدؼرماٌـقهمسـفمؼقضػمرقالمصذلةمايفزم.

 4/3خغٛاد إػبدح اٌزظذيش في حبٌخ سبثمخ اإلفشاج ٌٍؼشع ٚاإلػبدح :

م

م

م
م

 ؼؿؼدم مصوحى ماظشلن ممبؾػ ماإلضرار ماىؿرطل معدون مسؾقف مإدؿ ماٌعرض ماظلوبؼ ماإلصراج مسـف مورضؿ مذفودة ماٌقضقصوت ماٌطؾقبم
تصدؼرػومعرصؼمبفماظػقاترلم–مطشػماظؿعؾؽيم.
 تشؽؾمىـيمعـمايرطيمواظؿعرؼػيمإلمتومماٌطوبؼيمسؾكمذفودةماٌقضقصوتمبعدمإحضورػومعـمضلؿماٌعؾؼوتم.
 سيمحوظيمتصدؼرمطوعؾماٌشؿقلمؼؿؿماظؿلذرلمبذظؽمسؾكمذفودةماٌقضقصوتمبعدموصقلمعومؼػقدماظؿصدؼرموتلددمذفودةماٌقضقصوتمسيم
اًزؼـيمدوؼرةموؼلددمدصذلماٌعؾؼوتمبرضؿماظؼلقؿيماظلوؼرةم.
 سي محوظي مسدم متصدؼر ماٌشؿقل مبوظؽوعؾ مؼؿؿ ماظؿلذرل مبذظؽ مسؾك مذفودة ماٌقضقصوت موؼؿؿ مهصقؾ ماظردقم ماىؿرطقي ماٌلؿقؼيم
واظغراعوتموإدؿقػوء ماظؼققد ماإلدؿرلادؼي مسـماىزءماظذيممل مؼعود متصدؼرهمعـماظؾضوئعموتعرضماظشفودةمسؾك موزارة ماظؿفورةم
إلدبوذماظالزممسيمحوظيمإدؿقػوءماظـقاحلماإلدؿرلادؼيمأواظرضوبقيم.م
م
 /4سد اٌضّبٔبد
بعدموصقلمعومؼػقدماظؿصدؼرمعـماٌقاغلماٌكؿؾػيمؼؿؿمتلقؼيمذفودةماٌقضقصوتماًوصيمبفوم.

ى
ؼؿؼدممصوحىماظشلنمخبطوبمظردماظضؿوغوتموؼمذرمسؾقفمعـمىـيماظردمبوظؿعرؼػيمبـالمعـوغعمبعـدماٌراجعـيموثؾـقتماإلدـؿقؼوقم

ى
بنغؿفوءماظغرضمعـماظضؿونم.
ى
 حيررمخطوبمإلدارةمايلوبوتمظردماظضؿونم.م
ى
/5ىاألدواقىالدولوظى(مطارضىالمنتجاتىالمصروظىبالخارجىفؽىمختلفىدولىالطالم)ى:ى
ى

ى
ًمععمأػدافماإلتػوضقيمظؿشفقعمتؾودلماآلراءمواٌعؾقعوتمسيماٌقدانماظدوظلمظؿقؼقؼمعـوصعمجقػرؼيمظؾؿفورةماظدوظقيمتؼقممذيفقرؼـيم
 1/5متوذقو
ى
عصرماظعربقيمبنضوعيماظعدؼدمعـماٌعورضماًورجقيمسيمزبؿؾػمدولماظعوملمسـمررؼؼماشلقؽيماظعوعيمظشؽقنماٌعورضمواألدـقاقماظدوظقـيم..م
ى
رؾؼوًمظؾكطقاتماظؿوظقيم:م
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 تؼقمماشلقؽيمبوإلسالنمسـماٌعرضموإدؿماظدوظيماظيتمدقؼوممسؾقفوم. تؿؼدمماظعدؼدمعـماظشرطوتماٌـؿفيمواٌصوغعمبطؾؾوتمظؾفقؽيمظإلذذلاكمسيمػذهماٌعورضموحفزماٌلوحوتماًوصيمبفؿم. تؼقمماشلقؽيمبؿفؿقعماظؾضوئعمعـمأصقوبماظشلنمسيماٌكوزنماًوصيمبفوم. ؼؿؿمتشؽقؾمىـيمإلخؿقورماٌعروضوتمعـمػقؽيماٌعورضمواألدقاقمواىؿوركمواظؿفورةمواظصـوسيمظعرضماٌعروضوتماٌصدرةمرؾؼوًمظؾؼـرارماظقزاريمرضؿم2002/406مضؾؾماظؿصدؼرمظؿقدؼدمعدىمعالئؿيماألصـوفموجقدةماظؿغؾقػماٌـودؾيمظؾعرضم.
سيمحوظيمعقاصؼيمىـيمإخؿقورماٌعروضوتمسؾكماظؿصدؼرمؼؿؿمصؿحمبقونمذيرطلمصودرمبندـؿمػقؽـيماٌعـورضمواألدـقاقماظدوظقـيمأومصـوحىماظشلنم..معرصؼمبفماآلتلم:
 oاظػقاترلماًوصيمجبؿقعمأصقوبماظشلنماٌشورطنيمسيماٌعرضم.
 oاظؼرارماظقزاريماًوصمبنضوعيماٌعرضمأومخطوبمعـماشلقؽيمؼػقدمبلغفمجوريمإدؿصدارماظؼرارماظقزاريم.
 oعقاصؼيمىـيمإخؿقورماٌعروضوتمسؾكمدػرماٌعرضمأومخطوبمعـماشلقؽيمؼػقدممبقاصؼيماظؾفـيم
 تشؽَؾماظؾفـيماىؿرطقيمعـمايرطيمواظؿعرؼػـيمإلمتـوممطشـػماٌشـؿقلموإدـؿقػوءمجفـوتماظعـرضمإنموجـدتمعــؾم(اآلثـورم–ماظدعغـيمواٌقازؼـ)م.
ؼؿؿمهرؼرمإدؿؿورةم(126مك.م)مبوٌشؿقلماٌصدرمعرصؼوًمبفومصقرمععؿؿدةمعـماظػقاترلماٌصدرةم.ؼردؾماٌشؿقلمبصقؾيمعـدوبمذيركمإديمذيركماظؿصدؼرماظـفوئلمبؾقصؾيموإذنمإصراجموصقرةمععؿؿدةمعـماظػقاترلم.2/5مإسودةماظؾضوئعماحملؾقيماظلوبؼمتصدؼرػوم:م
بعدمإغؿفوءماٌعورضمسيماألدقاقماًورجقيمؼؿؿمإسودةماظؾضوئعمإديمعقاغهماىؿفقرؼيماٌكؿؾػيموؼؿؿماإلصراجمسـفومرؾؼوًمظمتلمتؼدمماشلقؽـيم
أومصوحىماظشلنمإضرارمذيرطلمتراغزؼًمعرصؼمبفم:
 oصقاترلماألصـوفماٌعودةم+مطشقفماظؿعؾؽيم.
 oعقاصؼيماشلقؽيماظعوعيمظشؽقنماٌعورضمسؾكمدقىماظؾضوسيمعـماٌقاغهمبوظـلـؾيمظؾؿعـورضمماًوصـيمبفقؽـيماٌعـورضمصؼـطمأوم
صوحىماظشلنمسيمحوظيماظشرطوتماٌـظؿيماألخرىم.
 oإدؿؿورةم(126مك.م)م.
 oؼؿؿمغؼؾماظؾضوئعمإديمذيركماٌعورضمبـظومماظذلاغزؼًم.
تشؽّؾمىـيمعـمذيركماٌعورضم(ايرطيمواظؿعرؼػي)مظؾؽشػمواٌطوبؼيمسؾكمإدؿؿورةم(126مك.م)ماظلوبؼمهرؼرػومظؾقونمعوممتمبقعـفمسيماألدقاقماًورجقيمثؿماإلصراجمسـؿماألجزاءماظؾوضقيمواٌعودةمعـماًورجمواظلوبؼمتصدؼرػوم.م
ؼؿؿمإصدارمخطوبمظؾؿؾقعوتمبـوءمسؾكمرؾىمصوحىماظشلنمبوألجزاءماظيتممتمبقعفومسيماًورجموإدؿماظؾوئعم(دقاءمطـونماٌصــعمأوماظشـرطيماٌـؿفيمأوماٌشوركمسيماٌعرض)م..مععمعالحظيمأنماظشفودةمتؽقنمبندؿماشلقؽيماظعوعيمظشؽقنماٌعورضموظقلًمبندؿماظؾوئعم.
م
م
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الغصلىالخامسى..ى
ى
إجـــــراءاتىجمركىالبترولى

م

ى

 الذتلريماحؽومماظالئقيماظؿـػقذؼيم770مظلـيم2005مسؾلماظلؾعماظيتمؼلؿقردػومضطوعماظؾذلولمواظالزعيمظؿقؼقؼماشراضفموصؼومٌومحيددهم
وزؼرماظؾذلولم..مصقؿومسدامدقوراتماظرطقبموعوموردمسيمذلغفمغصمخوصم.م
 ؼشذلطمتؼدؼؿمبطوضيماظؼقدمبلفؾماٌلؿقردؼـمٌومؼردمبؼصدماالوورمظؾشرطوتماالخريماظيتمالمتـدرجمضؿـمذرطوتمضطوعماظؾذلولمصضالم
سؾلمتؼدؼؿمعقاصؼيماشلقؽيماٌصرؼيماظعوعيمظؾؾذلولم.
وؼؼؿصرمتؼدؼؿماٌقاصؼيمسـدمتصدؼرماٌـؿفوتماظؾذلوظقيماظؿوظقيم(مععمعالحظيمأيمتعدؼالتم)مبقتوجوزمـماظؾـزؼـمـماظـوصؿوم -موضقدم
اظـػوثوتمـمزؼقتماظؿزؼقًم–ماظؽرلودنيم–اظلقالرم–ماظدؼزلم–ماٌوزوتم(عودةم41معـمالئقيمضوغقنماإلدؿرلادمواظؿصدؼرم).
م-إنمطوصيماألصـوفماظيتمدبرجمسـمػذهماظؼوئؿيممبومصقفوماٌـؿفوتماظيتمؼدخؾمسيمإغؿوجفومػذهماٌـؿفوتموعـمضؿـفوماٌقادماظعوزظيم
وظػوئػماظعزلمدبرجمسـمإخؿصوصماشلقؽيماٌصرؼيماظعوعيمظؾؾذلولم.
طؿومؼؼؿصرمتؼدؼؿماٌقاصؼيمسـدمادؿرلادماٌـؿفوتماظؾذلوظقيماظؿوظقيمبقتوجوزمـماظؾـزؼـمـموضقدماظـػوثوتـماظلقالر–ماظدؼزل–مزؼقتماظؿزؼقًم
سدامزؼًماإلثقؾماظؿكؾقؼل()Eynthetic oilم(عؾقؼمرضؿم3معلؾلؾم3معـمالئقيمضوغقنماإلدؿرلادمواظؿصدؼرم).م
 علؿلمزؼًماظؿزؼقًمـمعلؿلمسوممؼشؿؾماظعدؼدمعـماالصـوفمعـفومزؼقتماحملرطوتمواظذلوسموزؼقتماشلقدروظقؽموزؼقتماحملقالتم
وزؼقتمغؼؾمايرطيموخالصفمسيمحوظيمورودمصـػمزؼقتماظؿزؼقًمعصققبمبشفودةمهؾقؾمععؿؿدةموصودرةمعـماظشرطيماٌـؿفيمتػقدمأغفم
صـػمزؼقتمتزؼقًمدبؾقؼقيمؼؿؿماإلسؿدادمبفوموسيمحوظيماًالفمؼؿؿماظعرضمسؾكمعصؾقيماظؽقؿقوءمظؿقدؼدمغقسقيماظزؼقتماٌلؿقردةم.
 ضلؿماألرصدةم:
 - 1إسدادمدصوترمآظقيمأومؼدوؼيمظؽؾمذرطيمتؿضؿـماظؾقوغوتماآلتقيم:م
تاةيخذذ
الرتاكيذ

إسمذ
الباخرةذ

ذ

ذ

الواةدذ

تاةيخذذ
إنتهاءذ
التفريغذ

ذ

التاةيخذ

ذ

املنصرفذ

الصنػذ

ذ

ةبمذللبذ
التخزي ذ

الكموةذ

ذ

التاةيخذ

الصنػذ

ذ

ذ

الكموةذ

ذ

ذ

ذ

متايظاتذ
ةبمذ
الحهادةذ

ةبمذذ
القدومةذ

ذ

ذ

التاةيخذ

ذ

 - 2تقصرل ماٌعؾقعوت مسـ ماظشرطوت مواٌلؿقدسوت ماظؿوبعي مشلو مواظضؿوغوت ماٌؼدعي موعراجعي ماظضؿوغوت مسؾل ماألرصدة مبصػيم
دورؼيم.
 - 3إخطورمذيركماظؾذلولمبصػيمدورؼيمحبرطيماظقاردمواٌـصرفمظؽؾمذرطيم.م
 - 4ؼؿقديمضلؿماألرصدةمترصقدماألصـوفمواظؽؿقوتماظقاردهمأعوممطؾمذرطيم.
 /1اإلخشاءاد اٌدّشويخ
 1/1إجراءات الوارد
ى
تؼقممادارةماٌـوصلؿقمبؿؼدؼؿماٌـوصلؿقمظقارداتماظؾذلولماًومموعشؿؼوتفموعـؿفوتفماظيتممتمدبزؼـفومبوٌلؿقدسوتماظعوعيمواًوصيم
1/1/1م
ى
اظلمذيركماظؾذلولم.م
ى
ى
تؼقمماظشرطيمممـؾيمػقؽيماظؾذلولمبؿؼدؼؿمصقرةمعـمسؼدماظؿقزؼعماظقاردمإظقفومعـمػقؽيماظؾذلولمبؿقزؼعمريقظيماظـوضالتمسؾكم

اظشرطوتمإديمضلؿماألرصدةمجبؿركماظؾذلولم.
 تؾؿزمماظشرطوتماظيتمظقسمشلومإؼداسوتمذيرطقيمبؿؼدؼؿمإضرارمذيرطلمسـموارداتفوموددادماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمضؾؾم
اظلقىم.
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 أعوماظشرطوتماظيتمشلومإؼداسوتمذيرطقيمتؾؿزممبؿؼدؼؿمرؾؾوتمدبزؼـمضؾؾماظلقىموتؿؿماحملودؾيمسؾكماظقاردماظػعؾلموؼؿؿم
تلقؼيمرؾؾوتماظؿكزؼـمسيمغفوؼيماظؿكزؼـم،موؼؽقنماإلؼداعمعلؽقلمسـمحوالتماظعفزمواظزؼودةم.
/1م2/1متؼقممادارةمحرطيماظؾذلولمبوسدادمطشقفمبفذهماظقارداتمرؾؼوًمحملوضرماظؼقوسماظػعؾقيماٌعدهممبعرصيمىونماظؼقوسمواٌؿؿـؾمصقفوم
ذيركماظؾذلولمواردوشلومبصػيمدورؼيماظلمذيركماظؾذلولم.
3/1/1مؼؼقمماصقوبماظشلنماومعـمؼـقؾفؿمبوظؿؼدممىؿركماظؾذلولمبطؾؾوتمدبزؼـمدقاءمطونماظقاردمزؼًمخومماومعـؿفوتفماومعشؿؼوتفم
4/1/1م تؼقممادارةماالرصدةمجبؿركماظؾذلولمبؿلفقؾمبقوغوتمػذهماظقارداتمسيمايودىماآلظلماومدصوترمععدهمظذظؽموتشؿؾمػذهماظؾقوغوتم
اظـقعمواظؽؿقيموادؿماظشرطيماظقاردمشلوم...ماخل
 5/1/1م ؼؼقم ماصقوبماظشلن مسـدماظرشؾيمسيماالصراج مسـمواردات ماظؾذلولموعـؿفوتفمبودراج مبقوغوتماالضرارماىؿرطلمبويودى ماآلظلم
وتؼدؼؿمعؾػماالضرارمىؿركماظؾذلولمالدبوذماالجراءاتماىؿرطقيماٌؼررةمدقاءمطونماالصراجمبـظومماظقاردماظـفوئلماومبلحدماظـظؿم
اىؿرطقيماًوصيم.
 6/1/1مؼؼقممذيركماظؾذلولمبومتومماالجراءاتماىؿرطقيمسؾلماالضراراتماٌؼدعيمبوالجراءاتماٌؿؾعيمحلىمغظومماالصراجم،موتؼقممادارةم
االرصدةمخبصؿماظؽؿقوتماٌـصرصيمعـماظرصقدم.
7/1/1م تؿؿمعطوبؼيمذفرؼيمبنيماالرصدةمبودارةماالرصدةموطشقفمايرطيماٌردؾيمعـماظشرطوتموسيمحوظيموجقدمزبوظػيمتؿكذماإلجراءاتم
اظؼوغقغقيم.
*ممتؽقنماالضراراتمبودؿماشلقؽيمسـماظقارداتماظيتمتردمبوزلفومسيماٌـوصلؿقموالمعوغعمعـماضوصيمطؾؿيم(ميلوبمذرطيم...م)م
بوالضرارمم
*مم سيمحوظيمرشؾيماظشرطوتماظؿوبعيمظؾفقؽيماإلصراجمسـموارداتمبلزلفومجيىمإجراءماظؿعدؼؾماظالزممرؾؼوًمظؽشػمإسودةماظؿقزؼعم
اٌعؿؿد معـ مػقؽي ماظؾذلول مضؾؾ ماظؼقد مبدصذل م 46مك.م م ،مأعو ماظقاردات ماظيت مترد مبوٌـوصلؿق مبلزلوء مػذه ماظشرطوت متؼدم معؾوذرةم
ظؾفؿوركماإلضراراتمبلدؿمػذهماظشرطوتمععمتؼدؼؿماٌقاصؼوتماٌطؾقبيم.
*ممسيمحوظيمتؼدؼؿماظػقاترلماظـفوئقيمتؿؿ ماالجراءاتماىؿرطقيماٌعؿودةمبـظومماظقاردماظـفوئكم،موسيمحوظي مسدممتؼدؼؿماظػقاترلم
اظـفوئقيمبلؾىمسدممهدؼدماظلعرماظـفوئلمؼؿؿماإلصراجمبـظوم ماالعوغوتمواالصراجمسيمحدودماظضؿوغوتماٌؼدعيماٌؼؾقظفمذيرطقوًمسـم
اظضرائى مواظردقم ماٌلؿقؼي معع معراسوة مادؿقػوء معقاصؼي مجفوت ماظعرض ماظرضوبقي مواالعـقي مان موجدت مـ موإدؿقػوء ماظـقاحلم
اإلدؿرلادؼيمضؾؾماالصراجمسيمذيقعمايوالتم.
*ممتؼقمماشلقؽيمخاللماظشفرماظؿوظلمظالصراجمظؿلقؼيماالعوغوتمسـماظشفرماظلوبؼمحقٌمتلددمماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمبصػيم
ضطعقيمرؾؼوًمظؾػقاترلماٌؼدعيماومعؿقدطماالدعورماٌعؿؿدمعـماشلقؽيمواٌؼرممبلؽقظقيماشلقؽيمسـماغفماظلعرماٌدصقعمصعالًماوماٌلؿقؼم
دصعفم.
*ممخيطرمذيركماظؾذلولمادارة معراجعيمتلقؼوتماظـظؿماًوصيمواظؾذلول ماوماٌراجعيماظالحؼيممبؿقدطوتماالدعورماٌؼدعيمعـم
اشلقؽيمذفرؼوًم.
/1

إجراءات ال ادر

ؼؿالحظمانمتصدؼرماالصـوفماٌلؿقردةمواظيتمملمؼلددمسـفوماظضرائىمواظردقممواٌقدسفمبوٌلؿقدسوتماًوصيمبفقؽيماظؾذلولماومذرطوتفوم
تؿؿماالجراءاتماىؿرطقيمسؾقفومبـظومماظذلاغزؼًم.م
أعومزؼًماظؾذلولماًومموعـؿفوتفماومعشؿؼوتفماٌصريماوماٌصـعممبصرمتؿؿماالجراءاتماىؿرطقيمسؾقفمبـظومماظؿصدؼرمحقٌمتؿؼدمماشلقؽيم
اوماظشرطيمصوحؾيماظشلنمبوضرارمصودرماظلمذيركماظصودرمحقٌمتؿؿماالجراءاتماىؿرطقيمبـظومماظصودرمواٌقضحمبوظالئقيموؼؿؿماظؿقؾقؾم
مب سوعؾماشلقؽيم اظعوعيمظؾرضوبيمسؾلماظصودراتمواظقارداتمععماالدؿعوغفممبعوعؾماظؽقؿقوءموععوعؾمػقؽيماٌقاصػوتمواىقدهمسيمحوظفمسدمم
تقاصرماالعؽوغقوتمداخؾمععوعؾماشلقؽفماظعوعفمظؾرضوبيمسؾلماظصودراتمواظقارداتمظؾعضماالخؿؾوراتمأعوماألصـوفماظلوبؼمورودػومبـظومم
اظلؿوحماٌمضًمتؿؿمإجراءاتفومبوظقحداتماظػرسقيمظؾلؿوحماٌمضًموخيصؿمعـمارصدةماظشرطيماوماشلقؽيمبلفالتمادارةماالرصدةمجبؿركم
اظؾذلولم.م
م
م
م
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م
م
م

 /2اٌّسزٛداػذ اٌخبطخ

ى
تؽقنماٌلؿقدسوتماًوصيمهًماالذرافماىؿرطلمىؿركماظؾذلولمبؿقاجدمارؼؿمذيرطقيمخاللمعقاسقدماظعؿؾمبوظشرطوتم.
1/
ى
 /ؼؿقظلمعـدوبنيماىؿركمبوٌلؿقدسوتماآلتلم:
ى
مأ -اظؿقاجدمبوٌلؿقدسوتمخاللمعقاسقدماظعؿؾمبوظشرطوتم.
ى
مب  -اظؿقضقعمسؾلمطشقفمايرطيمظؾقاردمواٌـصرفمعـماظشرطوتمواظيتمتؼدعفوماظشرطوتمظؾفؿوركم.

مج -اجراءماىردماظدوريمواٌػوجلءمحلىماظؿعؾقؿوتماٌذاسيمسيمػذاماًصقصمشلذهماٌلؿقدسوتمواسدادمتؼورؼرمبوىردمتؼدممىؿركم
اظؾذلولم.
مد -االذرافمسؾلماظقاردمواظصودرمعـماٌلؿقدعمواظؿلطدمعـمانمسؿؾقوتماظقاردمواٌـصرفممتًمبوجراءاتمذيرطقيم.
 3/ؼراسلمأحؽوممضوغقنماىؿوركمخبصقصماظعؿؾقوتماٌلؿقحمبفومسيماٌلؿقدسوتماظعوعيمواًوصيموتداولماظلؾعمبنيمػذهماٌلؿقدسوتم.
وجيىمانمؼؿؿمربطمػذهماٌلؿقدسوتمبويودىماآلظلمٌصؾقيماىؿوركمبـفوؼيمررصقيمميؽـمسـمررؼؼفومادراجمبقوغوتماالضرارماىؿرطلم
واردولمطشقفمايرطيمظؾقاردمواٌـصرفمواسدادمتؼورؼرمبوالرصدةمواىردموػؽذام.م
م
م
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م
م
م

الغصلىالدادسى

م
م
م
م
م
م

إجـــــراءاتىجمركىطرودىالبرودى

ى

 /1تعاريف
1/1ذاإلردوظقوتماظدلؼدؼيم:مم
اظردوئ ؾماظدلؼدؼيمأوماظطرودماظدلؼدؼيمحلىمتعرؼػمأحؽومماالهودماظدلؼديماظدوظلموجيىماظؿكؾقصمسؾقفومبلدرعموضًمممؽـموهددم
اىؿورك ماالردوظقوت ماظدلؼدؼي ماظيت مؼـؾغل مسؾلمػقؽي ماظدلؼد متؼدميفو مظغوؼوت ماظرضوبي ماىؿرطقيمواظؽقػقيمواإلجراءات ماظيت موريم
سؾقفوممم
2/1ماظطرودماظدلؼدؼيم(اظؾضوئعماظيتمتـؼؾمبندؿمعردؾمإظقفمربددموالؼزؼدموزغفومسـم50مطفؿ):م
أمـماظطرودماظدلؼدؼيماظعودؼيم.
 رردمبرؼديمحيؿقيمسؾلمأعؿعيمذكصقيم.
 ررودمبرؼدؼيمسودؼيمهؿقيمسؾلم:
 oدؾعمودقطيم.
 oضطعمشقورماآلالتمواٌعداتمواألجفزةم.
 oاظعقـوتم.
 oاظـؿوذجماظصـوسقيممبومسيمذظؽممنوذجماٌالبسماىوػزةم.
بشرطمماالمتزؼدمضقؿيماظطردمدونمتؽؾػيماظـؼؾمسـمأظػلمدوالر.
بمـمررودماظدلؼدماظلرؼعموهؿقيمسؾلمدؾعمزبؿؾػيممبشرطماالمتزؼدمضقؿيماظطردمدونمتؽؾػيماظـؼؾمسـمأظػلمدوالرم.م
3/1ماظـؿوذجماظدلؼدؼيم:حلؾؿومسرصؿفوماحؽومماالهودماظدلؼديماظدوظلمم
 CP72م(ؼرصؼمبفمأيمعلؿـدمتؿطؾؾفماٌعوعؾيماىؿرطقي)م
ممممممحوصظيماإلردولممممممممCP71
مماالضرارماىؿرطلماظدلؼديمممممممممممCN 23/22م(عقضحمبفمربؿقؼوتماظطرودمبوظؿػصقؾ)م
 /المعام الس َرادَ لطرود البرَد طب ا ا ل ئح الس َرادَ  777لسن  775و عدَ ها :

( اٌودةماًوعلي)مغصًمسؾلمالمتلريمأحؽوممػذهماظالئقيمسؾلماظطرودماظدلؼدؼيماظيتمؼرصضمأصقوبفومادؿالعفوموؼؿؿمإسودتفومإظلم
اٌردؾمعـفم.م
( اٌودةم)13مغصًمسؾكماإلصراجماٌؾوذرمعـماىؿوركمبعدمددادماٌصورؼػماإلدارؼيمسـم:
مأ -ررودماظدلؼدماظلرؼعمؼشذلطمأالمتزؼدمضقؿيماظطردمدونمتؽؾػيماظـؼؾمسؾلمأظػلمدوالرم.
مب -اظطرودماظدلؼدؼيماظيتمهؿقيمسؾلمدؾعمودقطيمأومضطعمشقورماآلالتمواٌعداتمواألجفزةمأوماظعقـوتمأوماظـؿوذجماظصـوسقيم
بشرطمأالمتزؼدمضقؿيماظطردمدونمتؽؾػيماظـؼؾمسؾلمأظػلمدوالرم.م
 م(اٌودةم)22متـصمسؾلماألصراجماٌؾوذرمسـماظلؾعمواألعؿعيماظيتمشلومصػيماألدؿعؿولماظشكصلماظقاردةمبوظطرودماظدلؼدؼيم،موؼلؿحم
بفذهماظلؾعمأوماألعؿعيموظقمطوغًمعلؿعؿؾيمعوسداماظدراجوتماظؾكورؼيمثـوئقيماألذقاطمخبالفمعوؼردمبردؿماٌرضكمواٌعوضنيم.م

 /3إجراءات الوارد :
1/3م ؼراسلمأنمتلؾقؿماظطرودماظدلؼدؼيمإظلمػقؽيماظدلؼدمظـؼؾفومعـماظدوائرماىؿرطقيمإظلمذيوركماظدلؼدمأنمؼؽقنمهًماٌالحظيماىؿرطقيم
مم
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م2/3مؼؼقمماٌكؿصقنمبوظدلؼدمبػرزماالردوظقوتماظدلؼدؼفمؼقعقوًمهًماٌالحظيماىؿرطقيموتصـقػفوموضقدػومبويودىماآلظلمأومبوظدصوترمهًم
اذرافماىؿوركم.م
 1/2/3مؼؿعنيمضؾؾماظؾدءمسيماإلجراءاتماىؿرطقيمسؾكماظطرودماظدلؼدؼيمسرضفومسؾكمأجفزةماظؽشػمبوألذعيم X-RAYموذظؽمدقاءطيمسيم
حوظيماظطرودماظقاردةمأوماظصودرةم.م
 3/3ممتؼقمماظؾفـيماىؿرطقيم(معلعقرمايرطيموعلعقرمورئقسمضلؿماظؿعرؼػيم)موسيمحضقرمعـدوبمػقؽيماظدلؼدمصقرمتؼدؼؿماشلقؽيمبقوغوتم
ػذهماظطرودممبعوؼـيماظطرودمواثؾوتمايوظيماظظوػرؼيمظؾطرودمضؾؾمصؿقفومواؼضوًم:
 هدؼدمجفوتماظعرضماظرضوبقيمواالعـقيمانموجدتم.
 هرؼرمربضرماثؾوتمحوظيمسيمحوظيموجقدمأيمسفزماومزؼودةماوماخؿالفمسيمعشؿقلماظطرودمسـمعومػقمعقضحمبوالضرارماظدلؼديمأوم
اٌلؿـداتماٌرصؼيمبوظطرودم.
 اثؾوتماٌعوؼـيموهدؼدماظؾـدمواظؼقؿيمواظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمسؾلماظـؿوذجماظدلؼدؼفم.
مع م حظ :

مأ .انمتؿؿماالجراءاتماىؿرطقيمعـمععوؼـيموهدؼدماظؾـدمواظؼقؿيموضقؿيماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيممبقجىماالضرارماىؿرطلم
22/23مC Nم والمجيقزمتؼدؼؿماضراراتمذيرطقيمسؾلممنقذجماظؾضوئعمسـماظطرودماظدلؼدؼيماالسيمايوالتماٌـصقصمسؾقفوم،مطؿومالم
جيقزمادؿدسوءماصقوبماظطرودماظدلؼدؼيمٌـوضشيماظؼقؿيموؼؿؿماظؿؼققؿمرؾؼوًمالتػوضقيمتـػقذمأحؽومماٌودةماظلوبعيماًوصيمبوظؼقؿيم
ظألشراضماىؿرطقيماظصودرةمسـمعـظؿيماظؿفورةماظعوٌقيموسيمحوظيماظؿظؾؿمتؿؾعماإلجراءاتماًوصيمبذظؽم.م
مب .تؿؿ ماالجراءات ماىؿرطقي م هً مطوصي ماظـظؿ م ماىؿرطقي مجبؿورك مررود ماظدلؼد مظلرسي ماالصراج م مسـ مػذه ماظطرود مطؿو مؼلؿحم
بودؿرلادماظطرودماظدلؼدؼيمهًمطوصيماظـظؿماىؿرطقيموىؿوركمررودماظدلؼدماالدؿعوغيممبلعقريماظؿعرؼػيماٌؿكصصنيمسيمحوالتم
اظضرورةم.م
مج .تؽقنمعصؾقيماظدلؼدمعلؽقظيمسـمدالعيمعشؿقلماظطرودماظيتمتلؾّؿمشلوموصؼمعومؼـؾًمعـمتػوصقؾمسيمربضرماىردمأوماإلدؿؿورةم
حلىماألحقالموالجيقزموؿقعماظطرودمسيممنقذجمأومبقونمذيرطلمواحدمظذاتماٌؿعوعؾم.م
مد .تؾؿزممعصؾقيماظدلؼدمبؿؼدؼؿماإلردوظقوتماظدلؼدؼيمٌصؾقيماىؿوركمبوٌلؿـداتماظقاردةمععفومخوصيماظػقاترلموالجيقزمشلومغزعم
أيمعلؿـدمأومصؿحماظطرودمإالمسيمحضقرماىؿوركم.
 4/3مبعد ماالغؿفوءمعـماالجراءاتماىؿرطقيم(ماٌعوؼـي مواظؿـؿنيم)موضقوممػقؽي ماظدلؼد مبودؿقػوءمعقاصؼيماىفوتماظرضوبقيمواالعـقيم(مانم
وجدت)مؼؼقممعدؼرماظؿعرؼػيمبوظؿقضقعمسؾلماظـؿقذجماظدلؼديموؼؽقنمذظؽممبـوبيماالصراجماىؿرطلمسـمػذهماظطرودم.
/3م 5متردؾمػقؽيماظدلؼدمظؾفؿركمطشػمتػرؼغمأوماظـؿقذجم( 15مررود) مبوظطرودماظيتممتماالصراجمسـفومعرصؼوًمبفممنقذجماالضرارمحقٌمؼؼقمم
اىؿركمبؼقدػومسيمدصذلماومبويودىماآلظلمبؾقوغوتماظطرودمواظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيموارضومماظـؿقذجم(15مررود)موإردوظفمعرصؼومبفم
اظـؿوذجماظدلؼدؼيماظلمادارةمحػظماٌلؿـداتم.
6/3ممتؼقممػقؽيماظدلؼدمبؿقرؼدماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيماظلماىؿركمرؾؼوًمظألتػوقماٌدلممبنيماىؿوركموػقؽيماظدلؼدم.
7/3متؼقممحلوبوتمذيركمررودماظدلؼدمبؿؼػقؾمضققداتمررودماظدلؼدمسيماالدراجماآلظلماومدصذلمضقدماظطرودماظدلؼدؼفمبرضؿماظؼلقؿيم
 8/3مسيمحوظيمتظؾؿ م صوحىماظشلنمعـماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيموسيمحوظيموجقدماظطرودممبؽوتىماظدلؼدماظػرسقيمؼؼدم مىؿركمررودماظدلؼدم
اٌكؿصمتظؾؿمعرصؼوًمبفماٌلؿـداتماٌمؼدةمحقٌمؼمذرمعدؼرماىؿركمبودؿدسوءماظطردماظلماٌرطزماظرئقللموتشؽؾمىـيمالسودةماظـظرموسيم
حوظيمدبػقضماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمدبطرمػقؽيماظدلؼدمبوظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمبعدمتعدؼؾفوم،موسيمحوظيمسدممتعدؼؾمسيم
اظضرائىمواظردقممؼقضحمظصوحىماظشلنمضرارماظؾفـيمتػصقالً.مم
م
م
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9/3مالحالت ال ٍ َحرر عنها إقرارات جمركَ بدل من النماذج البرَدَ :

 .1اظطرودماظدلؼدؼيماظيتمؼػرجمسـفومبـظوممذيرطلمخوصمعـؾماظذلاغزؼًمواإلسػوءاتمواإلصراجماٌمضًم.
 .2االدؿرلادمظالوورمسيمايوالتماآلتقيم:
 ررودماظدلؼدماظلرؼعماظيتموووزمضقؿيماظطردم$2000م(ماظػلمدوالرم)مخبالفمتؽؾػيماظـؼؾم.م
 ررودماظدلؼدماظعوديمواظيتمدبرجمسـمطقغفومظالدؿكدامماظشكصلماوماًوصماوماظيتمالمتؿقاصرمصقفومصػيماظلؾعماظقدقطيم
وضطعمشقورماالالتمواٌعداتمواالجفزةماوماظعقـوتماوماظـؿوذجماظصـوسقيم.
م حوظ :مسيمحوظيمورودماظطرودماظدلؼدؼيمبدونماظـؿقذجماظدلؼديمحيررمػذاماظـؿقذجممبعرصيمذيركمررودماظدلؼدم.
10/3مالمتعرضمايوالتماآلتقيمسـدمورودػومسؾكماىؿورك :م
مأ .بطوضوتموخطوبوتمتؿضؿـمردوئؾمذكصقيمصؼطم.
مب .غشراتمظؾؿؽػقصنيم.
مج .أوراقمعطؾقسيمشرلمخوضعيمظؾضرائىمواظردقمماىؿرطقيم.
 /إجراءات ال ادر :
1/4مإحؽوممسوعيم:
تعرضماالردوظقوتماظدلؼدؼيماظصودرةمسؾلماىؿوركمسيمايوالتماآلتقيم:م
مأ .اذامطوغًمهؿقيمسؾلمبضوئعمؼؾزممايصقلمسؾلمأيمعقاصؼوتمظؿصدؼرػوم
مب .اذامطوغًمهؿقيمسؾلمبضوئعمدبضعمظؼققدمأومحظرمتصدؼرماومتؿطؾىمردقعوًمأومضرائىمسـدماظؿصدؼرم.
مج .اذامطوغًمهؿقيمسؾلمطؿقوتموورؼيم.
ػـ.ماظطرودماظيتمدبضعمظؾػقصمسؾلمأدوسماالغؿؼوءماظعشقائلم.
2/4مؼلؿحمبؿصدؼرماظؾضوئعمسيماردوظقوتمبرؼدؼيمهًمأيمغظوممذيرطلم(مغفوئلمـمعمضًمـماسودةمتصدؼرم)م.م
3/4محقـؿومتؽقنماٌعؾقعوتماٌدوغفمسيماظـؿوذجماظدلؼدؼيم22مCN 23،مواظقثوئؼماٌرصؼيمبفومطوصقيمظألشراضماىؿرطقيمجيىمضؾقلمػذهم
اظـؿوذجمطؿصرؼحمذيرطلمبودؿــوءمايوالتماٌقضقيمسوظقفم.
4/4مإجراءاتمررودماظصودرم:م
1/4/4ؼؿؼدم ماظرادؾ ماظل ماىؿرك موحيرر ماظـؿقذج ماظدلؼدي م(عـ مأصؾ موصقرتني) مـ مأو مذفودة مذيرطقي م(منقذج مصودر) مظؾؽؿقوتم
اظؿفورؼيم.م
 2/4/4م ؼؿؿمضقدماظطرودماظصودرةماظقؽذلوغقوًمبدصذلمععمترضقؿفومبرضؿمعلؾلؾموتقضقحمرضؿماظـؿقذجماظدلؼديموربؿقيماظطردموبقوغوتم
اظرادؾمواٌردؾماظقفم...ماخلم.
3/4/4ؼؼقممعقزػماىؿركماٌكؿصممبراجعيمعشؿقلماظطردموامتومماجراءاتماظؿصدؼرموادؿقػوءمعقاصؼيماىفوتماظرضوبقيمواالعـقيمـمانموجدتمـموهصقؾم
أيمعلؿقؼوتمأومردقممضدمتؽقنمعلؿقؼيمسـدماظؿصدؼرمـمانموجدتم.
4/4/4ؼؿؿمهرؼزماظطرودموشؾؼفوممبعرصيمعلعقرماىؿركمسيموجقدمعـدوبمػقؽيماظدلؼدموؼلؾؿمٌـدوبمػقؽيماظدلؼدمبوظطرؼؼيماٌؼؾقظيم
ذيرطقوًم،مواظيتمتؿـودىمععمتغؾقػماظطرودم.
5/4/4م ؼراسلمامتومماالجراءاتماىؿرطقيمبشفودةمصودرمسـماظؽؿقوتماظؿفورؼيماٌصدرةموهرؼرمادؿؿورةم126ك.ممظؾطرودماٌصدرةمبـظومم
اظؿصدؼرماٌمضًم(ماصالحمواسودةمـمسرضمبوًورجم.ماخلم)
6/4/4اسودةماظطردمٌصدره :سـدمرشؾيماظرادؾم اسودةماظطردماٌصدرمسـدمسدمماالدؿداللمسؾلمسـقانماٌردؾماظقفماومسيمحوظيمرصضفماالدؿالممانم
ؼقضحمذظؽمسؾلماظـؿقذجماظدلؼديموسيمػذهمايوظيمؼؿؿمعراجعيمعشؿقلماظطرودمسؾلماٌلؿـداتموؼغؾؼممبعرصيماىؿركموؼلؾؿمشلقؽيم
اظدلؼدمإلسودةمتصدؼرهمسؾكمأنمؼؿؿمردماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمسؾقفومواظلوبؼمهصقؾفوموصؼوًمظؾـظومماٌؿؾعم.م
سـدمسقدة ماظطرودماظلوبؼ متصدؼرػومؼؿؿمععوؼـي ماظطردممبعرصيمعلعقرماىؿركموسيموجقدمعـدوبمػقؽي ماظدلؼدموتؿؿماٌطوبؼيمععم
االصـوفماظلوبؼمتصدؼرػوموسيمحوظيماٌطوبؼيمؼمذرمعـماظؾفـيماىؿرطقيمبوٌقاصؼيمسؾلمتلؾقؿفومألصقوبفومداخؾماظؾالدموؼؼقدماظطردم
سيمدفؾماظطرودماٌعودةم.م
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م

 /5جزئ الطرود :
سيمحوظيموزئيماظطرودمأليمدؾىمأومرصضمبعضماألصـوفمرضوبقوًمعـؾمأنمهددمجفيمععقـيماظلؿوحمبؽؿقوتمععقـيمظؾطردماظدلؼديمأوم
رصضمبعضماألصـوفمرضوبقوًمأومادؿرلادؼوًمصلنمصوحىماظشلنمزبرلمبنيم:م
 إسودةماظطردمبوظؽوعؾم.م
 األصراجمسـماٌلؿقحمبفموإسودةمتصدؼرماظؾوضلمأواظؿـوزلمسـفمظؾفؿوركم.
 /6المهمــ :
اظطرودماظيتمملمؼؿلؾؿفوماصقوبفوموملمتعودماظلمعصدرػومتؼقدمعفؿؾمبعدمثالثيمذفقرم،.موؼراسلماثـوءمبؼوءماظؾضوئعمبوٌكوزنماظدلؼدؼيم
اخطورماصقوبماظشلنمثالثيمعراتمبوخطورمبعؾؿماظقصقلمسؾلمأنمؼقضحمبوالخطورماظـوظٌمعقسدمضقدػومعفؿؾم.م
بعدمعرورماظـالثيمذفقرمتعودماظطرودماظلمصوظيماىؿركمظؽشػفوموادبوذماجراءاتماٌفؿؾم.
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الغصلىالدابعى

إجـــــراءاتىجمركىالدخانى

ى

ى

 1/1انرخسيٍ مبخازٌ داخم انذوائر اجلًركيح

 ؼؿؼدممصوحىماظشلنممأوماظؿقطقؾماٌالحلمبطؾىمغؼؾمظؼلؿمايرطيمجبؿركماظدخونمعرصؼومبفم(أذنماظؿلؾقؿماٌالحلمـمصقرةمعـم
اٌـوصلؿق)محقٌمؼؿؿمغؼؾماظردوظيمإديماٌكوزنم.مم
 ؼؼقممعلعقرمايرطيماٌكؿصمهًمإذرافممضلؿمايرطيموسيمحضقرمعـدوبماظؿقطقؾماٌالحلمموأعنيماٌكزنمبوٌلؿقدسوتمبقزنم
اظطرودمبوظؽوعؾممم
 ؼؿؿموزنماظطرودممبقجىماٌقزانماإلظؽذلوغلموؼقضعمادؿقؽرمبوظؾقوغوتماآلتقيم(معلؾلؾمـممصػيمماظطرودمـممغقعماظدخونمـمماظقزنم
اظػعؾلمم)مم وصكمحوظفمسدمموجقدماٌقزانماإلظؽذلوغلممؼؿؿمترضقؿماظطرودمبوظؽوعؾمبلرضوممعلؾلؾيمتؾدأمبؾداؼيمطؾمسوممحبقٌممتقزم
األرضوممبلخرمرضؿقـــــممعـماظلـيمصؿـالمعلؾلالتمسومم 2009متؽقنمطوألتلم 09/1م،م 09/2موػؽذاموتقضحماألرضوممسؾكماظطرودم
بوظقدقؾيماٌؿوحيموؼػضؾمادؿكدامماظؾورمطقدمأوموضعمادؿقؽرزمسؾكماظطرودمبوألرضومممواظؾقوغوتممومتدرجمسيمجدولمبوظشؽــــــؾم
اظؿوظلم:م
إدؿماٌلؿقردممممممممرضؿماظؾقظقصيممممممممممرضؿماظطرؼؼم
اظؾوخرةممممممممممممممغقعماظدخونمممممممممممتورؼخماظقرودم
اٌـشلممممممممممممممممصػيماظطرودم(مطرتقغيم–مبوظيممماخل)م
اظــــــــــــــــــــــــــــقارد
علؾلؾماظطرود

اظقزنماظػعؾل

اظقزنمبوٌـوصلؿق

ممممعــــــدوبماظؿقطقــؾمممممممم
مممأعقــــــماٌكــــزنمممممممممممممممم
ممممممم
(ممممممممممممممممممممممممممممم)مممممممممممممممممممممممممممممممممممم(مممممممممممممممممممممممممممم)ممممممممممممممممممم
مممممممممم
علعــــــــقرماىؿركم
مممممممممممم
ممم
ممممم(ممممممممممممممممممممممممممممم)ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ
ممممممممم
 اظردوئؾمطـرلةماظعددمجيقزمٌدؼرماىؿركمصكمحوظيموجقدمبقونمسؾقةمتؼؾؾيماىؿوركموظصعقبيموزنماىؿقعمانمؼؿؿماظقزنم
بوىشين مظـ م 10م %م عـ مسدد ماظطرود موتعؿدل مضقائؿ ماظعؾقة مبدؼؾي مظؽشقف ماظقزن ماٌـقة مسـفو موصك محوظي ماالخؿالف م مؼؿؿ موزنم
اىؿقعم.
 صكمحوظيمسدمموجقدمعقازؼـماظؽذلوغقي،مؼؿؿماظقزنمؼدوؼوم ،موؼدونمصكماظـؿقذجماٌعدمظذظؽم(م 27مك.مم)متؽقنمبدؼؾيمظؽشقفم
اظقزنماالظقيم.
 وؼؿؿمرؾوسيمزيسمغلخمعـمايودىماآلظلمأو ماظؽشقفماظقدوؼي م م(اإلدؿؿورةم 27مك.م)مبؾقوغوتماظؾقظقصيم،تلؾؿمغلكي مٌـدوبم
اظؿقطقؾموغلكيمالعنيماٌكزنموغلكيمظؼلؿمايرطيمموغلكيمظؼلؿماألرصدةموغلكيمترصؼمبطؾىماظـؼؾموأذنماظؿلؾقؿموهػظمبؼلؿم
اٌـوصلؿقمجبؿركماظدخونمينيمإرصوضفومبوظشفودةماظؽؾقيموؼراسكمأنمؼقضعمسؾكمػذهماظـلخمأعنيماٌكزنموعـدوبماظؿقطقؾموعلعقرم
اىؿركم،وتلؾؿمصقرةمضقئقيمظصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفموؼؽقنمضلؿمحرطيماىؿركمعلؽقالًمسـمذظؽ
 ؼؼقمماٌـوصلؿقمبنجراءماظؿلقؼيماظالزعيموإدبوذماظالزممسبقماظعفزمأوماظزؼودةمرؾؼوًمظؼوغقنماىؿوركموالئقؿفماظؿـػقذؼيم.م
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 2/1انرخسيٍ تاإليذاعاخ اخلارجيح

مأ  -ؼؿؼدممصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفمظؼلؿمحرطيماظدخونمبطؾىمدبزؼـمبوالؼداسوتماًورجقيموؼؿــــــــــــؿماظـؼـــؾممبقجىم
رؾىماظؿكزؼـمإديماالؼداسوتماًورجقيمداخؾماٌدؼـيم.
م م أعومصقؿومؼؿعؾؼمبـؼؾماظردوئؾمإديمإؼداسوتمدبضعمظإلذرافماٌؽوغلمىؿوركمأخرىمصقؿؿماظـؼؾمبعدمهرؼرمذفودةمتراغزؼًم
ورؾىمإردولمإديمعؼرماٌلؿقدعماًوصموتعدماظؼقؿيماٌؼرمسـفومألشراضماظذلاغزؼًمصؼطم.مم
مب  -تؼقممىـيماظؿـؿنيمبؿؼدؼرماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمبصػيمعؾدئقيمسؾكمأدوسموزنماٌـوصلـؿقموذظؽمظغرضمتؼدؼرمضؿوغوتم
اظـؼؾمإديمػذهماالؼداسوتماًورجقيم.م
مج  -تـؼؾ مإدي ماالؼداسوت ماًورجقي مبعد ماٌعوؼـي مواظعرض مسؾك مجفوز م X RAYمسي محوظي ماظضرورة موتؼدؼؿمضؿوغوت م ماظـؼـــؾم
اظالزعيم.
تؿؿ مإجراءات ماظقزن مواظذلضقؿ مواإلدراج مبويودى ماآلظل مصقر موصقل ماظؾضوسي مإدي ماالؼداسوت ماًورجقي موإخطور مذيرك ماظدخونم
إلضوصؿفومإديمرصقدماظشرطيمبؼلؿماألرصدةممممممم
 /2اإلجراءاخ تقطى األرصذج

عـمواضعماظـظومماآلظلمأوماظؽشػماٌردؾمعـمايودىماآلظلماومادؿؿورةم 27مك.مم م(اظقزنماظقدوىم)مؼؿــــــــؿمإدراجمبقوغوتمطؾمبقظقصي م
سؾكمذؽؾمجدولمبوظؾقوغوتماظؿوظقيمبندارةماألرصدةمم:مـم
مرضؿماظؾقظقصيمم مماظطرؼؼم ممممممماظصـػمممممم اٌـشلم
ادؿمصوحىماظشلنممممماظؾوخرةممم
اظـقعمم مممممممممممماظصـػممممممممممصػيماظطرود(مطرتقغيم–مبوظيمممماخلم)م
تورؼخماظقرودم
اٌـصرف

اظقارد

م
علؾلؾماظطرود اظقزنماظػعؾل رضؿماظشفودة
تورخيفو
50
1

رضؿماظؼلقؿي

م
تورخيفو

 /3إجراءاخ اإلفراج ترضى انىارد انُهائي عٍ رضائم انذخاٌ اخلاو وادلصُع

1/3يف حانح اإلفراج عٍ انثىنيصح يرج واحذج :

 ؼؼقممصوحىماظشونمبندراجماظؾقوغوتمبويودىماآلظلمبلحدماظطرقماآلظقيماٌؿصؾيمبوظـظومماآلظلمٌصؾقيماىؿوركمم
 تؼدؼؿ معؾػ ماإلضرار ماىؿرطل م ،معرصؼًو مبف ماإلضرار ماٌؿقؽـ مواٌلؿـدات ماٌطؾقبي مظشؾوك ماالدؿؼؾول مجبؿرك ماظدخون محقٌ متؿؿم
اإلجراءاتماٌعؿودةمبشؾوكماالدؿؼؾولم.ممم
 تلؾقؿمعؼدمماإلضرارمإؼصولمبرضؿمعلؾلؾمأومإؼصولمبودؿالمماٌؾػموتقضقحمرضؿماإلؼصولمسؾكمشالفماٌؾػمم
 إردولمطشػمبوألصـوفماٌرادماإلصراجمسـفومظؼلؿماألرصدةمآظقوممممممم
1/1/3ممؼؼقممضلؿماألرصدةمبوألتلم(مسيمحولمدؾؼماظؿكزؼـممبكوزنماظدخون)-:م
 خصؿماظطرودماٌرادماإلصراجمسـفومعـمرصقدمصوحىماظشونمخصؿطيومعؾدئقطيومم
 رؾوسيمطشػم(مأصؾموصقرةم)م بورضوممواوزانماظطرودموإردولماألصؾمإظلمىـيماظؿـؿنيمإلرصوضفمبوألضرارماىؿرطلمواظصقرةمظؼلؿم
ايرطيم.م
م
م
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2/1/3متؼقممىونماظؿـؿنيمبنمتومماإلجراءاتماىؿرطقيماٌعؿودةمسيماظقاردماظـفوئلم-:م
 تؼقممىـيماظؿـؿنيم(معلعقرماظؿعرؼػيم+مرئقسمضلؿماظؿعرؼػي)ممبراجعيماظؼقؿـــــيممواظؾـدمواظؿلطدمعـمادؿقػوءماظؼققدماإلدؿرلادؼيم
واظرضوبقيممم
 عطوبؼيماألوزانماٌقضقيمبوظػقاترلمععماظؽشػماٌعدمبؼلؿماألرصدةممم
 ؼؼقممعلعقرمايرطيممبراجعيمأرضومماظطرودمواظؿلطدمعـمعطوبؼؿفومظؾؾقونماٌؼدممواظػقاترلموسيمحوظيموجقدمبقونمسؾقةمتػصقؾلموعؼؾقلم
ذيرطقوًمؼؿؿمطشػمووزنمغلؾيم%10مبوىشينموسيمحوظيماًالفمؼؽشػموؼقزنماىؿقعم.مم
 تؼدرماظضرائىماىؿرطقيموشرلػومعـماظضرائىمواظردقمماٌؼررةمسؾكماظدخونماٌلؿقردمرؾؼوًمظألوزانماظػعؾقيماظيتمورؼفوماىؿوركم
سـدماظؿكزؼـمأوماألوزانماٌقضقيمبؼقائؿماظشقـمأؼفؿومأرجحمععمعراسوةمأحؽومماٌقادم( 37م،م 38م،م)117معـمضوغقنماىؿوركم
وتطؾقؼوًمألحؽومماظؼرارماظقزاريمرضؿم()189مظلـيم2008م.م
 بعد ماٌراجعي مواٌطوبؼي موادؿقػوء ماظؼققد ماإلدؿرلادؼي مواظرضوبقي مؼؼقم معدؼر ماظؿعرؼػي مبوٌراجعـي ماظػـقي ماظشوعؾي مواظؿقضقع مسؾكم
غلكيتمإذنماإلصراجموحقاصظماظلدادماٌؿقؽـيمم
 ؼؼقممضلؿماإلجراءاتمبػصؾمإذنماإلصراجموصقرةمإذنماإلصراجموؼرصؼمبؽؾمعـفؿومصقرمرؾـــــــؼماألصؾمعـمبقونماظعؾقةموطشػماألرصدةم
وؼردؾمأصؾمإذنماإلصراجموحقاصظماظلدادمإديمذؾــــــــوكماالدؿؼؾولممم
 ؼلؾؿمحقاصظماظلدادمظصوحىماظشلنمحقٌمؼؿقجفمإديماًزؼـيمأوماظؾـؽم(مرؾؼًوممٌومػقمعؿؾعم)مظلدادماظضرائىمواظردقمممم
 بعدمددادماظضرائىمواظردقممؼؿؼدممصوحىماظشلنمبؼلوئؿماظلدادمإديمذؾوكماإلدؿؼؾولموسيمحوظيمإدؿقػوءمعقاصؼيمجفوتماظعرضم
ؼمذرمسؾكمإذنماإلصراجم(المعوغعمعـماظصرف)مؼلؾؿمصوحىماظشلنمأصؾمإذنماإلصراجموعرصؼوتفمغلكيمجفوتماظعرضمعؼوبؾمتلؾقؿم
اإلؼصولم.
 ؼؿؼدممصوحىماظشلنمإظلماظؾفـيماىؿرطقيممبقضعماظؿكزؼـمظؾؿعوؼـيمحقٌمؼلؾؿمأصؾمإذنماألصراجمٌلعقرماظؿعرؼػيمظؾؿعوؼـيموسيم
حوظيمإدؿقػوءمجفوتماظعرضمؼمذرم(المعوغعمعـماظصرفم)موأخطورمذيركماظدخونمبوٌطوبؼيم.
 ؼؼقممذيركماظدخونمبعدمأخطورهمعـمىـيماٌعوؼـيمبوٌطوبؼيمبنردولمصقرةمإذنماألصراجممبرصؼوتفمظؾوبماظصرفموالؼؿؿماظصرفمإالم
بعدماٌطوبؼيمبنيماألصؾماظذيمحبقزةمصوحىماظشلنمواظصقرةم.م
3/1/3مؼؼقممضلؿماإلجراءاتمبعؿؾماألتلم-:م
 إسدادمبقونمبوإلضراراتماىؿرطقيماٌلددمسـفوماظضرائىمواظردقمموإردوظفمإديمضلؿماألرصـدةممظؾكصؿممغفوئقطيومبؿقضقحمرضؿماظؼلقؿيم
أعومماظطرودممم
 إرصوقمضلوئؿماظلدادممبؾػماإلضرارماىؿرطلموإحوظيماإلضراراتمظؾؿراجعيمثـؿمإدارةمحػـظمماٌلؿـداتمم
 إردولمصقرةمأذنماإلصراجموعرصؼوتفمظؾوبماظصرفمم
 تلؽنيمصقرةمأذنماإلصراجموطروتماظصرفمبوٌؾػمبعدممتومماظصرفموإردولماإلضراراتماىؿرطقيمإديمإدارةمحػظماظؾقوغوتم
 2/3يف حانه انصرف اجلسئي نهثىنيصح :

 1/2/3إجراءات عند الورود :

هرر م(اظشفودة ماظؽؾقي مبرضؿ معلؾلؾ مدـقيم)حقٌ مؼؿؿ مإدراج مبقوغوت ماظؾقظقصي مبوظؽوعؾ مبويودى ماآلظل م ،م مبودؿ ماٌلؿقرد ماألصؾلم
ظؾردوظيماٌقضحمازلفمبوٌـوصلؿقمحقٌمؼؿؿم:
 اٌعوؼـيمواٌطوبؼيم.م
 ادؿقػوءماظـقاحلماظرضوبقيمواألعـقيممم
 ادؿقػوءمتلذرلاتماالتػوضقوتممأنموجدتمم.م
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هػظمػذهماألضراراتمبؼلؿماإلجراءاتمعؾقؼومبفوم عقاصؼيماىفــوتماظرضوبقـيمأنموجدتمبوإلضوصيمإديماٌلؿـداتماظلوبؼماظؿـقؼفمسـفوم
بؼلؿماٌـوصلؿقموذظؽمبعــدم إمتوممطوصـيماإلجراءاتماٌـقهمسـفومسوظقيموالمجيقزمظصوحىماظشلنماالحؿػوزمبفوموظفمأنمؼطؾـــــىمصقرةمرؾؼم
األصؾمعـفوم.
م حوظ :

التعؿدلماظشفودةماظؽؾقيمإضراراًمذيرطقوًمبردؿماظقاردموإمنومذفودةمإجراءاتمأوظقيم.مم

 2/2/3إجراءات الرصف اجلزيئ :

سيمحوظيماظؿـوزلمؼؼقممصوحىماظردوظيماظقاردةمبنزلفمسيماٌـوصلؿقم(ربررماظشفودةماظؽؾقي)مبوظؿـوزلمظؾؿلؿقردماىزئلم.مؼؿؼدممصوحىماظشلنمأوماٌؿـوزلمظفمبنضرارمذيرطلمواردممبعددماظطرودموأرضوعفوماٌطؾقبمدقؾفوموؼؼقدماإلضرارمبدصذلم46مك.ممحقٌمتؿؿماإلجراءاتماىؿرطقيماٌؿؾعيمسيماإلصراجمسـماظردوئؾمبردؿماظقاردماظـفوئلماظلوبؼماظؿـقؼفمسـفومععمعراسوةم: دعرماظصرفماٌؿؾعمظؿقدؼدماظؼقؿيمؼقمماظؼقدمبدصذلم46مك.ممظإلضرارماىؿرطلم.
 تقضحمبوإلضراراتماىؿرطقيمرضؿماظشفودةماظؽؾقيم.
 ؼؽقنماٌؿـوزلمظفمػقماٌلؽقلمسـمادؿقػوءماظؼقاسدماالدؿرلادؼيم.
 ؼردؾمبقونمبوإلضراراتماىؿرطقيماٌـصرصيمإديمضلؿماألرصدةمظؾكصؿمعـماظرصقدم.
 تلؿقصكمطوصيماظؼققدماإلدؿرلادؼيمواظرضوبقيماظيتمملمتلؿقصكمسؾكماظشفودةماظؽؾقيم.
 جيقزموزئيم اظردوظيمبدونمحدمأضصكموؼؿؿمتلقؼيموهصقؾماظضرائىماىؿرطقيموشرلػومسـدمأخرموزئيمأومبعدمإغؿفوءم
عدةماظؿكزؼـمأؼفؿومأضربمععمعراسوةمأحؽومماٌقادم(م37م،م38م،م)117معـمضوغقنماىؿوركمتطؾقؼوًمألحؽومماظؼرارماظقزاريمرضؿم
()189مظلـيم2008م.
بعدمددادماظضرائىمواظردقمموخصؿماظؽؿقوتماٌـصرصيمعـماظرصقدموعـماظشفودةماظؽؾقي مؼلؾؿمظصوحىماظشلنمأصؾمإذن ماألصراجممبرصؼوتفم(مصقرةمرؾؼماألصؾمعـمبقونماظعؾقةمبفمسددماظطرودموأرضوعفوم)
 /4إجراءاخ اإلفراج عٍ انذخاٌ اخلاو يٍ ادلالحق اخلارجيح

1/4م تؿؿماإلجراءاتماٌؿؾعيمسيماإلصراجمسـماظردوئؾمبردؿماظقاردماظـفوئلموؼلؾؿمصوحىماظشـــــلنمأوممعـمؼـقؾفمأصؾمإذنماإلصراجموتردؾم
صقرتفمإديماٌؾقؼمبوظػوطسمأومأيمررؼؼيمإظقؽذلوغقيمأومصقؾيمعـدوبمذيركممم
2/4مؼؼدممصوحىماظشونمأصؾمإذنماإلصراجموعرصؼوتفمإديماظؾفـيماىؿرطقيمبوٌؾقؼممم
 3/4متؼقمماظؾفـيماىؿرطقيماٌؿقاجدةمبوٌؾقؼممبراجعيمأصؾموصقرةمإذنماإلصراجموإجراءماٌعوؼـيمواٌطوبؼيمصـػوًموطؿوًموسيمحوظيماٌطوبؼيم
ؼؿؿماظؿلذرلمسؾكمإذنماإلصراجمبوٌط وبؼيمواإلذنمبوظصرفموؼلؾؿمصوحىماظشلنمأصؾمإذنماإلصراجموتعودمصقرةمإذنماإلصراجمإديمذيركم
اظدخونمبعدممتومماظصرفم.م
 4/4م ؼؼقممضلؿماإلجراءاتمجبؿركماظدخونمبوًصؿماظـفوئلمعـماألرصدةموإرصوقمصقرةمإذنماإلصراجمبوٌؾػموإردوظفمإديماٌراجعـــيممثؿم
إدارةمحػظماٌلؿـداتمم.م
م

 /5إجراءاخ نصق طىاتع انثُذرول عهى األصُاف ادلعفاج أو خانصح انضرائة اجلًركيح وغريها يٍ انضرائة وانرضىو

 1/5فٍ حال الرغب فٍ ل ق طوابع البندرو بمعرف المورد فٍ ال ارج أثناء عم َ ال

نَع  ..بع اإلجراءات اِ َ :

م(أ) سي محوظي مإدؿرلاد مػذه ماألصـوف معـ مدول مشرل مدول ماإلتػوضقوت ماظؿػضقؾقي مواظيت مؼلؿقؼ مسؾك موارداتفو مضرائى مذيرطقي متؿؾعم
اإلجراءاتماآلتقيم:
ػ1ؼ ؼؿؼدمماٌلؿقردمبطؾىمإديمي
ػ2ؼ ؼؼدمماٌلؿقردمتعفدمبلنمؼؿؿماإلدؿرلادمأومإسودةمطؿقيماظؾـدرولمطوعؾيمخاللمعدةمثالثيمأذفرمعـمتورؼخمإدؿالمماظطقابعم
وجيقزمعدػومعدةمأخرىمالموووزمثالثيمذفقرممبقاصؼيمرئقسماإلدارةماٌرطزؼيماٌكؿصم.
ػ3ؼ ؼؼقمماىؿركماٌكؿصمبنحؿلوبماظضرائىماىؿرطقيموضرؼؾيماٌؾقعوتموشرلػومرؾؼوًمظؾؿعرؼػيماىؿرطقيموضوغقنمضرؼؾيم
اٌؾقعوتموذظؽمسـمإذيوظلماظصـػماٌلؿقردماٌقضحمبوظػقاترلمإدذلذوداًمبعددماظطقابعماظيتمدذلدؾمظؾكورجم.
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ػ4ؼ ؼؼدمماٌلؿقردمخطوبمضؿونمعصرسيمغفوئلمشرلمعشروطموشرلمضوبؾمظإلظغوءمبؼقؿيماظضرائىماىؿرطقيموضرؼؾيماٌؾقعوتموشرلػوم
عـماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمسؾكمطوعؾمطؿقيماظؾـدرولماٌلؾؿيمواظيتمدقؿؿمإدؿرلادػومخاللماٌدةماحملددةمأومإسودةمرقابعم
اظؾـدرولمطوعؾيم.
ػ5ؼ مؼؿؿمإدؿالممرقابعماظؾـدرولمعـمإدارةماظؿقرؼداتمبوٌصؾقيممبعرصيماىؿركماٌكؿصمواظذيمؼؼقممبؿصدؼرػوممبعرصؿفمإديماٌصـعم
سيماًورجمسؾكمغػؼيماٌلؿقردموذظؽمبعدمتلؾقؿفمإديمذيركماظدلؼدماظذيمدقؿقديمإردوظفمإديماًورجمربرزاًمععمتقضقحممتومم
اإلدؿالممسؾكماظؾقصؾيم.
ػ6ؼ بعدمظصؼمرقابعماظؾـدرولمسؾكماٌـؿٍ مسيماًورجمؼؿؿمإدؿرلادماٌـؿٍمعؾصؼوًمسؾقفمرقابعماظؾـدرولموؼؿؿماظؿقؼؼمعـمورودم
طوعؾمطؿقيماظطقابعمعؾصؼيممبعرصيمىـيماظؿعرؼػيماٌكؿصيموؼؾؿزمماٌلؿقردمبنسودةمطؿقوتماظؾـدرولماظؿوظػيمأوماشلوظؽيم
وطذظؽماظيتمملمؼؿؿمإدؿكداعفومظؾفؿركماٌكؿصم.
ػ7ؼ سـدمإسودةمإدؿرلادماٌـؿفوتمعؾصؼمسؾقفوماظؾـدرولمؼؿؿمحصرماظؽؿقوتماظقاردةماٌؾصؼمسؾقفوماظؾـدرولموحصرمطؿقيماظؾـدرولم
اظيتمملمتلؿكدمموطؿقيماظؾـدرولماظيتمملمتلؾؿمظؾفؿوركموهصؾماظضرائىماىؿرطقيموضرؼؾيماٌؾقعوتموشرلػومعـماظضرائىم
واظردقمماألخرىمسؾكماٌـؿفوتماظقاردةمم مسؾقفوماظؾـدرولمطؿو مهصؾ ماظضرؼؾيماىؿرطقيموضرؼؾيماٌؾقعوتموشرلػومعـم
اظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمسـمطؿقيماظؾـدرولماظيتمملمتلؾؿمظؾفؿوركم.
ػ8ؼ إذامملمؼؾؿزمماٌلؿقردمبنسودةمإدؿرلادماألصـوفماٌؾصؼمسؾقفوماظؾـدرولمأومبنسودةمطؿقيماظؾـدرولمإديماىؿركماٌكؿصمخاللم
اٌدةماحملددةمبفذاماظؼرارمصقؿؿمتل ققؾمخطوبماظضؿونموهصؾماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمسـفومظصوحلماًزاغيماظعوعيم
ظؾدوظيمودبطرمعؽوصقيماظؿفربماىؿرطلم.
ػ9ؼ ؼؿؿ مرد مخطوب ماظضؿون ماظلوبؼ متؼدميف م سي محوظي مورود ماظردوظي مواإلصراج مسـفو مبعد مدداد ماظضرؼؾي ماىؿرطقي موضرؼؾيم
اٌؾقعوتموشرلػومعـماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيم.
م(ب) مسيمحوظيماإلدؿرلادمعـمدولمإتػوضقوتمتػضقؾقيمتؿؿؿعماألصـوفماٌلؿقردةمعـفومبنسػوءمعـماظضرؼؾيماىؿرطقيم:
ػ1ؼ ؼؼدممخطوبمضؿونمبؼقؿيمضرؼؾيماٌؾقعوتموشرلػومعـماظضرائىماألخرىماٌلؿقؼيم(دونماظضرؼؾيماىؿرطقي)م.
ػ2ؼ ؼؼدممتعفدمعـمصوحىماظشلنمبؾصؼماظؾـدرولمسؾكماظلؾعماظقاردةمعـمدولماإلتػوضقوتمدونمشرلػوموأنمؼؿؿماإلدؿرلادمأوم
إسودةمطؿقيماظؾـدرولمطوعؾيمخاللمثالثيمأذفرمعـمتورؼخمإردولماظطقابعمإديماٌصـعمسيماًورجموجيقزمعدمػذهماٌدةمٌدةم
أخرىممبومالجيووزمثالثيمأذفرممبقاصؼيمرئقسماإلدارةماٌرطزؼيماٌكؿصم.
ػ3ؼ تردؾماظطقابعمبوظدلؼدماظلرؼعمربرزةمعـمعصؾقيماىؿوركمومبعرصؿفومإديماٌصـعمسؾكمغػؼيمصوحىماظشلنم.
ػ4ؼ خيطرماظؿؿـقؾماظؿفوريمبؾؾدماإلغؿوجمظؾؿؿوبعيم.
ػ5ؼ سـدمإسودةمإدؿرلادماٌـؿفوتمعؾصؼمسؾقفوماظؾـدرولمؼؿؿماظؿلطدمعـماإلدؿرلادمعـمدوظيماإلتػوضقوتماظؿػضقؾقيمواظؿقؼؼمعـم
إدؿقػوء مذروط ماإلسػوء معـ ماظضرؼؾي ماىؿرطقي موسي مػذه مايوظي مهصؾ مضرؼؾي ماٌؾقعوت موشرلػو معـ ماظضرائى مواظردقمم
اٌلؿقؼيمسـماٌـؿفوتماظقاردةماٌؾصؼمسؾقفوماظؾـدرولمطؿومهصؾماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمسـمطؿقيماظؾـدرولماظيتمملم
تلؾؿمظؾفؿوركم.
ػ6ؼ ؼؿؿ مرد مخطوب ماظضؿون ماظلوبؼ متؼدميف مسي محوظي مورود ماظردوظي مواإلصراج مسـفو مبعد مدداد مضرؼؾي ماٌؾقعوت موشرلػو معـم
اظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيم.
ػ7ؼ إذامملمؼؾؿزمماٌلؿقردمبنسودةمإدؿرلادماألصـوفماٌؾصؼمسؾقفوماظؾـدرولمخاللماٌدةماحملددةمبفذاماظؼرارمأومبنسودةمطؿقيم
اظؾـدرول مإدي ماىؿرك ماٌكؿص مصقؿؿ متلققؾ مخطوب ماظضؿون ماظلوبؼ متؼدميف موهصقؾ ماظضرائى ماٌلؿقؼي مسـفو مظصوحلم
اًزاغيماظعوعيمظؾدوظيمودبطرمعؽوصقيماظؿفرؼىماىؿرطلم.مممم
 ؼؿؿمإعلوكمدفؾمخوصمظؿلفقؾمطؿقوتماظؾـدرولماٌردؾيمظؾكورجمحبقٌمؼؿضؿـمذيقعماظؾقوغوتماظؽوصقيمظؾرضوبيمسؾكمػذهم
اظؽؿقوتمعـماظؾـدرولموؼشؿؾمذظؽ مإدؿماظشرطيموسددماظقحداتموتورؼخماظشراءموتورؼخ ماإلسودةمورضؿ مخطوبماظضؿون مورضؿم
اظؾقونماىؿرطلمسـدماظعقدةمورضؿماظؼلقؿيموسددماظقحداتماظؿوظػيمواظػروقم.
 /5فٍ حال الرغب فٍ ل ق طوابع البندرو دا

الدائر الجمركَ وقب اإلفراج النهائٍ :

 .1ؼؿؼدمماٌلؿقردمإديماىؿركماٌكؿصمبطؾىمذراءمرقابعماظؾـدرولمعقضقوًمبفماظعددماٌطؾقبموطذظؽمبقوغوتماظردوظيمعـمحقٌم
رضؿماظؾقونماىؿرطلمواظؾقظقصيموسددماظقحداتماظقاردةم.
 .2ؼؿؿمددادمضقؿيمرقابعماظؾـدرولمظؾفؿركماٌكؿصم.
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 .3ؼؿؿمإدؿالممرقابعماظؾـدرولمعـمإدارةماظؿقرؼداتمبوٌصؾقيممبعرصيماىؿركماٌكؿصم.
 .4ؼؿؿمظصؼمرقابعماظؾـدرولمسؾكماٌـؿٍمهًماٌلؽقظقيمطوعؾيمظؾؿلؿقردموإذراف مورضوبيماىؿرك مضؾؾماإلصراجماظـفوئل مسـم
اظردوظيماظقاردةموهرؼرمربضرمبوظؽؿقوتماشلوظؽيمواظؿوظػيموإسداعفوممبعرصيماىؿركماٌكؿصم.م

1/6ممتؼقممإدارةمايرطيمم:ـم

 / 6اإلجراءاخ اجلًركيح نكُطح انذخاٌ

 بقزنماظؽـليمأوالممبلولمواإلذرافمسؾكمتعؾؽؿفوموإعلوكمدصذلمبندارةمايرطيممظؼقدماظؽـليممم
 ؼؿؿمسرضمعذطرةمسؾكمعدؼرماىؿركمبلغقاعماظؽـليموحوظؿفوموأوزاغفومسيماظقضًماٌـودــــىمحؿكمالمتؿؽدسماٌكوزنمبفومم

2/6مـممؼشؽؾمعدؼرماىؿركمىـيمعـماظؿعرؼػيموايرطيمٌعوؼـيماظؽـليمواظؿقؼؼمعـماظصـػم.م
3/6مـممدبطرماىفوتماظرضوبقيمظؾػقصممم
 4/6م سيمحوظفمصالحقيمػذهماظؽـليمظالدؿعؿولماآلدعلمتعرضمسؾكمعدؼرماىؿركمالدبوذماظالزممسبقماظؿصرفمسيمػذهماألصـوفموصكم
حوظفمسدممصالحقؿفومؼؿؿمحقوشلومإجراءاتماإلسدامماٌذاسيمسيمػذاماًصقصممم
وَراعً :

اإلدراعمسيماظؿصرفمسيماظؽـليمظعدممتؽدسماٌكوزنمبفوم(مٌومشلومعـمأضرارمسؾــــــكماظؾضوئعمماٌكزغيموصقيماظعوعؾنيم)م.م
م

 /7قىاعذ عايح

[ ً ]1عدمًتصدقرًاؾيهاقرًواؾملغًوؿـمهاتفًؿـًاجلؿفقرقةًأوًحتتًأيًـظامًذيرؽلًآخرًإالًداخؾًحاوقاتًؿغؾؼةًػؼطًأوًدقاراتً
أوًبراداتًحمؽؿةًاؾغؾؼًواألدؼػًؿقضقعًعؾقفاًاؾيققلًاجلؿرؽقةًبإحؽامًً.
[ ]2عدمًاؾيؿاحًبمصدقرًفذهًاؾلضائعً( اؾيهاقرًواؾملغًوؿـمهاتف)ً عؾكًاؾيػـًاؾيتًتؼؾًريقؾمفاًعـًً 200رـًحبريًً..دقاءًً
ؽاـتًؿصدرةًؿـًاجلؿفقرقةًأوًؿـؼقؾةًبـظامًاؾرتاـزقتًادللاذرًأوًغريًادللاذرً.
[ ]3إخطارًؿؽاػوةًاؾمفرقبًاجلؿرؽلًبلقانًردائؾًاؾياقرًواؾملغًوؿـمهاتفًاؾيتًتردً داخؾًحاوقاتًوقمؿًتػرقغفاًداخؾًخمازنًأوً
قعادًذوـفاًداخؾًحاوقاتًأخرىً.

ذ

م
م

م
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م
الغصلىالثامنى

إجـــــراءاتىالمؼملىوالبووعى

ى

ى

أحكامىرامظى:ى

 ظؾفؿوركمأنمتؾقعماظؾضوئعماظيتمعضكمسؾقفومأربعيمأذفرمسيماٌكوزنماىؿرطقيمأومسؾكماألرصػيموظقزؼرماٌوظقيمخػضمػذهماٌدةمسيم
حوالتماظضرورةم،موؼػقضمرئقسمعصؾقيماىؿوركمسيمخػضمػذهماٌدةمسيمحوالتماظضرورةممبومميـعمتؽدسماٌقاغلمبوظؾضوئعم.م
أعوماظؾضوئعماظؼوبؾيمظؾـؼصونمأوماظؿؾػمصالمجيقزمإبؼوئفومسيماىؿركممإالمظؾؿدةماظيتمتلؿحمبفومحوظؿفوم..مصنذامملمتلقىمخاللمػذهم
اٌدةمحيررماىؿركمربضراًمبنثؾوتمحوظؿفوموبقعفومعـمتؾؼوءمغػلفمدونمايوجيمإديمإخطورمذويماظشلنم.م
 هددمعدةمبؼوءماظؾضوئعمبوٌلؿقدسوتماٌؼوعيمخورجماٌقاغهمٌدةمالتزؼدمسؾكمدؿيمأذفرم،مجيقزمإروظؿفومٌدةمثالثيمأذفرمأخرىم
مبقاصؼيمرئقسمعصؾقيماىؿوركمأومرئقسماظؼطوعماٌكؿصم،موجيقزمدبزؼـماظدخونمبوٌكوزنماٌؿكصصيمٌدةمالوووزمثالثمدـقاتمم
إسؿؾوراًمعـمتورؼخماظؿكزؼـمسـدماظقرودمم.
م
 للجماركىأنىتبوعى..ىاآلتؽى:
 .1اظؾضوئعماظيتمآظًمإظقفومغؿقفيمتصوحلمأومتـوزلم.
 .2اظؾضوئعماظيتمملمتلقىمعـماٌلؿقدسوتماظعوعيمأوماًوصيمخاللماٌدةماٌلؿقحمبفومضوغقغوًم.
 .3بؼوؼوماظؾضوئعمواألذقوءماظضؽقؾيماظؼقؿيماظيتمملمؼصيعرفمأصقوبفوموملمؼطوظىمبفومخاللمثالثيمأذفرم.
 .4األذقوءماظيتمؼذلطفوماٌلوصرونمسيماٌؽوتىماىؿرطقيمواظيتمعضكمسؾقفومأربعيمأذفرم.
 تؾدأمإجراءاتماظؼقدمعفؿؾمبعدمعضلمذفرمعـمدبزؼـفومدقاءمبوٌكوزنمأوماألرصػيمأوماظلوحوتمسؾكمأنمتؾدأمإجراءاتماظؾقعم
بعدمعضلمأربعيمأذفرم.

م

م

 /1اٌذٚسح اإلخشائيخ ًٌٍّّٙ

ى

عـمتورؼخماالغؿفوءمعـماظؿػرؼغمواالدؿالممبلعوطـماظؿكزؼـموبؼوءماظؾضوئعمبفوم)متؼقمماظشرطيم
 1/1مبعدمعضلماٌدةماظؼوغقغقيمظؾؿكزؼـم(م
ى
مبنسدادمبقونمممقؽـمبوظؾضوئع ماظيتمعضلمسؾقفو ماٌدة ماظؼوغقغقي مطؿو مبوظشؽؾم
اًوزغيمعـمواضعمدفالتماالدؿالممبلعوطـماظؿكزؼـ
ى
اٌقضحمبعدم.م
ى
ممممممطؿومتؼقممإدارةماٌـوصلؿقماٌرطزيمبنسدادمطشقفممموثؾيموتردؾم ىٌـطؼيماظػقصمواٌعوؼـيم.م
م

بيان المومل
رقم
المومل

نوع
البضاعٌ

الماركٌ

عدد الطرود
النوع و الوزن

م

بوليصٌ

طريق

1ـ
2ـ
3ـ

أِيٓ اٌّخضْ

سئيس ِىزت اٌزأشيش

اسم
الباخرة

اسم
صاحب
الشأن
وعنوانى

تاريخ االستالم

اٌزبسيخ

 2/1م تؼقمماظشرطيماًوزغيمبنخطورمذويماظشلنمبوظطرقماظؼوغقغقيمظألخطورممبضلماٌدةماظؼوغقغقيمظؾؿكزؼـم،مموتلؾؿمبقونمبوٌفؿؾمإظلم
إدارةمحرطيماىؿركممبـطؼيماظػقصمواٌعوؼـيمواٌـوصلؿقماٌرطزيمم
 3/1م مؼؼقمماٌكؿصمبؿلفقؾماظؾقونمبوظلفالتم(م 3مك.مم)مأومآظقوموؼؼقممبنخطورماجملؿعماٌكؿصمممبؾقونماٌفؿؾمظؿقدؼدمعومإذامطونمضدم
تؼدممبنضرارمذيرطلمسـمأيمعـمػذهماظؾضوئعموسيمحوظيمتؼدممصوحىماظشلنمبوظرشؾيمسيمإغفوءماإلجراءاتمتعطكمظفمعفؾيمعـودؾيم
ظذظؽ.م
 4/1م متردؾمإدارةمايرطيمصقرةمعـمبقونماٌفؿؾموإدؿؿوراتماىردمإظلمإدارةماٌفؿؾمظؿػرؼغفومبلفالتم(م 3مك.مم)مأومآظقومرؾؼوًمظؾؾقونم
اظلوبؼم.م
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 5/1م م تؼقممإدارةمايرطيماٌكؿصيموأعنيماٌكزنممبراجعيمطشقفماٌفؿؾمسؾلماظقاضعمسيمأعوطـماظؿكزؼـمععممإسطوءماظطرودمأرضومماٌفؿؾم
اًوصمبفومووـىمػذهماظطرودمسيمعؽونمخوصمبفومطؾؿومأعؽـمذظؽموعطوبؼيماظؽشقفماظقاردةمعـماظشرطيماًوزغيمععماظؽشقفم
اظقاردةمعـماٌـوصلؿقماٌرطزيم.م
 6/1م متؼقممإدارةماٌفؿؾمبنخطورمصوحىماظشلنمعرتنيمبقـفؿوم 15مؼقممخبطوبمعلفؾمبعؾؿماظقصقلمبلغفمدقؿؿمسرضماظؾضوئعمخاللم10م
أؼومموذظؽمظؾقعفومسيماٌزادمعومملمؼؾودرمأصقوبفومبلقؾفومضؾؾمإغؿفوءماظػذلةماحملددةمبعدماظؿلطدمعـمسدمموجقدمأيمغزاعمعؿداولم
بشلنمػذهماظردوئؾمأومأغفومربؾمدراديمسيمأيمجفيموسيمحوظيمسدممردمأصقوبماظشلنمتؼقممإدارةماٌفؿؾمبنخطورمإدارةمايرطيم
ظؽشػماظردوئؾماٌفؿؾم.م
/1م7متؼقممإدارةمايرطيمبؽشػمررودماٌفؿؾمطشػوًمطوعالًمبوٌقاصػوتماظيتمجيىمذطرػومسيمادؿؿورةماىردمطؾممبقظقصيمسؾلمحدةممبقجىم
ادؿؿورةمجردمععمهدؼدماظصـػمهدؼداًمغوصقوًمظؾففوظيمحبضقرمأعنيماٌكزنم(ظؾففيماًوزغيم)م.م
 8/1مؼؼقممعلعقرماظؿعرؼػيمبوٌـطؼيماظؾقجلؿقي مبوٌعوؼـيمظؿقدؼدماظؾـدماىؿرطلمواظؼقؿيموجفوتماظعرضماٌطؾقبمسرضماظؾضوسيمسؾقفوم
ؼراسلمأنمتؿؿمسؿؾقيماظؽشػمواٌعوؼـيمسيموضًمواحدموتؼقمماٌـطؼيماظؾقجلؿقيمبوحؿلوبماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمسؾكماظلؾعم.
9/1ممتؼقمماٌـطؼيماظؾقجلؿقيمبندؿقػوءمعقاصؼيمجفوتماظعرضماٌطؾقبيمسيمحوظيموجقدػومداخؾمغطوقماظدائرةماىؿرطقيمأعومجفوتماظعرضم
ا ٌؿقاجدةمخورجمغطوقماظدائرةماىؿرطقيموؼصعىمإدؿقػوئفوممبعرصيمإدارةمحرطيماىؿركمميؽـمإدؿقػوئفوممبعرصيمعـمؼردقمسؾقفؿم
اٌزادمضؾؾمتلؾقؿفومإظقفؿمسؾلمأنمؼقضحمذظؽمسؾلمإدؿؿورةماىردمم
 10/1م ؼؿؿ مغؼؾ ماظطرودماٌؽشقصيمعـ معؽونماظؿكزؼـمإظل مزبزنماٌفؿؾممبقجىمأعر مغؼؾمطؾؿومطون مذظؽمممؽـوًممحلىمرؾقعي ماظطرودم
واظلؾعيموتـؼؾمهًماٌالحظيماىؿرطقيموؼؿؿمادؿالمماظطرودمسيمزبزنماٌفؿؾممممبعرصيمىـيماالدؿالمممبقجىمادؿؿوراتماىردم.م
11/1مؼؼقممزبزنماٌفؿؾمبعدممتومماالدؿالممبنخطورمإدارةماٌفؿؾممبوممتمادؿالعفممم
 12/1متؼقممىـيماظؿـؿنيمبندارةماٌ فؿؾممبراجعيماظؼقؿيماحملددةممبعرصيماجملؿعماٌكؿصمسؾلمأنمؼؽقنمتؼققؿماظلؾعمرؾؼوًمظؼقؿؿفوم
اظػعؾقيموضًماظؾقعمتؾعوًمظطؾقعيماظلؾعيموزروصفوموعومإذامطونمدقؿؿمبقعفومبردؿماظقاردمأومبردؿمإسودةماظؿصدؼرم.م
 13/1مؼؿؿمإثؾوتمتؼدؼرماظؼقؿيموأدسمتصرؼػماظؾضوسيم(مبقعمغفوئلمـمردؿمإسودةماظؿصدؼرم)مسيمدفؾم 3مك.ممموتلؾؿمادؿؿوراتماىردم
اٌؼررمضقؿؿفومواٌلؿقصوةمجفوتماظعرضمإظلمإجراءاتمإدارةماٌفؿؾمإلثؾوتمػذهمماالدؿؿوراتمسيمدصذلماظعرضم،محقٌمتلؾؿمصقرم
رؾؼماألصؾمإظلمممـؾمىـيماٌؾقعوتمايؽقعقيمععماالحؿػوزمبوألصؾمبندارةماٌفؿؾم.م
14/1متؼقممىـيماٌؾقعوتمبوالذذلاكمععمسضقمعـمإدارةماٌفؿؾممبراجعيمأصـوفمادؿؿوراتماىردمسؾلماظقاضعمواظؿلطدمعـمتورؼخمصالحقيم
األصـوفمظؾؾقعموانمصالحقيماألشذؼيمممؿدةمبعدمتورؼخماظؾقعمظػذلةمطوصقيمم
م
 /1إخشاءاد اٌجيغ
مم

م

 تؿقدي اشلقؽي اظعوعي ظؾكدعوت ايؽقعقي بقع عو ؼلـد إظقفو ى
عـ اظؾضوئع مواظلقورات اٌفؿؾي واٌصودرة واٌذلوطي واٌؿـوزل سـفو
ٌصؾقي اىؿورك وذظؽ رؾؼًو ظؼوغقن تـظقؿ اٌـوضصوت واٌزاؼداتى اظصودر بوظؼوغقن رضؿ ( 89م)مظلـي  ، 1998والئقؿف اظؿـػقذؼي ،
وؼلؿـين عـ ذظؽ األصـوف اظؼوبؾي ظؾؿؾػ مأو اظـؼصون صؿؿقدي ىعصؾقي اىؿورك بقعفو عؾوذرة وؼؿؿ إؼداع ضقؿي اظؾضوئع اظؼوبؾي
ظؾؿؾػ أو اظـؼصو ن واٌؾوسي سؾك ذعيمضضقي أو غزاع سي حلوب ىاألعوغوت يني صدور حؽؿ أو ضرار غفوئل سي ذلنمػذه اظؾضوئع.
م

 سؾل عصؾقي اىؿورك إخطور اشلقؽي اظعوعي ظؾكدعوت ايؽقعقي بؾقون ماظؾضوئع واظلقورات اظيت ضقدت عفؿؾ خالل زيلي سشر
ؼقعطيو عـ تورؼخ اظؼقد  ،موصؼًو ظؼقؿؿفو وصؽي اظؿعرؼػي اىؿرطقي اٌؼررة سؾقفو عضوصًو إظقفو اظضرائى مواظردقم اىؿرطقي سي تورؼخ
اظؾقع عع عراسوة حوظي اظؾضوسي وعو آظً إظقفو  ،موسؾل اشلقؽي ادبوذ إجراءات اظؾقع بعدمعضلماظػذلةماظؼوغقغقيماٌلؿقحمبفومظؾؼوءم
اظؾضوئعمبوظدوائرماىؿرطقيم.
 سيمحوظيمإسودةمسرضماٌفؿؾمظؾؾقعمعرةًمأخرىم..متؿقظل اشلقؽي اظعوعي ظؾكدعوت ايؽقعقي هدؼد دعر اظلقق احملؾل مظؾؾضوسي
واألدس اظيت بين سؾقف ػذا اظؿقدؼد وصؼًو ظؾـظؿ واظؼقاسد اظلورؼي مبوشلقؽي صنذا طون دعر اظلقق ؼزؼد سؾل اظؼقؿي اظقاردة عـ
عصؾقي اىؿورك مأدبذ ػذا اظلعر مثـطيو أدودقطيو ظؾؾقع أعو إذا طون دعر اظلقق ؼؼؾ سـ اظؼقؿي ماظقاردة عـ عصؾقي اىؿورك تؿقظل
ىـي عشذلطي عـ اٌصؾقي واشلقؽي حبٌمأوجف اًالف ظالتػوق سؾل هدؼد اظـؿـ األدودل ظؾؾقع
 سؾك عصؾقي اىؿورك أن تػرج غفوئقطيو سـ اظؾضوئع واظلقورات اظيت مت مبقعفو مبفرد تؼدؼؿ صقرة ععؿؿدة عـ سؼد اظؾقع ثوبً
بف ضقوم اٌشذلي بلداد مضقؿي اٌؾقع بوظؽوعؾ وؼؿقدي إجراء اظؿلؾقؿ ىـي عشذلطي عـ اىؿورك واشلقؽي ماظعوعي ظؾكدعوت
ايؽقعقي وجيى أن ؼؿؿ اظؿلؾقؿ سي عدة أضصوػو أدؾقسون عـ متورؼخ م اسؿؿودسؼد اظؾقع  ،صنذا تؼوسس اٌشذلي سـ دقى اظؾضوئع
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م

سي عقسد مشوؼؿف  30ؼقعطيو وجى سؾل اشلقؽي إسودة بقع اظؾضوئع بوٌزاد عرة أخري وصؼًو مألحؽوم ضوغقن تـظقؿ اٌـوضصوت واٌزاؼدات
والئقؿف اظؿـػقذؼي.

 ؼقدع تلعني دخقل اٌزاد خبزؼـي اىؿورك سؾك أن ؼلؿؽؿؾ بوضل مثـماظؾضوئع اٌؾوسي بذات اًزؼـي سي عقعود شوؼؿف زيلي سشر
ؼقعطيو عـ تورؼخ مردق اٌزاد صنذا مل ؼلؿؽؿؾ بوضل اظـؿـ خالل ػذه اٌدة تؿؾع اإلجراءات ماٌـصقص سؾقفو بوظالئقي اظؿـػقذؼي
ظؼوغقن تـظقؿ اٌـوضصوت واٌزاؼدات.
 سؾك اشلقؽي اظعوعي ظؾكدعوت ايؽقعقي تؼدؼؿ بقون طوعؾ ٌصؾقي اىؿورك مبلسؿول اٌزاد وعقضػ اظؾضوسي اظيت مت بقعفو وضقؿي
طؾ عـفو سي عقسد شوؼؿفمزيلي سشر ؼقعطيو عـ تورؼخ اغؿفوء جؾلي اظؾقع وتمدى عصؾقي اىؿورك ظؾفقؽيمعلؿقؼوتفو خالل ذفر
عـ تورؼخ تقرؼدػو.
م

 وري عصؾقي اىؿورك تقزؼع حصقؾي اظؾقع وصؼًو ظذلتقى األدؾؼقي اظقاردمبـص اٌودة  130عـ ضوغقن اىؿورك.
م

 ال جيقز بعد ردق اٌزاد اظعؾين واسؿؿود سؼد اظؾقع عـ اظلؾطي ماٌكؿصي أو اظؿعوضد بوظـلؾي ظؾؾقع اٌؾوذر رؾى دقى اٌؾقع
ظؿلؾقؿف ٌوظؽفماألصؾل.
م

 إذا رؾى صوحى اظشلن ادؿالم بضوسؿف ضؾؾ ردق اٌزاد وضوم بلداد ماٌصورؼػ اإلدارؼي ٌصؾقي اىؿورك وجى سؾقفو إخـطور
اشلقـؽي بذ ظؽمالدؿؾعودػو عـ اظؾقع وتؽقن اٌصورؼػ اإلدارؼي وصؼًو ٌو ػق عؾني بفذهماظالئقي.
م









ى
ى

م

جيقز ٌصؾقي اىؿورك أن تؿصرف سي بضوئع اٌفؿؾ مبؼوبؾ أو بدون معؼوبؾ وصؼًو ظـص اٌودة  130عؽررا عـ ضوغقن اىؿورك إذا
تقاصرت صقفوم..ماظشروط اآلتقي:
أ -أن متضك دـؿون سؾل األضؾ عـ تورؼخ آخر سرض ظؾؾقع.
ب -أن ؼؽقن ضد دؾؼ إخطور ذوي اظشلن أو عـ ميـؾفؿ بؽؿوب عقصل سؾقف مبعؾؿ اظقصقل مبو ؼؿضؿـ ضرورة دقى بضوئعفؿ
عـ اظدائرة اىؿرطقيمضؾؾ سرضفو ظؾؾقع.
ج -أن ؼؽقن ضد دؾؼ سرض ػذه اظؾضوئع ظؾؾقع بوٌزاد اظعؾين عرتني سؾلماألضؾ ومل ؼؿؿ بقعفو .م
ؼؿقدي رئقس اإلدارة اٌرطزؼي اٌكؿص أو عدؼر سوم اإلدارة اظعوعي مظؾؿفؿؾ واظؾققع اٌكؿص مبصؾقي اىؿورك سرض اظؾضوئع
اٌشور إظقفو سيماٌودة اظلوبؼي سؾل اىفوت ايؽقعقي أو األذكوص االسؿؾورؼي اظعوعيمأو اىؿعقوت ذات اظـػع اظعوم ظإل تػوق سؾل
عؼوبؾ اظؿصرف سـد إبداء رشؾيمأي عـفؿ صك ذرائفو.م
جيقز ظرئقس عصؾقي اىؿورك اظؿـوزل بدون عؼوبؾ سـ االصـوف اظؿوظقي مظؾففوت اٌؾقـي ضرؼـ طؾ عـفو  ،وذظؽ صقؿو سدا
اظلقورات جبؿقع أغقاسفو صقؽقنمذظؽ بـوء سؾك عقاصؼي وزؼر اٌوظقي:
أ  -األدؾقي واظذخوئر :موزارة اظدصوع أو وزارة اظداخؾقي
ب  -األدوؼي :موزارة اظصقي – أو اٌلؿشػقوت اىوععقي أو وزارةماظؾقٌ اظعؾؿل.
ج  -األضؿشي وعصـقسوتفو واٌصـقسوت اىؾدؼيم:موزارة اظشؽقن االجؿؿوسقي أو ذيعقي اشلالل األريرم.
د  -اظؽؿى واجملالت وايقاعؾ اٌلفؾيم:موزارة اظـؼوصي أو وزارتل اظذلبقي واظؿعؾقؿ اظعوظلم.م
ػـم-مماألثوثمواظلقوراتم:موزارةماٌوظقيموعصويفومأوموزارتلماظدصوعمواظداخؾقيم.
و – اظؽقؿووؼوت:م ظؾففوت ايؽقعقي اٌؿكصصي.م
إذا مت االتػوق عع إحدى اىفوت اٌـصقص سؾقفو سي اظػؼرتنيماظلوبؼؿني مسؾل اظؿصرف دقاء أطون مبؼوبؾ أ و بدون عؼوبؾ ؼؿؿ
إحوظي اٌلؿـدات إظل ػقؽي مضضوؼو اظدوظي اظيت تؿقدي ادؿصدار أعر سؾك سرؼضي عـ اظؼوضل اٌكؿص مالدؿؽذاغف سي اظؿصرف ظؾففي
اٌشور إظقفو .م
ؼراسل ادؿقػوء اظؼقاسد اظرضوبقي ضؾؾ اظؿصرف صك اظؾضوئع سؾك اظـققماظقارد بفذا اظػصؾ .م
وصك ذيقع األحقال تؿقؿؾ اىفوت اٌؿصرف شلو بوظـػؼوت اظػعؾقي اظيت متؽؾدتفو عصؾقي اىؿورك ظـؼؾ عؾؽقي األصـوف
اٌؿصرف صقفو إظل تؾؽ اىفوت.
 /3رسٍيُ اٌجضبػخ اٌّجبػخ ثبٌّضاد

تشؽؾمىـيمظؿلؾقؿماظؾضوئعماٌؾوسيممبعرصيمعدؼرمسومماٌفؿؾموبوالذذلاكمععمىـيماٌؾقعوتموأعنيمزبزنماٌفؿؾموتؿقديمسؿؾقيماظػرزم
1/3م
ى
وايصرمواٌطوبؼيمسؾلمسؼقدماظؾقعمومصقرمادؿؿوراتماىردموطشػماظعؾقةماٌعدةممبعرصيمىـيماٌؾقعوتمعـ مواضعمادؿؿورةماىردم
ى
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وطراديماٌزادمواٌقضحمبفمتػوصقؾماظؾضوسيماٌؾوسيموضقؿؿفوممورضؿمضلقؿيماظلدادمسؾلمأنمؼؿلؾؿماٌشذليمصقرةمعـمػذاماظؽشػمععم
سؿؾمربضرمتلؾقؿمؼقضعمسؾقفمأسضوءماظؾفـيمواٌشذليمسؾلمأنمحيؿػظمأعنيمزبزنماٌفؿؾمبصقرةمعـمطشػماظعؾقةموأصؾمربضرم
اظؿلؾقؿمععمإرصوقمصقرةمعـماحملضرمبلصؾمطشػماظعؾقةموضلقؿيماظلدادموؼلؾؿمظؾؿشذليمظؾصرفمممبقجؾفومعـمبوبماظصرفم.م
2/3م ؼؿؿمصرفماظؾضوئعماٌفؿؾيمهًماٌالحظيماىؿرطقيمعـمزبزنماٌفؿؾمإظلمبوبماظصرفمبوٌطوبؼيمسؾلممربضرماظؿلؾقؿموأصؾمطشػم
اظعؾقةموضلقؿيماظلدادموؼؿؿمإخطورماٌـوصلؿقماٌرطزيمظلدادمضققداتفمثؿمتردؾمػذهماٌلؿـداتمبعدمذظؽمإلدارةماٌفؿؾمظؾؼقدمواظلدادم.م
3/3تؼقممإدارةماٌفؿؾممبراجعيمطشػماظعؾقةمسؾلمدفالتفومواثؾوتمواضعيماظؾقعمواظصرفم.م
م

يجب مراـاة النقاط التاليٌ :
 سيمحوظيماظؾضوئعماٌرصقضيمعـمجفيمرضوبقيموالمتصؾحمظؾؾقعمأوماالدؿكدامماآلدعلمؼؿؿماسداعفومرؾؼوًمظؾؼقاسدمواإلجراءاتماٌؼررةم
هًمإذرافماىفيماظرضوبقيماظراصضيموحبضقرماىؿركمواىفوتماألعـقي.م
 أومؼعودمتصدؼرػومإذامتلـكمذظؽممبقاصؼيماىفيماظراصضيم.م
 جيىمأنمؼؽقنماظؾقعموصؼمغصقصمطراديماظشروطموالجيقزمتعدؼؾمػذهماظشروطمبعدماظؾقعم.
م
م
م

م
ى
م

/4ىإجراءاتىالمتروكاتىوالبضائعىالمتنازلى
رنؼاى

1/4ماٌذلوطوتم..مػلماظؾضوئعماظيتمتظفرمزؼودةمسيمجردماٌكوزنموالمميؽـماالدؿداللمسؾلمسالعوتفومإليوضفومبوظؾضوئعماظيتمتعقدمإظقفوم
ى
وعؿوبعيمأصقوبفومظؾؼقوممبلقؾفومأومػلمبؼوؼومجردماظردوئؾماظيتمترطفومأصقوبفوم.م
ى
أصقوبفومضؾؾماإلصراجمسـفومعـماظدوائرماىؿرطقيمظعفزػؿمسـمددادمعومؼؽقنمعلؿقؼم
م طؿومأغفومتـؿٍمسـماظؾضوئعماظيتمؼذلطفو م
ى
سؾقفومعـمضرائىمأومردقمم.م
ى
م
 2/4م اظؾضوئعماٌؿـوزلمسـفومعـمأصقوبفومواظيتمتؼؾؾفوماىؿوركمبشرطمأالمتؽقنمػذهماظردوئؾمعرصقضيمرضوبقوًمواظيتمؼؾؿزممأصقوبفوم
بنسودةمتصدؼرػومأومإسداعفوموسيمذيقعماألحقالم مدبطرمإدارةماٌفؿؾموضلؿمايرطيماٌكؿصمظؿقرؼرمادؿؿورةم 94مك.ممععماظؽشػم
بودؿؿورةمجردموتؼدؼرماظؼقؿيموؼؿؿمضقدػومبندارةماٌفؿؾمسيمدفؾم3مك.مموتؿؾعمبشلغفومطوصيماإلجراءاتماٌؼررةماظلوبؼمتقضققفومسيم
اظؾضوئعماٌفؿؾيمبوظـلؾيمإلجراءاتماظؼقدمواظؾقعموايلوبوتمم
5ى/ىالدلعىالعذائوظىدروطظىالتلفىى

ى
1/5متؼقمماظؿقطقالتماٌ الحقيمبؿؼـدؼؿمعلؿكرجمعـمبقاظــصماظلؾعمدرؼــعيماظؿؾػموبقوغــوتمػذهمماظلؾعمعرصؼيمبؼقائؿماظشقـمإديماٌـوصلؿقم
ى
اٌرطزيمواظشرطوتماًوزغيم.م
ى
م
ى
 2/5م تؿقديمإدارةماٌـوصلؿقماٌرطزيمبوٌقاغلماٌكؿؾػيمضقدماظلؾعمدرؼعيماظؿؾػمسيمدفؾمخوصمآظقوموإردولمصقرمععؿؿدةمعـمبقونمػذهماظلؾعمم
إديمأضلوممحرطيماىؿركمواظيتمتؼقممبدورػوممبؼقدمبقوغوتمبقاظصمػذهماظلؾعمظؾؿؿوبعيم.م
م

 3/5م تؿقديماظؿقطقالتماٌالحقيمإخطورماىفوتماظرضوبقيمظؿقدؼدماٌددماٌلؿقحمبؾؼوئفومبلعوطـمماظؿكزؼـمحلىمحوظؿفو،موإخطورمأصقوبم
اظشلنمبفذهماٌقاسقدم.م
م

 4/5متؼقمماظشرطوتماًوزغيمب ؿؼدؼؿمبقونمبوظلؾعماظؼوبؾيمظؾؿؾػمضؾؾماغؿفوءماٌدةماٌلؿقحمبفومبقضًمطوفمواظيتمملمؼؼؿمأصقوبفومبنمتومم
اإلجراءاتماىؿرطقيمسؾقفوم.م
م

 5/5م ضؾؾماغؿفوءماٌدةماٌلؿقحمبؾؼوءماظؾضوئعمسيماٌكوزنموايووؼوتمدبطرمإدارةمايرطيماجملؿعماٌكؿصمبؾقونماظلؾعماظؼوبؾيمظؾؿؾػموملم
ؼؿؼد ممأصقوبفومألمتومماإلجراءاتماىؿرطقيمسؾقفومحقٌممتشؽؾمىـيمعـمعلعقرمتعرؼػيموعلعقرمحرطيموصكموجقدمعـدوبماظؿقطقؾم
اٌالحلمواظشرطيمماًوزغيمواىفيماظرضوبقيمألمتوممإجراءاتماٌعوؼـيمواظؽشػمواظػقصممومحيررمربضرمإثؾوتمحوظيمموهددماظضرائىم
واظردقمماٌلؿقؼي.م
م
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6/5مبعدماغؿ فوءماٌدةماٌلؿقحمبؾؼوءماظؾضوئعمبفومووصقلمتؼرؼرماىفوتماظرضوبقيمؼشؽؾمعدؼرماىؿركماٌكؿصمىـيمعشذلطيمعـماىؿوركم
وحبضقرمعـدوبمعـماظؿقطقؾماٌالحكمواظشرطيماًوزغيمواىففماظرضوبقيمظؿؼرؼراظؿصرفمسيمػذهماظؾضوئعمأعومبوظؾقعماٌؾوذرمرؾؼـومظؾؿودةم
()126معـمضوغقنماىؿوركمأوماإلسداممأومإســــودةماظؿصدؼرم(مإذامتؼدممصوحىماظشلنمورؾىمذظؽم)مم
م

 7/5م سيمحوظيمتؼرؼرماظؾفـيمبقعماظؾضوئعمبقعومعؾوذرامدبطرمإدارةماٌفؿؾمالدبوذمذلغفومسيمإمتوممإجراءاتماظؾقعمرؾؼومظإلجراءاتمواظؼقاسدم
اٌـظؿيمظذظؽم.م
م

8/5مسيمحوظيمتؼرؼرماظؾفـيمإسدامماظردوظيم.م
م

9/5م تؼقمماىفيماظرضوبقيماظراصضيمظؾردوظيمبؿقدؼدمعقسدموطقػقيموعؽونماإلسداممودبطرماىؿوركموذرريماٌقـوءمواظؿقطقؾماٌالحلمواظشرطيم
اًوزغيمبفذهماٌقاسقدم.موصكماٌقسدماحملددموؿؿعماظؾفـيماٌؿـؾيمعـماىؿوركم(معلعقرمحرطيمـمعـدوبمعـماألعـماىؿرطلم)ممواىفيم
اظرضوبقيماظراصضيمظؾردوظيم،مواظؿقطقؾماٌالحلموذرريماٌقاغهم.م
م

10/5مم تؼقممىـيماإلسداممبودؿالمماظردوظيمعـماظشرطيماًوزغيمحقٌمتؼقممجبردماظردوظيمأوموزغفوممأوماظؿقؼقؼمأواٌعوؼـيمظؾؿلطدمعـمعطوبؼيم
بقوغوتماظردوظيمبوٌلؿؾؿماظػعؾلم.م
م

 11/5ممتؿقجفمىـيماإلسداممصقؾيماظردوظيمإديمعؽونماإلسداممهًمحراديمذرريماٌقـوءمحقٌمؼؿؿماإلسدامموهرؼرمربضرمبذظؽم.مؼلؾؿم
األصؾمٌصؾقيماىؿوركموخيطرماٌـوصلؿقمظلدادمضققداتفم.م
م

م

م
م
م
م
م
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الباب الثالث
النظـــمىالجمركوظىالخاصظى
انفصم األول

:مإجراءاتىالترانزوــــــــتم

انفصم انثاَى :مإجراءاتىاإلفراجىالمؤقتم
انفصم انثانث :مإجراءاتىالبضائعىالمخزنظىبالمدتودرـاتم

انفصم انراتع :مإجراءاتىالمناطقىالحرةم
م
م
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ذ
الغصلىاألولى

إجـــــراءاتى ذالتـــرانزوـــــتى
ذ

ى

إدراج البيانات بالخازب اآللً

تقديم ملف اإلقرار لسباك االزتقبال

أخمر

مزار اإلفراج

مفاينٌ و مطابقٌ

أذؿر

تقديم الؿمانات المطلوبٌ

م

شرف الرزالٌ
جمرك الوشول

مراجفٌ األذتام والمزتندات
إـادة طلب اإلرزال لجمرك اإلرزال

رد الؿمانات
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 /1ىى
أحكامىرامظ
ى
 1/1رؼشيف اٌزشأضيذ :
ى
ى
(مأم) نظام الترانزيت المباسر ( األقطرمٌ )  :م اظؾضوئع ماظيت مترد مإدي ماٌقـوء مظشقـفو معؾوذرة مسؾك مودقؾي مغؼؾ مأخرى مهًم
ى
علؽقظقيماظـوضؾمدونمإدؿالعفومصكمعقـوءماظعؾقرمأىمدونمتقدقطماظؼطوعماٌكزغلمسيماظؿلؾقؿمواظؿلؾؿم،مطؿومػقمايولمسيماظؾضوسيماظيتمتردم
عشققغيمسؾكمدػقـيمأومروئرةم،موؼؿؿمتػرؼغفوموذقـفومسؾكمدػقـيمأومروئرةمأخرىم.
( ب ) نظام الترانزيت كير المباسر :
 )1اظؾضوئعماظيتمتردمإديمعقـوءمظـؼؾفو مخورجماظؾالدمعـمعقـوءمأخرمأومبردؿماٌـورؼمايرةمأوماٌـورؼمذاتماظطؾقعيماإلضؿصودؼيم
اًوصيم.
 )2اظؾضوئعماظيتمتردمإديمعقـوءمعومبؼصدمإسودةمذقـفومإديمعقـوءمأومعقاغهمأخرىمأومإديمدائرةمذيرطقيمداخؾماظؾالدمووريم
سؾقفومسؿؾقوتماظؿػرؼغمواظـؼؾمواإلدؿالممسيماٌكوزنماىؿرطقيمأوماٌلؿقدسوتماظعوعيمأواًوصيم.
م

1/1مجيقزمسؾقرماظؾضوئعماألجـؾقيماٌـشلمخاللمأراضكماىؿفقرؼيموصؼمغظومماظؾضوئعماظعوبرةمدونمإنمتلخذمررؼؼماظؾقرمدقاءمأدخؾًمػذهم
اظؾضوئعمايدودمظؿكرجمعؾوذرةمعـمحدودمشرلػومأممطوغًمعردؾفمعـمأحدمصروعماىؿوركمإظلمصرعمآخرمبعدمتؼدؼؿماظضؿوغوتماٌؼؾقظيم
ذيرطقوًمواظضرائىمواظردقمم.ممم
2/1مالمدبضعماظؾضوئعماظعوبرةمظؾؿؼقدمواٌـعمإالمإذامغصمسؾلمخالفمذظؽم
3/1م سيمحوظيموضقعمحودثمأومضقةمضوػرةمصنغفمؼؾزممسؾكماظـوضؾمادبوذماالحؿقوروتماظقضوئقيمٌـعمدخقلماظؾضوئعمسيمتداولمشرلمعصرحمبفم
وابالغماىؿوركمواظلؾطوتماٌكؿصيماألخرىم.
4/1مؼؿؿمغؼؾماظؾضوئعموصؼمغظؿماظعؾقرمسؾلمذيقعماظطرقموبؽوصيماظقدوئؾم
 5/1م تلريمسؾلماظؾضوئعماٌػرجمسـفومبـظومماظؾضوئعماظعوبرةماألحؽومماًوصيمبوظؾقونماىؿرطلمواٌعوؼـيماٌـصقصمسؾقفومسيمضوغقنم
اىؿوركمم
6/1مدبؿؿماظؾضوئعماظعوبرةمأومودقؾيمغؼؾفومأومطؾؿوػؿومبوظؽقػقيماظيتمهددػومعصؾقيماىؿوركموؼؽقنمعقضعماظؿعفدمعلؽقالًمسـمتؾػم
األخؿوممأوماظعؾٌمبوظؾضوسي موؼؽقنمعوظؽماظؾضوسيموعلؽقلماظـؼؾمعلؽقظنيمعلؽقظقيمتضوعـقيمسـمدالعيماظؾضوئعمينيموصقشلوم
إديموجفؿفوماظـفوئقي.م
 7/1متؿؿماإلجراءاتمسؾلماظردوئؾماظعوبرةمبلبلطماإلجراءاتموبلدرعموضًمممؽـموبوٌلورماألخضرمطؾؿومطونمذظؽمممؽـوًموؼؽقنمتعقنيم
عـدوبمتقصقؾمذيرطكمأومذرريمبطؾىمعـمصوحىماظشلنمأومصكمحوالتماظضرورةماظؿكمؼؼرػومعدؼرماىؿركماٌكؿصم
8/1مجيىمسـدمغؼؾماظؾضوئعماٌؿـقسيمأوماحملظقرةمأوماظيتمتؼررمرصضفومعـمأحدماىفوتماظرضوبقيمأليمدؾىمعـماألدؾوبمتؼدؼؿمضؿونم
بؼقؿيماظضرائىماىؿرطقيموشرلػومعـماظضرائىمواظردقممسؾكمأنمؼؿؿماظـؼؾمهًمحراديماظشرريم.م
9/1م سؾكمذيوركماالردولماظؼقوممبلردولمبرضقفمسؾكمغػؼيمصوحىماظشلنمبذلضىموصقلماظردوظفمصكممذيرمكماظقصقلمععماخطورمذيرم
كماظقصقلمبوالجراءماظقاجىمادبوذهمحقولماظردوظفم0م
10/1مسؾكماالدارماتماٌرطزؼيمظؾفؿوركماخطورماالداراتماظعوعفمظؾؿؽوصقيمبوظؼطوسوتماٌكؿؾػيمبوالتكم-:م
بقونماظردوئؾماٌرصقضيمرضوبقوًمظؿؿؾعماسودةمتصدؼرػوماوماسداعفوم0
م
11/1مبوظـلؾفمظردوئؾماالمضؿشيماٌـؼقظيمبـظومماظذلاغزؼًمشرلماٌؾوذرم-:مم
مممم*م ؼؿؿممترؼرمايووؼوتمأو ماظطرودمسؾكمجفوزم X-RAYمووزنماظردوظيموزنماىؿقعموإردوشلومصقؾيمعـدوبمذيركموعـدوبم
ذرريم.مم
12/1متفليمات زالمٌ األذتام الجمركيٌ :
تؼررماىؿوركمصقؿومإذامطوغًمودقؾيماظـؼؾمآعـيمظؾعؾقرمعـمسدعفم.ؼراسلمسـدمخؿؿمودقؾيماظـؼؾمبوألخؿومماىؿرطقيمأنمتؽقنمػذهماظقدقؾيمععدةموذبفزةمحبقٌمميؽـم:م تـؾقًماألخؿوممبقضقحموصعوظقيم.
 سدممإعؽوغقيمإخراجمأومإدخولمأؼيمبضوئعمسيماىزءماٌكؿقممدونمتركمأثورمواضقيمظؾؿالسىمأومطلرمظألخؿومماىؿرطقيم.م
سيمحوظيمسدممإعؽوغقيمخؿؿمودقؾيماظـؼؾمصنغفمجيىم: طشػماظردوظيمطشػماىؿقعمععماظؿقصقػماظدضقؼمظؾؾضوسيموإرصوقمأيمطؿوظقجوتمأومردقعوتمطؾؿومأعؽـمذظؽم.م
 أومتـؾقًماألخؿوممسؾلمطؾماظطرودم.م
 أومهدؼدمزعونموخطمدرلماظؾضوسيمإظزاعقوًم.
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 أومإردوشلومصقؾيمعـدوبمذيركم.م
ممممممععمعالحظيمأنمضرارمإسػوءمودقؾيماظـؼؾمعـماًؿؿماىؿرطلمحؼمظؾفؿوركموحدػوم.م
م-هددماىؿوركماظقضًماظؽوسيمألشراضمسؿؾقيماظعؾقرموميؽـممتدؼدمػذاماظقضًمألدؾوبمعدلرةمبـوءمسؾلمرؾىمذوماظشلنم.م
م-عـمحؼماىؿوركمسيمحوظيموجقدمضرورةمأنم:م
 oهددمعلورمسؾقرماظؾضوسيم.
 oغؼؾفومبصقؾيمعـدوبمذيركم.
ممممموميؽـمظؾفؿوركمضؾقلماألخؿومماىؿرطقيمعـمضؾؾماىؿوركماألجـؾقيمألشراضمسؿؾقيماظعؾقرمإالمإذام-:م
 oطوغًمػذهماألخؿوممشرلمطوصقيم.م
 oطقنمػذهماألخؿوممشرلمربؽؿيم.
 oضوعًماىؿوركمبػقصماظؾضوسيم.
ممممإذامضؾؾًماىؿوركماألخؿومماألجـؾقيمصنغفومتعطلمشلومغػسمايؿوؼيماظؼوغقغقيماظيتممتـحمظألخؿومماظقرـقيم.
ممؼؼقممعدؼرمذيركماظقصقلم(ماٌؼصدم)معؾوذرةمبؿغقرلموجفيماظؾضوسيمبـوءمسؾلمرؾىمصوحىماظشلنمإالمسيمايوالتماظيتمتطؾىماىؿوركمصقفومعقاصؼيمعلؾؼيم.م
مجيىمأنمتؿقاصرماظشروطماألتقيمسيماألخؿومماىؿرطقيم:م أنمتؽقنمضقؼيم.م
 ميؽـمتـؾقؿفومبلفقظيمودرسيم.م
 دفؾيماظؿؿققزمواظػقصموذاتمأرضوممعلؾلؾيمشرلمعؿؽررةموتؿضؿـمطؾؿيمذيوركمبلحدماظؾغوتماظرزلقيم.م
 المميؽـمهرؼؽفومأومإزاظؿفومدونمطلرمأوماظعؾٌمبفومدونمتركمأثرمظذظؽمم
 المميؽـمادؿكداعفومأطـرمعـمعرةمواحدةم.م
 أنمؼؽقنمصـعفومؼصعىمضدرماإلعؽونمغلكفومأومتزؼػفوم.
13/1مضقابطمادؿكدامماظلقؾماىؿرمطك-:م
 الجيقزمادؿكدامماظلؾؽمواظرصوصمصكمتلعنيمايووؼوتمواظشوحـوتمبنيماظدوائرماىؿرطقيماٌكؿؾػيموؼؼؿصرماظؿلعنيمسؾكماظلقؾم
اىؿرطكماٌعؿؿدمعـماٌصؾقيم0م
 وصكمحوالتماظضرورةماظؿكمؼؼرػومعدؼرماىؿركماٌكؿصمووصؼوًمظطؾقعيماظؾضوئعماومصعقبفمذقـفومصكمحووؼوتماومذوحـوتم
عغؾؼيمؼراسكماتؾوعماىمعـماالجراءاتماالتقفمرؾؼوًمظؾظروفموػكم-:
 أنمتؽقنماٌلؿـداتمتقضحممبومالؼدعمذبوالًمظؾشؽمادؿماظصـػموطؿقؿفم0م اٌعوؼـفماظؿوعفم(ماظـوصقفمظؾففوظفم)مواظقصػماظدضقؼمظؾؾضوئعمواثؾوتمغؿوئٍمػذهماٌعوؼـفمسؾكمرؾىماالردولم0 وضعماألخؿومماىؿرطقيمسؾكمطؾمرردمسؾكممحدهم0 االردولمهًماٌالحظيماىؿرطقيماومحرماديماظشرريمحلىماالحقالم0 وصكمذيقعماالحقالمؼراسكماظؿقؼؼمعـماظصـػماظقاردمجبؿركماظقصقلم014/1مضقاسدماظـؼؾمتراغزؼًممبقجىماظضؿوغوتماظدائرؼيم-:م
تؼدممرؾؾوتماظعؿؾمبوظضؿوغوتماظدائرؼيماديماظلقدماالدؿوذ/مرئقسماالدارةماٌرطزؼيماٌكؿصموصكمحوظفمضؾقلماظطؾىمحيولماديم
()1
االدارة ماٌوظقف ماظؿوبعي مظف مٌر ماجعي ماظضؿوغوت موضؾقشلو مثؿ مهول مصقرة ماظضؿوغوت مواٌلؿـدات ماٌؼدعي مادي ماالدارة ماٌرطزؼيم
ظؾلقودوتمواالجراءاتمبؼطوعماظـظؿمواالجراءاتماىؿرطقيمالمصدارماٌـشقرمم0م
ؼراسكمأنماظؿعفداتماٌؼؾقظيمطضؿوغوتمبوظشروطماظقاردةمبوٌودةم104عـماظالئقيماظؿـػقذؼيمظؼوغقنماىؿوركمػكمضؿوغوتمخوصيم
()2
ظؾفففماظصودرمشلومػذاماظضؿونموالجيقزمشلومتلجرلمػذاماظضؿونمآلىمعـماىفوتماآلخرىمشرلماظقاردةمبوظضؿونم.
ؼلؿكدممصؼطمصكمتعوعالتمعؼدمماظضؿونم0
()3
انمؼؽقنمعؼدمماظضؿونمعؿؿؿعوًمبوظلؿعيماظطقؾفموملمؼرتؽىماىمزبوظػوتمذيرمطقيم0
()4
ان متؿؿ مسؿؾقوت ماًصؿ مواالضوصي ممبعرصي ماىفي ماٌقدع مظدؼفو ماظضؿون مبصػي مصقرؼف موعلؿؿرة مواخطور ماىؿورك ماظؿـػقذؼيم
()5
بنؼؼوفماظعؿؾمبوظضؿونمصقراًمصكمحوظفمزؼودةمضقؿيماظضرائىمواظردقممسؾكماظؾضوئعماٌـؼقظيمعـمرصقدماظضؿونم0
تؼقمماىؿوركمبوإلصراجموذيوركماظقصقلمبنخطورماىفيماٌقدعمظدؼفوماظضؿونمصقرماالصراجماوموصقلماظردوئؾماٌػرجمسـفومسؾكم
()6
ضقةماظضؿونمبوظطرقماالظؽذلوغقفماظلرؼعيم 0مطؿومؼؿؿماالتصولمبنيماىؿرمكمواىفيمعقدسيماظضؿونمبصػيمعلؿؿرمةمظؾؿلطدم
عــــــموصقلماالخطورماتمدقاءمبوالصراجماوماظقصقلم0
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ؼؼدممضؿونمبؼقؿيم أطدلمحفؿمععوعالتمذفرىمظؾشرطيمخالملماظـالثفماذفرماظلوبؼيمسؾكماؼداسفمحبقٌمؼؽقنمايدماالدغكمظفم
()7
(2000000مصؼطماثـونمعؾققنمجـقفمعصرىمالشرلم)م وؼراسكمسدممصرفماىمردوظفمتؿعدىمضقؿيماظضرائىمواظردقممسؾقفومضقؿيم
اظضؿونم0
ععمعراسوهمعوؼؾكم-:
()8
 درسيماالصراجمعـماٌـوصذماىؿرط قيمسـماظؾضوئعماٌػرجمسـفومسؾكمضقةمػذهماظضؿوغوتمدونماغؿظورمسؿؾقوتماًصؿمواالضوصفموردم
ادارتماظؽػوالمتم0م
 سؾكمذيورمكماالردولمواظقصقلمدرسيماخطورماداراتماظؽػوالتمبؼقؿيماظضرائىمواظردقممسـماظؾضوئعماٌػرجمسـفومبلىمرربؼيم
اظؽذلوغقفمدقاءمبوظػوطسماوماالدؽـرماوماردولمطعىمرؾىماالردولماومبقصؾيماظؿقصقؾمصقؾفمعـدوبماىؿركمسؾكمأنمؼؿوبعم
وصقلماصؾمرؾىماالردولمالحؼوًم0
 ؼؿؿمسرضماظردوئؾماظقاردةمبردؿماظذلاغزؼًمواظؿكمتلؿقجىماظعرضمسؾكمبعضماىفوتماظرضوبقفمسـدماولمذيركموصقلمرؾؼوًم
الحؽوممضقاغقـفوم(مايفرماظؾقطرىم– مايفرماظزراسكم– ماالذعوعم)موذظؽمعـمخاللماشلقؽيماظعوعفمظؾرضوبفمسؾكماظصودراتم
واظقارداتم.م
ى
ى
اإلجراءاتىالجمركوظى
/2ى

ى
ى
 01/2يف مجزن اإلرساي ( ًذرُ اإلخزاءاخ واٍِح تادلناؼك اٌٌٍخسرْح)ى 0

ط/ض/ض إدراج البيانات الجمركيٌ بالخازب اآللً -:
 ؼؿؿمإدراجماظؾقوغوتماىؿرطقيمبويودىماآلظـلممبعرصـيمأصـقوبماظشـلنمأومعــمؼــؾفؿمبلمحـدمرـرقماظـربطماإلظؽذلوغقـيممبصـؾقيم
اىؿوركم.
ط/ض/ط تقديم ملف اإلقرار الجمركً -:
تؼذ ؼثاػح اإللزار ادلّْىٓ ّزفك تو ادلسرنذاخ ادلؽٌٍتح ًىِ-0
 اظػقاترلممم
 بقونماظعؾقةمم
 بقظقصيماظشقـمم
 إذنماظؿلؾقؿماٌالحلمم
 رؾىماإلردولمعـمأصؾموصقرتنيممنقذجم125مكمممأوماظـؿقذجماٌؿقؽـمم.
 ضؿونمعؼؾقلمذيرطقوًمبوظضرائىمواظردقمماىؿرطقيموشرلػومعـماظضرائىمواظردقمماألخرىمم
 أيمعلؿـداتمأخريمؼؿطؾؾفومغظومماإلصراجماىؿرطلم.مم
حقٌمؼرصؼماإلضرارماٌؿقؽـمواٌلؿـداتمداخؾمعؾػماإلضرارماىؿرطلموؼؼدممٌقزػمذؾوكماالدؿؼؾولمم
شجبن االسزمجبي -:

ىـىىرئوسىقدمىالتطروغظى:ى

 ؼؼقممبودؿالمماٌؾػوتموعراجعيماٌلؿـداتمسؾلمضوئؿيماٌلؿـداتممم
 هدؼدمعلورماٌؾػوتم(ماريرم–ماخضرم)مم
 ادؿقػوءمتقضقعمعؼدمماإلضرارمسؾلماإلضرارماٌؿقؽـممم

ـىىىموظفىاإلجراءاتى-:

 ترضقؿمعلؿـداتماإلضرارمبوًراعيماآلظقيممم
 تقزؼعماٌؾػوتمسؾلمىونماظؿـؿنيمم
م
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 3/1/2اإلجراءات بجمرك اإلرسال -:
 فؽىحالظىاإلفراجىبالمدارىاألخضرى:
 تؼقمماظؾفـيماىؿرطقيمبوٌـطؼيماظؾقجلؿقيم(علعقرماظؿعرؼػيم+مرئقسمضلؿماظؿعرؼػي)ممبراجعيماٌلؿـداتمواظؿلطدمعـمتؼدؼؿم
اظضؿوغوتمموادؿقػوءمعقاصؼيماىفوتماظرضوبقيم(مإنموجدتم)م.م
 ؼؼقممعدؼرماظؿعرؼػيمبوظؿقضقعمسؾلمأصؾموصقرةمرؾىماإلردول
 حيولماٌؾػمإظلمايلوبوتمظؿقدؼدمأيمردقممعـؾمضقؿيماظلققلماىؿرطقـيموشرلػـوموخـؿؿمرؾـىماإلردـولموصـقرتفمخبـومتم
اىؿركمواظػوتقرةموبقونماظعؾقةموصقرةمرؾؼماألصؾم.
 وؼردؾمأصؾمرؾىماإلردولمعرصؼوًمبفمصقرةمرؾؼماألصؾمعـماظػوتقرةموبقونماظعؾقةمظشؾوكماالدـؿؼؾولموبـوضلماٌؾـػمإظـلمذـؾوكم
رضؿم()2م.مم
 خيطرمصوحىماظشلنمبلدادماظضؿوغوتماٌؼررةم.مم
 ؼلؾؿمظصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفمأصؾمرؾىماإلردولمأوماظـؿقذجماٌؿقؽـموعرصؼوتفمم
 تردؾمصقرةمرؾىماإلردولمأوماظـؿقذجماٌؿقؽـمعرصؼوًمبفومصقرةمرؾؼماألصؾمعـماظػوتقرةموبقونماظعؾقةمظؾوبماظصـرفموحيـؿػظم
بوظصقرةماظـوغقيممبؾػماإلضرارمم
 اظردوئؾماظقاردةمبردؿماظذلاغزؼًماٌـؼقظيمإظـلماإلؼـداسوتماظعوعـيمأوماًوصـيمأومإديماٌــورؼمايـرةمواٌــورؼماالضؿصـودؼيمأوم
اظذلاغزؼًمسوبرماظؾالدمواظيتمؼػرجمسـفومبوٌلورماألخضرمؼشذلطمدالعيمأخؿوممايـووؼـوتموانمتؽـقنماظطرودمسيمحوظيمزوػـرؼيم
دـؾـقـؿـيموتـؿـررمسؾلمجـفـوزم(مX RAYم)موتعقنيمعـدوبمتقصقؾمذيرطكموعـدوبمذرريمصكمحوظفمرشؾيمصوحىماظشونم
اومصكمحوظفموجقدمضرورةمظذظؽمم
 سيمايوالتماظـيتمؼؿؼـررماإلصـراجمسـفـومبوٌلـورماألريـرممتـؿؿماٌعوؼــيمواٌطوبؼـيممبــورؼماظػقـصمواٌعوؼــيمظؾؿلطـدمعــمماظصــػم
واظؽؿقـــوتمحلـــىمايوظيم.
 اظؾضوئعماظيتمتردمسيمحووؼوتمعػؿقحيمؼشذلطمظـؼؾفومبـظومماظذلاغزؼًماظؿقؼؼمعـماظصـػمسيمأولمذيركموصقلمضؾـؾمغؼؾـفومبـظـومم
اظذلاغزؼًم.مم
 تردؾماظضؿوغوتمإديمحلوبوتماىؿركمؼقعقوًمظؼقدػومسيمدفؾمخوصممممقؽـممموتردؾمعؾػوتماإلضراراتمإديمإدارةمحػظماإلضراراتممم
 إردولمرؾىماإلردولماظقؽذلوغقومىؿركماظقصقلم.
مالحظاتى-:ىى
 اظؾضوئعماظقاردةمووجفؿفومعقـوءمأومدائرةمذيرطقيمشرلمأولمذيركموصقلموطونمعؿعفدماظذلاغزؼًماظـوضؾموظـقسمصـوحىماظشـملنمسيمحوظيمسدممتؼدؼؿمصقاترلمأومعلؿـداتمظؿؼدؼرماظضرائىمواظردقممبغرضمهدؼدماظضـؿوغوتمميؽــمظؾفؿـركماظؿقؼـؼمعــمصــػم
اظقاردمظؾؿلطدمعـمصقيمتؼدؼرماظضؿوغوتمسيمضقءماظؼقؿيماٌؼرمسـفوم.م

2/3/1/2ىمناطقىالغحصىوالمطاونظى-:ى

يتمذَ صبحت اٌشأْ أو ِٓ ينيجه إلدارح حروخ اجلّرن املختص ثطٍت اإلرسبي حيث يتُ 0
 اظؿلطدمعـمدالعيمأخؿوممايووؼوتموانماظطرودمحبوظيمزوػرؼفمدؾقؿيممم
 وضعمأخؿوممذيرطقيموتلفقؾمأرضوعفومسؾلمرؾىماإلردولمم
 تعقنيمعـدوبمتقصقؾمذيرطلموعـدوبمذرريمسيمحوظيمرشؾيمصوحىماظشلنمأومسيمحوظيموجقدمضرورةمظذظؽ
 تلفقؾمبقونماظردوظيمإظقؽذلوغقوم(مأومسيمدفؾم)مذوعؾيممبقوغوتماظردوظيموعـدوبماظؿقصقؾم–مإنموجدم–موتورؼخماظصرفم.مم
 عؿوبعيماظردوظيماظيتمؼػرجمسـفومبـظومماظذلاغزؼًمأوالمبلولمأومبنحدىماظطرقماالظؽذلوغقيموإخطورماألعـماىؿرطلمسيمحوظـيمتـلخرم
وصقشلومسيماٌقعودماٌـودىمظؾؿقريمسـمأدؾوبمتلخرموصقشلومم

ى
3/3/1/2ىبابىالصرفى-:

 ؼؿؼدممصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفمبلصؾمرؾىماإلردولمٌلعقرمبوبماظصرفماظذيمؼؼقممبودؿدسوءماظؾقونماىؿرطلمبويودىماآلظـلمأوم
اٌطوبؼيمسؾكمصقرةمرؾىماإلردولمظ ؾؿلطدمعـمصقيمبقوغوتمرؾـىماإلردـولمودـالعيماألخؿـوممواظطـرودموعطوبؼـيمأصـؾموصـقرةمرؾـىم
اإلردولممم
 ؼؼقدمبدصذلمحقادثماظؾوبماٌؿقؽـمأوماظقدويمرؾؾوتماإلردولمووضًماظصرفموأزلوءماٌصوحؾنيمظؾردوظيمعـمعـدوبلمذيركموذرريم
إنموجدوامورضؿمودقؾيماظـؼؾموأرضوممايووؼوتمورخصيماظلوئؼم.م
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 ؼلؿحمبوظصرفمبعدماظؿلطدمعـمدالعيماألخؿوممواظطرودموعراجعيمأرضوممايووؼوتمواظلقؾماىؿرطلموعورطيماظطـرودمدونماظؿعـرضم
حملؿقؼوتمايووؼوتمأوماظطرودمم
 تعودمصقرمرؾؾوتماإلردولمو طروتماظصرفمإظلماىؿركماٌكؿصماظيتمتؼقممبدورػومبنردوشلومإظلمإدارةمحػظماظؾقوغوتمحقٌمتلؽـم
سيمعؾػوتماإلضراراتماىؿرطقيماًوصيمبفوم.
 0 2/2اإلخزاءاخ جبّزن اٌٌصٌي -0

يتمذَ صبحت اٌشأْ أو ِٓ ينيجه ثأصً طٍت اإلرسبي +أصً وصىرح اٌجىصٍخ اٌىاردح ملأِىر ثبة اٌذخىي حيث يمىَ ِأِىر مجرن اٌىصىي  ..ثبآلتي 0

1/2/2اظؿلطدمعـمدالعيماألخؿوممواظطرودموأزلوءماٌراصؼنيمانموجدوامم
ممم

2/2/2معراجعيمأرضومماظلقؾماىؿرطلموعورطيماظطرودممم
3/2/2متلفقؾموضًموتورؼخماظقرودمبدصذلمحقادثماظؾوبماٌؿقؽـمأوماظقدويم.مم
م

4/2/2مؼمذرمعلعقرمبوبماظدخقلمسؾلمأصؾمرؾىماإلردولم+مأصؾموصقرةماظؾقصؾيماظقاردةمبوظدخقلمودالعيماألخؿومم.م
5/2/2مسيمحوظيمدالعيماألخؿوممواظطرودمؼمذرمعلعقرمايرطيماٌكؿصمسؾلمطعىمرؾىماإلردولمبذظؽموؼردؾماظقؽذلوغقوموصـقرًامىؿـركم
اإلردولموؼردؾمأصؾمرؾىماإلردولمإظلمعـوصلؿقمذيركماظقصقلممظؾؼقدم.م
م

6/2/2م ؼردؾمعـوصلؿقمذيركماظقصقلمأصؾمرؾىماإلردولمإظلمذيركماإلردولموجيقزمإردوظفمبوظػوطسمأومبليمررؼؼيمإظقؽذلوغقيمم
7/2/2م سيمحوظيمسدممدالعيماألخؿوممظؾقووؼوتمواظشوحـوتمأوموصقلماظطرودمحبوظفمزوػرؼفمشرلمدؾقؿيم،مؼؿؿمطشـػماظردـوظيمم(مطشـػم
اىؿقع)ممبودؿؿورةمجردموترصؼمبلصؾمرؾىماإلردولموتردؾمإظلمعـوصلؿقمذيركماظقصقلماظذيمؼؼقممبؼقدماظقاردماظػعؾلموإردـوشلوم
إظلمذيركماإلردولمإلدبوذماإلجراءاتماظؼوغقغقيم.مم
م

8/2/2مؼؼقممذيركماالردولمبردمخطوبماظضؿونماومادؿكداعفمصكمضؿونمردوظفماخرىمظـػسمصوحىماظشلنممبفردموصـقلمصـقرةمطعـىم
االردولمبــؿوؼػقدممتوممادؿالمماظردوظفمطوعؾفمودؾقؿفمبدونمعالحظوتم0م
9/2/2مؼراسلمإمتومماإلجراءاتماىؿرطقيمسؾلماظؾضوئعمصقرموصقشلومحلىماإلجراءاتماٌؿؾعيمم(اٌلؿقدسوتم–ماٌـورؼمايرةم)م.م
مم أعومسيمذيركماٌـوصذمايدودؼيم(ماظؾضوئعماظعوبرةم)مالجيقزمإسودةماإلجراءاتمأومصضماألخؿومماىؿرطقيمروٌـوموصـؾًمدـؾقؿيمودونم
أيمعالحظوتمإالمصكمحوالتموجقدمأخؾورؼيم.مم
م

/3ىاإلجراءاتىحجزىوردىالضمانى
ى
هفزماظضؿوغوتمحبلوبوتمذبؿعمذيركماإلردولموتلؾؿمآخرماظققممإظلمحلوبوتماىؿركمممم
1/3م
ى
م
ى
2/3متؼقممحلوبوتمذيركماإلردولمبؼقدمػذهماظضؿوغوتمسيمدفؾمخوصمأومبويودىماآلظلموتؿقديمعراجعيموعؿوبعيماظضؿوغوتممم
3/3مبعدموصقلمطعىمرؾىماإلردولمعـمذيركماظقصقلمإظلماجملؿعمبليمررؼؼفم(ماظدلؼدماظعوديمأوماإلظقؽذلوغـلم)م،مؼؼـقمماجملؿـعمسيم
حوظيموصقلماظردوظيمبدونمأيمعالحظوتمبنخطورمحلوبوتماىؿركمبردماظضؿونممم
4/3مسيمحوظيموجقدمأيمعالحظوتمؼؼقممذيركماإلردولمبطؾىمعؾػماإلضرارماىؿرطلموعطوبؼيماألصـوفمواظؽؿقوتماٌؼرمسـفومبوإلضرار،م
بوألصـوفمواظؽؿقوتماٌقضقيمبودؿؿورةماىردماٌعدةممبعرصيمذيركماظقصقلمم

م
م
م

 وسيمحوظيماظؿطوبؼمدبطرمايلوبوتمظردماظضؿونم،موسيمحوظيموجقدمسفزمأومزؼودةمأومأيمعالحظوتمتعرضمسؾلماظشؽقنماظؼوغقغقيم
ظؿؽققػماظقاضعيموهصقؾمعلؿقؼوتماىؿوركممضؾؾمردماظضؿونم.
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م

الردائلىالمردلظىصحبظىمندوبىجمركى
م
ى
م
ػ1ؼ ايوالتماظيتمؼػضؾمصقفومإردولماظؾضوئعمصقؾيمعـدوبمذيركم:ى
ى
إذامطوغًماظؾضوئعمعـماظلؾعمسوظقيماظؼقؿيمودبضعمظضرائىمذيرطقيموشرلمذيرطقيمبػؽيمسوظقيم.
.1
 .2إذا مطوغً معردؾي مٌـػذ مشرل معربقط مإظؽذلوغقوً مجبؿرك ماإلردول موخيشك مععف ماظؿالسى مسي ماٌلؿـدات مظصعقبي مإردوشلوم
إظؽذلوغقوًمٌـػذمأومذيركماظقصقلم.
 .3إذامطوغًماظؾضوئعمممـقسيمأومربظقرةمأومعقضقفمإدؿرلادػومأومعرصقضيمرضوبقوًمأومأعـقوًم.
 .4إذامطوغًمشرلمربقاةمأومداخؾمأشؾػيمؼلفؾممتزؼؼفوم.
 .5ؼراسكمأنمؼؽقنماٌـدوبمعلؽقلمسـمعصوحؾيمرؾىمإردولمواحدمصؼطموظقسمسدةمرؾؾوت مإردولمحؿكموظقمطوغًمعردؾيم
ظـػسماىؿركم.ممم
ػ2ؼ علؽقظقيمعـدوبمتقصقؾماىؿركم:
 .1عصوحؾيماظردوظيمعـمذيركماإلردولمحؿكمذيركماظقصقلم.
 .2تقصقؾماٌلؿـداتماًوصيمبوظردوظيمىؿركماظقصقلم.
 .3عالحظيمخطمدرلماظردوظيموإسدادمتؼرؼرمسيمحوظيمتعرضماظردوظيمأليمزبوظػوتمأثـوءمخطماظلرلمععمعالحظيمأنماٌـدوبم
شرلمعلؽقلمسـمحراديمأواظدصوعمسـمعشؿقلماظردوظيمحقٌمأغفمشرلمعفقؽوًمظذظؽم.مممممم
م

/4ىالترانزوتىالمباذرى(ىاألقطرمػ)ى
ى
ى
يتبق اإلجراءات اآلتيٌ :
ى
1/4مؼؿؼدمماظؿقطقؾماٌالحلمبصقرتنيمعـمعلؿكرجمػذهماظؾضوئعمإظلماٌـوصلؿقماٌرطزيمم
مم

2/4مؼراجعماٌـوصلؿقمػذهماٌلؿكرجوتموعطوبؼؿفومسؾلماظـلكيماألصؾقيمظؼوئؿيماظشقـمظؾؿلطدمعـمأغفومواردةمبردؿماظذلاغزؼًماٌؾوذرممم
3/4م تردؾمصقرةمعـماٌلؿكرجمإظلمإدارةمايرطيماٌكؿصيماظؿوبعمشلوماظرصقػماٌذلاطلمسؾقفماظلػقـيمأومودقؾيماظـؼـؾموهػـظماظصـقرةم
األخرىمبوٌـوصلؿقماٌرطزيممم
4/4متؼقدمإدارةمايرطيمصقرماٌلؿكرجوتمسيمدفؾمخوصم(مإظقؽذلوغلمأومؼدويم)محؿكمؼؿؼدمماظؿقطقؾماٌالحـلمبـنذنماظشـقـمإلسـودةم
ذقـماظردوظيممم
5/4مؼؿؿمإسودةماظشقـمهًماٌالحظيماىؿرطقيمبعدمتؼدؼؿمإذنماظشقـموهصقؾماظعقائدمواظردقمم–مإنموجدتم
م بعدممتومماظشقـمدبؿؿمصقرةماٌلؿكرجمعـمربونماظلػقـيموتلددمضققداتفمبندارةمايرطيموتردؾمصقرةماٌلؿكرجمظؾؿـوصلـؿقمظلـدادم
ضققداتفمم.
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الغصلىالثانؽى

إجـــــراءاتىاإلفراجىالمؤقتى

ى

/1ىىأحكامىرامظىى
ى
واظردقم ماىؿرطقي وشرلػو عـ اظضرائى واظردقم األخرى اٌؼررة
 1/1مجيقز اإلصراج عمضؿطيو سـ اظؾضوئع عع تعؾقؼ أداء اظضرائى ى
عؼوبؾ تؼدؼؿ أحدماظضؿوغوت اٌؼؾقظي ذيرطقطيو يني إسودة تصدؼرػو ىأو تلقؼي وضعفو ذيرطقطيوم.
وذلك بالذروط وفؼ االحوال اآلتوظ:

(مأم) اآلالت واٌعدات واألجفزة وعلؿؾزعوتفو اظقاردة عـ اًورج بردؿ ماظقزارات واٌصوحل ايؽقعقي واشلقؽوت اظعوعي وعو صك
حؽؿفو ظؾعؿؾ صك معشروسوت إغشوئقي أو اضؿصودؼي ثؿ إسودة تصدؼرػو ،وجيقز إسودة متشغقؾفو صك عشروسوت أخرى مموثؾي عع
تطؾقؼ ذات اظؼقاسد واظشروط.م
(مبم)اآلالت واٌعدات واألجفزة اظقاردة ظؾعؿؾ صك عشروسوت داخؾ اظؾالد ثؿ مإسودة تصدؼرػو عع عراسوة حؽؿ اٌودة (  8م) عـ
ضوغقن تـظقؿ اإلسػوءاتماىؿرطقي اٌشور إظقف.
(مجم) اظؾضوئع اٌلؿقردة عـ اًورج بردؿ أحد اٌعورض أو اٌفرجوغوتمأو األدقاق اظدوظقي أو اٌلورح أو اٌـودؾوت اظرؼوضقي أو عو
ميوثؾفومبعد تؼدؼؿ عقاصؼي اىفي اٌكؿصي.
(مدم) اآلالت واٌعدات واألجفزة واٌفؿوت اظالزعي إلجراء اظؿفورب مأو االخؿؾورات اظعؾؿقي أو اظصـوسقي أو اظزراسقي اظؿك تقاصؼ
سؾقفوماىفي اٌكؿصي .م
( مػـ م)األوسقي اظػورشي واظغالصوت اظقاردة ٌؾؽفو  ،وطذظؽ األوسقي واظعؾقات ماظقاردة ممؾقءة بوظلؾع بردؿ إسودة تصدؼرػو ،م
ايووؼوت اظؿك تدخؾ اظؾالد ظؿػرؼغ ربؿقؼوتفو ثؿ إسودة تصدؼرػومم.
(موم) آالت وععدات اظؿصقؼر واألصالم واظشرائط اًوصي بوظصقػقنيمواٌصقرؼـ واٌرادؾني األجوغى ووطوالت األغؾوء واإلذاسي بغرضم
تلفقؾ أو بٌ اٌقاد اإلخؾورؼي أو اظؿصقؼر اظلقـؿوئك.
( مز م) األصـوف اٌفـقي اظؿك ترد عع األجوغى اظقاصدؼـ إظل اىؿفقرؼي واظؿك متؿػؼ عع عفـؿفؿ بعد تؼدؼؿ عقاصؼي اىفي
اٌكؿصي.
(محم)ماألِرؼح اٌشخصْح اٌغري اسريالوْح ٌىً ِٓ:
 - 1ذوى اٌؽوغي.
 - 2اظالجؽني اظلقودقني.
 - 3أسضوء اظلؾؽني اظدبؾقعودل واظؼـصؾل.
 - 4اٌصرؼني اٌـؿدبني أو اٌعورؼـ ظؾكورج اظؼودعني ظؼضوء أجوزتفؿمأو ألداء سؿؾ عمضً بوظؾالد.
- 5اظداردني األجوغى اظؼودعني ظؾدرادي.
- 6أعؿعي ايفوج األجوغى اظذؼـ ؼعدلون أراضل اىؿفقريمإظلماألراضل اٌؼددي.
- 7اًدلاء اٌرخص شلؿ بوظعؿؾ صك اظؾالد.
م(ممطمم) األصـوف اظؿك ترد عع اظلوئقني واظعوبرؼـ زؼودة سـ حدود اإلسػوء.
(مىم) اظؾضوئع اظقاردة بردؿ األذكوص اظطؾقعقي أو اٌعـقؼي اظؿك تؿؿؿع مبنسػوءات ذيرطقي ومل ترد اٌلؿـدات اًوصي اظالزعي
ظإلسػوء وذظؽميني صدور ضرار بنسػوئفو.
(ممكمم) األصـوف األخرى اظيت ؼصدر بفو ضرار عـ وزؼر اٌوظقي .م
2/1مؼشذلط ظإلصراج سـ األصـوف اٌـصقص سؾقفو سي اٌودة اظلوبؼي عو ؼلتل:
 تؼدؼؿ إحدى اظضؿوغوت اٌـصقص سؾقفو صك ػذه اظالئقي بؼقؿي ماظضرائى اىؿرطقي وشرلػو عـ اظضرائى واظردقم اٌؼررة
ينيمتلقؼي أوضوع ػذه اظؾضوئع أو اغؿفوء اظغرض اٌػرج سـفو عـ أجؾف.
 أن ؼؿؿ إسودة تصدؼر تؾؽ األصـوف مخاللم دـيمعـمتورؼخماإلصراجمسـفومأعوماٌقادمواألصـوفماًوصيمبويوصالتماظزراسقيمصقعودم
تصدؼرػومخاللمدـؿنيمعـ متورؼخماإلصراج مسـفوموجيقزمعدمػذه ماٌددمٌدة مأخريممموثؾيمألدؾوبمعدلرةممبقاصؼيمرئقسمعصؾقيم
اىؿوركم.م
 3/1مؼؿؿ اإلصراج اٌمضً سـ اظؾضوئع اظقاردة بردؿ اظقزارات واٌصوحل مايؽقعقي واشلقؽوت اظعوعي وذرطوت اظؼطوع اظعوم بشرط ادؿقػوء
اٌلؿـدات وصؼًومظمتك:
أ  -تؼدؼؿ خطوب عـ بـؽ االدؿـؿور اظؼقعل ؼػقد ضقوم اظؾـؽ بؿفـقى عؾؾغ ماظضرائى واظردقم اىؿرطقي وشرلػو عـ اظضرائى
واظردقم اٌلؿقؼيميلوب عصؾقي اىؿورك.
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ب  -صك حوظي سد م طػوؼي اإلسؿؿودات اٌكصصي ظؾففي ؼؿؿ تؼدؼؿ خطوب عـ موزارة اظؿكطقط ؼػقد بودبوذ اإلجراءات اظالزعي
ظؿعؾقي اإلسؿؿودات اٌطؾقبيمعع عقاصؼي بـؽ االدؿـؿور اظؼقعل سؾك إضوصؿفو يلوب عصؾقي اىؿوركمصقر تعؾقؿفو.
 4/1مصك حوظي سدم إسودة اظؿصدؼر تؽقن اظضرائى واظردقم اىؿرطقي وشرلػو معـ اظضرائى واظردقم األخرى احملددة سـد االصراج
اٌمضً علؿقؼي صقرماغؼضوء اٌدد اٌـصقص سؾقفو سي ػذا اظػصؾ .م
5/1مجيقزمرؾىمغؼؾمحؼماإلصراجماٌمضًمبشرطم:م
مأ  -وصوءماٌلؿػقدمبوظشروطماحملددةمبوإلصراجماٌمضًم.
ب -مضؾقلماٌلؿػقدمبنظؿزاعوتماإلصراجماٌمضًم.
م
م

م

 /2ى اإلفراج المؤقت رن الدوارات والوخوت وتحدود مػابل ىتطلوق أداء الضرائب والردوم
الجمركوظ

 1/2معع عراسوة اظشروط واألوضوع اٌـظؿي ظإلصراج اٌمضً جيقز اإلصراج ماٌمضً سـ اظلقورات واظقكقت اٌـصقص سؾقفو سي اٌقاد اظؿوظقي
ى
وصؼًو مظؾشروط واألوضوع وبوظضؿوغوت اٌقضقي سي ػذه اٌقاد ،وذظؽ دون اإلخالل مبوالتػوضقوت اظدوظقي اظؿك تؽقن ذيفقرؼي عصر
ى
اظعربقي ررصًو صقفو.
ى
 2/2مؼؿؿ اإلصراج عمضؿطيو سـ دقورات اظرطقب اًوصي بوٌصرؼني اٌؼقؿني مبوًورج واألجوغى واظلقوح واظعوبرؼـ اظؼودعني ظؼضوء صذلة
عمضؿي بوظؾالد وذظؽ محبد أضصل دؿي أذفر خالل اظلـي ومبو ال جيوو ز صذلة اإلضوعي اٌـؾؿي سؾك مجقاز اظلػر بوظـلؾي ظألجوغى
بعد دداد عؼوبؾ تعؾقؼ أداء اظضرؼؾي سـ دؿيمأذفر أو جزء عـفو سؾك اظـقق اآلتل:
أ  500 -جـقف سـ اظلقورة سـ اظـالث اذفر األودي أو جزء عـفو.
ب  1000 -جـقف سـ اظلقورة سـ اظـالث اذفر اظؿوظقي أو جزء عـفو.
ج  100 -جـقف سـ طؾ دقورة عـ اظلقورات اظقاردة صقؾي األصقاج ماظلقوحقي وجيى أال وووز عدة اإلصراج سـ ػذه
اظلقوراتمذفرطيا واحدطيا.
3/2مؼؿؿ اإلصراج عمضؿطيو سـ دقورات اظرطقب اًوصي بوظػؽوت اظؿوظقي وصؼًومظألحؽوم اٌؾقـي ضرؼـ طؾ عـفو ،وذظؽ بعد دداد عؼوبؾ تعؾقؼ
أداء اظضرؼؾي رؾؼًومظؾفدول اظؿوظل:م
أ  -اٌلؿـؿرون األجوغى ،صك حدود صذلة اإلضوعي اٌمضؿي اٌـؾؿي سؾل جقازماظلػر وحبد أضصل ثالث دـقات.
ب  -اًدلاء واألدوتذة األجوغى اظذؼـ تلؿؼدعفؿ اىفوت ايؽقعقي وعو صكمحؽؿفو(مبو صقفو اىوععوت واٌدارس)موخدلاء
اظشرطوت األجـؾقيماٌؿعوضدة عع ػذه اىفوت ظؾؼقوم بعؿؾ عمضً داخؾ اظؾالد.
ج  -ذوى اٌؽوغي عـ األجوغى بـوء سؾك تقصقي عـ وزارة اًورجقي اٌصرؼي.
د -ذرطوت وعمدلوت اظطرلان األجـؾقي اظؿك تلرل خطقط جقؼي عـؿظؿي عـ موإدي وسدل االراضك اٌصرؼي وصؼًو ٌؾدأ اٌعوعؾي
بوٌـؾ  ،بـوء سؾكمطؿوب عـ وزارة اظطرلان اٌدغل.
م -متؽقن عدة اإلصراج بوظـلؾي إدي اظػؽوت احملددة بوظؾـقد ( ب) و (ج) و (مد)معؿـودؾي عع اظغرض اظذى تؼرر ماإلصراج اٌمضً
عـ أجؾف.م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م
م

البيان

الزيارة ذات
الزفٌ اللتريٌ
ختٍ صصػض
زمظ

الزتٌ أسور
األولٍ أو
جزء منوا

الزتٌ أسور
الثانيٌ أو جزء
منوا

الزتٌ أسور
الزتٌ أسور
جزء الزتٌ أسور
الرابفٌ الذامزٌ أو جزء
الثالثٌ أو
منوا
جزء
أو
منوا
منوا

الزتٌ أسور
الزادزٌ أو
جزء منوا

صصغ جنيى

صصصض جنيى

صصغض جنيى

صصصط جنيى

صصغط جنيى

صصصظ جنيى

الزيارات ذات
الزفٌ اللتريٌ
أكثر من صصػض
زمظ وختٍ
صصصط زمظ

صصصض

صصصط

صصصظ

صصصع

صصصغ

صصصػ

الزيارات ذات
الزفٌ اللتريٌ
أكثر من صصصط
زمظ

صصصظ

صصصػ

صصصؾ

صصصطض

صصصغض

صصصؽض
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وؼؽقن خضقع ذرطوت وعمدلوت اظطرلان األجـؾقي اٌـصقص سؾقفو مسي اظؾـد (د) عـ ػذه اٌودة ظؾؿؼوبؾ اٌـصقص سؾقف سي اىدول
اظلوبؼمأو رؾؼًو ٌؾدأ اٌعوعؾي بوٌـؾ اؼفؿو أضؾ.
وصك حوظي زؼودة عدة اإل صراج اٌمضً سـ ثالث دـقات بوظـلؾي ظؾػؽوتماٌـصقص سؾقفو صك اظؾـقد ( ب  ،ج  ،د ) ؼلؿؿر هصقؾ
اظػؽي األخرلة عـماىدول اٌشور إظقف سـ طؾ دؿي أذفر أو جزء عـفو .م
4/2مؼؿؿ اإلصراج عمضؿطيو سـ اظلقورات اًوصي بؽؾ عـ:
أ  -اظالجؽني اظلقودقني واظصقػقني واٌرادؾني وعـدوبل وطوالت األغؾوءماألجوغى م
وؼؽقن دداد عؼوبؾ تعؾقؼ أداء اظضرؼؾي سـ طؾ دؿي أذفر أو جزء عـفوم..موصؼًو ظمتك:
 500 جـقف سـ اظلقورة ذات اظلعي اظؾذلؼي حؿك  1600دؿ  3م
 1500 جـقف سـ اظلقورة ذات اظلعي اظؾذلؼي أطـر عـ  1600دؿ  3وحؿك  2000دؿ3م
 3000 جـقف سـ اظلقورة ذات اظلعي اظؾذلؼي أطـر عـ  2000دؿ 3
ب  -ذرطوت اظؾقٌ واظؿـؼقى سـ اظؾذلول واٌعودن واًدلاء األجوغىماظعوعؾنيمبؿؾؽماظشرطوت.م
 وؼؽقن عؼوبؾ تعؾقؼ أداءماظضرؼؾي  400جـقف سـ طؾ دؿي أذفر أو جزء عـفو.
 وتؽقن عدةماإلصراجماٌمضً عؿـودؾي عع اظغرض اظذي تؼرر اإلصراج عـ أجؾف .
 5/2مؼؿؿ اإلصراج عمضؿطيو سـ دقورات اظر طقب اظقاردة ظالدؿعؿول اظرزلل مظؾلػورات واظؼـصؾقوت األجـؾقي واٌـظؿوت اظدوظقي سؾك
اظـقق اآلتل:
أ  -اظلقورات اظقاردة ظالدؿعؿول اظرزلل ظؾلػورات واظؼـصؾقوت األجـؾقي مأو ألسضوء اظلؾؽني اظدبؾقعودل واظؼـصؾل األجـيب زؼودة
سؾل حد ماإلسػوء اٌؼرر بؼوغقن تـظقؿ اإل سػوءات اىؿرطقي وطذظؽ اظلقورات ماظقاردة ظؾؿقزػني اإلدارؼني األجوغى بوظلػورات
واظؼـصؾقوت األجـؾقي .م
ب  -اظلقورات اظقاردة ظالدؿعؿول اظرزلل ظؾؿـظؿوت اظدوظقي واٌـظؿوت ماظعربقي اإلضؾقؿقي وأسضوئفو ايوئزؼـ سؾل جقازات دػر
دبؾقعودقيمأو بطوضي هؼقؼ ذكصقي صودرة عـ إدارة اٌرادؿ بقزارة اًورجقيمألسضوء ػذه اٌـظؿوت.
وتؽقن عدة اإلصراج اٌمضً وصؼًو ٌو تؼرره وزارة اًورجقي بوالتػوق ععمعصؾقي اىؿورك.
وؼؿؿ دداد عؼوبؾ تعؾقؼ أداء اظضرؼؾي وصؼًو ٌؾدأ اٌعوعؾي بوٌـؾ بوظـلؾي مظؾؾـد (أ)م ،و  200جـقف سـ طؾ دؿي أذفر أو جزء عـف
بوظـلؾي ظؾؾـد (ب) وطذامبوظـلؾي ظؾؾـد (أ) صك حوظي سدم االسػوء وصؼًو ٌؾدأ اٌعوعؾي بوٌـؾ.
6/2مؼؿؿ اإلصراج عمضؿطيو سـ دقورات اظرطقب اظقاردة ظؾعرض اظؿفورىمأو اظؿفورب سؾك اظـقق اآلتل:
أ  -دقورات اظرطقب اًوصي اظقاردة بردؿ اظعرض اظؿفوري مبو ال جيووزمأربع دقورات زبؿؾػي اظطراز ظؽؾ عـ وطالء عصوغع
اظلقورات األجـؾقي.
ب  -دقورات اظرطقب اًوصي اظقاردة ألشراض اظؿفورب مبو ال جيووز دقورتني مزبؿؾػيت اظطراز واردتني بردؿ عصوغع إغؿوج
اظلقورات،وذظؽ بشرطمعقاصؼي اىفي اٌكؿصي بقزارة اظؿفورة واظصـوسي.
وتؽقن عدة اإلصراج سـ ػذه اظلقورات دؿي أذفر جيقز عدػو ٌدة ماخرى مموثؾي مبقاصؼي رئقس عصؾقي اىؿورك  ،وال جيقز
ترخقصفومبوٌرور.
وؼؽقن دداد عؼوبؾ تعؾقؼ أداء اظضرؼؾي سؾك تؾؽ اظلقورات سؾكم..ماظـقق اآلتل:
 2500 جـقف سـ اظلؿي أذفر األودي أو جزء عـفو.
 5000 سـ اظلؿي اذفر اظؿوظقي أو جزء عـفو  ،عع تؼدؼؿ خطوب ضؿون معصرسي شرل عشروط وععزز وشرل ضوبؾ ظإلظغوء
ؼغطل عو ؼلؿقؼ سؾىوظلقورات اٌػرج سـفو عـ اظضرائى واظردقم اىؿرطقي واظضرؼؾي اظعوعيمسؾل اٌؾقعوت وشرل ذظؽ عـ
اظضرائى واظردقم األخرى.
 7/2مؼؿؿ اإلصراج اٌمضً سـ دقورات اظـؼؾ اظذلؼالت واظدلادات ٌدة أدؾقسني موجيقز عدػو سـد ايوجي ٌدة أدؾقسني آخرؼـ بؼرار عـ
رئقس عصؾقيماىؿورك أو عـ ؼػقضف صك ذظؽ.
وؼؽقن دداد عؼوبؾ تعؾقؼ أداء اظضرؼؾي سؾك اظـقق اآلتل:
 100 جـقف سـ طؾ أدؾقع أو جزء عـف عـ األدؾقسني األول واظـوغل.
 500 جـقف سـ طؾ ادؾقع أو جزء عـف عـ االدؾقسني اظـوظٌ واظرابع
وصك حوظي اظرشؾي صك إبؼوء أي عـ ػذه اظلقورات أو اظذلؼالت مأو اظدلادات داخؾ اظؾالد ظؾعؿؾ بصػي عمضؿي أو بغرض
اظؿلجرل تلري أحؽومماٌودة ( 8م) عـ ضوغقن تـظقؿ اإلسػوءات اىؿرطقي اظصودر بوظؼوغقن رضؿ  186ظلـي .1986م
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 8/2مؼؿؿ اإلصراج اٌمضً سـ اظلقورات اظـصػ غؼؾ ( بقؽ أب ) ذات اظؽوبقـي ماٌزدوجي واٌقؽروبوص اظيت ؼزؼد سدد عؼوسدػو سؾل
تلعي خبالف عؼعدماظلوئؼ ٌدة ذفر وجيقز عدػو ذفرطيا آخر مبقاصؼي رئقس عصؾقي اىؿوركمأو عـ ؼػقضف
وؼؽقن دداد عؼوبؾ تعؾقؼ أداء اظضرؼؾي بقاضع  500جـقف سـ اظشفر ماألول أو جزء عـف أو  1000جـقف سـ اظشفر اظـوغل أو جزء
عـف .م
9/2مؼؿؿ اإلصراج اٌمضً سـ اظقكقت اًوصي بوٌصرؼني اٌؼقؿنيمبوًورج واظلقوح واظعوبرؼـ وذوي اٌؽوغي اظؼودعني ظؾؾالد ظإلضوعي اٌمضؿي
صكمحدود صذلة اإلضوعي وحبد أضصك اثين سشر ذفرطيا.
وؼؽقن دداد عؼوبؾ تعؾقؼ أداء اظضرؼؾي بوظـلؾي ظؾؿقاغه اظلقوحقي مواظؿفورؼيماحملددة بؼرار رئقس اىؿفقرؼي رضؿ  141ظلـي
 2003وصؼًو ظؼرار وزؼر اظـؼؾمرضؿ  539ظلـي . 2003م
 10/2مؼؿؿ االصراج سـ اآلالت واٌعدات مبو صقفو ععدات اظـؼؾ واالجفزة ودقورات ماظرطقب اًوصي بوالجوغى اظؼودعني ظؾؾالد اظالزعي
ظؾلؾوضوت اظدوظقي واظلؾوضوت ماحملؾقي اٌـظؿي هً اذراف اشلقؽي اظعوعي ظؾؿـشقط اظلقوحك ٌدة ذفر جيقز معدػو عدة اخرى
مموثؾي مبقاصؼي رئقس عصؾقي اىؿورك الدؾوب عدلرة .
وؼؽقن عؼوبؾ تعؾقؼ اداء اظضرؼؾي عوئي جـقف سـ طؾ وحدة صك اظشفر او جزءمعـف م
 11/2مصك ذيقع األحقال جيى سي اظققم اظؿوظل سؾك األطـر الغؿفوء عدة اإلصراج ماٌمضً إؼداع اظلقور ة أو اظقكً داخؾ دائرة ذيرطقي
زبصصي ظذظؽ أو عورؼـومبوظـلؾي ظؾقكقت وال جيقز إسودة اإلصراج اٌمضً سـفو إال بعد اغؼضوء عدةممموثؾي ظؿؾؽ اظؿك ضضؿفو بوظؾالد
وحبد أضصك أربعي اذفر بوظـلؾي ظؾقكقتموتعؿدل صذلة اظؿكزؼـ داخؾ اظدائرة أو اٌورؼـو مبـوبي إسودة تصدؼرمؼراسكمانمددادمعؼوبؾم
تعؾقؼماداءماظضرؼؾيماىؿرطقيمواٌددماظزعـقيمظؾؾؼوءمداخؾماظؾالدمعرتؾطيمبوظلقورةموظقسماٌوظؽ.مم
م
12/2مؼؿؿ اإلصراج اٌمضً سـ اظلقورات واظقكقت اًوصي عع تعؾقؼ أداءاظضرائى اىؿرطقي وشرلػو عـ اظضرائى واظردقم األخرى عؼوبؾ
تؼدؼؿ أي عـ ماظضؿوغوت اٌؼؾقظي ذيرطقطيو أو دصذل عرور (تربؿقؽ) صودر عـ أحد أغدؼي ماظلقورات اٌعؿؿدة ظدى اىؿورك أو رخصي
تلقرل وضقودة دوظقي ( بوظـلؾيمظألجوغى اظؼودعني صك أصقاج دقوحقي).م
 وؼراسكمأنمؼؿؿماظؿؼدؼرماظـفوئكمظؾضرائىماٌلؿقؼيموشرلػوممبعرصيمادارةماظؿعرؼػيمبوٌـػذماىؿرطكماٌكؿصم.مم
 طؿومؼراسكماٌراجعيماظدضقؼيمظؾؿطوظؾوتماظصودرةماديماالغدؼيمواظؿقؼؼمعـمصقيمعػرداتفومواتػوضفومععماالتػوضقيماظدوظقيمظؾلقوراتم
اٌقضعيمصكمجـقػمسومم1954م.م
 بوظـلؾي ظؾقكقت اظؿك ترد بوٌقاغل اظؾقرؼي ظؾلقوحي اإلضؾقؿقي صقؽؿػكمبؿؼدؼؿ تعفد ذكصل عـ صوحى اظقكً أو اٌلؽقل سـف
سؾل أن دبطر عصؾقيمأعـ اٌقاغل سـداإلصراج سـ اظقكً.
بوظـلؾي ظراشيب اظلقوحي اظداخؾقي ( اظـقؾقي ) ؼشذلط ظإلصراج سـ اظقكً متؼدؼؿ خطوب ضؿون أو تعفد عـ ػقؽي تـشقط اظلقوحيم
بؼقؿيماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيم.مم
م
13/2مؼؽقن اإلصراج اٌمضً سـ اظلقورات واظقكقت اٌـصقص سؾقفو صكماٌقاد اظلوبؼي رؾؼًو ظؾشروط اآلتقي:
أ  -ؼػرج عمضؿطيو سـ دقورة رطقب واحدة أو خيً ظؽؾ ذكص رؾقعل ،موجيقز اإلصراج سـ أطـر عـ دقورة أو خيً ظألذكوص ذوي
اٌؽوغي مواىفوت االسؿؾورؼي ،وذظؽ بشرط أن تؽقن اظلقورة أو اظقكً عرخصطيو ،موصك حوظي سدم اظذلخقص ؼؼدم خطوب ضؿون
عصرسي شرل عشروط وععززموشرل ضوبؾ ظإلظغوء أو دصذل عرور صودر عـ احد األغدؼي اظؿك أودسًمضؿوغوت غؼدؼي أو عصرصقي ظدى
عصؾقي اىؿورك بؼقؿي اظضرائىمواظردقم اٌؼررة.
ب  -ؼػرج سـ دقورات رطقب اٌلؿـؿرؼـ األجوغى بعد تؼدؼؿ صققػي ػقؽي ماالدؿـؿور  ،وجقاز اظلػر اٌقضح بف تلذرلة اإلضوعي
اٌمضؿي.
ج  -جيى أن ؼؼؿصر ادؿعؿول اظلقورة أو اظقكً اٌػرج سـف عمضؿطيو سؾلماألشراض اظؿك مت اإلصراج عـ أجؾفو وأن ؼؼقدػو اٌػرج سـفو
بوزلف مبودؿــوء ايوالت اًوصي بذوي اٌؽوغي وذوى اظعوػوت اظذؼـ متلؿدسك حوظؿفؿ االدؿعوغي بلوئؼ وإذا وجدت ضرورةم
تلؿدسكماظؼقودة بلوئؼ ،مبقاصؼي رئقس عصؾقي اىؿورك أو عـ ؼػقضف.
د -حيظر اظؿصرف صك اظلقورة أو اظقكً بوظؾقع أو اظؿـوزل أو اشلؾي أو شرل مذظؽ عـ اظؿصرصوت أو تلجرل أؼفؿو إال بعد ايصقل
سؾك عقاصؼي عصؾقيماىؿورك وادؿقػوء اظؼقاسد اإلدؿرلادؼي ودداد ذيقع اظضرائى واظردقمماٌلؿقؼي.
وجيقز مبقاصؼي وزؼر اٌوظقي عد اٌدة اٌؼررة ظإلصراج اٌمضً سـماظلقورات واظقكقت اٌشور اظقفو وذظؽ ألدؾوب عدلرة ؼؼؾؾفو.
وؼضوسػ عؼوبؾ تعؾقؼ آداء اظضرؼؾي صك حوظي اغؿفوء صالحقي اظلرلمودرؼون صالحقي اظضؿون.م
وسؾك حوعؾ تصرؼح االدؿرلاد اٌمضً ( دصذل اٌرور اظدودي ) إسودة متصدؼر اٌرطؾي خالل عدة ال وووز  24ؼقعطيو عـ تورؼخ اغؿفوء
صالحقي اظؿلقرلمبوظؾالد وصؼًو ظـص اٌودة (  ) 20عـ االتػوضقي اظدوظقي ظؾلقورات بشرط صالحقيماظضؿون.
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وصك حوظي زبوظػي ذروط وأحؽوم اإلصراج اٌـصقص سؾقفو صك ػذهماظالئقي تطؾؼ اظعؼقبوت اٌـصقص سؾقفو صك ضوغقن اىؿورك .م
م
14/2مؼشذلط ظؼؾقل اظؿـوزل سـ اظلقورات اٌػرج سـفو عمضؿطيو اآلتك:
أ  -أال تؽقن اظلقورة ربؾ جرميي تفرب ذيرطك.
ب  -تطفرل اظلقورة عـ اظغراعوت او اظؿعقؼضوت وعؼوبؾ تعؾقؼ أداء اظضرؼؾي مودداد اظضرائى واظردقم سؾك األجزاء اظـوضصي
واٌلؿؾدظي.
وؼػقض رؤدوء اظؼطوسوت اىؿرطقي اظؿـػقذؼي طؾ صك دائرة اخؿصوصف صكمضؾقل اظؿـوزل سـ اظلقورات.
ى
م

3ى/ىاإلجراءات الجمركوظ رن الواردات تحت نظام اإلفراج المؤقت

م
ى
م(مأم) ؼؼقم صوحى اظشلن أو عـ ؼـقؾف بندراج بقوغوت اظؾقون اىؿرطك بويودى ماآلظل بلحد ررق اظربط االظقؽذلوغل عع عصؾقي
ى
اىؿورك.
ى
(مبم) اإلجراءات األوظقي بندارة اٌعؾؼوت:
- 1تؼدؼؿ رؾى عـ صوحى اظشلن أو عـ ؼـقؾف إدي عدؼر إدارة اٌعؾؼوتمؼؾني بف دؾى اإلصراج اٌمضً ودـده اظؼوغقغل.
- 2تؼقم إدارة اٌعؾؼوت بدرادي اظطؾى وإسداد عشروع اإلصراج اٌمضًمرؾؼو ظؾضقابط اٌذاسي سؾك رؾى صوحى اظشلن وخيؿؿ خبؿؿ
اإلدارة.
(مجم)مؼؼدممعؾػماالضرارماىؿرطكممظشؾوكماىؿوركمومتؽقن اٌلؿـدات اٌطؾقبي ظإلصراج ػل:
 - 1اظؾقون اٌؿقؽـ بـظوم األصراج اٌمضً.
 - 2بقون األصـوف اظقاردة.
 - 3إذن اظؿلؾقؿ اٌالحك.
 - 4صوتقرة األصـوف اظقاردة .م
(مدم) اإلجراءات اىؿرطقي:
- 1تؿؿ اإلجراءات اىؿرطقي عع عراسوة أن األصـوف اٌػرج سـفو بـظوم ماإلصراج اٌمضً ال ؼػرج سـفو بوٌلور األخضر ظضرورة
اٌعوؼـيماظؿوعيماظـوصقيمظؾففوظيمواٌطوبؼي وذظؽ ظؾؿلطد عـ اظعقـقي ضؾؾ اإلصراج وحلوب ضقؿيماظضرائى واظردقم اٌلؿقؼيمععماظؿزامم
ذيورك ماإلصراج مأو ماظؿفدؼد مبنخطور ماإلدارة ماظعوعي مظإلصراج ماٌمضً مواظـقادي ماظضوعـف ممبو ممت معـ مإجراء مسؾك ماظلقورة موأي مإجراءم
الحؼم.م
 متؼدرمضقؿيماظؾضو ئعمواظلقوراتماظقاردةمبـظومماالصراجماٌمضًمرؾؼوًمظؼقؿؿفومايؼقؼقيموصؼمإتػوقماٌودةماظلوبعيمعـمأحؽومماالتػوضقيماظعوعي مٌـظؿي ماظؿفورة ماظعوٌقي موحيدد ماظؾـد ماىؿرطك ماظقاجى متطؾقؼف مسؾك مػذه ماالصـوف مبدضي معع ماظؿلطد مسؾك مدرسي ماغفوءم
االجراءاتمبـظومماالصراجماٌمضًم0
- 2هصقؾ اظضؿوغوت اظالزعي وؼلؾؿ أصؾ أذن اإلصراج عرصؼو بف صقر مرؾؼ األصؾ عـ اظػوتقرة وبقون اظعؾقة ظصوحى اظشلن
وتردؾ صقرةمأذن اإلصراج عرصؼوً بفو صقر رؾؼ األصؾ عـ اظػوتقرة وبقون اظعؾقةمظؾوب اظصرف.
- 3ؼؼقم ضلؿ اإلجراءات بوىؿرك اٌكؿص بنردول بقوغوت اظؾقونماىؿرطك اٌػرج سـف إصراجو عمضؿو ؼقعقو إلدارة اٌعؾؼوت عرصؼو
بفماظؾقوغوت اىؿرطقي بـظوم اإلصراج اٌمضً.
(مػـم)ماٌؿوبعي بندارة اإلصراج اٌمضً ( اٌعؾؼوت )م.
بعد وصقل اظؾقوغوت اىؿرطقي اٌػرج سـفو بـظوم اإلصرا ج اٌمضً إديمإدارة اٌعؾؼوت ؼؿؿ اجراء عو ؼلتل:
- 1ضقد ػذه اظؾقوغوت إظقؽذلوغقو أو ؼدوؼو صك دفؾ ؼقضح رضؿ اإلضرار مودؾى اإلصراج اٌمضً وضقؿي اظضرائى واظردقم وغقع
اظضؿونماٌؼدمموعفؾي اإلصراج اٌمضً.
مم2م-مم أدؿكراجمتؼرؼرمبشؽؾمدورىمتقضحمعقضػماظؾقوغوتماظؿكمتـؿفكمعفؾفماالصراجماٌمضًمسـفوموعؿوبعؿفومالغفوءمعقضػفومععماخطورم
جفوتماظضؾطمواىفوتمذاتماظصؾفم0م
م

م
م
م
اً ٚال  :االخشاءاد فِٕ ٝفز اٌذخٛي -:

 - 4اجراءاخ الفراج ادلؤقد عٍ انطياراخ-:م

( )1اظؿلطدمعـمصالحقفمدصذلماظذلؼؾؿؽم:م
 صكمحوظفمضؿونمودقؾفماظـؼؾمعـمخاللمدصذلمترؼؾؿؽمظـودىماجـؾكم0مؼراسكماظؿلطدمعـموجقدمذعورماٌـظؿيماظدوظقفمورضؿمعلؾلؾم
اظدصذلموبقوغوتماظلقورةم0م
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 ؼؿؿمضؾقلمدصذلماٌرورماظدوديماظصودرمسـماالغدؼفماالجـؾقفمسـدمدخقلماظلقورةمظؾؿـػذماٌصرىمألولمعرةمروٌومصوحلمدوظقوًم0
 تؼدممعقاصؼفمغودىماظلقوراتمواظرحالتماٌصريمسؾكمصقيماصدارماظدصذلمسـدمغؼؾماظؼقدمعـمدصذلماديماخرماومودؼدمدرؼوغفم0
 ؼؿعني مسؾكمذيقعموحدات ماالصراج ماٌمضً مبوٌـوصذ ماىؿرطقي ماٌكؿؾػف معراجعي مازلوء ماظـقادىماظدوظقف ماالجـؾقف ماٌشذلطي مصكم
االتػوضقفماظدوظقفمظالصراجماٌمضًم(معـمواضعماظؾقونماظصودرمسـماالدارةماظعوعفمظإلصراجماٌمضًمبوظؼوػرةم)موذظؽمسؾكمدصوترماٌرورم
اٌؼدعفمأولمعرةمظؾلؿوحمبؼؾقشلومطدصذلمعرورمدوديم0
 صكمحوظفمسد مموجقدمدصذلمعرورمدوديمواظلقورةمشرلمعلفؾفمصكمعرورماظؾؾدماظؼودعفمعـفموالهؿؾمظقحوتفماٌرورؼيمجيقزمٌوظؽم
اظلقورةمادؿكراجمدصذلمترؼؾؿؽمعـمأحدماالغدؼيماحملؾقفماٌعؿؿدةمظدىمعصؾقيماىؿوركمسؾكمأنمؼؽقنمعدسؿوًمخبطوبمصقيم
اصدارمعـماظـودىماومممـؾفمصكمذيفقرؼيمعصرماظعربقف مواضرارهمصقفمبضؿونماظردقممواظضرائىماىؿرطقيماٌلؿقؼيمسؾكماظلقورةم
اومتؼدؼؿمخطوبمضؿونمعؼؾقلمذيرطقوًمبوظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمسؾكماظلقورةم0
( )2تـزعمصصقؾفماظدصذلموترصؼممبلؿـداتمعؾػماظلقورةم0م
( )3تدرجمبقوغوتماظلقورةمصكمايودىماآلديم0
( )4دبطرماالدارةماظعوعفمظإلصراجماٌمضًمؼقعقوًمبؾقوغوتماظلقورةماٌػرجمسـفومبـظومماالصراجماٌمضًم0
( )5ؼؿؿمعؿوبعيمعقضػماظلقوراتماٌػرجمسـفوماصراجوًمعمضؿوًم000مطوآلتك-:
 معراجعيمؼقعقفمظػذلاتماظصالحقفمظؾلقوراتماٌػرجمسـفوم0ممم سـدمضقوممأىمعـػذمذيرطكمبنسودةمتصدؼرمدقوراتمعػرجمسـفومهًمغظومماالصراجماٌمضًمعـمعـػذمشرلمعـػذمدخقلماظلقوراتمؼؿعنيماخطورمذيركماظدخقلمواالدارةماظعوعفمظالصراجماٌمضًمبؿؿومماسودةماظؿصدؼرمصكمغػسماظققمموصكمحوظفماسودةماظؿصدؼرمعـم
غػسمعـػذمدخقلماظلقورةمؼؿعنيمتلدؼدماظؼققداتمواخطورماالدارةماظعوعفمظالصراجماٌمضًمصكممغػسماظققمم0
ممصكممحوظفماغؿفوءمعدةماظصالمحقفمدونمتصدؼرماظلقورةم0مؼؿؿمصقراًماتؾوعماآلتكم-: هرؼرمعذطرةممبقضػماظلقورةمععمتقضقحمحلؾفماظضرائىمواظردقممبوظؿػصقؾم،موؼراسكمحلوبماظضرائىمواظردقممبدضيم0م( مضرؼؾفماظقاردم–مضرؼؾفماٌؾقعوتم–مردؿماظؿـؿقفم)م0م
 اىمزبوظػوتماومردقمماخرىم0
 ؼرصؼمبوٌذطرةمصقرةمضقئقيمعـمصصقؾفمدصذلماظذلؼؾؿؽم0م تردؾماٌذطرةمعقضقوًمبفومعقضػماظلقورةموحلؾفماظضرائىمواظردقممتػصقالًماديماالدارةماظعوعفمظالصراجماٌمضًمواثؾوتمذظؽمصكمدصذلمخوصماومبويودىماآلديم0
ؼؿعنيمسؾكمذيركماظدخقلماخطورماالدارةماظعوعفمظالصراجماٌمضًمبلىمتصرصوتمسؾكماظلقوراتماٌػرجمسـفومهًمغظومماالصراجماٌمضًم"م
ودؼدم–متصدؼرم0000ماخلم"م0م
م

ثبٔيبً  :االخشاءاد ثدّشن اٌزظذيش :
()1م سـدمتصدؼرمدقورةمدؾؼمإمتومماجراءاتماظدخقلماًوصمبفومبـػسماىؿركم:م
تراجعمصصقؾفماظذلؼؾؿؽمواظؿلطدمعـمسدممزبوظػيمصالحقفمعدةماالصراجموعراجعيمطؿوظقوتماظلقورةمودرؼونماظضؿونموعطوبؼيم
رضؿماظشودقفمورضؿماٌقتقرمسؾكمأوراقماظدخقلم0م
 صػكمحوظفمسدمماٌكوظػيمؼؿؿماظلؿوحمبوظؿصدؼرمععماثؾوتمذظؽمبويودىماآلديمواخطورماالدارةماظعوعفمظالصراجماٌمضًم0م
 وصكمحوظفموجقدمغقاضصمصكماظلقورةمتؽقنماظضرائىمواظردقمماىؿرطقفموشرلػومسـمػذهماظـقاضصمواجؾفماألداءموصكمحوظفم
وجقدمزبوظػفمٌدةماالصراجماٌمضًماومدؼقطماظضؿونمتؽقنماظغراعوتماٌؼررةمواجؾفماالداءمضؾؾماظؿصدؼرم
()2م مم م سـدمتصدؼرمدقورةمدؾؼمإمتومماجراءاتماظدخقلماًوصيمبفومعـمذيركمآخرمبوالضوصيماديماالجراءاتماٌـقهمسـفومسوظقفمؼؿؿم
اخطورمذيرمكماالصراجمواالدارةماظعوعفمظالصراجماٌمضًمبؿؿومماظؿصدؼرمظلدادمضققادتفم0م
ممممممممممممممممممممممممم

م

ثبٌثبً  :االخشاءاد ثبالداسح اٌؼبِٗ ٌالفشاج اٌّؤلذ -:
 تشؽؾمىونمعـماالدارمةماظعوعفمظالصراجماٌمضًمدبؿصم000مبوآلتكم-:م
 ىـفمعؿوبعيمضؿوغوتماظـقادىم:
مممممممممدبؿصممبؿوبعيمضقؿيماظضؿوغوتماٌؼدعيمعـماظـقادىموعؼورغؿفومحبفؿماٌطوظؾوت موعلؿقؼوتماىؿوركمواظعرضمسؾكمعدؼرمسومماالصراجم
اٌمضًمبلىمعالحظوتموإسدادمبقـونمذفرىمبؿؾؽماٌالحظوت موسرضفومسؾكماالدارةماٌرطزؼيمظالسػوءاتمواظـظؿماًوصيممتفقداًمظعرضفوم
سؾكمضطوعماظـظؿمواالجراءاتماىؿرطقيمالدبوذماظؼرارماٌـودىمصكمػذاماظشلنم0م
 ىـفماظؿـلقؼمبنيماٌـوصذماىؿرطقيمدخقالًوخروجوًم0000مودبؿصمبـــم:م
 تؾؼكماٌعؾقعوتمعـمعـوصذماظدخقلمبؾقوغوتماظلقوراتماٌػرجمسـفوماصراجوًمعمضؿوًموبقونمدصذلماظذلؼؾؿؽماوماظضؿونم0
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 تؾؼكمععؾقعوتمعـمعـوصذماظؿصدؼرمبؾقوغوتماظلقوراتماظؿكممتمتصدؼرػوموبقوغوتماظدصذلماوماظضؿونموعقضػماظلقورةم0
 إسالنماٌـوصذماظؿكمضوعًمبنجراءاتمدخقلماظلقوراتماصراجوًمعقضؿوًمبؾقونماظلقورةماٌصدرةمعـمذيوركماخرىم0
 اظؿقرىمسـماظلقوراتم اٌكوظػفمظؾؿلطدمعـمسدممتصدؼرػوماومتلقؼيمعقضػفومبوظلدادماظؼطعكماوماظؿكزؼـماوماظؾقعماوماظؿقػظمسؾقفوم
بلحدماضلومماظشرريم0
 تؾؼكماٌطوظؾوتمسـماظلقوراتماٌكوظػفمٌددماالصراجماٌمضًماظقاردةمعـمعـوصذماظدخقلموعراحعؿفومواظؿقؼؼمعـمصقؿفوموسرضفوم
سؾكمعدؼرمسومماالصراجماٌمضًم 000مسؾكمأنمؼشؿؾماظؾقونمحلؾفماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمتػصقالًم(مضرؼؾفماظقاردم–مضرؼؾفم
اٌؾقعوتم–مضرؼؾفمردؿماظؿـؿقفم)موارصوقمصقرةمضقئقيمعـمصصقؾفمدصذلماظذلؼؾؿؽم0
 بعدماظعرضمواٌقاصؼفمعـمعدؼرمسومماالصراجماٌمضًمسؾكماٌطوظؾوتمتردؾماديم-:
ممممأصقوبماظلقوراتم(مضرؼؾفماظقاردم–مضرؼؾفماٌؾقعوتم–مردؿماظؿـؿقفم–ماظغراعفم–مردقمماًدعوتم)م0م
 صكمحوظفمسدممأسودةماظؿصدؼرمتؽقنمعلؽقظقفماغدؼيماظلقوراتم(مضرؼؾفماظقاردم– مضرؼؾفماٌؾقعوتم– مردؿماظؿـؿقفم– مبوألضوصيم
ظؾـقاضصم)م0
 ؼؿؿماظؿؼدؼرماظـفوئكمظؾضرائىماىؿرطقفماٌلؿقؼيموشرلػوممبعرصيمادارةماظؿعرؼػيمبوٌـػذماىؿرطكماٌكؿصم.
 اٌراجعي ماظدضقؼي مظؾؿطوظؾوت ماظصودرة مادي ماالغدؼي مواظؿقؼؼ معـ مصقف معػرداتفو مواتػوضفو معع ماٌـشقر مدوظػ ماظذطر مواالتػوضقفم
اظدوظقفمظؾلقوراتماٌقضعفمصكمجـقػمسومم1954م.
 يراعى فى جمال ذُظيى عًم اَذيه انطياراخ يايهىم-:
م

( )1خبصقصماالغدؼيماظعوٌقيماظؿوبعفمظؾؿـظؿيماظعوٌقيمظؾلقوراتم-:
صكمحوظفموجقدمعدؼقغقفمسؾكمػذهماالغدؼيمخيطرمغودىماظلقوراتماٌصرىمبفذهماٌدؼقغقفمظؿقصقؾفومظصوحلمعصؾقيماىؿوركم.م
صكمحوظفمتؼوسسمغودىماظلقوراتماٌصرىمصكمهصقؾمػذهماٌلؿقؼوتمظصوحلمعصؾقيماىؿوركمهررمعذطرةمبذظؽموتعضمسؾقـومالدبوذم
االجراءاتماظؼوغقغقيم.م
م

خبصقصماالغدؼيماحملؾقيم-:
()2
 صكمحوظفمادؿقؼوقمضررائىموردقممظؾفؿوركمسؾكمػذهماالغدؼيمسـمغقاضصماوماحؽوممغفوئقيماومزبوظػوتموشرلػوم-:مأمم-ممخيطرماظـودىمظلرسيمددادمػذهماٌلؿقؼوتم.م
صكمحوظفمتؼوسسماظـودىمؼلقؾمخطوبماظضؿونمبؼقؿيماٌلؿقؼوتم.م
صكمحوظفمسدممطػوؼفمخطوبماظضؿونمهررمعذطرةمظؾعرضمسؾكمضطوعماظـظؿمظعرضفمسؾكماذؾؽقنماظؼوغقغقيمالدبوذماظالزممضوغقغوًم.م
بم-ممصكمحوظفمزؼودةمحفؿماٌدؼقغقفم(مغؿقففمغشوطماظـودىم)مسـمضقؿفماظضؿونم-:م
حيررمظؾـودىمظلرسيمتقصقؼماوضوسفمبؿعؾقفمخطوبماظضؿونم.م
مصكمحوظفمتؼوسسماظـودىمسـمتعؾقفمخطوبماظضؿونمؼردؾمادؿعفولماخرلمظؾـودىمبونماىؿوركمدقفمتضطرمالؼؼوفماظـودىمسـمممورديم
غشورفمينيمتقصقؼمأوضوسفم.م
اذامملمؼلؿفقىماظـودىمخاللمذفرمعـمتورؼخماالدؿعفولماالخرلمهررمعذطرةموتعرضمسؾكمضطوعماظـظؿمواالجراءاتمالدبوذم
ماجراءاتماؼؼوفمغشوطماظـودىم.م
م
 ضٛاثظ اٌّغبٌجخ ثبٌّسزحك ِٓ (سسٚ َٛضشائت اٌٛاسد) ػٓ اٌسيبساد اٌّفشج ػٕٙب ِؤلزبً عجمبً ٌإلرفبليخ اٌذٌٚيخ
اٌدّشويخ اٌخبطخ ثبإلسزيشاد ٚاٌزظذيش اٌّؤلذ ٌٍسيبساد :
 oؼؼصدمبـم(ردقمموضرائىماظقارد)ماٌـصقصمسؾقفومبوٌودتنيم( 26م،م)27معـماإلتػوضقيماظدوظقيماىؿرطقيماًوصيمبوإلدؿرلادم
واظؿصدؼرماٌمضًمظؾلقوراتم(ضرؼؾيماظقاردموضرؼؾيماٌؾقعوتموردؿمتـؿقيماٌقارد)م.
 oؼؾؿزممذيركماظؿصدؼرمأوماىؿركماٌكزنمبفماظلقورةمبنخطورماظـوديماظضوعـموذيركماإلصراجمواإلدارةماظعوعيمظإلصراجماٌمضًم
بؿؿوم مإسودة متصدؼر ماظلقورة مأو مدبزؼـفومبوظدائرة ماىؿرطقي ماٌكصصي مظذظؽ مسؾك مأن مؼؿضؿـمػذا ماإلخطور مبقوغوت ماظلقورةم
وتػصقالتمحلؾيماٌلؿقؼوتماىؿرطقيماٌؼررةمسـماظـقاضصمبفومإنمهؼؼًموتعذرمهصقؾفومعـمصوحىماظشلنم.
 oتؾؿزمماإلدارةماظعوعيمظإلصراجماٌمضًمبنخطورماظـوديماظضوعـمسـدمتلقؼيمحوظيماظلقورةموطذامسؼىمإغؿفوءمعدةماإلصراجماٌمضًم
وسدممإسودةمتصدؼرمأومدبزؼـماظلقورةمسؾكمأنمؼؿضؿـمػذاماإلخطورمطوصيمبقوغوتماظلقورةموتػوصقؾمحلؾيماظضرائىمواظردقمم
اٌلؿقؼيمسؾقفوم.
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 oجيىمأنمؼؿؿماإلخطورماٌشورمإظقفمبوظػؼرتنيماظلوبؼؿنيمإديماظـوديماظضوعـمصقرمهؼؼماظقضوئعمواإلجراءاتمدوظػيماظذطرموظؾـوديم
اظضوعـمتؼدؼؿماظدظقؾمسؾكمسدممصقيماٌطوظؾيماظيتمتؿضؿـفومتؾؽماإلخطوراتمخاللمعدةمسوممواحدمعـمتورخيفموإالمأصؾقًم
اظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمواجؾيماألداءم.
 oتؿؿمتلقؼيمعقضػماظضؿوغوتمواٌؾوظغماٌلددةمأعوغيمعـماظـوديمأوالًمبلولمدقاءمبوإلضوصيمأوماًصؿمععماألخذمسيماإلسؿؾورمتـػقذم
األحؽومماظـفوئقيمذاتماظصؾيموإخطورماظـوديماظضوعـمبذظؽم.م
م

م

ى

م

/5ىاإلفراج المؤقت رن الوخوتم

أ  -ممؼؿؼدم صوحى اظقكً أو عـ ؼـقؾف أو عـدوب اظلقوحي إدي ذيرك اظقصقل مبوظـؿقذج اٌعد ظذظؽ عـ أصؾ وصقرة عقضقطيو بف
اظؾقوغوت األدودقي م( عرصؼًو بف طشقف بقوغوت اظطوضؿ واظرطوب وضلقؿي دداد عؼوبؾ تعؾقؼ أداء ماظضرؼؾي وضوئؿي بلي بضوئع
داخؾ اظقكً  ،زيقر – دفوئر .) . .
م صك حوظي اظلقوحي اإلضؾقؿقي ؼؼدم تعفد ذكصل عـ علؽقل اظقكً أو عـ مؼـقؾف بلداد اظضرائى اىؿرطقي وشرلػو عـ
اظضرائى واظردقم صك حوظيمسدم عغودرة اظقكً اٌقوه اإلضؾقؿقي بعد اغؿفوء عدة اإلصراج اٌمضً وصكمػذه ايوظي تؼقم اىؿورك
بنخطور عصؾقي اعـ اٌقاغه سـد اإلصراجماٌمضً سـ اظقكً.
م وبوظـلؾي ظراشيب اظلقوحي (اظـقؾقي) ؼشذلط تؼدؼؿ خطوب ضؿون أو تعفد معـ ػقؽي تـشقط اظلقوحي بوظضرائى واظردقم
اىؿرطقي اٌلؿقؼي سـماظقكً صك حوظي سدم عغودرتف اٌقوه اإلضؾقؿقي خالل اٌدة اٌؿـقحيمظإلصراج اٌمضً .م
ب -ممتؼقم اظؾفـي اىؿرطقي بوٌعوؼـي وتؼدؼر اظضرائى واظردقم اٌلؿقؼيموإثؾوتفو سؾك اظـؿقذج اىؿرطك اٌعد ظذظؽ وهدؼد عدة
اإلصراج اٌمضً .م
ج  -ممؼلؾؿ أصؾ اظـؿقذج واٌرصؼوت عقضقطيو سؾقف اٌقاصؼي سؾك اإلصراج ماٌمضً وحيؿػظ بوظصقرة وصقر اٌرصؼوت صك ذيرك اإلصراج
وؼعد ماظـؿقذج اىؿرطك مبـوبي إصراجو ذيرطقو عمضؿو صوحل ظؾعؿؾ بف صك اٌقاغه ماٌصرؼي األخرى اظؿك ؼذلدد سؾقفو اظقكً
خالل صذلة اإلصراج اٌمضً .م
مد -صك حوظي رشؾي علؽقل اظقكً ودؼد صذلة اإلصراج اٌمضً ؼؿؼدم بطؾى معقضقطيو م بف اظػذلة اٌطؾقبي وخط اظلرل وعرصؼًو بف
ضلقؿي دداد عؼوبؾ متعؾقؼ آداء اظضرؼؾي وتؼقم اظؾفـي اىؿرطقي بوظؿلذرل بوظؿفدؼد صك اٌؽون ماٌكصص ظذظؽ صك اظـؿقذج
اىؿرطك وٌلؽقل اظقكً ودؼد صذلة ماإلصراج اٌمضً عـ أى عقـوء بف ىـي ذيرطقي سؾك أن تؼقم اظؾفـي ماىؿرطقي اظؿك
ضوعً بوظؿفدؼد بلخطور اظؾفـي اىؿرطقي اظؿك ضوعً بنمتوممإجراءات اإلصراج اٌمضً أول عرة .م
ػـ ٌ -لؽقل اظقكً إغفوء اإلصراج اٌمضً عـ ذيورك أى عقـوء عصري شرل ماٌقـوء اظذى ضوم بنمتوم إجراءاتف ذرؼطي أن ؼؽقن بف
ىـي ذيرطقي وذظؽ مبلقى اظـؿقذج اىؿرطك ظإلصراج اٌمضً سؾك أن دبطر اظؾفـي اىؿرطقي ماظؿك ضوعً بنمتوم إجراءات
اإلصراج اٌمضً أول عرة ظؿلدؼد ضققداتف .م
و  -ؼؽقن اظـؿقذج اىؿرطك ػق اظرخصي اظقحقدة ظؾذلدد سؾك اٌقاغه ماٌصرؼي اٌقضقي خبط اظلرل خالل صالحقي عدة اإلصراج
اٌمضً .م
ز -ممتؿؿ عؿوبعي اظقكقت اٌػرج سـفو عمضؿطيو مبعرصي اظؾفـي اىؿرطقي اظؿكمضوعً بوإلصراج سؾك أن تلدد ضققدات عغودرة اظقكقت
خالل عدةماإلصراجماٌمضًم0مم
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ى
م

م

م

/6ىاجراءاتىاالفراجىالمؤقتىرنىالحاوواتىبموجبىكذوفىاالدتخالصى-:

أوالًم:مصكمحوظفماالصراجمسـمايووؼوتمبضؿونماظؿقطقالتماٌالحقفموعؼووديماظـؼؾمؼراسكماالتكم-:م
( )1إؼداعمخطوبمضؿونمعصرصكمشرلمعشروطموشرلمضوبؾمظألظغوءمتؽقنمضقؿؿفمحلىمحفؿماظعؿؾموحبقٌمالؼؼؾمسـم 100ماظػمجـقفم
(مصؼطمعوئفماظػمجـقفم)مطقدمأدغكمبوالدارةماٌوظقفم(ماظؽػوالتم)مبوالدارةماٌرطزؼيماٌكؿصيم0م
( )2تؼقممادارةماظؽػوالتماٌكؿصفمبلخطورموحدةمطشقفماالدؿكالصمبوىؿوركماظؿـػقذؼيمبؽشقفمتقضحمازلوءماظؿقطقالتماٌالحقفم
وعؼووديماظـؼؾماظذؼـماودسقامررصفومخطوبوتمضؿونموضقؿيمػذهماظضؿوغوتم0
( )3تؼقمموحداتمطشقفماالدؿكالصمبلدؿكراجمطشقفماالدؿكالصمعقضحمبفومطوصفمبقوغوتمايووؼوتموارضوعفومواسؿؿودػوممبوؼػقدم
وجقدماظضؿونمظألصراجمسـمايووؼوتماٌطؾقبماالصراجمسـفومعمضؿوًممبقجىمرؾىمعؼدممعـماظؿقطقؾماٌالحكماومعؼووديماظـؼؾم– مصكم
حوظيمعؼووديماظـؼؾمؼرصؼمبوظطؾىمعقاصؼفماظؿقطقؾماٌالمحكم0
( )4تؼقمماٌـوصذماىؿرطقيمبلثؾوتمدخقلموخروجمايووؼوتمبدصذلمايقادثمواظؿلذرلمبذظؽمسؾكمطشقفماالدؿكالصم0
( )5تؿقديموحداتمطشقفماالدؿكالصماًصؿمواالضوصفمسؾكمضقةمخطوبوتماظضؿونموأخطورمادارةماظؽػوالتماٌكؿصفمصكمحوظفمسدمماسودةم
ايووؼوتمخاللماٌدةماحملددةمالدبوذماظالزمم0
( )6ؼراسكمانمتؽقنمعدةماالصراجمسـمػذهمايووؼوتمالتؿعدىمزيلفمسشرمؼقعوًم0
ثبٔيبً :

*م
م

م
م

م

بوظـلؾفمظؾقووؼوتماٌؿؾقطيمألصقوبماظشونمؼؾؿزمماظؿقطقؾماٌالحكمبؿقضقحمعوؼػقدمذظؽمبلذنماظؿلؾقؿموؼؿؿماالصراجمسـفومبعدمددادم
اظضرائىمواظردقممواذامرشىماٌلؿقردمصكماالصراجماٌمضًمسـفومينيماسودةمتصدؼرػومصقؼدممظؾفؿوركماحدماظضؿوغوتماٌؼؾقظيم
ذيرطقوًمظؾضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمينيماسودةممايووؼيماديماظدائرةماىؿرطقيم0مم
/7اجراءاتىردىالضماناتىرلؼ الصادرات تحت نظام اإلفراج المؤقت ى

أ  -بعد متوم أسودة تصدؼراظردوئؾ اظلوبؼ ماإلصراج سـفو بردؿ األصراج اٌمضً مؼؼقممذيركماظصودرمإخطورموحدةمعؿوبعيماإلصراجماٌمضًم
بندارةماٌعؾؼوتمبؾقونماظردوئؾماٌصدرةماظلوبؼماإلصراجمسـفومبـظومماإلصراجماٌمضًم.
ب  -تؼقم إدارة اٌعؾؼو ت مبؼورغي عو مت اإلصراج سـف مبو مت تصدؼره وبعد ماظؿوطد عـ سؿؾقوت اٌطوبؼي وسدم وجقد أى عالحظوت
هرر عذطرةمبوظؿلقؼي وؼمذر سؾك أضرار اظقارد واظصودر بؿؿوم اٌراجعي واٌطوبؼيموؼؿؿ اظلرل صك إجراءات رد اظضؿون.
ج  -تردؾ اظؾقوغوت اىؿرطقي ظؾؿراجعي ثؿ إدارة حػظ اظؾقوغوت وتلدد ضققداتفومصك دفؾ اظؾقوغوت اىؿرطقي.
د  -هؿػظ إدارة اٌعؾؼوت مبذطرة اظؿلقؼي يني تؼدم صوحى اظشلن بطؾى ردماظضؿوغوت حقٌ تؿؿ إجراءات رد اظضؿون  ،وميؽـ
صك حوظي عو اذا طوغً ماظضؿوغوت تعفدات عـ جفوت ععقـي وتلخر أصقوب اظشلن صك اظؿؼدم مظؾؿلقؼي خالل ذفر عـ اظؿصدؼر
والتقجد أؼي عالحظوت ؼؿؿ تلقؼيماظؾقوغوت بؼلقؿي دوؼرة وخيطر أصقوب اظشلن بذظؽ.
ػـ  -وصك حوظي وجقد عالحظوت أو صروق بني اظقارد واظصودر هرر عذطرة مبوظػروق واظضرائى واظردقم اٌلؿقؼي وخيطر صوحى
اظشلن وال ؼؿؿ ردماظضؿون إال بعد دداد اظضرائى واظردقم اٌلؿقؼي غؿقفي ػذا االخؿالف أومتؼدؼؿ اٌدلرات اٌؼؾقظي ذيرطقو.
و  -صك حوظي اظؿصدؼر اىزئل دبطر إدارة اٌعؾؼوت ايلوبوت أو اظؽػوالتمحلى غقع اظضؿون مبؼدار اظضرائى واظردقم سـ اىزء
اظذى متمتصدؼره الدبوذ إجراءات خصؿ عو مت تصدؼره عـ اظضؿون .م
م

ى

ى
ى

/9ىاإلفراجىالمؤقتىبعرضىالتأجورىأوىالطملىبصغظىمؤقتظىداخلىالبالد

َكون طبَق فئ الضرَب الجمركَ الم رر بالماد (  ) 8من قانون نظَ اإلعفاءات الجمركَ بالنسب لأل ناف
المحدد بهذه الماد  ،وال ٍ َفرج عنها حت نظا اإلفراج المؤقت ب رض ال أجَر أو العم ب ف مؤق دا الب د
وف ا ا لما َأ ٍ :

 .1أنمترد ماآلالتمواٌعداتمواألجفزةمهًمغظومماإلصراجماٌمضًمبغرضماظؿلجرل مأو ماظعؿؾ مبصػيمعمضؿيمداخؾماظؾالدموصؼوًمظؾؼقاسدم
احملددةمظـظؿماإلصراجماٌمضًمبؼوغقنماىؿوركموالئقؿفماظؿـػقذؼيم.
 .2أنمؼلددمعؼدع وًمسـدماإلصراجماٌمضًمغلؾيماظضرؼؾيماىؿرطقيماحملددةمبوظؼوغقنمسـماٌدةماظيتمؼؼرمسـفومسـدمرؾىماإلصراجمععمتؼدؼؿم
أحدماظضؿوغوتماٌؼررةمسـمطوعؾماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيم.
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 .3أنمؼؿؼدممصوحىماظشلنمظؾفؿركماٌكؿصمضؾؾمإغؿفوءماٌدةماحملددةماٌلددمسـفوماظضرؼؾيماىؿرطقيمبطؾىمإلسودةماظؿصدؼرمأومرؾىمعدم
اٌدةموددادمغلؾيماظضرؼؾيماىؿرطقيمسـماٌددماٌطؾقبمإبؼوءماآلالتمواٌعداتمواألجفزةمصقفومداخؾماظؾالدمبشرطمصالحقيماظضؿونماٌؼدمم
سـماٌدةماٌطؾقبمودؼدػوم.
 .4أن مؼلؿؿرمهصقؾمغلىماظضرؼؾيماىؿرطقيماحملددةمسؾك ماآلالتمواٌعداتمواألجفزةماٌشورمإظقفومرقالمعدة مبؼوئفومسيماظداخؾم
وحؿكمإسودةمتصدؼرػومظؾكورجم.
ًال ذسزُ أحىاَ ادلادج اٌثاِنح ِٓ لأٌْ االػفاءاخ ػٍَ 0
 )1حوالتماإلصراجماٌمضًماظيتمؼصدرمبفومضرارمعـموزؼرماٌوظقيمتطؾقؼوًمظؼوغقنماىؿوركم.
 )2عومؼػرجمسـفمعمضؿوًمعـماآلالتمواٌعداتمواألجفزةماٌعػوةمعـماظضرؼؾيماىؿرطقيمرؾؼوًمظؾؼقاغنيماٌعؿقلمبفومظؾففوتماٌعػوةم.
وسيمحوظيماظؿصرفممبقاصؼيمعصؾقيماىؿوركمسيماألذقوءماًوضعيميؽؿماٌودةم(م8م)معـمضوغقنمتـظقؿماإلسػوءاتماىؿرطقيم..مؼؿؿمهصقؾم
اظضرؼؾيماىؿرطقيماٌؼررةموضًماإلصراجماٌمضًمبعدمخصؿمغلؾيماظضرؼؾيماىؿرطقيماٌلددةمخاللماظشفرماظذيممتمصقفماظؿصرفمصؼطم.م
م

/10ضوابطىىاإلفراجىرنىالدواراتىالمجؼزةىطبواًىللمطاقون





ذ

االظؿزاممبنحؽومماٌودةم32معـماالئقيماظؿـػقذؼيمظؼوغقنماالسػوءاتمواظصودرةمبوظؼرارماظقزارىمرضؿم2005/861مواظؿكمتؿضؿـمأغفم"م
سؾكمعصؾقيماىؿوركمأعلوكمدصوترمظالسػوءاتمواظؿقلرلاتماىؿرطقيماٌـصقصمسؾقفومصكمضوغقنمتـظقؿماالسػوءاتماىؿرطقيمسؾكم
انمؼؽقنمعـمػذهماظدصوترمدصذلاًمسوعوًمظالسػوءاتمتؼقدمصقفمماالصـوفماٌعػوهمواىفوتماظقاردةم.........م
سؾكمذبؿعوتماالسػوءاتمبؽؾمعـطؼيممبقاصوهماالدارةماظعوعفمظالسػوءاتمبوظؼوػرةمبؾقونمادؾقسكمسـماظلقورماتماٌػرجمسـفومبلدؿم
اٌعوضنيمؼؿضؿـمذي قعماظؾقوغوتمسـماالصراجموصؼوًمظؾـؿقذجماٌرصؼم،مواظؿكمتؼقممبنسدادمضوسدةمبقوغوتمظؾلقوراتماٌػرجمسـفوماصراجوًم
رؾقوًم0
ؼؼدممتعفدمعـمصوحىماظلقورةماجملفزةمرؾقوًمبعدممادؿرلادهمدقورهماخرىمخاللماًؿسمدـقاتماٌوضقفموصكمحوظفماٌكوظػفمؼؿؿم
تطؾقؼماظؼقاسدماالدؿرلادؼيمواظضرؼؾقفمواظرضوبقفماٌعؿقلمبفومسؾكماظلقورةماىدؼدةم0
الؼؿؿماظؼقدمبدصذلم 46مضؾؾماظرجقعماديماالدارةماظعوعفمظالسػوءاتمظؾؿلطدمعـمسدممدؾؼمادؿرلادمدقورةمذبفزةمرؾقوًمبلدؿماظشكصم
خاللمصذلةماًؿسمدـقاتماظلوبؼيمسـمػذاماظؿورؼخم0
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ى

انفصم انثانث
إجراءاخ انثضائع ى
ادلخسَح تادلطرىدعاخى
ىى
ى
/1ىالنظامىالػانونؽىللمدتودراتىالجمركوظى
أحكامىرامظىطبػاًىلػانونىالجماركى

ض/ض يقشد بالمزتودـات :
ماٌكوزنم اظيتمتؼؾؾمصقفوماظؾضوئعماظقاردةمدونمدصعماظضرائىمواظردقممسـفومظؾؿددماظيتمحيددػومضوغقنماىؿوركموتـؼلؿماٌلؿقدسوتمإظلم
غقسنيم:
مأ -علؿقدعمسومم..مؼؿؿمصقفمدبزؼـماظؾضوئعماألجـؾقيمشرلمخوظصيماظضرائىمواظردقمماٌرخصمظفمبؿكزؼـفوميلوبماظغرلمم.م
مب -علؿقدع مخوص م ..مؼؿؿ مصقف مدبزؼـ م اظؾضوئع ماألجـؾقي مشرل مخوظصي ماظضرائى مواظردقم ماًوصي مبصوحى ماٌلؿقدع مواٌرخص مظفم
بؿكزؼـفومصقفم.
ض/ط يرذص للفمل بنظام المزتودع الفام أو بإقامٌ المزتودع الذاص بقرار من وزير الماليٌ بناء ـلً اقتراح
مشلخٌ الجمارك ويخدد بالقرار مكان المزتودع والمقابل الواجب أداؤه زنوي ًا والؿمانات الواجب تقديموا :
م وجيقزماظذلخقصمبنضوعيمعلؿقدسوتمخوصيمسيماألعوطـماظيتمتقجدمبفومصروعمظؾفؿوركمإذامدسًمإظلمذظؽمضرورةماضؿصودؼيموتصػلمأسؿولم
اٌلؿقدعماًوصمسـدمإظغوءماظػرعماىؿرطلموذظؽمخاللمثالثيمأذفرمسؾلماألطـرم.م
وعـماىدؼرمبوظذطرماغفمبصدورمضراريموزؼرماٌوظقيمرضؿلم1982/380،381مصؼدمممتمتػقؼضمرئقسمعصؾقيماىؿـوركمومرؤدوءماظؼطوسوتم
اىؿرطقي ممبصؾقي ماىؿورك مطؾ مسي مغطوق ماخؿصوصف مسي ماظذلخقص مبنضوعي ماٌلؿقدسوت ماظعوعي مواًوصي ماٌـصقص مسؾقفو مسي مضوغقنم
اىؿوركم.م
ض/ظ مدة بقاء البؿائق بالمزتودع :
مممممممهددمعدةمبؼو ءماظؾضوئعمبوٌلؿقدسوتماظعوعيمواًوصيمبلؿيمأذفرمجيقزمعدػومثالثيمأذفرمسـدماالضؿضوءممبقاصؼيمرئقسمعصؾقيم
اىؿوركمأومرئقسماظؼطوعماٌكؿصم.م
مممممم تؾوعماظؾضوئعماٌقدسيمسيماٌلؿقدسوتماظعوعيمواًوصيموصؼوًمألحؽومم(مبقعماظؾضوئعم)ماٌـصقصمسؾقفومسيمضوغقنماىؿوركمإذامملمؼؼؿم
صوحىماظشلنمبنسودتفومإظلماًورجمأومبدصعماظضرؼؾيماىؿرطقيماٌؼررةمسؾقفومسيمخاللمعفؾيماإلؼداعموؼؿؿمػذاماظؾقعمبعدمذفرمعـمتورؼخم
إغذارماشلقؽيماٌلؿغؾيمظؾؿلؿقدعم.م
وجيقزمدبزؼـماظدخونمبوٌكوزنماٌؿكصصيمٌدةمالوووزمثالثمدـقاتممإسؿؾوراًمعـمتورؼخماظؿكزؼـمسـدماظقرودم.م
ض/ع السروط الواجب توافرها فً البؿائق المذزنٌ :
المؼلؿحمسيماٌلؿقدعماظعوممبؿكزؼـماظؾضوئعماٌؿـقسيمواٌؿػفراتمواٌقادماظشؾقفيمشلومواٌقادماظؼوبؾيمظالظؿفوبمواظؾضوئعماظيتمتظفرمصقفوم
سالعوت ماظػلودموتؾؽ ماظيت مؼعرض موجقدػو مسي ماٌلؿقدع مألخطور مأو مضد متضر مجبقدة ماٌـؿفوت ماألخرى مواظؾضوئع ماظيت مؼؿطؾىمحػظفوم
إغشوءاتمخوصيمواظؾضوئعماٌـػرريمعومملمؼؽـماٌلؿقدعمزبصصوًمظذظؽم.م
ض/غ يرذص فً المزتودع الفام بالفمليات اآلتيٌ  ..بفد موافقٌ الجمارك :
مأ -عزجماٌـؿفوتماألجـؾقيمبلخرىمأجـؾقيمأومربؾقيمبؼصدمإسودةماظؿصدؼرمصؼطموؼشذلطمسيمػذهمايوظيموضعمسالعوتمخوصيمسؾلم
األشؾػيمودبصقصمعؽونمعلؿؼؾمشلوم.م
مب -غزعماألشؾػيمواظـؼؾمعـموسوءمإظلموسوءمآخرموذيعماظطرودمأوموزئؿفوموإجراءمذيقعماألسؿولماظيتمؼرادمعـفومصقوغيماٌـؿفوتمأوم
هلنيمعظفرػومأومتلفقؾمتصرؼػفومم
ض/ػ تجزئٌ شرف الطرود من المزتودـات الفامٌ والذاشٌ :
جي قز ماإلصراج مسـ ماظردوئؾ ماٌكزغي مبوٌلؿقدسوت ماظعوعي مواًوصي مطوعؾي مأو مذبزأة مهً مرضوبي ماىؿورك موخالل معدة مبؼوءػو مضوغقغوًم
بوٌلؿقدعموصؼوًمظؾشروطمواظضقابطماآلتقيم:مم
 إالمؼذلتىمسؾلماظؿفزئيمإسػوءمأومدبػقضمعـماظضرائىمواظردقمماىؿرطقيموشرلػومعـماظضرائىمواظردقمم.م
 إالمؼذلتىمسؾلماظؿفزئيمأيمهؾؾمعـماظؼققدماالدؿرلادؼيمأوماظرضوبقي.م
 أنمتؿؿماظؿفزئيمسؾلمعشؿقلمطؾمبقظقصيمسؾلمحدةمم.
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 المجيقزماظلقىماىزئلمألجزاءماظصـػماظقاحدموإمنومؼؽقنماظلقىماىزئلمسيمذؽؾموحداتمطوعؾيمعـماظصـػماظقاحدموانمطونم
وارداًمعػؽؽوًم.
 سدممجقازماإلصراجمبؾقونمذيرطلمواحدمسـماظؾضوئعماٌقدسيمٌلؿقردؼـمزبؿؾػنيم.
 أالمؼزؼدمسددمحوالتماظؿفزئيمسـمثالثمعراتمظؾردوظيماظقاحدةم.
ض/ؼ تقدير الؿرائب ـلً البؿائق المودـى :
مممم تؼدرماظضرائىماىؿرطقيمسؾلماظؾضوئعماظيتمدؾؼمدبزؼـفومسيمٌلؿقدعماظعوممسؾلمأدوسموزغفوموسددػومسـدماظؿكزؼـموتؽقنماشلقؽيم
اٌلؿغؾيمظؾؿلؿقدعمعلؽقظيمسـماظضرائىماىؿرطقيموشرلػومعـماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمسؾلمطؾمغؼصمأومضقوعمأومتغقرلمسيمػذهم
اظؾضوئعمصضالًمسـماظغراعوتماظيتمتػرضفوماىؿوركموالمتلؿقؼمػذهماظضرائىمواظردقممإذامطونماظـؼصمأوماظضقوعمأوماظؿغقرلمغؿقفيم
ألدؾوبمرؾقعقيمأومطونمغوووًمسـمضقهمضوػرهمأومحودثمجدليم.
مممممم طؿومهؾماشلقؽيماٌلؿغؾيمظؾؿلؿقدسوتمأعومماىؿوركمربؾمأصقوبماظؾضوئعماٌقدسيمظدؼفومسيمذيقعماظؿزاعوتفوماظـوذؽيمسـمإؼداعم
ػذهماظؾضوئعم.م
ض/ؽ جيقزممغؼؾماظؾضوئعمعـمعلؿقدعمإظلمآخرمواظلمأحدمصروعماىؿوركمبعدمتؼدؼؿمضؿوغوتماظـؼؾماٌؼؾقظيمذيرطقوًمموالمجيقزمإدخولم
أيمبضوئعمإديماٌلؿقدعمأومخروجفومعـفمإالمبذلخقصمعـماىؿوركم.م
ض/ؾ ظؾفؿورك مسـدمإغؿفوءمعفؾيماإلؼداع مأن متؾقعماظؾضوئعماٌقدسيمسيماٌلؿقدعماظعوممإذاممل مؼؼؿ مأصقوبفومبنسودة متصدؼرػو مأومددادم
اظضرائىمواظردقمماىؿرطقيموشرلػومعـماظ ضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمسؾقفوم،موؼؿؿماظؾقعمبعدمذفرمعـمتورؼخمإغذارمصوحىماٌلؿقدعم
وسؾقفمإخطورمصوحىماظؾضوسيمأومعـمميـؾفم،موتقدعمحصقؾيماظؾقعمبعدمخصؿمطوصيماظردقممواظضرائىمواظـػؼوتمسيمحلوبمأعوغيمظدىم
اىؿوركمظؿلؾقؿفمألصقوبماظشلنم،موؼلؼطمايؼمسيماٌطوظؾيمبفمبعدمثالثمدـقاتمعـمتورؼخماظؾقعم.م
وسؾكمأصقوبماٌلؿقدسوتمإردولمبقونمتػصقؾلمسـماظطرودمضؾؾمذفرمعـمإغؿفوء ماٌدةماظؼوغقغقيمظؾؼوئفومبوٌلؿقدعمؼشؿؿؾمسؾكم(رضؿم
اظؾقظقصيم– مرضؿماظطرؼؼم– ماظقزنم– ماظعددم– ماٌشؿقلم– مإدؿمصوحىماظشلن)معرصؼمبفمصقرةمإخطوراتمأصقوبماظشلنموصقرماظؾقاظصم
األصؾقيم.م
وسؾكماىؿركماٌكؿصمعؿوبعيمعددماٌفؿؾماظؼوغقغقيموصالحقيماظؾضوسيمعـمتورؼخماظؿكزؼـم..موؼؼقمماىؿركماٌكؿصمبؽشػماظطرودمسيم
وجقدمعـدوبماٌلؿقدعم.م
ؼؿؿمإخطورمإدارةماظؾققعماىؿرطقيمإلدؿؼؾولموإدؿالمماظطرودموسيمحوظيمسدمموجقدمصراشوتمتلؾؿماظطرودمألعنيمعلؿقدعماظشرطيمبعدم
وـقؾفومسيماٌكوزنموتؽقنمهًمعلؽقظقيمأعنيماٌلؿقدعمينيماظؿصرفمصقفومبوظؾقعموصؼوًمظؾؼقاسدماٌعؿقلمبفومسيمػذاماظشلنم.م
ض/صضمجيقزماظلؿوحمبندخولماظؾضوئعماظلوبؼماإلصراجمسـفومإصراجوًمعمضؿوًمأومهًمأيمغظوممذيرطلمآخر.م
ض/ضض تعوعؾماظصودراتمإديماٌلؿقدسوتمععوعؾيماظؿصدؼرمظؾكورجمسيمردماظضرائىمواظردقممبشرطمأنمؼؿؿمتصدؼرػومظؾكورجمبعدمذظؽم
خاللماٌدةماٌلؿقحمبؾؼوئفومبوٌلؿقدعم.م
ض/طض جيقزمغؼؾمعؾؽقيماظؾضوئعماٌقدسيمبوٌلؿقدسوتماىؿرطقيمبعدمعقاصؼيمعصؾقيماىؿوركم...مبوظشروطماآلتقيم:م
مأ .ؼؿؼدممصوحىماظؾضوسيماٌكزغيمبوٌلؿقدعمب طؾىمظرئقسماإلدارةماٌرطزؼيماىؿرطقيماظؿوبعمشلوماٌلؿقدعمبوظرشؾيمسؾكمغؼؾمعؾؽقيماظؾضوسيم
عقضحمعقاصؼيماٌلؿػقدموسفدهمبوظقصوءمبنظؿزاعوتمصوحىماظؾضوسيماألصؾلم.
مب .ؼؿؿمغؼؾمعؾؽقيماظؾضوسيمإديماٌلؿػقدمبعدمهصقؾمغلؾيم%2/1م(غصػم )%ما.ت.صمظصوحلمعصؾقيماظضرائىماٌصرؼيمعـمطؾٍ معـمصوحىم
اظؾضوسيمواٌلؿػقدم.
مج .ؼؽقنماٌلؿػقدمعؾؿزممبوظقصوءمبؽوصيمإظؿزاعوتمصوحىماظؾضوسيماألصؾلم.م
مد .م
/2ىالضماناتى

ط/ض يسترط إلنساء المزتودع
م تؼدؼؿ ماظضؿوغوت ماظيت محيددػو موزؼر ماٌوظقي مواظيت متغطل ماظضرائى مواظردقم ماٌلؿقؼي مسؾل ماٌكزون ماظػعؾل معـ ماظؾضوئع مبوٌلؿقدسوتم
اٌقضقيمبوظؼراراتماظصودرةمسيمػذاماًصقصم.
م وؼؼدممععمرؾىماظذلخقصمتؼدؼرمعؾدئلمعـمصوحىماٌلؿقدعمبوظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمسؾلماظؾضوئعماٌؿقضعمدبزؼـفوم.م
ط/ط تخدد الؿمانات ـلٍ الوجى  ...اآلتً :
م ؼشذلطمظؾذلخقصمسيمعزاوظي مغشوطمدبزؼـماظؾضوئع مبوٌلؿقدسوتمتؼدؼؿمضؿوغوتمتغطلمذيقعمإظؿزاعوتمصوحى ماٌلؿقدعماظـوذؽيمسـم
ضوغقنماىؿوركموأحؽوممػذهماظالئقيموهددمػذهماظضؿوغوتمسؾكماظقجفماآلتلم:م
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( أ ) اٌّسزٛدػبد اٌّمبِخ داخً اٌّٛأئ :
 .1تؼدؼؿمأعوغيمغؼدؼيمأومخطوبمضؿونمعصرسيمؼغطلم 5م%معـماظضرائىماىؿرطقيموشرلػومعـماظضرائىماظؿؼدؼرؼيمٌؿقدطماظطوضيم
اظؿكزؼـقيماٌؿقضعيمظؾؿلؿقدع ماظيت محيددػومصوحىماٌلؿقدعمأومعـ ماٌؿقدطماظشفريمظؾضرائىماىؿرطقيموشرلػومعـ ماظضرائىم
احملصؾيمسـماظلـيماظلوبؼيمسـدماظؿفدؼدمم.
 .2تؼدؼؿموثقؼيمتلعنيمتغطلمبوضلمإظؿزاعوتمصوحىماٌلؿقدعم.
( ة ) ثبٌٕسجخ ٌٍّسزٛدػبد اٌّمبِخ خبسج اٌّٛأئ :
 )1تؼدؼؿمأعوغيمغؼدؼيمأومخطوبمضؿونمعصرسيمؼغطلم 10م%معـماظضرائىماىؿرطقيموشرلػومعـماظضرائىماظؿؼدؼرؼيمٌؿقدطماظطوضيم
اظؿكزؼـقيماٌؿقضعيمظؾؿلؿقدعماظيتمحيددػومصوحىماٌلؿقدعمأومعـماٌؿقدطماظشفريمظؾضرائىماىؿرطقيموشرلػومعـماظضرائىم
احملصؾيمسـماظلـيماظلوبؼيمسـدماظؿفدؼدم.
 )2تؼدؼؿموثقؼيمتلعنيمتغطلمبوضلمإظؿزاعوتمصوحىماٌلؿقدعم.
(ج) رحذد اٌضّبٔبد :م
 )1ظؾؿلؿقدسوتماىدؼدةمسؾكمأدوسمعؿقدطماظطوضيماظؿكزؼـقيماٌؿقضعيمظؾؿلؿقدعماظيتمحيددػومصوحىماٌلؿقدعم.م
 )2م اٌلؿقدسوت ماٌؼوعي مواظيت متزاول مغشوط ماظؿكزؼـ متؼدر ماظضؿوغوت مسؾك مأدوس ماٌؿقدط ماظشفريمظؾضرائى مواظردقم مسؾك ماٌكزنم
اظػعشيؾلمخاللماظعومماظلوبؼم.
وجيقز مظرئقس معصؾقي ماىؿورك موعـ مؼػقضفؿ معـ مرؤدوء ماظؼطوسوت ماىؿرطقي مورؤدوء ماإلدارات ماٌرطزؼي ماٌكؿصني مبوظـلؾيم
ظؾؿلؿقدسوتماظيتمؼرخصمبفومإلحدىماىفوتمايؽقعقيمأوماشلقؽوتماظعوعيمأومذرطوتفؿمأومضطوعماألسؿولماظعوم،مضؾقلمتعفدمصرؼحم
عقضعمعـماظقزؼرماٌكؿصمأومرئقسماشلقؽيماظعوعيمأومرئقسماظشرطيماظؼوبضيمبدالًمعـماظضؿونماٌـصقصمسؾقفمسيماظػؼرةم(م2م)معـماظؾـدؼـم(م
أم)م،م(مبم)معـماظػؼرةماظلوبؼيم.
ٍّرزَ صاحة ادلسرٌدع ادلزخص ٌو مبزاًٌح ٔشاغ اٌرخزّٓ تآداء اجلؼاٌح دلصٍحح اجلّارن ػٍَ اٌنحٌ  ...آذِ 0
(ىأى)ىالمدتودعىالطامى:مممم
م15م%معـمإذيوظلمإؼراداتماٌلؿقدعمخاللماظعوممسؾكمأالمتؼؾمسـمسشرةمآالفمجـقفموالوووزمعوئيموزيلنيمأظػمجـقفمسيماظلـيم
م
.م
ى(ىبى)ىالمدتودعىالخاصى:مممم
1م%معـمضقؿيماظضرائىماٌؼررةمسؾكماظؾضوئعماٌكزغيمخاللماظعومم،موبوظـلؾيمظألدخـيمواظؿؾغموعصـقسوتفمواٌشروبوتماظؽققظقيمم
م
1م%معـمضقؿؿفوم..مسؾكمأالمتؼؾمسـمزيليمآالفمجـقفموالوووزمعوئيمأظػمجـقفمسيماظلـيمم
م

م

م

/3النظامىاإلجرائؽىفؽىالمدتودرات

 1/3إخشاءاد إٔشبء ِسزٛدع ( ػبَ – خبص )
1/1/3مؼؿؼدممصوحىماٌلؿقدعمبعدمإضوعيماٌلؿقدعمووفقزهمبطؾىمظرئقسماإلدارةماٌرطزؼيماظذيمؼؼعمسيمدائرتفماٌلؿقدعماٌرادماظذلخقصم
بنضوعؿفمظؾؿقاصؼيمسؾلماظذلخقصمبنضوعيماٌلؿقدعم(معرصؼوًمبفمردؿمػـددلمظؾؿلؿقدعمعـمسددم4مغلخمععؿؿدةمعـمعؽؿىمػـددلموزبؿقعيم
خبومتماظشرطيم)مربدداًمبطؾؾفماآلتلم:م
مأ -غقعماٌلؿقدعم.
مب -عقضعماٌلؿقدعم.
مج -اظؿففقزاتماٌقجقدةمبفم.
مد -غقعماظؾضوئعماٌطؾقبمدبزؼـفومبفم.
2/1/3ماظؿففقزاتماٌطؾقبمتقاصرػومسيماٌلؿقدعم:م
 تقصرلماالحؿقوروتماظالزعيمظؾؿقوصظيمسؾلمدالعيماٌلؿقدعم–مواظؾضوئعماٌقدسيمصقفمخوصيمأدواتمإرػوءمايرؼؼمواألدقارموشرلػوم
عـمأجفزةماظرضوبيماٌطؾقبيمم.
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 إضوعيماٌـشلتماظالزعيمظؿكزؼـماظؾضوئعمخوصيماظيتمضدمتؿعرضمظؾؿؾػمإذامخزغًمبوظلوحوتموطذظؽماظـالجوتموشرفماظؿدلؼدم
واٌكوزنم.
 أنمؼؽقنمعقضعماٌلؿقدعمسؾلماظطرؼؼماظعوممأومضرؼؾوًمعـفمبطرؼؼمممفدم.
 تزوؼدماٌقضعمبوٌراصؼماألدودقيم(ماٌقوهم–ماظؽفربوءم–ماالتصوالتم)
 وفقزماٌقضعمبويودؾوتماآلظقيمماظالزعيمظؾؿقؽـيماظشوعؾي مظإلجراءاتمواٌكوزنمواألبقابم...ماخلم،موربطفمآظقوًمبوظـظومماآلظلم
ٌصؾقيماىؿوركم.
 إسدادمايفراتماظالزعيمٌؽوتىمعقزػلماىؿوركموتلثقـفومبوألثوثماٌـودىمم.
 تؼدؼؿمعقاصؼيمإدارةماظدصوعماٌدغلموايرؼؼم.
 تؼدؼؿمعقاصؼيماظشرريمسؾلمحراديماٌقضعمأومحراديمجفيمتؼؾؾفوماىؿوركم.
3/1/3مبعدماٌقاصؼيمسؾلمرؾىمصوحىماٌلؿقدعمؼؿؼدممإلدارةماظشؽقنماىؿرطقيمٌعوؼـيماٌكزنموإسدادمعشروعماظذلخقصم.م
4/1/3متعدماإلدارةماظعوعيمظؾشؽقنماىؿرطقيمواإلؼداسوتمعشروعمبؾفـيماٌعوؼـيمظرئقسماإلدارةماٌرطزؼيمواظيتمتضؿمأسضوءمم
ممممممممعـم-----:
سضقمعـماإلدارةماشلـددقيمبوظؼطوعم.مسضقمعـماإلدارةماظعوعيمظؾلقودوتمواإلجراءاتماىؿرطقيم.ممسضقمعـمإدارةماظشؽقنماىؿرطقيمبوإلدارةماٌرطزؼيماظؿوبعمشلوماٌلؿقدع.م-ممسضقمعـماالدارةماظعوعيمظؾؿػؿقشماظعوممظؾؿـطؼيم.م
 تلؾقؿمطشػمبقونماظلؾعماٌزععمدخقشلوماٌلؿقدعم.م
م وذظؽمظؿقدؼدمعديمصالحقيماٌقضعمإلضوعيماٌلؿقدعموؼؿؿمهرؼرمربضرمبوٌعوؼـيموهدؼدماظؿففقزاتمماٌطؾقبمإضوصؿفوم(مإنم
وجدتم)موبعدمإمتومماظؿففقزاتماٌطؾقبيمؼؿؿمععوؼـيماٌقضعمإلثؾوتمصالحقؿفمظؾؿكزؼـمبصػيمغفوئقيمم
م

 5/1/3مؼؿؿمهدؼدماظضؿونمسؾلمأدوسماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمسؾلماظؾضوئعماٌؿقضعمدبزؼـفومرؾؼوًمإلضرارمصوحىماٌلؿقدعمطذظؽم
هدؼدماٌؼوبؾماظقاجىمأداؤهمظؿلجقؾمهصقؾماظضرائىمواظردقمم(اىعوظي)مرؾؼومظؾؼراراتماظلورؼي.م
 6/1/3م تؼقممإدارةماظشؽقنماىؿرطقي مبنسدادمعشروع ماظذلخقصموتعرضمسؾلماظشؽقن ماظؼوغقغقيمٌراجعؿف مضوغقغوًموسؾل ماإلدارةماظعوعيم
ظإلجراءاتمٌراجعؿفمإجرائقوًمم
7/1/3ؼعرضماٌشروعمسؾلمرئقسماإلدارةماٌرطزؼيماظذيمؼؼعمسيمدائرتفماإلؼداعماٌطؾقبمإغشوئفم.م
 8/1/3م ؼصدرماظذلخقصمبنضوعيماٌلؿقدعمبعدمتقضقعفمعـمرئقسماإلدراةماٌرطزؼيماٌكؿصموحيددمسيماظذلخقصمغقعماٌلؿقدعم– معؽونم
اٌلؿقدعم–ماٌؼوبؾماظقاجىمأدائفمدـقؼوًم–مسددماظقردؼوتماظيتمؼعؿؾمبفوماٌلؿقدعممـمغقعماظؾضوئعماٌرادمدبزؼـفومـموغظومماظعؿؾمبف،م
وؼقضعمعـمصوحىماٌلؿقدعمظإلظؿزامممبوموردمبفموحيررمعـمأصؾموصقرتنيمحيػظماألصؾمبوإلدارةماظؼوغقغقيماٌكؿصيموهػظمصقرةم
بوإلدارةماٌوظقيماٌكؿصيموتلؾؿمصقرةمإديمصوحىماظشلنم.م
م -مؼصدرمضرارمعـمرئقسمعصؾقيماىؿوركمبنسؿؾورماٌلؿقدعمدائرةمذيرطقيموؼصدرمعـشقرمعـماالدارةماظعوعيمظؾلقودوتمواالجراءاتم
اىؿرطقيمبلغشوءماٌلؿقدعم.مم
م
9/1/3مشزًغ إٔشاء ِسرٌدع ٌرخزّٓ اٌسْاراخ 0م
جيقزماظذلخقصمبنغشوءمعلؿقدسوتمظ ؿكزؼـماظلقوراتماٌػرجمسـفومعمضؿوًمبـظوممدصوترماٌرورماظدوظقيموصؼوًمإلذذلاروتمإضوعيماٌلؿقدسوتم
وإظؿزاعوتمصوحىماٌلؿقدعمووصؼوًمظمتلم:م
(مأم)م ؼؾؿزممصوحىماٌلؿقدعمبؿؼدؼؿمخطوبمضؿونمعصرسيمشرلمعشروطممبومالؼؼؾمسـمزيلؿوئيمأظػمجـقفمطضؿونمىزءمعـماظضرائىم
واظردقمماىؿ رطقيموشرلػومعـماظضرائىمواظردقممسؾكماظلقوراتماٌكزغيم،مبوإلضوصيمإديمتؼدؼؿموثقؼيمتلعنيمتضؿـم 20م%معـم
اظضرؼؾيماىؿرطقيموشرلػومعـماظضرائىمواظردقمماألخرىمسؾكمتؾؽماظلقوراتمظصوحلماىؿوركمسيمحوظيمهؼؼمزبوررماظػؼدمأوم
اظؿؾػماظؽؾلمأوماىزئلماظذيمضدمؼؾقؼمبوظلقوراتماٌكزغيمومبومالؼؼؾمسـمزيلؿوئيمأظػمجـقفم.م
(مبم)مؼؾؿزممصوحىماٌلؿقدعمبكداءمأؼيمعلؿقؼوتمعوظقيمغوويمسـمزبوظػيمغظومماإلصراجمخاللمصذلةماظؿكزؼـم.م
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(مجم)م الجيقزمدبزؼـماظلقوراتمبوٌلؿقدعمإالمبعدمتطفرلػومعـمطوصيمزبوظػوتمغظومماإلصراجماٌمضًموعؼوبؾماًدعيموددادماظضرائىم
سـماظـقاضصم.م
(مدم)ماإلظؿزامممبددمدبزؼـماظلقوراتموصؼوًمظؼقاسدماإلصراجماٌمضًماٌـصقصمسؾقفومسيمػذهماظالئقيمم
(مػـم)مسؾكمصوحىماٌلؿقدعمإخطورمذيركماإلصراجمواإلدارةماظعوعيمظإلصراجماٌمضًمصقرمدبزؼـماظلقوراتم.م
10/1/3متؼقمماإلدارةماظعوعيمظؾلقودوتمواإلجراءاتماىؿرطقيمبنصدارمعـشقرمإجراءاتمبوظذلخقصمظؾؿلؿقدعموؼؿضؿـماٌـشقرماظؾقوغوتم
األدودقيمظؾؿلؿقدسوتمعـمخاللماظذلخقص.م
م

 2/3اإلخشاءاد اٌدّشويخ ٌٍٕمً ٚاٌزخضيٓ ثبٌّسزٛدػبد اٌؼبِخ ٚاٌخبطخ :
ى
اإلجراءاتىبجمركىاإلردالى:ى

 1/2/3مؼؿؼدممصوحىماظشلنمبطؾىمدبزؼـمعـمأصؾموثالثيمصقرمبرضؿمعلؾلؾمخوصمبؽؾمعلؿقدعمعقضقوًمبفمبقوغوتماظردوظيمبوظؽوعؾم
وضقؿياظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيموعمذرمسؾقفمعقاصؼيماٌلؿقدعمسؾلمغؼؾماظردوظيمعرصؼوًمبفمضؿونمبوظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيم
سؾقفومأثـوءماظـؼؾموعقاصؼيماإلدارةماظعوعيمظؾشؽقنماىؿرطقيمأوماإلؼداسوتمأوماىفيماٌشرصيمسؾل ماٌلؿقدعمبوظؼطوعماىؿرطلماظؿوبعم
ظفماٌلؿقدع مععمعراسوة:سدممجقازموزئيماظؾقظقصيماظقاحدةموتـؼؾمبوظؽوعؾمإظلمعلؿقدعمواحدموؼرصؼمبطؾىماظؿكزؼـمصقرةمعـم
اظػقاترلموبقونماظعؾقةم.م
2/2/3ممؼعرضمرؾىماظؿكزؼـمسؾلماٌـوصلؿقماٌرطزيمحقٌم:
مأ  -ؼؿؿماٌراجعيمواٌطوبؼيمسؾلماٌـوصلؿقماألصؾلمووضعمرضؿمعلؾلؾمخوصمظطؾىماظؿكزؼـم.
مب -إثؾوتمبقوغوتمرؾىماظؿكزؼـمسيمدفؾمخوصمأومبويودىماآلظلمبلرضوممعلؾلؾفمظؽؾمعلؿقدعمسؾلمحدهم
مج -اظؿلذرلممبومؼػقدماٌراجعيمواظؼقدموأغفمملمؼؼدممسـمعشؿقلمرؾىماظؿكزؼـمذفودةمإجراءاتمعـمضؾؾم.
مد  -حفزمأصؾمرؾىماظؿكزؼـمواظؿلذرلمسؾلماظـالثمصقرمبوظرضؿماٌلؾلؾموخؿؿفومخبومتماإلدارةمواٌقاصؼيمسؾلماظـؼؾموتقزؼعماظصقرم
اظـالثمطوآلتلم:
 صقرةمٌراضؾيماإلؼداسوتم.م
 صقرةمإديماٌلؿقدعماظذيمدقفمؼـؼؾمإظقفمعشؿقلمرؾىماظؿكزؼـموؼردؾمبوظػوطس مأو ماإلدؽـر مأومأىمودقؾي مأظقؽذلوغقيم
ظؾؿلؿقدسوتماظؾعقدةم.
 صقرةمإديمصوحىماظشلنمترصؼمبوٌلؿـداتماظيتمتؼدممإظلمذبؿعماظؿـؿني.م
3/2/3مؼؿؼدممصوحىماظشلنمبطؾىماظؿكزؼـمعرصؼوًمبفمصقرماظػقاترلموبقونماظعؾقةمإديماىؿركماٌكؿصمحقٌم:
ممم تؿؿماإلجراءاتماىؿرطقيماٌؿؾعيمبـظومماظذلاغزؼًموتراجعماظؼقؿيمواظضرائىمواظردقمماٌؾدئقيموتقضحمسؾلمرؾىماظؿكزؼـم
ثؿمتقضعماألخؿوممسؾلماظردوظي موؼػرجمبوٌلورماالخضر موسيمحوظيماظشؽمسيمدالعيمأخؿومماٌقرد موصكمحوالتماظضرورةمؼؽشػم
اىؿقعمأومحيؼؼماظصـػمضؾؾماظـؼؾموترصؼمادؿؿورةماىردمبطؾىماظؿكزؼـمعقضقوًمبفمعؼدارماظعفزمأوماظزؼودةمانموجدتم.
ممممتلؿقسيمعقاصؼيماىفوتماظرضوبقيمواظيتمجيىمادؿقػوئفومسـدمأولمربطيموصقلم(إنموجدت)محلىماظؿعؾقؿوتماٌعؿقلمبفوم
سيمػذاماًصقصم.
مممهصؾماظعقائدمواظردقممسيمحوظيمادؿقؼوضفوموتلؿقسيمضؿوغوتماظـؼؾمسيمذيركماإلردولم
ممماظؿلطدمعـمانمرصقدماظضؿونمؼغطكماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيم(عـمعقاصؼيمعراضؾيماإلؼداسوت)م
معىمراراةىماىولؽى:ىى
 مممؼ لؾؿمظصوحىماظشلنمصقرةمرؾىماظؿكزؼـمورؾىماإلردولمعرصؼوًمبفمصقرةمرؾؼماألصؾمعـماظػقاترلموبقونماظعؾقةمععمعالحظيم
ضرورةمتقضقحماظؼقؿيمظألشراضماىؿرطقيموعؾؾغماظضرائىمواظردقمماٌؾدئقيمسؾلمرؾىماظؿكزؼـموسيمحوظيمأخؿالفماظضرائىم
واظردقمماٌؼدرةممبعرصيماىؿركمسـمعومدونمبطؾىماظؿكزؼـمدبطرمعراضؾيماألؼداسوتمم.
 ممم تردؾمصقرةمعـمرؾىماظؿكزؼـمواظػقاترلموبقونماظعؾقةمإديماٌلؿقدعمإظقؽذلوغقوموسيمحوظيمسدمماظؿؿؽـمعـمذظؽمتردؾمبطرؼؼم
اظدلؼدمأومصقؾيمعـدوبمذيرطلمعـودىم.
 4/2/3مؼؿؼدممصوحىماظشلنمإظلمإدارةمايرطيمصكمحوظيمضرورةمتعقنيمعـدوبمذيرطلمعصوحىمظؾؾضوسيمحقٌمؼعنيمعـدوبمتقصقؾم
وهررمبقصؾيمعـمأصؾموصقرتنيمؼلؾؿماألصؾموصقرةمإظلمععوونماظؿقصقؾممبوإلضوصيمإظلمصقرةمرؾىماظؿكزؼـموعرصؼوتفم.م
ى
ى
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ملحوظظى:ىىى
 ؼؼقمماٌـوصلؿقماٌرطزيممبؿوبعيمرؾؾوتماظؿكزؼـماظيتمملمؼصؾمإخطورماٌلؿقدسوتمبودؿالعفو مسيماظقضًماٌـودىموإخطورمرئوديم
اىؿركمبفومأولمبلولم.
 ؼؿؼدممصوحىماظشلنمإظلمعراضؾيماإلؼداسوتمأوماىفيماٌشرصيمسؾلماٌلؿقدسوتمبوظؼطوعماظقاضعمبدائرتفماٌلؿقدعمحقٌمؼؿؿم:
 عراجعيماألصـوفمواظؽؿقوتموغقعماظؾضوسيمورصقدماظضؿونموصؼوًمٌومػقمعقضحمسيماظذلخقصماظصودرةمبوٌطوبؼيموؼمذرمسؾلمرؾىم
اظؿكزؼـمععمتقضقحمرصقدماظضؿونم.م
 ؼؼقدمعشؿقلمرؾؾوتماظؿكزؼـمحقٌمميلؽمدصذلمؼدويمأومبويودىماآلظلمظؽؾمعلؿقدعمتؼقدمبفمبقوغوتماظردوظيماٌـؼقظيمإظقفم
مبعؾقعقيمأرضوممرؾؾوتماظؿكزؼـممبومسيمذظؽمضقؿيماظردوظيموضقؿيماظضرائىمواظردقمماٌؾدئقيمبـظومماألضوصيمواًصؿم.
 ؼمذرمسؾلمرؾىماظؿكزؼـموصقرتفماٌقاصؼيمسؾلماظـؼؾمبعدماظؿلطدمعـم-:مم
 إنمرصقدماظضؿونمؼغطلماظضرائىمواظردقمماٌطؾقبمغؼؾفوم.
 عقاصؼيماٌلؿقدعمسؾلمادؿؼؾولماظؾضوسيم.
 3/3اإلخشاءاد ثجبة اٌظشف :
1/3/3ماظؿلطدمعـمأنماظردوظيمبصقؾيمعـدوبمتقصقؾمذيرطلم–موحراديمذرريمإذامتلذرمبذظؽمسؾلمرؾىماظؿكزؼـم.م
2/3/3مؼؿؿمعراجعيمبقوغوتمأصؾمرؾىماظؿكزؼـمواظؾقصؾيموطورتوتماظصرفمسؾلمصقرةمرؾىماظؿكزؼـماٌردؾمإظلماظؾوبم.م
 3/3/3م ؼلؿحمبوظصرفمبعدماظؼقدمبدصذلحقادثماظؾوبمبؿورؼخمودوسيماظصرفموادؿماٌـدوبماٌصوحىمظؾردوظيم(مإنموجدم)موهفزم
طورت وتماظصرفموصقرة ماظؾقصؾيموؼؿؿماظؿلذرلمسؾلمطورتوتماظصرفموصقرة ماظؾقصؾيموصقرةمرؾىماظؿكزؼـممبو مؼػقدماظصرفم
وتردؾمإظلمإدارةمايرطيماٌكؿصيمم
 4/3/3مالمؼلؿحمبصرفمرؾؾوتماظؿكزؼـمبعدمعقاسقدماظعؿؾماظرزلقي مإالمبعدمتؼدؼؿمعقاصؼيماٌلؿقدعمسؾلمادؿؼؾولماظردوظيمبعدمعقاسقدم
اظعؿؾماظرزلقيم.م
/4ىاإلجراءاتىبالمدتودعى:ى

م
م

 1/4مممم ؼؿؼدممعـدوبماظؿقصقؾماىؿرطلمأومصوحىماظشلنمإظلماظؾفـيماىؿرطقيمبوٌلؿقدعمبطؾىماظؿكزؼـمعرصؼوًمبفمصقرةمرؾؼماألصؾم
عـماظػقاترلموبقونماظعؾقةموبقصؾيماظؿقصقؾمم.م
 2/4مممتؼقمماظؾفـيماىؿرطقيممبراجعيمدالعيماألخؿومماىؿرطقيمومسيمحوظيمدالعؿفومؼمذرمسؾلمبقصؾيماظؿقصقؾمبؿؿومموصقلماظردوظيم
واألخؿوممدؾقؿيموتلؾؿمإظلمعـدوبماظؿقصقؾمأنموجدمأومتردؾمبوظدلؼدمإظقؽذلوغقوماظذيمؼعقدػومإظلمضلؿمايرطيماظؿوبعمظفموؼؿؿم
إثؾوتمدوسيموتورؼخموصقلماظردوظيموادؿماٌـدوبماٌصوحىمظؾردوظيم(مإنموجدم)مبدصذلمحقادثماٌلؿقدعموحيؿػظمبلصؾموصقرةم
اظؾقصؾيمسيمعؾػمخوصمم

ى

 3/4م ممم ؼؿؿمدقىماظؾضوئعمعـماٌلؿقدسوتمبقاظصمطوعؾيمأومذبزئيمظألدؿفالكمبوظلققماحملؾكمأومتصدؼرػومخورجماظؾالدمبوألجراءاتم
اٌـصقصمسؾقفومبوظالئقيماظؿـػقذؼيمظؼوغقنماىؿوركمحلىمغظومماألصراجموماظغرضمعـماألدؿرلادم.م

وورارؽى:ى-ى
ى



سؾكمصوحىم اٌلؿقدعمإعلوكمدصوترمخوصيمبدخقلموخروجماظؾضوئعماٌقدسيمظدؼفموسؾقفمأنمؼضعماظلفالتمواٌلؿـداتماٌؿعؾؼيم
بوظؾضوئعماٌقدسيمسـدمأولمرؾىمهًماظؿصرفماىؿرطلموأنمؼؼدممطؾماٌعؾقعوتماظيتمتطؾىمعـفموظؾفؿركمايؼمسيمعؾوذرةمجردم
اظؾضوئعماٌقجقدةمبوٌلؿقدعمسيمطؾموضًمطؾؿومإضؿضًماظظروفمذظؽم.



سيمحوظيمسدممدالعيماألخؿوممؼقضحمذظؽمسؾلمبقصؾيماظؿقصقؾموخيطرمذيركماإلردولم.م



سيمحوظيموجقدمسفزمأومزؼودةمسيماٌشؿقلمؼقضحمذظؽممبقضرمإثؾوتمحوظيمودبطرمادارةمماٌـوصلؿقمالدبوذماظالزمم.



ؼؿؿمحصرمعشؿقلماظردوظيمصقرموصقشلوموحيررمربضرمصضماألخؿوممبؾفـيمعـماىؿركمواٌلؿقدعموصوحىماظشلن.

ذ

ذ
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ؼؿؿ مضقد ماظردوظي مسي مايودى ماآلظل مأو مدصذل مأرصدة ماٌكزن ممبعؾقعقي مرؾى ماظؿكزؼـ محقٌ مؼؿؿ ماظؼقد مبـظوم ماإلضوصي مواًصؿم
وعراجعيمرصقدماظضؿوغوتمبعدمطؾمضقدمودبطرمإدارةماالؼداسوتمبوظرصقدماٌؿؾؼلمأولمبلولم.



تؼقم ماظؾفـي ماىؿرطقي مبوٌلؿقدع ممبطوبؼي ماٌلؿـدات ماٌردؾي معع ماظردوظي مبوٌلؿـدات ماٌردؾي مإظقؽذلوغقو مأو مبوظدلؼد موسي محوظيم
وجقدمأيماخؿالفمحيررمعذطرةمىؿركماإلردولموحيؿػظمبطؾؾوتماظؿكزؼـمسيمعؾػوتمخوصيم.



تؼقمماظؾفـيماىؿرطقيمبوٌلؿقدعمبلخطورماٌـوصلؿقماٌرطزىموصكمحوظيمإخؿالفماٌـطؼيماىؿرطقي ماظؿوبعمظفماٌلؿقدعمسـماظؿوبعم
شلو م ذيركماإلردولمؼؿؿمإخطورماٌـوصلؿقماٌرطزىمجبؿركماألردولمظلدادمضققداتفموإخطورماٌـوصلؿقماٌرطزىمبوٌـطؼيماىؿرطقيم
اظؿوبعمظفماٌلؿقدعمظؼقدمبقوغوتماظؾضوئعماظقاردةموماٌكزغيمصكمدفؾمخوصم.



دبطر معراضؾي ماالؼداسوت مأو ماألدارة ماٌشرصي مسؾك ماٌلؿقدسوت مبوظؼطوع مأدؾقسقو مسؾل ماألطـر مبؾقون ماظردوئؾ ماٌػرج مسـفو موضقؿيم
اظضرائىمواظردقمماحملصؾيموأرصدةمضؿونماٌلؿقدعم.
ذ
ؼؿؿماىردمدورؼوًمطؾمثالثمذفقرممبعرصيماظؾفـيماىؿرطقيموؼطوبؼماىردماظػعؾكمععماألرصدةماظدصذلؼيمبوىؿركمواٌلؿقدعم
ودبطرمإدارةمعراضؾيماالؼداسوتماظؿوبعمظفماٌلؿقدعمظؾـظرمسيماظضؿوغوتماٌؼدعيم،موإدبوذماظالزممضوغقغوًمسبقماظعفزمأوماظزؼودةم.



تشؽؾمىونمجردمعػوجهمطؾمعدةممبعرصيمرئقسماإلدارةماٌرطزؼي ماظؿوبعمظفماٌلؿقدعمتضؿمبنيمأسضوئفوممعـدوبنيمعـماظشؽقنم
اظؼوغقغقيموعؽوصقيماظؿفرؼىماىؿرطلموتراجعمػذهماظؾفـيمدصوترماٌلؿقدعمودصوترماإلؼداسوتموأسدادمعذطرةمبوظعفزمواظزؼودةمأنم
وجدتمتعرضمسؾكماٌدؼرماظعومماٌكؿصم.



ذ

ذ

م

ذ

ذ

ملحوظظى:ىىى
مممممممم ؼراسلمضرورةمعقؽـيماٌلؿقدسوتمإلعؽوغقيمربطفومبوظـظومماآلظلمٌصؾقيماىؿوركمظلرسيمتؾودلماٌلؿـداتمممومؼقصرماىفدم
واظؿؽوظقػموؼلوسدمسؾلمدرسيمردمضؿوغوتماظـؼؾم.م
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م

م

انفصم انراتع
ادلُـــاطق احلـــــــــرج
إجـــــراءاخ
ى
ى
ى
ى
ًىلػانونىضماناتىوحوافزىاالدتثمارى
/1ىأحكامىرامظىطبػا
ى

ى

ض/ض ـ االزتيراد والتشدير بالمناطق الخرة
 ععمعراسوةماألحؽومماظيتمتؼررػوماظؼقاغنيمواظؾقائحمبشلنمعـعمتداولماظؾضوئعمأوماٌقادم
 م الدبضعماظؾضوئعماظيتمتلؿقردػومعشروسوتماٌـورؼمايرةمعـمخورجماظؾالدمٌزاوظيمغشورفومظؾؼقاسدماًوصي مبوالدؿرلادموالمظإلجراءاتماىؿرطقيماًوصيمبوظصودراتمواظقارداتم.م
 ؼؽقنماالدؿرلادمعـماٌـورؼمايرةمإظلمداخؾماظؾالدمرؾؼوًمظؾؼقاسدماظعوعيمظالدؿرلادمعـماًورجم.م المؼؽقنماالدؿرلادمعـماٌـورؼمايرةماظلمداخؾماظؾالدماالمسيمايدودموبوظـلىمواظؽؿقيموظؾؿدةماظزعـقيماظيتمؼـصمسؾقفومسيمضرارماظذلخقصمٌزاوظيماظـشوطم.م
 المدبضعماظؾضوئعماظيتمتصدرػومعشروسوتماٌـطؼيمايرةمإظلمخورجماظؾالدمٌزاوظيمغشورفومظؾؼقاسدماًوصيمبوظؿصدؼرموالمظإلجراءاتماىؿرطقيماًوصيمبوظصودراتم.م
 المؼعؿدلمعزاوظيمظـشوطماظؿصدؼرمواظذيمؼؿطؾىماظؼقدمبلفؾماٌصدرؼـمتصدؼرم"احؿقوجوتماٌشروسوتماٌؼوعيمبوٌـورؼمايرةمعـماظلققماحملؾلم"م
ض/ط ـ الؿريبٌ الجمركيٌ وكيرها من الؿرائب والرزوم
المدبضعمظؾضرائىماىؿرطقيمأوماظضرؼؾيماظعوعيمسؾلماٌؾقعوتموشرلػومعـماظضرائى مواظردقمماظؾضوئعماظيتمتصدرػومعشروسوتماٌـطؼيمايرةمإظلمخورجماظؾالدمأومتلؿقردػومٌزاوظيمغشورفوم
تعػلمعـماظضرائىماىؿرطقيمواظضرؼؾيماظعوعيمسؾلماٌؾقعوتموشرلػومعـماظضرائىمواظردقممذيقعماألدواتمواٌفؿوتمواآلالتموودوئؾماظـؼؾماظضرورؼيمجبؿقعمأغقاسفمماظالزعيمٌزاوظيماظـشوطماٌرخصمبفمظؾؿشروسوتماٌؿقاجدةممداخؾماٌـورؼمايرةمسدامدقوراتم
اظرطقبم.م
تمديماظضرائىماىؿرطقيمسؾلماظؾضوئعماظيتمتلؿقردمعـماٌـطؼيمايرةمظؾلققماحملؾلمطؿومظقمطوغًمعلؿقردةمعـماًورجم.مض/ظ ـ مزئوليٌ المسروع ـن البؿائق التً فً خوزتى :
ؼؽقنماٌشروعمأوماٌـشلةماٌرخصمبفومسيماٌـورؼمايرةمعلؽقالًمعلؽقظقيمطوعؾيمسـمطؾمغؼصمأومصؼدمأومتغقرلمسيماظؾضوئعمواٌـؿفوتمدقاءمسيمصـػفومأومسددػومأوموزغفوماظـوبًمسـدماظؿكزؼـموذظؽمعومملمؼؽـماظـؼصمأوماظػؼدمأوماظؿغقرلمبلؾىمرؾقعيماظصـػمأومغوووًم
سـمضقيمضوػرهمأومحودثمصفوئل.م
 oوسؾلمإدارةماٌـطؼيم(مػقؽيماالدؿـؿورم)مإخطورماىؿركمظؿقصقؾماظضرائىمواظردقمماىؿرطقيمصضالًمسـماظغراعوتماٌؼررةم
بؼوغقنماىؿوركموذظؽمسيمحوظيماظعفزمأوماظزؼودةمشرلماٌدلرةم.م
 oوالمتلريماألحؽومماظلوبؼيمسؾلمعومؼػؼدمغؿقفيمظؾعؿؾقوتماظصـوسقيموصؼوًمظؾـلىماظػـقيماٌعؿقلمبفومسيمػذاماظشلنم.م
ممؼؾؾغمعدؼرمذيركماٌـطؼيمايرةمرئقسماٌـطؼيمحبوالتماظـؼصمأوماظزؼودةمشرلماٌدلرةمسؿومأدرجمسيمضوئؿيماظشقـمسيمسددماظطرودمأومربؿقؼوتفومأوماظؾضوئعماحملػقزيمأوماٌـػررــــي(اظصى)موذظؽمإذامطوغًمواردهمبردؿماٌـطؼيمايرةموؼؼقممذيركماٌـورؼمايرةم
مبؿوبعيمعوممتمحقولماظـؼصمأوماظزؼودةمبوظؿـلقؼمععماٌـطؼيمم(مػقؽيماالدؿـؿورم).م
 4/1م ـمحيظرمدخقلمعـؿفوتماظدخونمواظؿؾغمواظؿؿؾوكمواٌعلؾمواظلعقطمواظـشققمواظلفوئرمواظلقفورممممواٌشروبوتماظروحقيمواًؿقرم
بؽوصيمأغقاسفوماٌصـعيمبوٌـورؼمايرةمإظلمداخؾماظؾالدموصـوسوتماألدؾقيمواظذخوئرمواٌؿػفراتموشرلػومممومؼرتؾطمبوألعـماظؼقعلم.
 5/1م مـمالمدبضعماظؾض وئعمواٌـؿفوتمأليمضقدمزعينمعـمحقٌمعدةمبؼوئفومسيماٌـطؼيموذظؽمصقؿومسداماظـؾوتوتمممواٌـؿفوتماظزراسقيم
اٌؿـقسيموطذاماٌصوبيمبكصوتمضورهم.م
 6/1مـمصقؿومسدامدقوراتماظرطقبم،متعػكمعـماظضرائىماىؿرطقيمواظضرؼؾيماظعوعيمسؾكماٌؾقعوت موشرلػومعـماظضرائىمواظردقممذيقعم
األدوات مواٌفؿوتموودوئؾماظـؼؾماظضرورؼيمجبؿقعماغقاسفوماظالزعيمٌزاوظيماظـشوطماٌرخصمبفمظؾؿشروسوتماٌؿقاجدةمداخؾماٌـورؼم
ايرةمجب ؿقعماغقاسيمموظقمأضؿضًمرؾقعيموضروراتمعزاوظيمػذاماظـشوطمخروجفومبصػيمعمضؿيمعـماٌـطؼيمايرةمإديمداخؾماظؾالدم
وإسودتفومإظقفوموذظؽمبوظـلؾيمإديماألدواتمواٌفؿوتمواآلالتموصكمايوالتموبوظضؿوغوتمواظشروطمواإلجراءاتماظؿكمؼصدرمبفومضرارم
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مم
م

عـمرئقسمذبؾسماظقزراءمبـوءمسؾكمسرضموزؼرماٌوظقيمورئقسماشلقؽيم"مؼراسكمتطؾقؼمضرارمرئقسمذبؾسماظقزراءمرضؿم()1689م
ظلـ2005ــيم".م
 7/1م– مبوظـلؾفمىؿقعماظؾضوئعماٌصدرهمعـماظلققماحملؾكماديماٌـورؼمايرةمبصػيمسوعفمصؿؿؿم مممبقجىمذفودةمصودرمذيرطقيمذلغفوم
ذلنماظؿصدؼرمًورجماظؾالدم0م
اظؾضوئع ماٌـؿفف مداخؾماٌـورؼمايرة مبوظشرطوت ماالغؿوجقف مواٌصدره مادي مخورجماظؾالد مصؿؿؿ ممبقجى مذفودة مصودرمذيرطقيمهررمجبؿوركماٌـطؼيماٌعـقفم0
اظؾضوئعماٌصدرهمعـماٌـورؼمايرةماديمخورجماظؾالدمدونماجراءماىمسؿؾقوتمصـوسقفمسؾقـــــفوم(مبضوئعمزبزغفمصؼطم)مصؿؿؿممبقجىمذفودةمتراغزؼًمذيرطقيمورؾؼوًمظؼقاسدماجراءاتماظـؼؾمتراغزؼًم0
/2ىاإلجراءاتىالجمركوظىبالمناطقىالحرةى

 1/2إجراءات دخول البضائع إلي المناطق الحرة
 ؼؿعنيمإدراجماظؾضوئعماظقاردةمبـظومماٌـورؼمايرةمبؼقائؿماظشقـمععماظـصمصراحيمبفذهماظؼقائؿموبؾقاظصماظشقـمواظػقاترلمسؾلم
أغفومبردؿماٌـورؼمايرةم.م
م وإلدارةماٌـطؼيمايرةماظؿفووزمسـمػذاماظشرطمإذامطوغًماظؾضوئعمواردهمبودؿماٌشروعم–مدقاءميلوبفمأوميلوبماظغرلم–مبشرطم
أالمؼؽقنمظؾؿشروعمأوماظغرلمغشوطمسيمداخؾماظؾالدم.
 ظرئقسماشلقؽيماظعوعيمظالدؿـؿورمواٌـورؼمايرةم–مسيمحوظيماظضرورةماظيتمتؼؿضلمتقصرلماالحؿقوجوتماألدودقيمظؾؾالدم–مأنمؼؼررم
اظلؿوح مبندخولماظلؾعمواٌقادمواٌعداتمواألجفزةماظقاردةمبردؿماٌـورؼمايرةمعـماظدائرةماىؿرطقيمعؾوذرةمإظلمداخؾماظؾالدم
بوإلصراجمسـفومعؾوسيمظعؿقؾمواحدموتلؾقؿفومظفمدصعيمواحدهم..موذظؽمبعدمادؿقػوءمذيقعماإلجراءاتماىؿرطقيمواالدؿرلادؼيم
وهصقؾماظضرائىمواظردقمماىؿرطقيماٌلؿقؼيموددادمعلؿقؼوتمػقؽيماالدؿـؿورم.
وؼلؿـينمعـمذظؽماظردوئؾماظيتمملمؼؿؿمتلفقؾمبقونمذيرطلمسـفومصقفقزمبـوءمسؾلمرؾىمأصقوبفومهقؼؾفومإظلمردؿماظقاردم
اظـفوئلمأومإسودةمذقـفومإظلماًورجمسـمررؼؼماىؿوركمعؾوذرةمبعدمعقاصؼيماٌـوصلؿقمودونماظرجقعمإظلمػقؽيماالدؿـؿورم.م
 1/1/إجراءات د و البضائع الوارد من ال ارج مباشر
1/1/1/إجراءات ن
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الب د .

( أ ) اإلخشاءاد ثئداسح إٌّغمخ اٌّخزظخ ( ٘يئخ االسزثّبس )
تعؿؿدمإدارةماٌـطؼيمإضرارموارداتمبضوئعمبردؿماٌـورؼمايرةممبومؼػقدمأنماٌشروعمؼعؿؾمبـظومماٌـورؼمايرةموأنماظؾضوئعماظقاردةم
بوإلضرارمعـماألصـوفماظالزعيمظؾـشوطماٌرخصمبفموؼلؾؿماألصؾموصقرتفمظصوحىماظشلن.م
تؼدم ماشلقؽي ماظعوعيمظالدؿـؿورمواٌـورؼمايرةمٌصؾقيماىؿوركمبـوءمسؾلمرؾىمصوحىماظشلنمضؿوغوً مبؼقؿيماظضرائىمواظردقمم
اىؿرطقيماٌلؿقؼيمسؾقفوموصؼوًمٌومهددهمعصؾقيماىؿورك مأثـوءمغؼؾفومعـماظدوائرماىؿرطقيمإظلماٌـورؼمايرةمواظعؽسمأومصقؿوم
بنيماٌـورؼمايرةم.
( ة ) اإلخشاءاد ثبٌذٚائش اٌدّشويخ ( خّشن اإلسسبي )
إدراجماظؾقوغوتمبويودىماآلظل مؼؿؿمإدراجمبقوغوتماإلضرارمبويودىماآلظلممبعرصيمأصقوبماظشلنمأومعـدوبقفؿمبلحدمررقماظربطم
اإلظقؽذلوغقيمبوظـظومماآلظلممبصؾقيماىؿوركمورؾوسيماإلضرارماٌؿقؽـم.م
ممممممممممممتؼدؼؿمعؾػماإلضرارماىؿرطلمم:مؼؼدممعـمخاللمذؾوكماالدؿؼؾولمعؾػماإلضرارماىؿرطلماظذيمؼؿضؿـم:م
 اإلضرارماٌؿقؽـمبـظومماظذلاغزؼًم
 اظػقاترلم–مبقونماظعؾقةم–مإذنماظؿلؾقؿماٌالحل
 رؾىماإلردولمعـماصؾموصقرتني
 عقاصؼيمػقؽيماالدؿـؿورمعؿضؿـيمضؿونماشلقؽيمبوظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمخاللماظـؼؾمعـماظدائرةماىؿرطقيمحؿكماٌـورؼمايرةم
سيمحوظيمسدممتؼدؼؿمضؿونماشلقؽيمؼؼدممضؿوغوًمبوظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمبوظضؿوغوتماٌؼؾقظيمذيرطقوًم.
 تؿؿماإلجراءاتماىؿرطقيمبـظومماظذلاغزؼًمسيمايوالتماظعودؼيمواظيتمملمؼؽـمصقفومذؽمسيمدالعيمأخؿومماٌقردمأوماألخؿومماٌالحقيم
أوموجقدمإخؾورؼوتمؼؿؿمغؼؾماظؾضوئعمإظلماٌـورؼمايرةمبوٌلورماألخضرمععماظؽشػمجبفوزمXRAYمأوماٌعوؼـيماظظوػرؼيموميؽـم
وضعماظلقؾماىؿرطلمجبوغىماظلقؾماٌالحلم.م
 ؼؽقن متعقني ماٌراصؼني معـ معـدوبك ماىؿورك مأو ماظشرري مبـوء مسؾك مرؾى مصوحى ماظشلن مأو معـدوبي مأو مسـد ماظضرورة ماظيت متراػوم
اىؿوركم.م
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( ج ) اإلخشاءاد اٌدّشويخ ثبٌّٕغمخ اٌحشح ػٕذ ٚطٛي اٌجضبػخ
 )1م ؼؼقممعلعقرمذيركمبوبماٌـطؼيمايرةممبراجعيمدالعيماألخؿومموأرضوعفوماٌدوغيمسؾلمرؾىماإلردولم–موسيمحوظيماٌطوبؼيمودالعيم
األخؿوم موبعد معراجعي مأصؾ مرؾى ماإلردول مسؾل مصقرتف ماٌردؾي مإظل ماٌـطؼي مايرة مبوظػوطس مأو ماظـفوؼي ماظطرصقي مأو مأي مررؼؼيم
إظقؽذلوغقي.مم
 ؼؿؿمضقدمتورؼخمودوسيماظدخقلمسيمدصذلمايقادثموأزلوءماٌراصؼني(معـدوبماىؿركموعـدوبماظشرريم)مسيمحوظيموجقدػؿمم
 متلؾقؿمأوراقماظدخقلم(مأصؾمرؾىماإلردولموصقرتفموعرصؼومبفم(مصقرةمضقئقيمعـماظػقاترلموبقونماظعؾقةموتصرؼحمواردمػقؽيم
االدؿـؿورمإلدارةمحرطيمذيركماٌـطؼيمايرةم)م.
 م تؼقمماظؾفـيماٌشؽؾيمعـمعلعقرمحرطيماىؿركموعـدوبمػقؽيماالدؿـؿورمسيمحضقرمصوحىماظشلنمأومعـدوبفمبػضمأخؿومم
ايووؼوتمواظطرودموعطوبؼيماظقاردمبوٌدونمبوٌلؿـدات(مصقرمرؾؼ ماألصؾمظؾػقاترلموبقونماظعؾقة ماٌرصؼي مبطؾؾوت ماإلردولم)م
وحيررمبقونمععوؼـيموعطوبؼيمبؿقضقعفؿمحيؿػظمبصقرةمظديماىؿورك.
م)2م سيمحوظيماٌطوبؼيمؼؼقممعلعقرمايرطيمبوظؿقضقعمبوٌطوبؼيمسؾلمطعىمرؾىماإلردولموإردوظفمبوظػوطسمأومبليمررؼؼيمإظقؽذلوغقيمأوم
بوظدلؼدمأومصقؾيمعـدوبمذيركماظلمذيركماإلردولمظؿلدؼدمضققداتفموإدبوذمإجراءاتمردماظضؿونمسيمحوظيمتؼدؼؿمضؿونمعـػصؾم.م
م ومتؼقممػقؽيماالدؿـؿورمبردمماظضؿوغوتمظؾؿشروسوتمبوٌـطؼيمايرةم،ممبقجىمأخطورمعـمذيركماٌـورؼمايرةمومبقونماٌعوؼـيماٌقضعم
سؾقفمعـماظؾفـيماظـالثقيموتؼقممإدارةمحرطيماىؿركمبنردولم مأوراقماظدخقلمإظلمإدارةماألرصدةمإلضوصيماظقاردمإظلمرصقدماٌشروعم
بوٌـطؼيمايرةممبوظقاردماظػعؾلم.مم
 3م)م سيمحوظيموجقدمغؼصمأومزؼودةمشرلمعدلرمسؿومأدرجمسيمضوئؿيماظشقـمدقاءمسددماظطرودمأومربؿقؼوتفومؼؼقممذيركماٌـطؼيمايرةم
بنخطورمرئقسماٌـطؼيم(مػقؽيماالدؿـؿورم)م
 /1/1/إجراءات ن
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الدوائر الجمركَ أو ذات الموانٍ ال ا

:

(ممأم)ممتؿؿماإلجراءاتمبندارةماٌـطؼيماٌكؿصيمبفقؽيماالدؿـؿورماظلوبؼماظؿـقؼفمسـفوم.م
(مبم)ممتؿؿماإلجراءاتموصؼوًمظـظومماظذلاغزؼًماٌؾوذرمبوإلجراءاتماآلتقي:م
مسيمحوظيماٌـورؼمداخؾماظدوائرماىؿرطقيمؼؿؼدمماظؿقطقؾماٌالحلمأومصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفمبوٌلؿـداتماآلتقيمإظلماٌـوصلؿقم
اٌرطزيم......م
 صقرتنيمعـمعلؿكرجمعـوصلؿقمػذهماظؾضوئعم.
 عقاصؼيمػقؽيماالدؿـؿورم
 اظػقاترلموبقونماظعؾقه
 إذنماظؿلؾقؿماٌالحل
ؼراجعماٌـوصلؿقمػذهماٌلؿكرجوتموعطوبؼؿفومسؾلماظـلكيماألصؾقيمظؼوئؿيماظشقـ
تردؾمصقرةماٌلؿكرجمإديمإدارةمايرطيمعمذرامسؾقفومبوٌقاصؼيمسؾكماظـؼؾموحيؿػظماٌـوصلؿقمبوظصقرةماألخرىم
ؼؿؿمغؼؾماظؾضوئعمإديماٌـطؼيمايرةممبقجىمأعرمغؼؾموبقصؾفمتقصقؾ معرصؼومبفومصقرةمضقئقيمعـماظػقاترلموبقونماظعؾقةموعقاصؼيم
ػقؽيماالدؿـؿور.
مؼؿؿمأخطورمإدارةماألرصدةمإلضوصيماظقاردمإديمرصقدماظشرطيم.م
م(ج)مـمسيمحوظيماٌـورؼمذاتماٌقاغهماًوصيمم
مممم ؼؿؼدمماظؿقطقؾماٌالحلمأومصوحىماظشلنمأومعـمؼـقبفمبطؾىمغؼؾمإلدارةمحرطيمذيركماٌـورؼمايرةم.محقٌمتـؼؾمعؾوذرةمهًم
إذرافمحرطيماٌـطؼيمايرةموخيطرماٌـوصلؿقمظلدادمضققداتفموإدارةماألرصدةمإلضوصيماظقاردمظرصقدماظشرطيم.مم
ممتؿؿمبوضلماإلجراءاتماٌـقهمسؿفومدوبؼومسـدموصقلماظؾضوئعمظؾؿـطؼيمايرةمم
م

 االجراءاتىالجمركوظىرندىنػلىودخولىردائلىالكوماوواتىوالمبوداتىالزراروظىالواردةىبردمىالمنطػظىالحرةىورارؼى
االلتزامىبماولؼى-:
أولا  -:المراجع المس ندَ -:

 اظؿلطدمعـمتصرؼحمػقؽيماالدؿـؿورمبلنمؼقضحمأنماظقاردمظزوممغشوطماٌلؿقردمرؾؼوًمظؼرارماٌزاوظيمعـمحقٌماظصـػمواظؽؿقوتم.م
 ظؾؿلطدمعـماظػقاترلمواٌلؿـداتماٌؼدعيمعـمحقٌموجقدمصققػيماآلعونماظؽقؿووؼكمبؿقدؼدماإلدؿماظعؾؿكمواظؿفورىموطوصيم
خصوئصماظصـػماظقاردموادؿقػوءماالذذلاروتماظرضوبقيمصكمحوظيمتطؾىمذظؽم.م
م
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ثانَا ا  -:ضوابط المعاَنه والفحص ل ن

من جمرك الرسا إلً المناطق الحر -:

َ راعً ال دقَق بالمعاَنه بجمرك اإلرسا -:

ؼؿؿماظؿقؼقؼماظـقسكمشلذهماظردوئؾموذظؽمبوظؿقؼقؼمعـمغقعماظؾضوسيموتقصقػفوموإثؾوتماالرضوممواٌورطوتماٌقجقدةمسؾكمطؾم
صـػمؼؿؿماظؿقؼؼمعـفم.م
ؼؿؿمحفزمسقـفمجبؿركماإلردولمصكمحوظفماخؿالفماظؾقوغوتماٌلؿـدؼيمععماظؾقوغوتماٌدوغفمسؾكماظصـػماظقاردماومصكمحوظفم
اظشؽ مسؾك مأن متردؾ مظؾؿعؿؾ مايؽقعك ماٌكؿص مظؿقؾقؾ معوػقي ماظصـػ ماظقارد معع معراسوة مأحؽومماٌودة م 103معـ ماظالئقيم
اىؿرطقيمظؼوغقنماىؿوركمرضؿم10مظلـفم2006م.
ؼؿؿمهرؼرممنقذجمعلؿؾزعوتمإغؿوجمسؾكمشرارماظـؿقذجمرضؿم()5مبوظالئقيماالدؿرلادؼيم2005/770موإردوظفمظؾفقؽيماظعوعفم
صؾلؿـؿورمظؾؿؿوبعيم.
ؼؿؿمغؼؾماظردوظيمصقؾيمعـدوبمذيركمأومذرريمحلىمايوظيم.

 2/1/2ال دَر من والً المناطق الحر -:

(مأ) ؼؿؿماظؿصدؼرمعـمداخؾ م اظؾالدماديماٌـورؼمايرةممبقجىمذفوداتمصودرموبوالجراءاتمواظؼقاسدماٌؿؾعيمصكماظؿصدؼرماديمخورجم
اظؾالدم.م
ب) وبوظـلؾيمظؾوضلمايوالتماألخرىم-:
(م
ػ1ؼ اظؾضوئعماٌـؿفيمداخؾماٌـورؼمايرةمبوظشرطوتماإلغؿوجقيمواٌصدرةمإديمخورجماظؾالدمصؿؿؿممبقجىمذفودةمصودرمذيرطقيم
هرر مجبؿورك ماٌـطؼي مايرة ماٌعـقي مورؾؼوً مىؿقع ماإلجراءات ماٌؿؾعي مبوظالئقي ماظؿـػقذؼي مظؼوغقن مضؿوغوت موحقاصزم
اإلدؿـؿورم.
ػ2ؼ اظؾضوئعماٌصدرةمعـماٌـورؼمايرةمإديمخورجماظؾالدمدونمإجراءمأيمسؿؾقوتمصـوسقيمسؾقفوم(بضوئعمزبزغيمصؼط)مصؿؿؿم
مبقجىمذفودةمتراغزؼًمذيرطقيمورؾؼوًمظؼقاسدمإجراءاتماظـؼؾمتراغزؼًم.
ػ3ؼ بوظـلؾيميوالتمتداولماظردوئؾمبنيماٌـورؼمايرةم-:
مأ  -اظؿداولمبنيماٌشروسوتمداخؾماٌـورؼمايرةمتؿؿممبقجىماظـؿقذجماٌعدمظذظؽمبعدمعقاصؼيمػقؽيماإلدؿـؿورموؼؿؿم
مبقجؾفمتعدؼؾماألرصدةم.
ب  -اظؿداولمبنيمزبوزنماٌشروعماظقاحدمأوماٌشروسوتماٌكؿؾػيماظيتمتعؿؾ مبـظومماٌـورؼمايرةمسيمعقاضعمزبؿؾػيم
م
ضرؼؾي مجداً معـ مبعضفو ماظؾعض مداخؾ ماٌدؼـي ماظقاحدة مٌـطؼي محرة مواحدة معؼلؿي مإدي مأطـر معـ معقضع متؿؾعم
إجراءاتماظػؼرةماظلوبؼيمبشرطم:
تؼدؼؿمضؿونمعؼؾقلمبوظضرائىمواظردقمماىؿرطقيم.
أنمؼؿؿماظـؼؾمهًماٌالحظيماىؿرطقيم.
تعدؼؾماألرصدةم.
ػ4ؼ ؼؽقنمتداولماظردوئؾمبنيمعشروسوتماٌـورؼمايرةماٌكؿؾػيممبقجىمذفوداتمتراغزؼًمذيرطقيمورؾؼوًمىؿقعمضقاسدم
وإجراءاتماظـؼؾمتراغزؼًمععمعراسوةمأحؽومماٌودةم()67معـماظالئقيماظؿـػقذؼيمظؼوغقنمضؿوغوتموحقاصزماإلدؿـؿورم.م
م

1/2/1/2ممإجراءاتمتصدؼرماظؾضوئعماظقرـقيمإظلماٌـورؼمايرةم
 ؼؿؿمإدراجماظؾقوغوتمبويودىماآلظلممبعرصيمصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفمبلحدمررقماظربطماإلظقؽذلوغلم.م
 المستندات المطلوبٌ
 oبطوضيماظؼقدمسيمدفؾماٌصدرؼـموؼلؿـينمعـمذظؽمذرطوتماالدؿـؿورمواحؿقوجوتماٌشروسوتماٌؼوعيمبوٌـورؼمايرةمعـماظلققم
احملؾلم
 oبطوضيماٌؿعوعؾنيمععماىؿوركموتغينمسـماٌلؿـداتماٌدوغيمبفومم
 oاالضرارماٌؿقؽـمظؾصودراتم
 oعقاصؼيماشلقؽيماظعوعيمظؾرضوبيمسؾلماظصودراتمواظقارداتمسـماظلؾعماًوضعيمظؾرضوبيماظـقسقيمسدامعلؿؾزعوتماإلغؿوجم
 oاظػقاترلموبقونماظعؾقةم
 oتصرؼحمواردمػقؽيماالدؿـؿورم
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 تؼدؼؿمعؾػماإلضرارماىؿرطلممؼؼقممصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفمبنسدادمعؾػماإلضرارماىؿرطل(اإلضرار+ماٌلؿـداتم)موؼؼدممظشؾوكم
االدؿؼؾولمجبؿركماظصودرمأومذيركماٌـطؼيمايرةمحقٌمتؿؿماإلجراءاتماٌؿؾعيمسيمغظومماظصودرماظلوبؼماظؿـقؼفمسـف
2/2/1/2مماظؿصدؼرمبصػيمعمضؿيمظإلصالحمأومإجراءمسؿؾقوتمصـوسقيمم(متشغقؾمظؾغرلم)م
 ميؽـ مشلقؽي ماالدؿـؿور مبـوء مسؾل مرؾى مطؿوبل معـ مصوحى ماظشلن ماظلؿوح مبندخول ماظؾضوئع مواٌقاد مواألجزاء مواًوعوت ماحملؾقيم
واألجـؾقيماٌؿؾقطيمظؾؿشروعمأومظؾغرلم– م عـمداخؾماظؾالدمإظلماٌـطؼيمايرةمبصػيمعمضؿيمإلصالحفومأومإلجراءمسؿؾقوتمصـوسقيم
سؾقفوموإسودتفومظداخؾ ماظؾالدمدونمخضقسفومظؼقاسد ماالدؿرلادماٌطؾؼيم.مودبضعمشلذهماظؼقاسد ماظؾضوئعمواًوعوتماظيتمأجرؼًم
سؾقفومسؿؾقوتمهقؼؾقيمسـدمإسودتفومإظلمداخؾماظؾالدم.م
 سؾلماٌشروسوتماٌرخصمشلومسيماٌـطؼيمايرةماظعوعيمبنجراءماإلصالحمأوماظعؿؾقوتماظصـوسقيمإنمدبصصمزبوزنمعلؿؼؾيمعـمزبوزنم
اٌشروعمظؾؾضوئعمواٌقادمواألجزاءمواًوعوتماظيتمؼؿؿمإصالحفومأومتشغقؾفوم...
1/2/2/1/2اإلجراءاتمبفقؽيماالدؿـؿورم:م
 ؼؼدممصوحىماظشلنمرؾىمطؿوبلمشلقؽيماالدؿـؿورمعرصؼوًمبفمإضرارمؼؿضؿـمبقونماألصـوفموطؿقوتفومواألسؿولماٌزععمإجراؤػومواظؼقؿيم
اٌؼدرةمظذظؽموبقونمبـلؾيماظػ وضدمأوماشلوظؽماٌؿقضعمسيمحوظيمإجراءمسؿؾقوتمصـوسقيم،موبقونمبـقسقيموضقؿيماٌقادماألجـؾقيماظداخؾيم
سيماظعؿؾقوتماظصـوسقيم.مواٌقعودماحملددمإلمتومماإلصالحمأوماظعؿؾقوتماظصـوسقيم،مواٌقعودماحملددمظلقىمػذهماظؾضوئعم.م
 ؼعؿؿدمأصؾماإلضرارمعـمإدارةماٌـطؼيمايرةموؼرصؼمبوإلضرارمتعفدمعـماٌشروعمبنسودةماألصـوفمعـماٌـطؼيمإظلمداخؾماظؾالدمأوم
ادؿقػوءماإلجراءاتماىؿرطقيم.
2/2/2/1/2ماإلجراءاتماىؿرطقيم:م
تؿؿماإلجراءاتماىؿرطقيمبـظومماظصودرم(متصدؼرمعمضًم)مبوظدورةماٌلؿـدؼيماٌـقهمسـفومبوظالئقيمم.م
ط/ط إجراءات ذروج البؿائق من المناطق الخرة
1/2/2مبضوئعمعصدرهمعـماٌـورؼمايرةمإظلمخورجماظؾالدمعؾوذرةمأومإديمعـورؼمحرةمأخرىمأومإديمدائرةمذيرطقيم،موتؿؿماإلجراءاتمسؾقفوم
طوآلتلم:م
م اظؾضوئعماٌصدرةمعـماٌـورؼمايرةمإظلمخورجماظؾالدمعـماٌـؿفوتماٌصـعيمبفومتؿؿماإلجراءاتمبـظومماظصودرموسؾكمذيوركماٌـورؼم
ايرةمبؽؾمعـطؼيمذيرطقيمأردولمبقونمذفرىمبوظصودراتماظػعؾقفماظؿكممتمتصدؼرػومعـماٌـطؼيمايرةمًورجماظؾالدموصؼوًمظؾـؿقذجم
اٌعدمظذظؽ موذظؽماديمادارةماٌـطؼيمايرةماٌكؿصفمبوشلقؽيماظعوعفمظالدؿـؿورأعو ماظؾضوئعماٌكزغيمداخؾفومـمعلؿقردهمأومربؾقفمتؿؿم
اإلجراءاتماىؿرطقيمسؾقفومبـظومماظذلاغزؼًمطوآلتلم:م
1/1/2/2مإخشاءاد ثٙيئخ االسزثّبس :م
ممممم ؼؼدممصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفمإضرارمصودراتمبوظـؿقذجماٌعدمعـمػقؽيماالدؿـؿورمعـمأصؾموصقرتنيمعرصؼوًمبف م(ماظػوتقرةمـمبقونم
اظعؾقهم)موعومؼػقدمأداءمعؼوبؾماظضؿونماظذيمتؼدعفماشلقؽيمبـوءمسؾلمرؾؾفم.م
2/1/2/2مـماإلخشاءاد اٌدّشويخ :م
م ضؾؾ مإدراج مبقـوت ماإلضرار ماىؿرطل مبويودى ماآلظل مورؾوسي ماإلضرار ماىؿرطل ماٌؿقؽـ مؼؿؼدممصوحى ماظشلن مأو معـ مؼـقؾف مإدي مضلؿم
اٌؿوبعيمبندارةماألرصدةمظإلدؿعالمموعراجعيمرصقدماٌشروعم.م
أ ـ إدراج البيانات بالخازب اآللً :
ؼؼقممصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفمبندراجماظؾقوغوتمبويودىماآلظلمبلحدمررقماظربطماإلظقؽذلوغلمععممعصؾقيماىؿوركموؼؿؿمرؾوسيماإلضرارم
اىؿرطلماٌؿقؽـم.م
بعدماظؼقدمبدصذلم46مك.مم ؼؿؼدممصوحىماظشلنمظؼلؿماٌؿوبعيمبودارةماألرصدةمظالدؿعالممسـمصقيماظرصقدمواًصؿماٌؾدئلمظألصـوفماٌرادم
صرصفوموخؿؿماظػقاترلموبقونماظعؾقةمخبومتماألرصدةواظؼقدمبدصذلاظصودرماظعوم.م
ب ـ المزتندات المطلوبٌ :
م بعدمرؾوسيماإلضرارماٌؿقؽـمؼؼقممصوحىماظشلنمبنرصوقماٌلؿـداتماٌطؾقبيمبوإلضرارماٌؿقؽـمموؼقضعمداخؾمعؾػماإلضرارموؼؼدممإظلمذؾوكم
االدؿؼؾولمجبؿركماٌـطؼيمايرةمواٌلؿـداتمماٌطؾقبيمػلم:م
 إضرارمذيرطلماٌؿقؽـممتراغزؼًمأومصودرم.
 اظػقاترلم
 بقونماظعؾقهم+مبقونمبوٌؽقغوتماحملؾقيمواٌلؿقردةم(مظألصـوفمماٌـؿفيمبوٌـطؼيم)مععؿؿدمعـماشلقؽيمواظشرطيم.م
 ضؿونمبوظضرائىمواظردقممأثـوءماظـؼؾم(متعفدمػقؽيماالدؿـؿورمـمأيمضؿونمعؼؾقلمذيرطقوًم)محَث َ بشباك الس با :
 عراجعيمعلؿـداتمعؾػماإلضرارماىؿرطلمم
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 ترضقؿماٌلؿـداتمبرضؿماإلضرارم(م46مك.مم)م
 هدؼدمعلورماإلصراجم(ماريرمـماصػرمـماخضرم)م

ففِ حاٌح اإلفزاج تادلسار األخعز 0

 خيطرمصوحىماظشلنمبوظؿقجفمظلدادمأيمردقممتؽقنمعلؿقؼفموإردولمعؾػماإلضرارمٌدؼرماظؿعرؼػيمظؾؿراجعيماظلرؼعيمواظؿلطدمعـم
ضؿوغوتماظـؼؾمواسؿؿودماصؾموصقرمرؾىماإلردولم.م
 بعدمددادمأيمعلؿقؼوتمتؽقنمعطؾقبيمؼؿؼدممصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفمظشؾوكماالدؿؼؾولمالدؿالمماصؾماذنماالصراجموعرصؼوتفم(م
صقرمضقئقيمعـماظػقاترلموبقونماظعؾقهموتصرؼحمػقؽيماالدؿـؿورم)معؼوبؾ مإسودةماإلؼصولماظلوبؼمادؿالعفمسـدمتؼدؼؿمعؾػماإلضرارم
وؼؿقجفمعؾوذرةمظـؼؾماظردوظي.م
 ؼؼقممذيركماٌـورؼمايرةمبنردولمصقرةماذنماالصراجمإظل مإدارةمحرطيمذيركماٌـطؼيمايرةمحقٌمؼؿؿمهؿقؾماظردوظيمهًم
اٌالحظيماىؿرطقيمطوألتلم:م
 متشؽؾمىـيمهؿقؾمعـم(معلعقرمحرطيم+مععوون م)محقٌمؼؿقظلمعلعقرمايرطيمعراجعيماألصـوفموؼؿقظلماٌعوونمعراجعيماظؽؿقوتمواألذرافمسؾلماظؿقؿقؾمووضعماظلقؾماىؿرطلموتدوؼـفمسؾلمأصؾموصقرةمإذنماإلصراجموبقصؾيماظؿقصقؾموؼراصؼم
اٌعوونماظؾضوسيمإديمبوبماظصرفموؼردؾمصقرةمإذنماإلصراجمظؾوبماظصرفمبوٌـطؼيمايرةم.م

يف حاٌح اإلفزاج تادلسار األمحز 0

 تقزعماإلضراراتماىؿرطقيمسؾلمىونماظؿـؿنيمٌراجعيمعلؿـداتماإلضرارمواٌعوؼـيمواٌطوبؼيمسؾلماٌلؿـداتم.م
إذا معو مأزفر مغظوم مإدارة ماٌكورر ماٌلور ماألصػر مـ مؼؾؾَغ مصوحى ماظشلن مالدؿؽؿول ماٌلؿـدات ماٌطؾقبي مثؿ مؼؿؿ مهدؼد ماٌلور مبعد متؼدؼؿم
اٌلؿـداتم(مأخضرمـمأريرم).م
وؼؿالحظمبعدمإمتومماإلجراءاتمدقاءمبوٌلورماألخضرمأوماألريرمأنمؼؿؿمإشالقمايووؼوتمأوماظطرودمبوظلقؾماىؿرطلموؼقضحمأرضوعفومسؾلم
رؾىماإلردولموصقرهم.م
وسيمحوظيموصقلماظردوظيمإظلموجفؿفوماظـفوئقيمبلخؿوممدؾقؿي موسدمموجقدمعالحظوتمؼؿؿمتصدؼرػومعؾوذرةمدونمأيمإجراءاتمذيرطقيم
سؾقفومجبؿوركماظؿصدؼرم.م
بعدممتومماظؿصدؼرموتؼدؼؿمعـوصلؿقماظصودرم ؼعودمأصؾماذنماالصراجموصقرتفماظلمذيركماٌـورؼمايرةممبعرصيمذيركماظصودرم،موؼؼقمم
ذيركماظؿصدؼرمعـمخالظفمبوظؿلذرلمسؾلماضراراتماظصودراتم(ممنقذجمػقؽيماالدؿـؿورم)ممبومؼػقدمامتوممسؿؾقيماظؿصدؼرمتردؾمصقرةمإديم
ذيركماٌـورؼمايرةموؼلؾؿماألصؾماظلمصوحىماظشلنمسؾلمأنمؼؾؿزممصوحىماظشلنمبوسودتفمظؾؿـطؼيمايرةممخاللمزيليمسشرمؼقعوً.م
م

2/2/2ممإجراءاتمادؿرلادماظؾضوئعمعـماٌـورؼمايرةمظؾلققماحملؾلم:م
وتتم اإلجراءات خزب اللرض من االزتيراد ..

 واردمغفوئلم
 غظؿمذيرطقيمخوصي
بعدماظؿؼدممظؼلؿماٌؿوبعيمبندارةماألرصدةمظؾؿلطدمعـمصقيماظرصقدمتؿؿماإلجراءاتماىؿرطقيماٌؿؾعيمبـظومماظقاردماظـفوئلمممممممممممممم
4/2/2م:م
 1/4/2/2مإجراءاتماإلصراجمسـماٌكؾػوتمواظعؾقاتماظعودؼف مواالوسقفماظػورشفموطذاماٌـؿفوتماظعقارؼف مشقــراظصوييمظؾؿصدؼرمواٌؿكؾػفمسـم
سؿؾقوتماظؿصـقعمعـماٌـورؼمايرةمإظلمداخؾماظؾالد:م
أمـممبعدمإدراجماظؾقوغوتمبويودىماآلظلمورؾوسيماإلضرارماٌؿقؽـم.م
بمـمؼؼدممظشؾوكماالدؿؼؾولمعؾػماإلضرارماىؿرطلمـممنقذجمواردمغفوئلمعرصؼوًمبفماٌلؿـداتماآلتقي:م
 عقاصؼيمػقؽيماالدؿـؿورم
 بقونمبفذه ماألصـوفمربددمبفماظـقع(مزبؾػوتمـمسؾقاتمـمسقارؼفم.اخلمـماظؼقؿفمـماظؽؿقوتم)موؼعؿؿدمػذاماظؾقونمعـمإدارةماٌـطؼيم
ايرةم(مػقؽيماالدؿـؿورم)م.م
 اظؾطوضيماظضرؼؾقيمظؾؿلؿقردم
جمـمؼؿؿمععوؼـيماألصـوفموؼراسلم:م
 االصـوفماظؿكمشلومضقؿيمذيرطقيمؼؿؿماالصراجمبعدمامتومماالجراءاتماىؿرطقيم0
 االصـوفماظؿكمظقسمشلومضقؿيمذيرطقيم-:
ممأم-ممؼؿؿماالصراجمسـفوممبقجىمبقصؾفمعـمذيركماٌـورؼمايرةموهًماٌالحظيماىؿرطقيم0م
م
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مبم– م اسداممػذهماٌكؾػوتمبـوءمسؾكمرؾىمصوحىماظشلنممبقاصؼفمػقؽيماالدؿـؿورمصكماٌؽونمواظزعونماحملددانممبعرصيمػقؽيم
االدؿـؿورم0م
 ادؿقػوءمأيمعقاصؼوتمخوصفمبوظؾقؽفمأوماظؼققدماظرضوبقيمأوماألعـقفم.م
دمـمهصقؾماظضرائىمواظردقمماىؿرطقيماٌلؿقؼفم((مإنموجدتم))م.م.م
م
2/4/2/2ممإجراءاتمخروجماظؾضوئعمأوماتالصفومبلؾىم:م
ممممممأمـممسدمماظصالحقفم.م
مممممبمـمموضػمغشوطماٌشروعم
جيقزمالدارةماٌـطؼيمايرةماظعوعيم أنمتلعرمبوخراجمبعضماظؾضوئعمأوماظلؾعمأوماٌـؿفوتموبقعفوميلوبماصقوبفومععمخصؿماظضرائىم
واظردقمماىؿرطقيمأومأنمتلعرمبوتالصفوموذظؽمسيماألحقالماآلتقيم:م
- 1سدممصالحقيماألصـوفمظؾؾؼوءمأومخطقرتفومسؾلماظصقفماظعوعفموصؼوُمٌومتؼررهماظلؾطوتماظعوعفماٌكؿصفم.م
- 2إذامطونمعـمذلنمبؼوءماألصـوفماٌذطقرهمسيماٌـطؼيماإلضرارمبوظردوئؾماٌقجقدهمصقفوم.م
- 3وضػمغشوطماٌشروعمأوماٌـشلةمـمأليمدؾىمـمظػذلهمزعـقفمتدلرمسدممبؼوءمػذهماألصـوفمأوماظلؾعمسيماٌـطؼف.م
م
5/2/2مإتالفماظؾضوئعممم
1/5/2/2مـمسيمحوظيماتالصفومبـوءمسؾلمرؾىمصوحىماظشلنمم
أ  -ؼؼدممصوحىماظشلنمرؾىماالتالفمالدارةماٌـطؼيمايرةم(مػقؽيماالدؿـؿورم)مؼعرضمبفماظلؾىماٌدلرمظالتالفم،مبقونمبوظؾضوئعم
اٌرادماتالصفوم(مغقعماظؾضوسفمـمأوصوصفومـمطؿقوتفومـماوزاغفومـمتورؼخمورودػومورضؿمواردماشلقؽيماظيتمدخؾًممبقجؾفم)م
ة -مممتؼقمماظؾفـيماٌشؽؾفمعـمإدارةماٌـطؼيموصكموجقدمعـدوبماىؿركمبوآلتلم:م
 ععوؼـيماألصـوفماٌرادماتالصفومواظؿلطدمعـمعدلراتماالتالفمواظؿصرؼحمبوالتالفم.م
 هدؼدمزعونموعؽونموررؼؼيماجراءمذظؽممبومحيؼؼماظلالعفمواالعـموالمؼفددماظصقفماظعوعفم،موظؾفـيمأنمتلؿعنيمخبدلهم
صـقفمعؿكصصفمظالذذلاكمسيمسؿؾقيماٌعوؼـيم.م
 اسدادمتؼرؼرمبوٌعوؼـيمواالخؿصوصوتماٌقضقفمسوظقفم،مؼرصعمظرئقسماٌـطؼيمايرةم.م
ج-مممخيطرماٌشروعمأوماٌـشلةمطؿوبيًمبؼرارماظؾفـيموعؽونموعقسدموررؼؼيماالتالفمواٌفؾفماحملددهمظذظؽم.
م -م سي محوظي مإذا معو مضررت ماظؾفـي مأن ماألصـوف مميؽـ مادؿعؿوشلو محبوظؿفو موأغف مال معدلر مإلتالصفو مصنغف مال مجيقز مإتالف مػذهم
األصـوفمم
د-ممممتشؽؾمىـيماالتالفمسيموجقدمعـدوبماىؿركمظؿـػقذماتالفمػذهماألصـوفمسيمحضقرمعـدوبماٌشروعمأوماٌـشلةمموحيررمربضرم
بذظؽمعقضعمسؾقفمطوصيمأررافماظؾفـيم.م
ػـم-ممؼردؾمصقرةمربضرماالتالفمبعدماسؿؿودهمعـمإدارةماٌـطؼيمايرةمإظلمذيركماٌـطؼيمايرة.مم
وم-مممؼؿؿمخصؿماألصـوفماظيتممتماتالصفومعـمرصقدماٌشروعمأوماٌـشلةمم
ـمإذامعومرأتمإدارةماٌـطؼيمضرورةماتالفماصـوفمظعدممصالحقؿفوموخطقرتفومسؾلماظصقيماظعوعفم،خيطرمصوحىماظشلنمبذظؽم
طؿوبيمالدبوذماإلجراءاتماٌـصقصمسؾقفومسوظقفمأومغؼؾفومخورجماٌـطؼيم.م
ـموسيمح وظيماالعؿـوعمسـمتـػقذماالعرماظؽؿوبلماظصودرماظقفمعـمإدارةماٌـطؼيمبـؼؾمػذهماألصـوفمخورجماٌـطؼيمأوماتالصفومخاللم
اٌده ماظيت مهددػو مإدارة ماٌـطؼي مـ متؼقم مإدارة م م ماشلقؽي مبؿـػقذ ماالتالف مسؾل مغػؼي مصوحى ماظشلن موبوالجراءات ماٌقضقفم
بوظالئقي.م
م
2/5/2/2منقل البؿائق ذارج المنطقٌ الخرة فً الخاالت اآلتيٌ -:م
م

أ-ىلطدمىالصالحوظى:ى

 ؼؿؼدممصوحىماظشلن مأومإدارة ماٌـطؼيمظؾفؿورك مبطؾىمغؼؾمػذه ماألصـوفمعقضقوً مبفمبقون ماألصـوفموغقسفوموطؿقوتفوموادؾوبم
وعدلراتماًروجم.م
 ؼؿؿمسرضماألصـوفمسؾلماىفوتماظرضوبقيم.م
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 سيمحوظيمسدممصالحقيمػذهماألصـوفمـمظصوحىماظشلنمأنمؼؼقممبوسودةمتصدؼرػومأوماتالصفوم،موسيمحوظي ماظرشؾفمسيمإسودةمتصدؼرػوم
ًورجماظؾالدمؼؿؿمغؼؾمػذهماألصـوفمهًمغظومماظذلاغزؼًموؼصوحىماظردوظفمحراديماظشررفموؼراصؼفومعـدوبمذيركمحيتممتومم
تصدؼرػومظؾكورجم.م
 وسيمحوظيماظرشؾفمسيمغؼؾفوموماتالصفومخورجماٌـطؼيمايرة مؼؿؿماظـؼؾمواالتالفمهًمإذرافمػقؽيماالدؿـؿورمواىفيماظرضوبقيم
اظراصضفمظؾردوظفموهًماٌالحظيماىؿرطقيم،موؼؿؿماًصؿمعـماالرصدهمبـوءمسؾلمذفودةماظذلاغزؼًمسيمحوظيمتصدؼرػومًورجماظؾالدم
أوممبقجىمربضرماالتالفماظيتمتعدهماظؾفـفماظيتماذرصًمسؾلماتالفمػذهماألصـوف
مم

ب-ىلوقفىنذاطىالمذروعى:ى

 سيمحوظي مرشؾيمصوحىماٌشروعمخروج ماصـوفمغؿقففمظقضػمغشورف مأو متصػقيماٌشروعمصؾف مأن مؼؼقممبـؼؾفومًورجماظؾالدموتؿؿم
اإلجراءاتمسؾقفومبـظومماظذلاغزؼًم،موظفمأنمؼطؾىمدخقشلوماظؾالدم،موتؿؿماإلجراءاتمسؾقفومبـظومماظقاردماظـفوئلمبعدمادؿقػوءم
اظـقاحلماظضرؼؾقيمواالدؿرلادؼيمواظرضوبقيم.م
م
 سيمحوظيمبقعماظؾضوئعمبوٌزادماظعؾينمداخؾماٌـطؼيمايرةم:م
 تؼقممإدارةماٌـطؼيمايرةمبنردولمطشقفمبؾقونمبوالصـوفماٌزسؿمبقعفومبوٌزادماظعؾينمىؿركماٌـطؼيمايرةم.م ؼؼقم مذيرك ماٌـورؼمايرةمبدراديماظـقاحل ماإلدؿرلادؼيمواظرضوبقي مواظؼقؿف مواظؾـدماىؿرطلمشلذه ماألصـوفمواخطورمػقؽيماالدؿـؿور مبـؿقفي مػذه ماظدرادي متػصقالً مظؽوصي ماألصـوف م ،مواالصـوف ماٌلؿقح مبدخقشلو ماظؾالد مواالصـوف ماٌؼقد مادؿرلادػوم
واالصـوفماٌطؾقبمسرضفومسؾلمجفوتمرضوبقفمواعـقفم.م
 تؼقممإدارةماٌـطؼيم(مػقؽيماالدؿـؿورم)مبعرضماألصـوفماٌطؾقبمسرضفومسؾلماىفوتماظرضوبقيمالدؿقػوءمعقاصؼوتفوموإردولماٌقاصؼيمإظلمذيركماٌـطؼيمايرةم.م
 األصـوفمشرلماٌلؿقصوةمإدؿرلادؼوً مأوماٌرصقضفمعـماىفوتماظرضوبقفمالمجيقزمدخقشلومظؾلققماحملؾلموامنومميؽـمتصدؼرػومًورجم
اظؾالدم.م
 األصـوفماٌلؿقصوهمعقاصؼيماىفوتماظرضوبقيموعلؿقصوةمادؿرلادامؼؿؼدممعـمردومسؾقفماٌزادمبوضرارمذيركمعرصؼمبفمسؼدماظؾقعمظشؾوكم
االدؿؼؾولمجبؿركماٌـطؼيمايرة..حقٌمؼؿؿم:م
 هدؼدماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمواظؿلطدمعـمعقاصؼيماىفوتماظرضوبقيموبعدمددادماظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيحيررماذنماصراجمعـماصؾموصقرهمؼلؾؿماصؾم اذنماإلصراجمعرصؼوًمبفمطشػمبقونماألصـوفمظصوحىماظشلنموتردؾمصقرةماذنماإلصراجمعرصؼوًم
بفومطشػمبقونماألصـوفمظؾوبماظصرفم.م
 -تردؾمصقرةمعـمطشػمبقونماألصـوفمالدارةماالرصدهمًصؿماألصـوفمعـمارصدةماٌشروعمأوماٌـشلةم.

ط/ظ تداول البؿائق بين المناطق الخرة
جيقزمتداولماظؾ ضوئعمبنيماٌشروسوتمداخؾماٌـطؼيمايرةمأومعـمعـطؼيمحرهمإظلمأخريمطؾؿومأضؿضلمذظؽمهؼقؼماالشراضماٌرخصمبفوم
ظؾؿشروسوتم.مم
ٚيزُ اٌزذاٚي ثيٓ اٌششوبد داخً إٌّغمخ اٌحشح اٌٛاحذح ثأرجبع اآلر-: ٝ
 ايصقلمسؾكمعقاصؼيمرئقسمذبؾسمادارةماٌـطؼيم(مػقؽيماالدؿـؿورم)مسؾكماظؿدول موتصرؼحمبذظؽ مومبقجىماظـؿقذجماٌعدمظذظؽم.م
 ؼؿؿمتداولماآلصـوفمهًماٌالحظيماىؿرطقيموتؼقمماظشرطيماظشورؼيمواظشرطيماظؾوئعيمبنبالغمذيركماٌـطؼيمايرةمبؿؿومماظؿداولموذظؽمبنردولمصقرمعـمبقونماالصـوفموتصرؼحمػقؽيماالدؿـؿورم.
 ؼؼقممذيركماٌـطؼيمايرةمبنبالغمادارةماالرصدةمبـؼؾماظرصقدمعـماظشرطيماظؾوئعفماديماظشرطيماظشورؼيم،موذظؽمدونمهرؼرمإضرارمذيرطلمومبقجىماظـؿقذجماٌعدمظذظؽمطوآلتل-:م
(مأ) اظؿداول مبني ماٌشروسوت مداخؾ ماٌـطؼي مايرة ماظقاحدة مؼؿؿ ممبقجى معقاصؼف مػقؽي ماالدؿـؿور موؼؿؿ ممبقجؾف متعدؼؾم
األرصده0م
ب) اظؿداولمبنيمزبوزنماٌشروعماظقاحد ماوماٌشروسوتماٌكؿؾػفماظؿكمتعؿؾمبـظومماٌـورؼمايرةمصكمعقاضعمزبؿؾػيمضرؼؾفم
(م
جداًمعـمبعضفوماظؾعضمداخؾماٌدؼـفماظقاحدةمٌـطؼيمحرةمواحدةمعؼلؿفماديمأطـرمعـمعقضعم......مصقؿؾعمغػسماجراءاتم
اظػؼرةم(أ)م....مبشرطم-:
تؼدؼؿمضؿونمعؼؾقلمبوظضرائىمواظردقمماىؿرطقفم0م
()1
م
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انمؼؿؿماظـؼؾمهًماٌالحظيماىؿرطقيم0
()2
م()3مممممم متعدؼؾماالرصدةم0م
م
2/3/2مماظؿداولمبنيماٌـورؼمايرةماٌكؿؾػيم
اٌلؿـداتماٌطؾقبفم-:م
*م
اضرارمذيرطكمغظوممتراغزؼًمعرصؼوًمبفماٌلؿـداتماآلتقفم-:م
م*ممتصرؼحمػقؽيماالدؿـؿورم
مم
*مماظػوتقرةم
مم
*ممبقونماظعؾقةم
مم
مممممممممممم*ممرؾىمإردولمعـماصؾموصقرتنيم
مم*ممضؿونمبوظضرائىمواظردقممأثـوءماظـؼؾم(متعفدمػقؽفماالدؿـؿورمأومأىمضؿونمعؼؾقلمممذيرطقوًم)مم
م
م
م

3ى/ىتحدودىوراءىالضروبظىالجمركوظىوتحصولىالضرائبىوالردومى

ظ/ض :البؿائق المذزنٌ بالمناطق الخرة ولم يتم ـليوا أي ـمليات شناـيٌ والتً يتم ازتيرادها لداذل البالد

رٕض اٌّبدح  ِٓ 33لبٔ ْٛضّبٔبد ٚحٛافض االسزثّبس سلُ ٌ 8سٕخ  97ػٍي :
"ذؤدُ اٌعزائة اجلّزوْح ػٍِ اٌثعائغ اٌيت ذسرٌرد ِٓ ادلنؽمح احلزج ٌٍسٌق احملٍِ وّا ٌٌ وأد ِسرٌردج ِٓ اخلارج "
سـدمادؿرلادمبضوئعمعـماٌـورؼمايرةمملموريمسؾقفومأيمسؿؾقوتمصـوسقيمؼؿؾعمحقوشلومعومؼؿؾعمسـدمتؼدؼرماظؼقؿيموهصقؾماظضرائىم
واظردقممسؾلماظؾضوئعماٌلؿقردةمعـماًورجمعؾوذرةموسؾقفمؼراسلماآلتل:م
أنمؼؽقنمتؼدؼرماظؼقؿيمظألشراضماىؿرطقيمرؾؼوًمالتػوضقيمعـظؿيماظؿفورةماظعوٌقيمرؾؼوًمظؾؼقؿيماظؿعوضدؼيمبنيماظؾوئعمسيماٌـورؼم
ايرةمواٌلؿقردماحملؾلم.م
م
ععمعراسوةمأنماظؼقؿيماٌؼدرةمعـمأجؾمهصقؾمضؿوغوت ماظـؼؾمعـماٌقاغلمواظدوائرمإظلماٌـورؼمايرةمؼـؿفلماظغرضمعـفوممبفردموصقلم
اظؾضوسيمظؾؿـطؼيمايرةموتؼدرماظؼقؿيمظألشراضماىؿرطقيمسـدماظلقىمعـماٌـطؼيمايرةمظداخؾماظؾالدمرؾؼوًمظؾؼقؿيماظؿعوضدؼيمبنيماظؾوئعم
سيماٌـطؼيمايرةمواٌشذليمبغرضماإلصراجمعـماٌـطؼيمايرةمموأحؽومماإلتػوضقيماظعوعيمٌـظؿيماظؿفورةماظعوٌقيم.م
م
ظ/ط المنتجات المزتوردة من المناطق الخرة من مكونات اجنبيٌ واذري مخليٌ
رٕض اٌّبدح  ِٓ 33لبٔ ْٛضّبٔبد ٚحٛافض اسزثّبسػٍي :
" أِا ادلنرداخ ادلسرٌردج ِٓ ِشزًػاخ ادلناؼك احلزج ًاٌيت ذشرًّ ػٍِ ِىٌٔاخ حمٍْو ًأخزٍ أخنثْح فْىٌْ ًػاء اٌعزّثح اجلّزوْح
تاٌنسثح ذلا ىٌ لّْح ادلىٌٔاخ األخنثْح تاٌسؼز اٌسائذ ًلد خزًخيا ِٓ ادلنؽمح احلزج إيل داخً اٌثالد  ،تشزغ أال ذزّذ اٌعزّثح اجلّزوْح
ادلسرحمح ػٍِ ادلىٌٔاخ األخنثْح ػٓ اٌعزّثح ادلسرحمح ػٍِ ادلنرح اٌنيائِ ادلسرٌرد ِٓ اخلارج ًذرّثً ادلىٌٔاخ األخنثْح يف األخزاء ًادلٌاد
األخنثْح ادلسرٌردج حسة حاٌريا ػنذ اٌذخٌي إيل ادلنؽمح احلزج  ،دًْ حساب ذىاٌْف اٌرشغًْ ترٍه ادلنؽمح ً .ذؼررب ادلنؽمح احلزج فّْا
ّرؼٍك حبساب اٌنٌٌٌْ تٍذ ادلنشؤ تاٌنسثح ٌٍّنرداخ ادلصنؼح فْيا"
ويلوب ماظضرائى مواظردق م ماىؿرطقي موشرلػو معـ ماظضرائى مواظردقم مسؾل ماٌـؿفوت ماٌلؿقردة مبوٌـورؼ مايرة معـ معؽقغوت مربؾقيم
واخريماجـؾقيمعراسوةماآلتلم:م
وـاء الؿريبٌ الجمركيٌ هً قيمٌ المكونات األجنبيٌ فقط وبالسروط اآلتيٌ -:
بوظلعرماظلوئدموضًماًروجمعـماٌـطؼيمايرةم(ماظؼقؿيمودعرماظصرفم)مإظلمداخؾماظؾالدم.ماٌؽقغوتماٌلؿقردةمتؿؿـؾمسيماألجزاءمواٌقادماألجـؾقيماٌلؿقردةمحلىمحوظيمدخقشلومإظلماٌـطؼيمايرةم.مأالمتزؼدماظضرؼؾيماىؿرطقيماٌلؿقؼيمسؾلماٌؽقغوتم(مضقؿيماٌؽقنماألجـيبموضًماًروجمبؾـدهماىؿرطلمبويوظيماظيتمدخؾمبفوماٌـطؼيمايرةم)مسـماظضرؼؾيماٌلؿقؼيمسؾلماٌـؿٍماظـفوئلماٌلؿقردمعـماًورجم(مضقؿيماٌـؿٍماظـفوئلموضًمخروجفمعـماٌـورؼمايرةمبؾـدم
اٌـؿٍماظـفوئلم)م.م
-صقؿومؼؿعؾؼمحبلوبماظـقظقنمتعؿدلماٌـطؼيمايرةمبؾدماٌـشلمبوظـلؾيمظؾؿـؿفوتماٌصـعيمصقفوم.م
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ى
ووتالحظىى:ى
مأغفمسـدمتؼدؼرماظؼقؿيمظألشراضماى ؿرطقيمدقاءمظألصـوفماٌلؿقردةمحبوظؿفوموملموريمسؾقفومسؿؾقوتمصـوسقيمأومظألجزاءماظداخؾيمسيم
اٌـؿفوتماٌصـعيمبوٌـورؼمايرةمؼؽقنماظؿؼدؼرموصؼوًمالتػوضقيمعـظؿيماظؿفورةماظعوٌقيم،موؼؽقنموسوءمضرؼؾيماٌؾقـــــــعوت م(مطوعؾمضقؿيم
اٌـؿٍماظـفوئلم+ماظضرائىماىؿرطقيماحملصؾيم)م
ظ/ظ البؿائق المشدرة تشدير ًا مؤقت ًا للمناطق الخرة إلشالخوا أو إلجراء ـمليات شناـيٌ ـليوا ـند إـادتوا إلً داذل البالد

رٕض اٌّبدح  ِٓ 32لبٔ ْٛضّبٔبد ٚحٛافض االسزثّبس ػٍي :
"ًٌٍديح اإلدارّح ادلخرصح اٌسّاذ تئدخاي اٌثعائغ ًادلٌاد ًاألخزاء ًاخلاِاخ احملٍْح ًاألخنثْح – ادلٌٍّوح ٌٍّشزًع أً ٌٍغري ِٓ داخً اٌثالد
إيل ادلنؽمح احلزج تصفح ِؤلرح إلصالحيا أً إلخزاء ػٍّْاخ صناػْح ػٍْيا ًإػادذتا ٌذاخً اٌثالد دًْ خعٌػيا ٌمٌاػذ االسررياد ادلؽثمح
ًّ ....رُ حتصًْ اٌعزائة اجلّزوْح ػٍِ لّْح اإلصالذ ًفماً ألحىاَ اٌمٌأني اجلّزوْح " موؼطؾؼمحؽؿماٌودةم 33معـمػذاماظؼوغقنمسيمذلنم
اظعؿؾقوتماظصـوسقيم.م
دبضعماظعؿؾقوتماظصـوسقيماظؿققؼؾقيمظؼقاسدماالدؿرلادماٌطؾؼيمسـدماالدؿرلادمظداخؾماظؾالدم.م
سؿؾقوتماإلصالحم:مهصؾماظضرائىماىؿرطقيموصؼوًمألحؽومماظؼقاغنيماىؿرطقي(.اٌودةماظـوظـيمعـماظؼرارماىؿفقريمبنصدارماظؿعرؼػيم
اىؿرطقيم)مم
" حتصً اٌعزائة ًاٌزسٌَ اجلّزوْح ػٍِ اٌثعائغ اٌيت ذصذر تصفح ِؤلرح ٌإلصالذ ػنذ إػادج اسرريادىا تٌالغ  ِٓ %11مجْغ ذىاٌْف
االصالذ ِعافاً اٌْيا وافح ِصارّف اٌنمً ًاٌرؤِني"
وسوءماظضرؼؾيم:متؽوظقػماإلصالحم(معـمواضعمصوتقرةماإلصالحم)م+متؽوظقػماظـؼؾم(ماظـقظقنمواظؿلعنيمذػوبوًموإؼوبوم)م،مدونماًضقعم
ظؾؼقاسدماالدؿرلادؼيماٌطؾؼيم.م
اظعؿؾقوتماظصـوسقيم:مؼطؾؼمحؽؿماٌودةم33م
وسوءماظضرؼؾيم:مضقؿيماٌؽقنماٌلؿقردماظداخؾمسيمسؿؾقوتماظؿصـقع.مم
اظضرؼؾيماىؿرطقيم(:مضقؿيماٌؽقنماٌلؿقردمسـدماإلصراجمxمبـدماٌؽقنمحبوظيمدخقظفمظؾؿـطؼي)م.م
وسوءمضرؼؾيماٌؾقعوتم=ماظؼقؿيماٌضوصيم+ماظضرؼؾيماىؿرطقيماحملصؾيم.م
ضرؼؾيماٌؾقعـــــــوتم=موسوءماظضرؼؾيمxمصؽيمضرؼؾيماٌؾقعوت.م
اظـوحقي ماالدؿرلادؼي م :م اظعؿؾقوت ماظصـوسقي ماظؿؽؿقؾقي مال مدبضع مظؾؼقاسد ماالدؿرلادؼي مسـد مإسودتفو مظؾؾالد م ،مأعو ماظعؿؾقوت ماظصـوسقيم
اظؿققؼؾقيمصؿكضعمظؾؼقاسدماالدؿرلادؼيماٌطؾؼيمسـدمإسودةمدخقشلومظؾؾالدم.م
ى
ى
ى
الدورةىالمدتندوظىللبضائعىداخلىالمنطػظىالحرة
4ى/ىى
1/4ىرندىدخولىالبضائعىإلؽىالمناطقىالحرةى

أ  -ؼؿؼدممصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفمبلوراقماظدخقلماىؿرطقـــــيم(مرؾىمإردولمأومإذنمإصراجمصودرممبرصؼوتفم+عقاصؼيمػقؽيماالدؿـؿورم)م
ٌلعقرمبوبمذيركماٌـطؼيمايرةماظذيمؼؿقديم:م
 عراجعيمأخؿوممايووؼوتمواظطرودمواظؿلطدمعـمبقوغوتماظردوظيمبوٌطوبؼيمبنيمأوراقماظدخقلموصقرػوماظيتمأردؾًمظؾؿـطؼيم م(مسـمررؼؼماظـفوؼيماظطرصقيمـماظػوطسم..ماخلم)م
 ضقدمتورؼخمووضًموبقوغوتماظردوظيمسيمايودىماآلظلم(مأومدصذلمحقادثماظؾوبم)م اظلؿوحمبدخقلماظردوظيمإظلمدوحيمإمتومماإلجراءاتمم.م

ملحوظظى:ى

مممم سيمحوظيمسدمموجقدمدوحيمإلمتومماإلجراءاتمبوٌـطؼيمايرةمحيظرمصضمأخؿوممايووؼوتمأومتػرؼغماظطرودمإالمبعدمععوؼـيماظؾفـيم
اٌكؿصيم.م
م

ة -ؼؼقممعلعقرماظؾوبمبنردولمردوئؾمإظقؽذلوغقيمصقرؼيمبؾقوغوتماظردوئؾموأوراقماظدخقلماظيتممتمدخقشلومإظلمإدارةمحرطيمذيركماٌـطؼيم
وسيمغفوؼيمطؾموردؼيمتردؾمردوظيمإظلمإدارةماألرصدةمإظقؽذلوغقومبؾقونماظردوئؾماظيتممتمدخقشلومظؾؿـطؼيمتردؾمعلؿـداتماظدخقلمؼدوؼوًم
سيمحوظيمسدمماٌقؽـيم.
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وورارؽىاآلتــــــؽى:ى

ععوؼـيمايووؼوتماظػورشيم سـدماظدخقلمواًروجممبعرصيمعلعقرماظؾوبموتؼقدمبلرضوعفومسيمدفؾمخوصمبويووؼوتماظػورشيمودصذلم
حقادثماظؾوبمـمأوماظؼقدمإظقؽذلوغقوم.م
 سيمحوظيمعصوحؾيماظردوئؾمعـدوبمذيركمأومعـدوبمذرريمجيىماظؿلطدمعـموجقدماٌـدوبمواثؾوتمحضقرهمسيمدصذلمحقادثماظؾوبمم
ميؽـ مإعلوك مدصوتر ماظعفدة م ظشرطوت ماٌـطؼي ماظيت متؼقم مبدخقل مععدات موعلؿؾزعوت مظؾؿشغقؾ مداخؾ ماٌـطؼي مبعد معقاصؼي مػقؽيم
االدؿـؿورموعدؼرمذيركماٌـطؼيمايرةم.م
 سيمحوظيمسدممدالعيماألخؿوممأوموجقدمررودمحبوظيمزوػرؼيمشرلمدؾقؿيمخيطرمصقراًمعدؼرمإدارةمحرطيمذيركماٌـطؼيمالدبوذماظالزمم
سبقماظؽشػماظػقريمظؾؿشؿقلمسيمحضقرماظؾفـيماٌكؿصيموعـدوبماظشرطيم.

2/4ىبطدىدخولىالبضائعىإلؽىالمنطػظى:ى

مممممممممتؼقمماظؾفـيماٌشؽؾيمعـم:
عـدوبماىؿركم(معلعقرمحرطيم)م
عـدوبمػقؽيماالدؿـؿورم
وسيموجقدمصوحىماظشلنمأومعـمؼـقؾفم.م
مبعوؼـيماظقاردموذظؽمبوٌطوبؼيمسؾلمعلؿـداتماظدخقلموهرؼرمربضرمصضمأخؿوممايووؼوتموبقونمبوٌعوؼـيمبؿقضقعماسضوءماظؾفـيموتلؾؿماظردوظيمظصوحىماظشلنموؼمذنمظفمبوظؿػرؼغمسيمزبوزغفم.م
تؼقممإدارةمايرطيمبعدماٌطوبؼيمبنردوظفمردوظيمإظلمإدارةماألرصدةمبؿؿومماٌعوؼـيمواٌطوبؼيمطؿومتردؾمظألرصدةمأوراقماظدخقلم.ماظؿلذرلمسؾلمطعىمرؾى ماإلردولم(مردوئؾ ماظذلاغزؼًم)مبوٌطوبؼيموإردوظفمبوظػوطس مأومأيمررؼؼيمإظقؽذلوغقيمإظل مذيركماإلردولمالدبوذمإجراءاتمردماظضؿونم.م
م

في حبٌخ ػذَ اٌّغبثمخ :
ؼؿؿمطشػماىؿقعموترصؼمطشقفماىردممبلؿـداتماظدخقلموتردؾمإظلمإدارةماألرصدةمطؿومتردؾمصقرةمعـفومىؿركماإلردولم،موؼقضحم
سدمماٌطوبؼيمسؾلمطعىمرؾىماإلردولماظذيمؼردؾمصقراًمبليمررؼؼيمإظقؽذلوغقيمىؿركماإلردولمالدبوذماظالزممسبقماظعفزمأوماظزؼودةمضؾؾم
ردماظضؿونم.م
م

3/4ىإدارةىاألرصدةى

ؼؿقاجدمبؽؾمعـطؼيمحرةمسوعيمإدارةمظألرصدةمتوبعيمىؿركماٌـطؼيمايرةمتؼقمممبؿوبعيماظردوئؾماظقاردةمواٌـصرصيمإظلموعـماٌـطؼيم
ايرةموتؼقدمأرصدةمعشروسوتماٌـطؼيمايرةماظعوعيم.مطؿومتؼقدمأرصدةماٌـورؼمايرةماًوصيماظؿوبعيمظؾؿـطؼي.مم
ويكون هيكل إدارة األرشدة كاآلتً :
1/3/4مقسم المتابعةم
 وؼؼقممإظقؽذلوغقومبؿلفقؾمبقوغوتماظردوئؾماظقاردةمظؾؿـطؼيمعـمواضعماخطوراتمبوبماظدخقلموذظؽمسيمدفؾماظقاردماظعوم.م
 ؼؼقممبودؿالممعلؿـداتماظدخقلمعـمإدارةمايرطيموتقزؼعفومسؾلماظؾوحـنيمظؿلفقؾفومطلرصدةمظؾؿشروسوتم.موؼمذرمأعومماظؼقدمسيم
اظلفؾماظعوممبنمتومماإلجراءاتمعـمواضعماخطوراتمإدارةمايرطيمم
 إخطورمعدؼرمذيركماٌـطؼيمايرةمبقونماظعفزمواظزؼودةم،مسيمحوظيمسدمماٌطوبؼيمعـمواضعماٌطوبؼيمبنيمعلؿـداتماظدخقلموطشقفم
اىردماظػعؾلم
ووتالىحظى:ى
 اظؼقدمبوألرصدةمبوظقاردماظػعؾلم.م
 ممعؿوبعيمتلؾلؾمأرضوممرؾؾوتمواردموصودرمػقؽيماالدؿـؿورمواظؿقريمسـماألرضومماظيتمملمتؼدممظؾفؿوركمواردمأومصودرمبوظؿـلقؼمععم
ػقؽيماالدؿـؿورموذيركماٌـطؼيمايرةم.م
 وعؿوبعي ماظردوئؾ ماظقاردة مظؾؿـورؼ مايرة مومل متؿؿ مسؾقفو مإجراءات ماٌعوؼـي مواٌطوبؼي مبوظؿـلقؼ معع مإدارة محرطي مذيرك ماٌـطؼيم
ايرة.مم
 اظؼقدمإظقؽذلوغقومظؾشفوداتماٌصدرةمعـماٌـطؼيمايرةمدقاءمظؾلققماحملؾلمأومًورجماظؾالدمبدصذلماظصودرماظعومم.
م

2/3/4مالباحثجنم

ؼؽقنمطؾمبوحٌمعلؽقلمسـمأرصدةمعشروعمأومسدةمعشروسوتمسيماٌـطؼيمايرةماظعوعيمأوماٌـورؼمايرةماًوصيمحقٌمؼؼقمم:

 بوإلضوصيمأوماًصؿمبلرصدةماٌشروسوتمظؾقارداتمأوماظصودراتمإظقؽذلوغقومبويودىماآلظل.م
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 حػظمأوراقماظدخقلمواًروجمسيمعؾػوتمعػفردفمظؽؾمعشروعمحبقٌمؼؽقنمظؾؿشروعمظديماظؾوحٌم:م
أرصدةمعلفؾفمآظقومسؾلمايودىماآلظلم.مدفؾمألوراقماظدخقلم.مدفؾمألوراقماًروجم.م عؿوبعي متلؾلؾ متصورؼحمػقؽي ماالدؿـؿور مواردموصودر مظؽؾ معشروع موسرض معذطرة مبوظؿصورؼح ماظيتممل متؼدم مظؾفؿورك مسؾل مضلؿم
اٌؿوبعيم.م
 هرؼرمطشقفمعـمايودىماآلظلمبلرصدةماظشرطوتمالدؿكداعفومسيمعطوبؼيمسؿؾقوتماىرد.
 عؿوبعيمتصورؼحمصرفماإلحؿقوجوتماظعوجؾيمظشرطوتماظؾذلولموإسدادمعذطرةمبوظؿصورؼحماظيتمملمتقصؼمأوضوسفومخاللمعدةماظلؿوحم
وسرضفومسؾكمعدؼرمسوممذيركماٌـورؼمايرةم.
م

4/4ىصرفىالردائلىمنىالمناطقىالحرة

 صػل محوظي معطوبؼي ماألصـوف ماٌراد مصرصفو معع ماألرصدة ماظدصذلؼي مؼؼقم مضلؿ ماٌؿوبعي مخبؿؿ ماظػقاترل موبقون ماظعؾقه مخبومت معطوبؼم
ظألرصدةموضقدػومسيمدصذلماظصودرماظعومم.م
 وسيمحوظيمسدمماٌطوبؼيمؼؿؿماظؿـلقؼمععمإدارةماألرصدةموإدارةماٌشروعمظؿعدؼؾماألرصدةمبوألرصدةمايؼقؼقيموتصققحماألخطوءم.م
 وؼؿالمحظمسـدعومؼؽقنماً طلمسيماألرصدةماظدصذلؼيماظؿوبعيمىؿركماٌـطؼيمايرةمهررمعذطرةمبوظؿعدؼؾمعـمعدؼرمإدارةماألرصدةم
ظعرضفومسؾلماٌدؼرماظعوممظؾؿـورؼمايرةمظؾؿقاصؼيمسؾلماظؿعدؼؾم
م
 1/4/4م تؿؿ ماإلجراءات ماىؿرطقي مرؾؼوً مظـظوم ماإلصراج ماىؿرطل مواظغرض معـ ماالدؿرلاد مجبؿرك ماٌـورؼ مايرة مهً مطوصي ماظـظؿ ماىؿرطقيم
وىؿقعمأغقاعماٌـورؼمايرةم(مسوعيمـمخوصيم)م.م
ى
وورارـــــــــــؽى:ى






سـدمعراجعيمعلؿـداتماإلضرارماىؿرطلم(ماظػقاترلموبقونماظعؾقةم)ماظؿلطدمعـمأغفومغػسماٌلؿـداتماظيتممتماًصؿمعـماظرصقدم
مبقجؾفوموخؿؿفومخبومتمضلؿماٌؿوبعيمبندارةماألرصدةم.م
أنمؼرصؼمبنذنماإلصراجمأومرؾىماإلردولموصقرػؿوم00صقرمرؾؼماألصؾمعـماظػقاترلموبقونماظعؾقةم.م
أنمتؿؿماإلجراءاتماىؿرطقيمواظرضوبقيمواألعـقيمسيمأنمواحدمحبقٌمؼؿؿمصؿحماظطرودموايووؼوتمعرةمواحدةم.م
ؼردؾمضلؿمايلوبوتمجبؿركماٌـطؼيمايرةمبقوغوًمبوإلضراراتماٌػرجمسـفوموأرضوممضلوئؿماظلدادمإظلمإدارةماألرصدةمًصؿفومغفوئقوًم
عـماظرصقدمسيمغفوؼيمطؾمؼقممسؿؾمعرصؼوًمبفمصقرمضقئقيمعـمتصورؼحمصودرماشلقؽيمواظػقاترلم.

م 2/4/4مؼ ؼقمماظؾوحـنيمخبصؿماألصـوفماٌـصرصيمعـمواضعمطشػمحلوبوتماىؿركموؼؼقممضلؿماٌؿوبعيممبؿوبعيمعلؿؿرةمظألصـوفماظيتمضقدتم
سيمدصوترماظصودرماظعومموملمؼؿؿمددادماظضرائىمواظردقممواظعرضمسؾلمعدؼرمذيركماٌـطؼيمايرةمبوٌالحظوتم.م
م
م3/4/4مبعدماغؿفوءماإلجراءاتمخيطرماىؿركماظشرطيماًوزغيم(ماٌشروعمبوٌـطؼيمايرةم)مبوٌقاصؼيمسؾلمصرفمعشؿقلماإلضرارماىؿرطلم
وبقوغوتفم،مؼؼقمماٌشروعمبؿلؾقؿمعشؿقلماظردوظيمظؾؿلؿقردم.م
ًّرال حظ يف حاٌح ػذَ ًخٌد ساحح إلدتاَ اإلخزاءاخ تادلنؽمح احلزج أْ ّرُ 0
 وـقىماألصـوفماٌػرجمسـفوموؼؿؿمهؿقؾفومهًمعالحظيمذيرطقيمعـم:م
علعقرمحرطيمٌراجعيماألصـوفمواظؽؿقوتم.مععوونمذيرطلمظإلذرافمسؾلمسؿؾقوتماظؿقؿقؾموعصوحؾيماظردوظيمحؿكمبوبماظصرفم.4/4/4مبوبماظصرفم
 ؼؼقم معلعقر ماظؾوب ممبراجعي مسدد ماظطرود مبوظـلؾي مظؾقارد مأو مأرضوم مايووؼوت موسي محوظي ماظؾضوئع ماظذلاغزؼً مؼؿؿ معراجعي مأرضومم
اظلققلماىؿرطقيمواظؿلطدمعـمتلفقؾفومسؾلمرؾؾوتماإلردولم.م
 وتلفقؾمتورؼخمووضًمصرفماظردوئؾمإظقؽذلوغقومأومبدصذلمحقادثماظؾوبم.م
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 سيم غفوؼيمطؾموردؼيمؼؿؿمهرؼرمطشػمإظقؽذلوغلمبوإلضراراتماظيتممتمصرصفوموؼرصؼمبفومعلؿـداتماًروجم(مصقرمإذنماإلصراجم–م
صقرمرؾؾوتماإلردولم)م وتردؾمإظلمضلؿماٌؿوبعيمبندارةماألرصدةمحقٌمتقزعمسؾلماظؾوحـنيماٌكؿصنيمظالحؿػوزمبفومبوٌؾػوتماًوصيم
بوٌشروسوتم.
 ضقابطموؿقعمسقـوتماٌالبسماىوػزةماًوصيمبطؾؾوتماظؿصدؼرمًورجماظؾالدمعـماٌـورؼمايرةم-:
أنمتؽقنماالصـوفم(ماظعقـوتماٌرادمخروجفوم)متؿلؿمبصػفماظعقـفم0م
()1
انمؼؿؿمخؿؿمطؾمضطعيمعـمػذهماظؼطعممبوؼػقدمأغفوم(مسقـفموظقلًمظؾؾقعم)مسؾكمانمؼؽقنمػذاماًؿؿمصغرلموصكمعؽونم
()2
الؼمثرمسؾكمذؽؾماظؼطعيم0
تؿؼدمماظشرطيماظراشؾفمصكمذظؽمبؽؿوبمعـماشلقؽيماظعوعفمظالدؿـؿورمؼػقدمعقاصؼؿفومسؾكمخروجمػذهماظعقـوتم(هصؾم
()3
اظضرائىمواظردقمماٌلؿقؼيمسؾكمػذهماظعقـوت)م.
تشؽقؾمىـفمعـمعلعقرمحرطيموبوحٌماشلقؽيماظعوعفمظالدؿـؿورمظالذرافمسؾكمتلؾقؿمػذهماظعقـوتماديمعـدوبمذرطيم
()4
اظدلؼدماظدوديماٌؿكصصيمواظؿقضقعمسؾكمربضرماظؿلؾقؿمععمعـدوبماظدلؼدم0
ؼؿؿماظؿكصقؿمعـماالرصدهممبوممتمخروجفمعـمسقـوتم0
()5
هػظمبقظقصفماظشقـموعقاصؼفماشلقؽيماظعوعفمظالدؿـؿورموربوضرماظؿلؾقؿمصكمعؾػوتمخوصفمبوظعقـوتماٌردؾفمظؾكورجم0
()6
تلفؾمسؿؾقوتمخروجماظعقـوتمصكمدفالتمخوصفمبذظؽم0
()7
المناطقىالحرةىالخاصظىى
/5ىى
ى
ى

غ/ض أخكام ـامٌ طبق ًا لقانون ؿمانات وخوافز االزتثمار
 جيقزمبؼرارمعـماشلقؽيماظعوعيمظالدؿـؿورمإغشوءمعـورؼمحرةمخوصيمتؼؿصرمطؾمعـفومسؾلمعشروعمواحدمإذاماضؿضًمرؾقعؿفمظذظؽمم
 طؿومجيقزمظؾفقؽيماٌقاصؼيمسؾلمهقؼؾمأحدماٌشروسوتماٌؼوعيمداخؾماظؾالدمإظلمعـطؼيمحرةمخوصيمسيمضقءماظضقابطماآلتقيم:م
 أنمؼؽقنماٌشروعمضدمزاولماظـشوطمبوظػعؾم.م أالمتؼؾمصودراتفمسـمغصػمعـؿفوتفم.م أنمؼلؿقسيماالذذلاروتماًوصيمبوٌؾوغلمواألدقارمواألعـماظيتمهددػومظقائحموغظؿمإدارةماٌـورؼمايرة.مغ/ط إجراءات تخويل المسروـات إلً مناطق خرة ذاشٌ :
أ  -بعدمع قاصؼيمػقؽيماالدؿـؿورمسؾلمهقؼؾمأحدماٌشروسوتمإظلمعـطؼيمحرةمخوصيمتشؽؾمىـيمعـمعـدوبمػقؽيماالدؿـؿورمـموعـدوبم
اىؿركموعـدوبمعـماظقحدةماظػرسقيمظؾلؿوحماٌمضًمـموسيموجقدمصوحىماظشلنم.مىردمعقجقداتماٌشروعم.
ة  -مؼؿؼدممصوحىماٌـطؼيمبطؾىمٌصؾقيماىؿوركمبؿعقنيمروضؿمذيرطل م(معلعقرم+مععوونم)مععمتقضقحمسددماظقردؼوتماظيتمدقفم
ؼعؿؾمبفوماٌشروعمحقٌمؼعنيمروضؿمظؽؾموردؼيم.م
جمـمتؼقمماظؾفـيماٌشؽؾيمجبردماألصـوفماٌقجقدةمبوٌشروعموتصـػمإظلم:م
ـممأصقلمرأزلوظقيمم-معلؿؾزعوتمإغؿوج-مضطعمشقورممـممعـؿفوتم-مشرلػومطؿومتصـػمػذهماألصـوفمإظلم:م
ـمصـوسيمربؾقيـمأومعلؿقردمودددمسـفماظضرائىمواظردقمم
ـممعلؿقردمبـظؿمذيرطقيمخوصيم(مزلوحمعمضًم..ماخلم)م
وؼؿؿمذظؽمبودؿؿوراتمجردمتقضعمعـمأسضوءماظؾفـيم،مؼلؾؿماألصؾمظصوحىماظشلنموهؿػظماىؿوركموػقؽيماالدؿـؿورمبصقرمعـفوم.م
مد  -ؼؼقممصوحىماظشلنمبؿقرؼرمإضرارمذيرطلمصودرمجبؿركماٌـ ورؼمايرةم،محقٌمتعؿدلماٌقجقداتمبصدورمعقاصؼيمػقؽيماالدؿـؿورم
سؾلمهقؼؾماٌشروعمإظلمعـطؼيمحرةمضدمصدرتمإظلماٌـطؼيمايرة.م
ػـم-مؼؿؿمإضوصيمػذهماٌقجقداتمطرصقدمظؾؿشروعمبندارةماألرصدةموؼمذرمأعوعفمبلغفمرصقد(أولماٌدة)مم
م
غ/ظ اإلجراءاتىبالمناطقىالحرةىالخاصظى:ى
يم َٛعبلُ اٌدّشن اٌّزٛاخذ ثبآلري :
مأمور الجمرك
 اإلذرافمسؾلموارداتموصودراتماٌـطؼيم.م
 االذذلاكمععمعقزػلماٌـطؼيمسيمصؿحموشؾؼماٌـطؼيموادبوذمطوصيماإلجراءاتماظرضوبقيمظؾؿلطدمعـمسدممصؿحماٌـطؼيمسيمشقوبماىؿركم.م
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 االذذلاكمععمعـدوبمػقؽيماالدؿـؿورمسيمععوؼـيماظردوئؾماظقاردةمإظلماٌـطؼيمم
 طشػمعشؿقلماإلضراراتماىؿرطقيماظيتمدقفمؼؿؿماإلصراجمسـفومعـماٌـطؼيمايرةم.م
 إسدادمطشقفمؼقعقيمبقارداتموصودراتماٌـطؼيمإلردوشلومإظلمإدارةماألرصدةموتشؿؾم:م
بقوغوتموغقعماإلضراراتم(ماظصـػمـماظؽؿقيمـماظـؿـم)..ماىؿركماظذيممتًمبفماإلجراءاتمورضؿمتصورؼحماشلقؽيم.المفاون :
 علوسدةماٌلعقرمسيماظرضوبيمسؾلماٌـطؼيمسيمحضقرمصؿحموشؾؼماٌـطؼيم.م
 عصوحؾيماظردوئؾمسيمحوظيماظضرورةمإظلموجفؿفوماظـفوئقيم.م
 إعلوكمدصوترمأرصدةماٌشروعم.م
 إسدادمطشقفموارداتموصودراتماٌـطؼيماٌردؾيمإظلمإدارةماألرصدةمبعدماسؿؿودػومعـماٌلعقرم.م
 اإلذرافمسؾلمدخقلموخروجماظؾضوئعمإظلموعـماٌـطؼيم.مم
اإلخشاءاد ػٕذ دخٛي اٌجضبئغ إٌي إٌّغمخ :
 ؼؿؿمضقدمدخقلماظؾضوئعمإظلماٌـطؼيمبوظؿورؼخمواظقضً.مم
 ؼؿؿمتلفقؾمبقوغوتماظؾضوئعماظقاردةمإظلماٌـطؼيمإظقؽذلوغقومأومسيماظدصوترماًوصيمبذظؽم.م
 تؿؿمععوؼـيماظردوظيمسيمحضقرمصوحىماظشلنممبعرصيمعلعقرماىؿركموعـدوبمػقؽيماالدؿـؿورم.م
 تردؾمؼقعقوًمطشقفمـمبـقعموبقوغوتماألصـوفماظقاردةمإظلماٌـطؼيمـمإظلمإدارةماألرصدةم.
ذرُ اٌرسٌّح ٌرحذّذ اٌؼدز أً اٌزّادج إْ ًخذ – ًادلمارٔح تني ِسرنذاخ اٌذخٌي ًاٌٌارد اٌفؼٍِ ًخيؽز تو مجزن ادلناؼك احلزج
اإلجراءات الجمركيٌ :
ذرُ اإلخزاءاخ اجلّزوْح ٌٍثعائغ اٌٌاردج أً اٌصادرج إيل ادلناؼك احلزج اخلاصح جبّزن ادلناؼك احلزج اٌيت ذرثؼو ىذه ادلناؼك واألذِ 0
اإلجراءاتىرندىالخروجى:ى
 ؼراجعمأصؾمإذنماإلصراجموعرصؼوتفمععمصقرةمإذنماإلصراجم.
 ؼؿؿماظؿقؿقؾمهًماٌالحظيماىؿرطقيموبوآلظقيماٌـقهمسـفوم
 سيمحوظيمعصوحؾيمعـدوبمذيركماظردوظيمإظلممدائرةمذيرطقيمأخريمأومعـطؼيمذيرطقيمأخريمؼؼقمماٌعوونممبصوحؾيماظردوظيم.
 إردولمبقونمأدؾقسلمإلدارةماألرصدةمبوظردوئؾماٌػرجمسـفوموغظومماإلصراجم.
م

م

/6ىصرفىاالحتواجاتىالطاجلظىلذركاتىالبترولىمنىالمناطقىالحرةى

م

ؼؿؿماظصرفمألصـوفماالحؿقوجوتماظعوجؾيمظشرطوتماظؾذلولمبوٌـورؼمايرةمبوظضقابطماآلتقيم-:م
1/6ؼؿؼدممعـدوبماٌشروعمبوٌـطؼيمايرةمبـؿقذجماظصرفماٌمضًمزبؿقعوًمعـماٌشروعموععؿؿدمخبومتمػقؽيماالدؿـؿورموجيىمأنمؼؿضؿـم:
ػ1ؼ تػصقالًمبوألصـوفماٌػرجمسـفومخوصيم(ماظعددمواظؼقؿيم–مادؿماظصـػمواٌرضقمم–موتصرؼحمواردمػقؽيماالدؿـؿورم...ماخلم)م
وسيمحوظيمتعذرمتقضقحمذظؽمبوظؿصرؼحمؼرصؼمبقونمتػصقؾلمبفذهماألصـوفمزبؿقممخبومتماظشرطيمؼـقهمسـفمبوظؿصرؼحم.
ػ2ؼ تعفدم اشلقؽيماظعوعيمظإلدؿـؿورمبلدادماظضرائىمواظردقممسيمحوظيمسدممضقومماٌشروعمبؿؼدؼؿمعلؿـداتماظؿلقؼيماظـفوئقيم
خاللم3مذفقر.م
ػ3ؼ ادؿماٌشروعمبوٌـطؼيمايرةموادؿماظشرطيماٌردؾمإظقفومػذهماألصـوفم.
2/6مؼؼقممعلعقرمبوبماظصرفممبراجعيماألصـوفمسؾلماظؾقونماٌقضحموؼصرحمبوإلصراجم.م
3/6مؼؿؿمإخطورمإدارةماألرصدةمبوٌـورؼمايرةمؼقعقوًمصؾوحوًمبؾقونمتصورؼحماظصرفماٌمضًماظيتممتمصرصفومخاللم24مدوسيماٌوضقيمعرصؼوًمبفوم
تصورؼحماظصرفماٌمضًم.م
4/6م ؼؿؿمخصؿماألصـوفماٌػرجمسـفومبؿصورؼحماظصرفماٌمضًمخصؿوًمعمضؿوًمعـمأرصدةماظشرطوتمبوٌـطؼيمايرةمععمتقضقحمأغفمصرفمعمضًم
(ماحؿقوجوتمسوجؾيم)م.م
5/6متؼقمماظشرطوتمخاللماٌفؾيماحملددةمأعوم:
بؿلقؼيموضعمػذهماألصـوفمبؿقرؼرمإضراراتمذيرطقيم(مبردؿماظقاردمجبؿوركماٌـورؼمايرةمأومبردؿماإلسػوءاتممبفؿعوتم

اإلسػوءاتمبوإلداراتماٌرطزؼيماٌكؿصيم)م.م
أومإسودةمػذهماألصـوفمإظلماٌـورؼمايرةمحبوظؿفومسـدماإلصراجممبقجىممنقذجمارووعمسؾلمشرارتصرؼحماإلصراجماٌمضًمم
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6/6ممتؼقممذبؿعوتماظقارداتمأومذبؿعوتماإلسػوءاتماظيتمضوعًمبنمتومماإلجراءاتمسؾلماألصـوفماٌػرجمسـفوممبقجىمتصورؼحمصرفمعمضًم
بنخطورمذيوركماٌـورؼمايرةم(مإداراتماألرصدةم)مبقونمػذهماإلضراراتمصقرمإمتومماإلجراءاتماىؿرطقيمسؾقفوم.م
7/6مم ؼؼقمماظؾوحـنيمبنداراتماألرصدةمجبؿوركماٌـورؼمايرةممبؿوبعيمتلقؼيمأوضوعمتصورؼحماظصرفماٌمضًموإخطورمعدؼريمذيوركماٌـورؼم
ايرةمبوظشرطوتماظيتموووزتماٌدةمالدبوذماظالزمم.مرؾؼوًمظؼرارمرئقسمعصؾقيماىؿوركم.م
ععمعراسوةم:م
أ -م ؼؼصدممبوالحؿقوجوتماظعوجؾيمسيمػذاماظؼرارماٌفؿوتمعـؾماظطػؾفمواٌقادماٌلوسدةمسيمايػرموضطعمشقورماٌعداتمواظعددمواألدواتم
واألجفزةماظؾلقطيم.
ب -اآلالتمواٌعداتمواألجفزة ماظـؼقؾي مؼػرج مسـفوممبقجىمإضراراتمذيرطقي مبوإلجراءاتماظعودؼيموسيمحوظيماظضرورة ماالدؿعفوظقيم
ؼػرجمسـفوممبقجىمتصرؼحمصرفمعمضًمبشرطمتؼدؼؿمتعفدمػقؽيماالدؿـؿورمأومضؿونمعؼؾقلمبوظضرائىمواظردقمماىؿرطقيمينيم
سقدةمػذهماٌعداتمأومتلقؼيمأوضوسفومبوإلضراراتماىؿرطقيموحبدمأضصلمثالثيمذفقرمعـمتورؼخماإلصراجماٌمضًم.م
ج -تؾؿزمماظشرطوتمبؿلقؼيمأوضوعماألصـوفماٌػرجمسـفومصرصوًمعمضؿوًمخاللمثالثيمذفقرمعـمتورؼخماإلصراجماٌمضًمميؽـمعدػومظشفرم
واحدمألدؾوبمعدلرهمومبقاصؼيمرئقسماإلدارةماٌرطزؼيماٌكؿصم-ممدقاءمبعقدةمػذهماألصـوفمحبوظؿفومأومهرؼرمإضراراتمذيرطقيم
سؾقفوم.م
د-اظشرطوتماظيتمالمتؾؿزممبلحؽومماٌودةماظلوبؼيمهرممعـماالدؿػودةمعـمتلفقالتمػذاماظـظومم،موهصؾماظضرائىمواظردقمماىؿرطقيم
صضالًمسـماظغراعوتمرؾؼوًمألحؽومماظالئقيماظؿـػقذؼيمظؼوغقنمضؿوغوتموحقاصزماالدؿـؿورم.م
م
م
م

م

/7ىىاإلجراءاتىالجمركوظىرلؽىالبترولىالخامىومنتجاتػىمنىالمناطقىالحرةى:ى

ذرطوتماظؾذلولماظؿكمتعؿؾمبـظومماٌـورؼمايرةمتؿؿماإلجراءاتمجبؿركماٌـورؼمايرةمبوإلجراءاتمواظؿعؾقؿوتماآلتقيم-:م
أٚالً  :ػٕذ ٚسٚد اٌضيذ اٌخبَ -:
( ض ) الزيت الذام المزتورد :
أم–متؼدمماظشرطيماٌوظؽيمظؾزؼًمذفودةمإجراءاتمذيرطقيم(مبـظومماظذلاغزؼًم)معرصؼوًمبفوماٌلؿـداتماآلتقيم:م
*مصوتقرةم.م
*مبقونمسؾقةم.م
*متصرؼحمػقؽيماإلدؿـؿورم.م
م حقٌمتؿؿماإلجراءاتماىؿرطقيماٌؿؾعيمسيمذفوداتماظذلاغزؼًموؼلؾؿمرؾىماإلردولمعرصؼوًمبفمصقرمضقئقيمعـم(مصوتقرةم–مبقونم
سؾقةم–متصرؼحمػقؽيماإلدؿـؿورم)مإظلمعـدوبماظشرطيموتردؾماظصقرةمبـػسماٌرصؼوتمإظلمعـدوبماىؿركماٌؼقؿمبوظشرطيم.مم
بم–م بعدممتوممضخماظزؼًماًوممإظلمعقضعماظشرطيمبوٌـطؼيمايرةمتؼقممىـيمذيرطقيمعؽقغيمعـم(معلعقرمتعرؼػيممبفؿعماٌـورؼم
ايرة موعلعقر مايرطي ماٌؿقاجد ممبقضع ماظشرطي مبوٌعوؼـي مواٌطوبؼي موتقضقح ماظؽؿقوت ممبعرصي ماظؾفـي مسؾل مغلكيت مرؾىم
اإلردولم)م.م
جم–متعودمرؾؾوتماإلردولممبرصؼوتفومإظلمإدارةماألرصدةمظؾؼقدمبدصوترماظشرطيم.م
م

( ط ) الزيت الذام المخلً :
يزجغ وبفخ اإلخشاءاد اٌّٛضحخ ػبٌيٗ ِغ ِشاػبح أْ -:
1م-ماإلجراءاتمسؾلمػذهماألصـوفمتؽقنممبقجىمذفودةمصودرموظقلًمذفودةمتراغزؼًم.م
2م–مؼلؿؾدلمبطؾؾوتماإلردولمإذنمإصراجم(مدخقلم)مبـػسماٌرصؼوتمم
3م–مبعدممتومماظؿصدؼرؼؿؿمتقضقحماٌعوؼـيمواٌطوبؼيمسؾلمذفودةماظصودرموتلددمبؼلقؿيمدوؼرةم.م
4م–متردؾمأذونماإلصراجممبرصؼوتفومإظلمإدارةماألرصدةمظؾؼقدممبقجؾفوم.م
م

ثبٔيبً  :ثؼذ إٔزٙبء ػٍّيخ اٌزىشيش رمذَ اٌششوخ ٌدّشن إٌّبعك اٌحشح -:
فً خالٌ التشدير إلً ذارج البالد :
(أ)
 1م–متؼدمماظشرطيمذفودةمإجراءاتمذيرطقيم(متراغزؼًم)معرصؼوًمبفوماظػقاترلموبقونماظعؾقةموتصرؼحمػقؽيماإلدؿـؿورم–موجيىم
أنمؼقضحمرضؿمتصرؼحمواردمػقؽيماإلدؿـؿورماٌػرجمعـمعشؿقظفمػذهماٌـؿفوتمبوإلضوصيمإظلمأعرماظشغؾم.م
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2م–متؿؿماإلجراءاتماٌؿؾعيمسيمذفوداتماظذلاغزؼًموؼلؾؿمعـدوبماظشرطيمرؾىماإلردولمعرصؼوًمبفمصقرمضقئقيمعـماظػقاترلموبقونم
اظعؾقة موتصرؼح مػقؽي ماإلدؿـؿور موتردؾ مصقرة مرؾى ماإلردول معرصؼوً مبفو مغػس ماٌرصؼوت مإظل معـدوب ماىؿرك ماٌؿقاجد مسيم
اظشرطي.م
3م–مبعدممتوممصرفماظردوظيمؼؼقممعلعقرماىؿركماٌؿقاجدمبوظشرطيمبوظؿلطدمعـمضراءةماظعداداتموؼمذرمبذظؽمسؾلمغلكيتمرؾىم
اإلردولم.م
4م–متردؾمرؾؾوتماإلردولممبرصؼوتفومإظلمإدارةماألرصدةمظؾكصؿممبقجؾفوم.م

ى

مالحظـــظى:ى
دبصؿماٌـؿفوتماٌػرجمسـفومعـمبقونماٌؽقغوتماظلوبؼمإردوظفمعـماظشرطيمواٌؼقدةمبوألرصدةم.م
م

( ب ) فً خالٌ اإلفراج ـن المنتجات إلً الزوق المخلً :
تؼدممذفوداتمإجراءاتمذيرطقيمبردؿماظقاردمحقٌمتؿؿماإلجراءاتماٌؿؾعيمسؾلمذفودةماظقاردمعـماٌـورؼمايرةمععمعراسوةم:م
مهصقؾماظضرائىمواظردقممرؾؼوًمظؾؿودةم33معـمضوغقنماظضؿوغوتموحقاصزماإلدؿـؿورم.ممؼردؾمصقرةمإذنماإلصراجمبعدممتومماظصرفمإظلمإدارةماألرصدةمظؾؼقدمبؿؿومماظصرفم.مم

ثبٌثبُ  :يشاػي اٌّالحظبد اآلريخ -:

م

1م–مؼرصؼمبؽؾمذفودةمعػرجمسـفومعـماٌـطؼيمايرةم(مومتًمسؾقفومبعضماظعؿؾقوتم)ممدقاءمطوغًمخورجماظؾالدمأوماظلققماحملؾلم
أعرمذغؾمعقضّعمعـماظشرطيموػقؽيماإلدؿـؿورمبوٌؽقّنماحملؾلمواٌلؿقردماظداخؾمسيمإغؿوجماألصـوفماٌػرجمسـفوم.م
2م–مؼؿقظلماظلقدم/معدؼرمإدارةماألرصدةماإلذرافمسؾلمسؿؾقوتماًصؿمواإلضوصيمحبقٌم:م
مخيصؿماٌـؿفوتماٌـصرصيمعـماٌـطؼيمايرةمعـماظـقاتٍموعـماظزؼًماًوممعـمواضعمأعرماظشغؾم.ممضؾؾمصرفمآخرمطؿقيمعـمعشؿقلمتصرؼ حمواردمػقؽيماإلدؿـؿورمؼؿؿماظؿلطدمعـمددادماظضرائىمسؾلمطوعؾمضقؿيماظزؼًماًومماٌلؿقردمبعدمخصؿمغلؾيماشلوظؽموؼعرضمسؾلمذبؿعماٌـورؼمايرةمبليمعالحظوتمضؾؾمخصؿمآخرمطؿقيمعـصرصيمعـمعـؿفوتم
تصرؼحمواردمػقؽيماإلدؿـؿورمم
 3م– مؼؿالحظمأنمؼؿؿماظؿقؼؼمعـماألصـوفماظقاردةمواٌـصرصيمإظلموعـماٌـورؼمايرةممبعرصيمعلعقرماىؿركماٌؼقؿموذظؽمبوظـلؾيم
ظألصـوف ماٌضكقخي مبوألغوبقى م ..م أعو ماألصـوف ماٌـصرصي مسـ مررؼؼ مأبقاب ماظصرف مؼؿقظل معلعقر ماٌـػذ مإجراءات ماظصرفم
اٌعؿودةمبوًصؿمسؾلمأذونماإلصراجمأومرؾؾوتماإلردولمحلىمايوظيم.
م
م

م
م
م
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الباب الرابع
إجـــــراءاخ انصــــادر
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الغصلىاألولى

إجـــــراءاتىالصادرى

ى

ى

إرذاداتىرامظى
ض) للمشدرين الخق فً :
أم-مرؾىماجراءماٌعوؼـيمواٌطوبؼيمخورجماظدائرةماىؿرطقيمسيماٌقاضعماإلغؿوجقيمواظؿكزؼـقيماظؾضوئعماٌصدرةمورؾؼوًمظؾؼقاسدماٌؼررةمم
مب-مايصقلمسؾلماًدعوتماىؿرطقيموامتومماجراءاتمدخقلماظؾضوئعماٌصدرةماظلماظدائرةماىؿرطقيمسؾلمعديم24مدوسيمويجب ـلً
المشدرين أومن ينبيوم :

*مممماظؿقضقعمسؾلماالضرارماىؿرطلممبلؽقظقؿفمسـمعومدونمبوإلضرارم.م
*ممم اظؾضوئعماظلوبؼمدخقشلوموؼرادمإسودةمتصدؼرػومجيىماالصصوحمسـفومبوضرارماظصودرمععمتقضقحمأرضوممذفوداتماظقاردموغظومم
االصراجموأرصوقمصقرةمرؾؼماألصؾمعـماظشفوداتموضلوئؿماظلدادم.م
*مممالمجيقزماظغوءمأومتعدؼؾمأومتغقرلمبقوغوتماذنماظشقـمأومبقاظصماظشقـمبعدمتؼدميفومظؾفؿوركماالممبقاصؼيماىؿوركم.م

ط) ـدم جواز تخشيل ايى رزوم او اجور للفمل اؿافيى لقاء الفمل الذى يقوم بى الفاملون بمشلخٌ الجمارك لخزاب ذوى السأن
داذل الدوائر الجمركيٌ او بالنزبى للجان الجمركيٌ الفاملى فٍ المناطق الخرة فٍ اوقات الفمل الرزميى والمخددة بمدة عط زاـٌ
بالنزبى للشادرات .

ظ) فً خالٌ الشادر النوائً وبفد تمام السخن وورود منافزتو الشادر يخق للمشدر الخشول ـلٍ شور ؿوئيٌ طبق األشل من
سوادات الشادر لتقديموا إلٍ الجوات المذتشٌ مق توؿيد الجوٌ المرزل إليوا ـلٍ الشورة المطلوبٌ دون أدنٍ مزئوليٌ ـلٍ
مشلخٌ الجمارك .
ع) اـداد الشور الؿوئيٌ المطلوبى فور تمام التشدير او مايفيد ذلك من الجمارك االذرى ونكليف موظف متواجد بشفٌ دائمٌ
لتزليموا ألشخاب ا لسأن وإمزاك دفتر لقيد الشور الؿوئيٌ والجوٌ المرزل لوا هذه الشور وأزم شاخب السأن ص
غ) فٍ خالى وجود ذزانات أؿافيى ـلٍ ظور او ازفل او فٍ اى مكان اذر بالساخنات والتريالت الملادرة للبالد فيراـٍ التأكد من
ذلو هذه الذزانات من ايى كميات لمنتح الزوالر المشرى المدـم وفٍ خالى وجود كميات من الزوالر فٍ الذازنات االؿافيى يتم
تخشيل فروق ازفار لشالد الويئٌ المشريٌ للبترول طبق ًا للتفليمات الزاريٌ فٍ خينى .
ػ) عدم السماح بتصدير ايى بضائع باهظٌ الضرائب الجمركيٌ ( مثل السجائر والتبغ ومنتجاتى والخمور ........
الخ ) من الجمووريٌ او تحت نظام جمركٍ آخر اال داخل حاويات مغلقٌ فقط .
ؼ) اليجوز تصدير منتجات المشروعات االنتاجيى المصريٌ او عبواتوا المدون عليوا اسماء او عالمات هذه
المشروعات اال بواسطتوا او من تنيبى او بناء علٍ موافقى او ترخيص موثق منوا .
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ى
ى

إجراءاتىالصادرى
اإلجراءاتىالجمركوظىرلؼىالصادراتى
ى
تشدير مؤقت

إـادة تشدير

شادر نوائً

رزائل زبق دذولوا بالنظم اآلتيٌ :

بؿائق مزتوردة مرفوؿٌ بالداذل

ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ

م
م
م
م
م

زماح مؤقت

الزتبدال البديل
الشالد

ى
ى

م
م
م
م

بؿائق أجنبيٌ

اإلفراج المؤقت

رد الؿريبٌ

لإلشالح واإلـادة

إلجراء ـمليات
شناـيٌ تكميليٌ

خاالت أذرى مثل :
 بلرض الفمل والفودة .
 بلرض الفرض بالذارج الر

بؿائق وطنيٌ
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/1ىاإلجراءاتىالجمركوظىىى:

ى

ى

ى

أوالًى..ىالتصدورىالنؼائؽى:ى
*م اظدورةماالجرائقيمظؾؿصدؼرماظـفوئلم:م
-1ىإدراجىالبواناتىبالحادبىاآللؽى:ى
ممؼؿؿمإدراجممبقوغوتماإلضرارماىؿرطلمسـماظؾضوئعماٌرادمتصدؼرػوممبعرصيممصوحىمماظشـــلنممأومعـمؼـقؾفممبلحدماظطرقماإلظقؽذلوغقيمم
م

-2ىالمدتنداتىىوالنماذج:ىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى
1/2ماالضرارماىؿرطلماٌؿقؽـمم(منقذجماظصودرم)معرصؼوًمبفماٌلؿـداتماألتقيم:م
2/2مأذنماظشقـمم.
3/2ماظػقاترلموبقونماظعؾقةم.مم
4/2مبطوضيماظؿعوعؾمععماىؿوركمم(موتغـكمسـمطوصيماٌلؿـداتماٌؼقدةمبفوممبومسيمذظؽماظؾطوضيماظؿصدؼرؼيم)م
5/2معقاصؼيماشلقؽيماظعوعيمظؾرضوبيمسؾكماظصودراتمظؾلؾعماظيتمدبضعممظؾرضوبـيمماظـقسقـيم(مميؽــمتؼـدميفوماثــوءمامتـومماجـراءاتماظؿصـدؼرم
بوٌقضعماوماظدوائرماىؿرطقــيم)م
-6/2موؼلؿـينمعـماظؼقدمسيمدفؾماٌصدرؼـمايوالتماٌقضقيمبوٌودةم()39معـماظالئقيماظؿـػقذؼيمظؼوغقنماإلدؿرلادمواظؿصدؼرموطذظؽمذرطوتم
اإلدؿـؿورماٌـصقصمسؾقفومبوٌودةم()13معـمضوغقنمضؿوغوتموحقاصزماإلدؿـؿورمرضؿم()8مظلـيم97م.م
ثعذ طجبعخ اإللرار املّيىٓ يمىَ املصذر أو ِٓ ينيجه ثبألتي ...
-1متؼدؼؿماظـؿقذجماإلحصوئلمظػرعماشلقؽيماظعوعيمظؾرضوبيمسؾكماظصودراتموماظقارداتم.م
-2مإدؿقػوءمعقاصؼيماشلقؽيماظعوعيمظؾرضوبيمسؾكماظصودراتموماظقارداتمسيمحوظيموجقبمذظؽم.م
م

 يشفك اٌّسزٕذاد اٌّغٍٛثخ ثبإللشاس اٌّّيىٓ اٌخبص ثبٌجضب ئغ اٌّظذسح ٚ ،يمذَ ِٓ خالي شجبن االسزمجبي .أ  -يز ٌٝٛسئيس لسُ اٌزؼشيفخ ثشجبن االسزمجبي رٕفيز اآلري :ـ
 ادؿقػوءمتقضقعمعؼدمماإلضرارمسؾكماإلضرارماٌؿقؽـم.
 اظؿلطدمعـمتلؾقؿماظـؿقذجماإلحصوئلمظػرعماشلقؽيماظعوعيمظؾرضوبيمسؾكماظصودراتمواظقارداتم.م
 عراجعيمعلؿـداتماٌؾػمواظؿلطدمعـمإرصوقماٌلؿـداتموتدوؼـفومسيماٌؽونماٌكصــــصممبغـالفمعؾـػماظؾقـونماىؿرطـلموطـذظؽم
عقاصؼيماىفوتماظرضوبقيمإنموجدتمم.
 صكمحوظفمتػعقؾمغظومماٌكوررمسؾكماغظؿفماظصودرموصكمحوظفماظؾضوسيمايوضرةمؼؿؿمهدؼدماٌلـورمرؾؼـوًمظدلغـوعٍماٌكـوررموطـذام
هدؼدماظؾفـفماىؿرطقيمآظقوًم.م
 ؼؿقديمعقزػماإلجراءاتمبشؾوكماالدؿؼؾولماآلتلم:ـم
 دبرؼؿمطوصيماٌلؿـداتماٌرصؼيمبرضؿم46مكممممصودرمبوًراعيماآلظقيموخؿؿماٌؾػمبؿورؼخمووضًمتؼدميفمم
 خؿؿمعلؿـداتماإلضرارمخبومتم QIZم(مخومتماظؽقؼزم)م..مبـوءمسؾكمرؾىمصوحىماظشلنموبعـدماظؿلطـدمعــمأنماظشـرطيمعدرجـيم
بؼقائؿماظشرطوتماظصـوسقيماٌمػؾيمم.
 وؼراسكمخؿؿمذفوداتماالجراءاتماًوصيمبوظقارداتمعـماظلؾعمذاتماٌـشلماالدرائقؾكمخبومتمؼـصمسؾكم"معد السماح بإعااد
دَر البضائع ال ا

ب ك الشهادات الً اسرائَ سواء فً

ور ها المس ورد او بعد

نَعها " .

 ممتقزؼعماٌؾػوتمسؾكمىونماظؿـؿنيماٌكؿصيم.
ة  -رمٌ َٛدبْ اٌزثّيٓ ثذساسخ اٌجيبْ اٌدّشوي ٚاٌزأوذ ِٓ اسزيفبء ااٌميٛد اٌزظذيشيخ ِٛ ٚافمـبد اٌدٙـبد
اٌشلبثيخ إْ ٚخذد ِٚ ،شاخؼخ اٌميّخ ٚاٌجٕذ ٚرّشيش اٌٍّف إٌِ ٝذيش اٌزؼشيفخ .
ج  -يمِ َٛذيش اٌزؼشيفخ ثبٌّشاخؼخ ٚاٌزٛليغ ػٍٔ ٝسخزي إرْ اإلفشاج اٌظبدس ٚإشؼبساد اٌشس ، َٛإْ ٚخـذد ،
ٚيحبي اٌٍّف ٌإلخشاءاد
د  -يم َٛلسُ اإلخشاءاد ثبآلري :ـ
 عراجعيمتلفقؾمبقوغوتماذنماظشقـمسؾلماصؾموصقرةماذنماصراجماظصودرم.م
 تلفقؾماظشفوداتماٌكؿقعيمخبومتماظؽقؼزمسيمدفؾمخوصمآظقوًمأومؼدوؼوً.مم
 مإردولماصؾمإذنمإصراجماظصودرمعرصؼومبفمصقرةمرؾؼماألصؾمعـماظػقاترلموبقونماظعؾـــــقةمم+ماذنماظشقـمواذـعوراتماظـدصعمانم
وجدتم،مإديمذؾوكماالدؿؼؾولم.مم
 مؼؿؿمددادماظعقائدمواظردقممأنموجدتم.م
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 ماردولمصقرةمإذنمإصراجماظصودرمعرصؼوًمبفمصقرةمرؾؼماالصؾمعـماظػقاترلموبقونماظعؾقةماظلمادارةمحرطيماظصودرمم
٘ـ  -يسٍُ ٌظبحت اٌشأْ ا ِٓ ٚيٕيجٗ اطً ارْ افشاج اٌظبدس ثّشفمبرٗ (طٛس عجك األطً ِٓ اٌفـٛاريش ٚثيـبْ
اٌؼجٛح)  +ارْ اٌشحٓ
 - ٚػٕذ ٚسٚد اٌجضبئغ اٌّظذسح إٌي اٌذائشح اٌدّشويخ يزمذَ طبحت اٌشأْ أ ِٓ ٚيٕيجخ الداسح حشوخ اٌظـبدس
ثأطً ارْ أفشاج اٌظبدس ثّشفمبرٗ +أرْ اٌشحٓ
ْ  -يزُ ِشاخؼخ األطٕبف في إرْ اٌشحٓ ٚإرْ إفشاج اٌظبدس ٚاٌزأوذ ِٓ ِغبثمخ اٌظٕف في ٘زٖ اٌّسزٕذاد .
 - ٜاٌزأوذ ِٓ اثجبد سلُ ارْ اٌشحٓ ػٍ ٝاطً ٚطٛسح ارْ افشاج اٌظبدس ٚاسسبي طٛسح أرْ افـشاج اٌظـبدس
ثّشفمبرخ ٌجبة اٌذخٛي ٚرسٍيُ اطً ارْ افشاج اٌظبدس ثّشفمبرٗ  +ارْ اٌشحٓ ٌظبحت اٌشأْ حيث يزُ دخـٛي
اٌجضبػخ ِٓ إٌّفز اٌدّشو. ٝ
ىى-3ىإجراءاتىالدخولىوالذحنى:ىىىىىىىىىىى

ىىىىىىىىىىى

( )1فً حاله ا ما الجراءات بالدوائر الجمركَ :

مأ .ؼؿؿمدخقلماظؾضوسيممبقجىمطرتوتمعقضقومبفومبقوغوتممماظؾضوسيموادؿماٌصدرم.م
مب .صكمحوظفمتػعقؾمغظوممادارةماٌكوررمسؾكماظصودرمصؿؿؿماالجراءاتمحلىمتعؾقؿوتمادارةماٌكوررموحوظفماظؿصدؼرممبوٌلورم
االخضرمؼلؾؿمظصوحىماظشلنماذنماصراجماظصودرموعرصؼوتفمالمتوممسؿؾقيماظشقـموصكمحوظفماظؿصدؼرمبوٌلورماالريرمتؿؿم
اٌعوؼـيمواٌطوبؼيمبوىـيماٌشؽؾفمظـفذاماظغرضم(مصكمحوظفمسدممموجقدمبقونمسؾقةمتػصقؾكموسيمحوظيمسدممتؼدؼؿمبقونمسؾقةم
عؼؾقل مذيرطقوًطي مؼؽشػ ماىؿقع م) م مسؾك مان مؼراسك مادؿكدام مغظؿ ماظػقص مايدؼٌ م( ماجفزة ماظػقص مبوالذعي م) مسـدم
اظضرورةم.م
وصكمحوظفمعطوبؼيماظؾضوسيماٌصدرةم،مصـػوموطؿوم،متؼقمماظؾفـيماٌشؽؾفمشلذاماظغرضمبوظؿقضقعمسؾكماصؾموصقرةماذنماالصراجمبوٌعوؼـيمواٌطوبؼيم.ممم
جم -مم ؼلؾؿمأصؾماذنماالصراجمواذنماظشقـمٌـدوبمصوحىماظشونمظؾدخقلماديمدوحوتماظشقـموتلؾقؿفمظؾؿقطقؾماٌالحكمالسودتفم
ىؿركماظصودرمبعدممتومماظشقـموخؿؿمػذهماٌلؿـداتممبوؼػقدمذظؽمعـمربونماظلػقـفمععماٌـوصقلؿقم.ممم
م

( ) فً حاله إ ما اإلجراءات بمواقع الن اج :
-

ممممم

ذذذذذ
مأ  -ؼؿؼدممصوحىماظشلنماومعـمؼـقؾيمبطؾىمٌدؼرمذيركماظصودرم(مسـدماظؼقدمظؾؿلطدمعـماظـطوقماىغراصكم)مبعدمادؿالمماصؾماذنم
اصراجماظصودرمظؾؿعوؼـيمبوٌقضعموؼرصؼمبوظطؾىمصقرةمرؾؼماالصؾمزبؿقعيمخبومتماىؿركمعـماظػقاترلموبقونماظعؾقةممم
مب -مؼؼقممعدؼرمذيرك ماظصودرمبعدماظؿلطدمعـمانماٌقضعمداخؾماظـطوقماىغراصكمظؾفؿركمرئودؿفمبؿشؽقؾمىـيمعـم(معلعقرم
تعرؼػيمـمعلعقرمحرطيم)مهًماذرافمرئقسمضلؿمايرطيمظالغؿؼولمظؾؿقضعمـمبعدمهصقؾمسقائدماالغؿؼولماٌلؿقؼيم.مم
مج -م تؿلؾؿماظؾفـفماظؾقونماىؿرطكماظؾقونماىؿرطكموتـؿؼؾماديمعقضعماالغؿوجمالمتومماٌعوؼـفمواظؽشػمواثؾوتفومسؾكمأصؾموصقرةم
اذنماآلصراجموعطوبؼؿفومسؾكماٌلؿـداتماٌرصؼيم.ممم
مد  -ؼؼقممعلعقرمايرطيمبقضعمماظلقؾماىؿرطكمسؾكمايووؼوتموهرؼرماظؾقصؾفمعـمأصؾموصقرةمعقضقوًمبفومطوصفماظؾقوغوتم
بوآلضوصفماديمارضومماظلققلماىؿرطقيم،موؼلؾؿماذنماظشقـمواصؾماذنماصراجماظصودرمواظؾقصؾيمظصوحىماظشلن مظؾؿقجف ماديم
ذيركماظؿصدؼرمسؾكمعلؽقظقيمصوحىماظشلنم.ممممم
ػـ م -م تردؾمصقرة ماذن ماصراج ماظصودر مظؾوب ماظدخقل موسي محوظي موصقل ماظؾضوسي مأخؿوعفومدؾقؿي متردؾ م معؾوذرة مبعد ماظدخقلم
ظرصقػماظشقـم،موصكمحوظفمسدممدالعيماالخؿوممؼؿؿمصؿحمايووؼيمواٌراجعيمسؾكماٌلؿـداتماٌرصؼيموأخطورمعدؼرماىؿركم
آلدبوذماظالزممم.م



م

اٌذٚسح االخشائيخ ٌزظذيش اٌسٍغ سشيؼخ اٌزٍف-:
جيقزمامتومماجراءاتماظؿصدؼرماٌلؿـدؼيمصكمذيركماظؿصدؼرماظقاضعمصكماظـطوقماىغراصكمظؾشرطوتماٌصدرةمسؾكمانمتلؿؽؿؾماسؿولم
اظؽشػمواٌعوؼـفمصكمذيركماظؿصدؼرماظػعؾكمتقلرلاًمسؾكماظلودهماٌصدرؼـموتؼؾقؾمظؾـػؼوتماظؿصدؼرؼيموأحؽوعوًمظؾرضوبفمسؾكماظؾضوئعم
اٌصدرةم.م
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* اٌزظذيش إٌ ٝإٌّبعك اٌحشح ا ٚإٌّبعك االلزظبديخ :
ممم-متؿؿماإلجراءاتماىؿرطقيمبوظدورةماٌلؿـدؼيماٌؿؾعــــيممسيماظؿصدؼرماظـفوئلمخورجماظؾالدمععمعالحظيم:ممم
ممتؼدؼؿمعقاصؼيماشلقؽيماظعوعيمظالدؿـؿورماومعقاصؼيماشلقؽيماظعوعيمظؾؿـورؼماالضؿصودؼيممممم-م معراسوة معو مجوءمبوظالئقيماالدؿرلادؼيمظؼوغقنماالدؿرلادمواظؿصدؼرمواًوصمبوحؿقوجوت ماٌشروسوت ماٌؼوعيم مبوٌـورؼمايرةمعـماظلققم
احملؾكم(أسػوءمعـمتؼدؼؿمدفؾماٌصدرؼـمتطؾقؼوًمظؾؿودةم39مصؼرةم14م).
م

ثانواًى..ىحاالتىإرادةىالتصدورىى:ىىىىى
* يزجغ ٔفس اٌذٚسح اٌّسزٕذيخ ٌٍزظذيش إٌٙبئي ِغ ِشاػبح :ـ
م اإلضرارمصراحيمسؾكماإلضرار ماىؿرطلمبونماألصـوفماٌصدرةمدؾؼمورودػو م مبـظومماإلصراجماٌمضًمأوماظلؿوحماٌمضًمأوشرلػومعـماظـظؿمععمتقضقحمأرضوممذفوداتماظقاردمورضؿماظؼلقؿيموتورخيفوموذبؿعماظقاردم.م
ممتؿؿماجراءاتماظؽشػمواٌعوؼـيمواٌطوبؼيمسؾكمعلؿـداتماظقرودم.ممممؼلؾؿمصوحىماظشلنمصقرمرؾؼماألصؾم،معـمذفودةماظصودرموعرصؼوتفومظؿؼدميفومإديمذبؿعماظقاردمظؿلقؼيموضعمذفودةماظقاردمأومٌـمؼفؿفماآلعرم.ممم
م
* ٚيشاػ: ٝ
م اظؾضوئعماٌػرجمسـفومهًمماظؿقػظمورصضـًمعــماىفـوتماظرضوبقـيم،م ؼـؿؿمغؼؾـفوماديمعـػـذماظؿصـدؼرمبصـؾقيمعــدوبماىفـوتممماظرضوبقيماظراصضيمواظذىمؼؼقمممبطوبؼيماظصـػموصؼوًمٌلؿـداتماظقرودمواخطورماظرصضموذظؽمضؾؾمغؼؾـفوماديماظـدائرةماىؿرطقـيمتـؿؿم
إجراءاتماظؿصدؼرمسيمذيركماظصودرمبوإلجراءاتماٌؿؾعيمسيماظصودرماظـفوئلمععمعراسوةمانمؼؼقمماىؿركممبطوبؼماظصـػمواظـقزنماوم
اظعددمسؾكمعلؿـداتماظؾقونماىؿرطكموصكمحوظفمسدمماٌطوبؼيمتؿكذماالجراءاتماظؼوغقغقيماٌطؾؼيمصكمػذاماظشلنم.مم
م
ثالثاًى..ىالتصدورىالمؤقتى:ى
م

ى

دَر المؤقت ( ال

* ال

ح والعاد ) :

* يزجغ ٔفس اٌذٚسح اٌّسزٕذيخ ٌٍزظذيش إٌٙبئي ِغ ِشاػبح :ـ
أ-ممانمؼؼقممذيركماظصودرمبندبوذماالجراءاتماظؿكمميؽـماظؿقؼؼمعـمخالشلومعـمسقـقفماظؾضوسيمسـدماسودةمادؿرلادػو.م
ب-مأضرارماٌصدرمسؾكماظؾقونماىؿرطكماظصودرمبننماظؾضوئعمعصدرةمظؾكورجمظالصالحمواالسودةم.ممم
جم– ماالصـ وف ماظؿكمؼصعىماظؿقؼؼمعـمسقـقؿفومبعدمتؽؿؾفمصـعفومؼؿؿمسرضفومسؾك ماىففماٌكؿصفمظؿقضقحمان ماالصـوف ماٌعودم
ادؿرلادػومغووفمعـماالصـوفماظلوبؼمتصدؼرػوم.م

م حوظه -:

م صكمحوظفمرؾىمتصدؼرماالجفزةماظطؾقفمظالصالحمواالسودةمؼراسكمضرورةماظؿـؾقفمبؿؼدؼؿمعقاصؼفمعرطزماظؿكطقطمواظلقودوتماظدوائقيمسؾكمادؿؿورةم126مك0مموعرصؼفمبفوماٌقاصؼفماالدؿرلادؼيماظلوبؼيمظؾففوز.مم
م

* ال

دَر المؤقت لجراء عم َات

ناعَ -:

( )1مبوظـلؾف مظؾردوئؾ م اظؿك متصدر مبصػي معمضؿف مالجراء مسؿؾقوت مصـوسقف مهقؼؾقف مسؾقفو مصعـد ماسودة مادؿرلادػو متعوعؾ مادؿرلادؼوًم
وضرؼؾقوًمورضوبقوًمطؾضوسيماجـقفم،موتؼدرماظؼقؿيمظالشراضماىؿرطقيمرؾؼوًمظالتػوضقفماظعوعفمٌـظؿيماظؿفورةماظعوٌقفم0م
()2م أعومبوظـلؾفمظؾردوئؾماظؿكمتصدرمبصػفمعمضؿفمالجراءاتمسؿؾقوتمصـوسقفمتؽؿقؾقيمسؾقفوم.......صؿعوعؾمرؾؼوًمظـصماظػؼرةماظـوغقفم
عـماٌودةماظـوظـيمعـماظؼرارماىؿفقرىمرضؿم39مظلـفم2007مبنصدارماظؿعرؼػيماٌـلؼفموتعدؼالتفومواظؿكمتـصمسؾكم-:م
"مهصؾماظضرؼؾفماىؿرطقيمسؾكماظردوئؾم اظؿكمتصدرمبصػفمعمضؿفمظؿؽؿؾيمصـعفومسـدمإسودةمادؿرلادػومبوظػؽيماٌؼررةمسؾكم
اٌـؿٍماظـفوئكموذظؽمعــمضقؿيمتؽوظقػماظصـعموعصورفماظـؼؾمواظؿلعنيم"م.مم
عـعماضرارماٌصدرمسؾكماظؾقونماىؿرطكمظؾصودرمبننماظؾضوئعمعصدرةمظؾكورجمظؿؽؿؾفماظصـعمواالسودةم.م
م



دَر بضائع م رَ ل عرض فً المعارض الدولَ -:
-

( )1تؼدؼؿمصقرةماظؼرارماظقزارىماًوصمبنضوعفماٌعرضموعقضحمبفمادؿماظشرطيماٌصدرةم.م
( )2تشؽقؾماظؾفـفماىؿرطقيم(محرطيم– متعرؼػيم)مالمتوممطشػماٌشؿقلموأدؿقػوءمجفوتماظعرضمانموجدتمعـؾم(ماالثورم–م
اظدعغيمواٌقازؼـم)م.
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( )3ؼؿؿمهرؼرأدؿؿورةم(م126مك0مم)مبوٌشؿقلماٌصدرمعرصؼوًمبفومصقرةمععؿؿدةمعـماظػقاترلماٌصدرةم
*

ال دَر من جمرك ب ف جمرك إ ما اإلجراءات (منافذ ال

 -جمرك إتمام اجراءات التصدير:

دَر البرَ ) -:

-ى بطدىإتمامىإجراءاتىالتصدورىباإلجراءاتىالمتبطظىالدابػظىوتبعىاآلتؽى:ى

أ-م

ب-م
ج-مم
ذم -
م
*

الجراءات بجمرك ال دَر ( الفع ً ) :

مممم-م

*

ؼؿؿمعراجعيماألخؿومماىؿرطقيمبؾوبماظدخقلموؼقضعمعلعقرماظؾوبمسؾلمخطوبمذيركماالردولم(مذيركمإمتومماإلجراءاتم)م
أومبقصؾيماظؿقصقؾمبؿؿوممدخقلماظؾضوسيموتلفؾمبدصذلمحقادثماظؾوبموضًموتورؼخماظدخقلموحيؿػظمبصقرةمعـمأوراقم
اظدخقلمبوظؾوبم.م
بعدممتومماظشقـموادؿالمماٌـوصلؿقمعـماظؿقطقؾماٌالحكمصقؿؿمتلؾقؿفمإديمذيركماظصودرمعرصؼوًمبفمأصؾمإذنماإلصراجموإذنم
اظشقـموخيطرمذيركمإمتومماإلجراءاتمبليمودقؾيمإظقؽذلوغقيممبومؼػقدمإمتومماظشقـمواظؿصدؼرم.م
ؼؿؿمددادمضققداتمذيركماظؿصدؼرمظؾؿـوصلؿقمبرضؿماظشفودةمواذنماظشقـم.
والمؼلؿحمبوظعدولمسـماظؿصدؼرمبعدمذظؽمأومدقىماظردوظيمعـماظلوحيمإالمبعدمعقاصؼيمعدؼرمذيركماظصودرموإدؿدسوءماظؾقونم
اىؿرطلمعـمحػظماظؾقوغوتمإلظغوئفموتلدؼدهمبؼلقؿفمدوؼرةموؼرصؼمبفمأصؾمإذنمإصراجماظصودرماظلوبؼمهرؼرهمواظصقرم
اظضقئقيماظلوبؼمحصقلماٌصدرمسؾقفومواظؿلطدمعـمسدممإدذلدادمأؼيمضرائىمأومردقمم.م
سؾكمذيوركماظصودرماظؿكممتؼقممبلمتوممتصدؼرماظؾضوئعماظؿكممتًماالجراءاتماىؿرطقيمسؾقفومجبؿوركمأخرىمبنخطورمػذهم
اىؿورك مصقراً مبؿؿوم ماظؿصدؼر مضؾؾ معرور م 24مدوسي معـ ممتوم ماظشقـ محؿك مالؼؿعرض ماٌؿلؾى مصك ماظؿلخرل مظؾؿلوئؾفم
اظؼوغقغقف0م

و َراعً بالنسب ل وكَ ت الم حَ -:

م
*

ؼؿؿموضعماظلقؾماىؿرطلمسؾلمايووؼوتمأوماظطرودمأوماظشوحـوتموؼقضحمارضومماظلقؾمسؾلمأصؾموصقرةماذنماصراجماظصودرم
وبقصؾيماظؿقصقؾم.م
مؼلؾؿمظصوحىماظشلنمأصؾماذنماصراجماظصودرموعرصؼوتفم+ماذنماظشقـم+مخطوبمذيركمامتومماالجراءاتم(ماظؾقصؾفم)م.
اردولمصقرةمعـماذنماصراجماظصودرمواًطوبماظلمذيركماظؿصدؼرمبوظػوطسمأوماٌودحماظضقئلمأومأيمررؼؼيماظقؽذلوغقيمأوم
صقؾيمعـدوبمذيركم.
بعدموصقلماصودةمذيركماظؿصدؼرمبؿؿومماظشقـمواظؿصدؼرمؼؿؿمددادمضققداتماىؿركمبرضؿماذنماظشقـم.

مم سدممذقـمأيمحووؼوتمأومررودمإالمبعدماإلرالعمسؾكمإذنماإلصراجماىؿرطلموماظؿلطدمعـمانماإلجراءاتماىؿرطقيمضدممتًمسؾكمػذهماظؾضوئعم.م
-مم سدمماظؿعدؼؾمسيمإذنماظشقـمبوظـلؾيمظؾؽؿقوتمأوماألصـوفمإالمبعدماظرجقعمإديماىؿوركم.م

بعد ما عم َ ال

دَر وشحن البضاع :

مأ م -ؼؼقمماظؿقطقؾماٌالحكمبؿؼدؼؿمعـوصلؿقماظصودرممإديمذيركماظصودرمآظقوًمسؾكمأنمؼؼدممغلكفمورضقفمىؿركماظصودرمعرصؼوًمبفوم
اذنماظشقـموأصقلماذنماالصراجم:م
أذنماظشقـمزبؿقممخبومتمودقؾيماظـؼؾمبؿؿومماظشقـمواظؿصدؼرمىؿركماظصودر.م

مب  -تؼقممادارةمايرطيمبورصوقمصقرةماذنماالصراجموطرتوتماظدخقلمـماظقاردةمعـمعـػذماظدخقلممواردوشلؿماظلمضلؿماالجراءاتم
جبؿركماظصودرم.مم
مج  -متؼقمماجراءاتماظصودرمبويصرماظـفوئلمظؾؽؿقوتماٌصدرةمبوٌطوبؼيمبنيماظؽؿقوتماظيتممتمدخقشلومعـماٌـػذمعـمواضعمصقرةماذنم
االصراجمواظؽؿقوتماٌشققغفمعـمواضعمعـوصلؿقماظصودرمواظؽؿقوتمواألصـوفماٌدوغيمبشفودةماظصودرموهررمعذطرةمٌدؼرمسومم
ذيركماظصودرمسيمحوظيموجقدماخؿالفمالدبوذماظالزممم.م
د-

سدد اقرارات ال ادر كاِ ٍ :
 ؼلددمضققداتماىؿركم46مكممممبرضؿماذنماظشقـم.م
 ؼلددماٌـوصلؿقمبرضؿمذفودةماظصودرم.
 تردؾماظشفوداتماٌلددهمؼقعقوًماظلمادارةماٌراجعيمثؿماظلمادارةماالحصوءمثؿماظلمادارةمحػظماالضراراتماىؿرطقيمم.
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 سيمحوظيموجقدمإخؿالفمسيماظؽؿقوتمواألصـوفماٌصدرةماظػعؾقيمسـماظؽؿقوتمواألصـوفماٌدوغيمبوٌلؿـداتمدبطرماشلقؽيماظعوعيم
ظؾرضوبيمسؾكماظصودراتمواظقارداتمظؿعدؼؾماظـؿقذجماالحصوئكمرضؿم7موهررمطشقفمأدؾقسقيمبوظردوئؾماٌصدرةمبـظومماظؽقؼزم(ماٌصدرم
اظػعؾلم)موتردؾمإديمرئوديماٌصؾقيمإلردوشلومإديموحدةماظؽقؼزم.


اجراءات الح و ع ً ال ور الضوئَ لشهاد ال ادر -:

مذ

( )1ؼؿؿمأسطوءمصقرةمضقئقيم(مرؾؼماالصؾ)مظؾؿصدرؼـمظؾضوئعمتؿؿؿعمبدسؿماظصودراتمعقجفمظقزارةماظؿفورةماوماظؾضوئعمؼردم
سـفومضرؼؾفماٌؾقعوتماومعصدرهمبـظومماظلؿوحماٌمضًمصقرماظؿلطدمعـممتومماظشقـموبوظؽؿقوتماٌصدرةماظػعؾقفم.م
( )2اسدادماظصقرماظضق ئقيماٌطؾقبفمصقرممتومماظؿصدؼرماومعوؼػقدمذظؽمعـماىؿوركماالخرىموتؽؾقػمعقزػمعؿقاجدمبصػفم
دائؿيمظؿلؾقؿفومالصقوبماظشونموأعلوكمدصذلظؼقدماظصقرماظضقئقيمواىففماٌردؾمشلومػذهماظصقرموادؿمصوحىماظشلنم.
( )3سـدمتؼدمماٌصدرمأومعـدوبفمظؾقصقلمسؾكماظصقرةماظضقئقيمؼؿؿمهصقؾماظردقمماٌلؿقؼيمعـفمصكممايوالتماظؿكمتؿطؾىم
ذظؽموتقضقعفمبندؿالمماظصقرةماظضقئقيم.

ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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الباب اخلامس
إجراءاتىالرقابظىواإللتزامى
انفصم األول :ذالدجلىالمموكنىللمتطاملونىمعىالجماركى
انفصم انثاَي :ىقواردىتنظومىمؼنظىالمدتخلصونذ

انفصم انثانث :ىإدارةىالمخاطــــــــــــــــــــرذ
انفصم انراتع :ذالمراجطظىالحدابوظىالالحػظذ
ذ
ذ
ذ
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م
م
م
م
م
م

م

ذ
ذ

الغصلىاألولى

انطجم ادلًيكٍ نهًرعايهني يع اجلًاركى

الصادرىبػرارىرئوسىالمصلحظىرقمى/26ى1993ى

م

ى

ؼشذلطمظؾؼقدمصكمدفؾماٌؿعوعؾنيمععماىؿوركمتؼدؼؿماٌلؿـداتماٌقضقيمضرؼـمطؾمحوظيمعـمايالتماظؿوظقيم:م
1ى–ىاالدتورادىبػصدىاإلتجارى:ى
 اظؾطوضيماظضرؼؾقيم.م
 بطوضيمضقدمبلفؾماٌلؿقردؼـم.م
 ذفودةمتلفقؾمبضرائىماٌؾقعوتمعقضحمبفوماٌـطؼيمواٌلعقرؼيم.م
2ى–ىاالدتورادىبػصدىاإلنتاجى:ى

عٍي ِٓ يرغت يف االسترياد ثمصذ اإلٔتبج تمذيُ املستنذاد اٌتبٌيخ 0

 اظؾطوضيماظضرؼؾقيم.
 ذفودةماظؿلفقؾمبضرائىماٌؾقعوتم.
 علؿـدمصودرمعـمجفيمرزلقيمؼـؾًماظـشوطماإلغؿوجلمأوماظصـوسلمأوماًدعلمأومبطوضيماإلحؿقوجوتماظصودرةمعـماشلقؽيماظعوعيم
ظؾرضوبيمسؾكماظصودراتمواظقارداتم.
3ى–ىالتصدورى:ى

ال جيىز اٌتعبًِ ِع ِٓ يرغت يف اٌتصذير ثمصذ االجتبر إال ثعذ تمذيُ املستنذاد اٌتبٌيخ0

 اظؾطوضيماظضرؼؾقيمم
 عومؼػقدماظؼقدمبلفؾماٌصدرؼـ،موؼلؿـينمعـمذظؽمذرطوتماالدؿـؿورماظيتمتؼقممبؿصدؼرمعـؿفوتفومأومعوؼلؿــكمبـصمخوصم.
 ذفودةماظؿلفقؾمبضرائىماٌؾقعوتمأنمطونماٌصدرمخوضعوًمظؾؿلفقؾم.م
4ى–ىىالتوكوالتىالمالحوظى:ى
 اظؾطوضيماظضرؼؾقي
 ترخقصموزارةماظـؼؾمأومأجفزتفو
 ذفودةماظؿلفقؾمبفقؽيماٌقـوءمظؾعوعؾنيمداخؾماٌقـوءم.
 علؿـداتمددادماظؿلعنيماظـؼديم(م10000جـقف)مظدىماٌـوصلؿقماٌرطزيم.
5ى–ىالوكالءىوالودطاءىالتجاروونى:ى
 بطوضيماظؼقدمبلفؾماظقطالءمواظقدطوءماظؿفورؼنيم.
 اظؾطوضيماظضرؼؾقيم.
6ى–ىمكاتبىالخدماتىالطلموظى:ى
 بطوضيماظؼقدمبلفؾماٌؽوتىمواًدعوتماظعؾؿقيم.
 اظؾطوضيماظضرؼؾقيم.
–7ىالمتطاملونىداخلىنطاقىالموناءى:ى
ويمصذ ثبملتعبٍِىْ داخً ٔطبق املينبء اآلتى رورهُ 0
 اظؾؿؾقرقيم.م
 عؿعفدوماظؿؿقؼـوتمواًدعوتمواإلصالحمظؾلػـموشرلػومعـماٌـشكتماظؾقرؼيم
 عؿعفدوماظؿقرؼداتماظؾقرؼيم
 وورمزبؾػوتماظلػـموشرلػؿمعـماٌؿعوعؾنيمداخؾمغطوقماٌقـوءم
 عؽوتىماظـؼؾمووطالءماظشقـم.م
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وعٍي وً تٍه اٌفئبد املىضحخ ثعبٌيخ تمذيُ املستنذاد اٌتبٌيخ 0

 علؿـدماظؼقدمبوشلقؽيماظؼقعقيممظؾؿلعقـوتماالجؿؿوسقيم
 علؿكرجمعـماظلفؾماظؿفوريم.
 اظؾطوضيماظضرؼؾقيم.
 صقرةمترخقصمعزاوظيماٌفـيمأوماظـشوطمعـماىفيماٌكؿصيم.
 ذفودةماظؿلفقؾمبفقؽيماٌقـوءمظؾعوعؾنيمبداخؾماٌقـوءم.
-8ىمكتبىأوىذركظىتخلوصى:ى
عٍى وً ِىتت أو شروخ ختٍيص تمذيُ ِب يٍي 0

 ترخقصمصودرمعـمإدارةمذؽقنماٌلؿكؾصنيمبوإلدارةماظعوعيماٌكؿصيم.
 علؿـدماظؼقدمظدىماظؿلعقـوتماإلجؿؿوسقيم.
 علؿكرجمعـماظلفؾماظؿفوريمعقضقوًمبفمغشوطماظؿكؾقصم.م
 رضؿماظؿلفقؾماظضرؼيبم+ماظؾطوضيماظضرؼؾقيم.م
 طشػمبلزلوءمعـدوبلماٌؽؿىمأوماظشرطيماٌعؿؿدؼـمعـماىؿوركمم
-9ىمدتخلصىتابعىلمكتبىأوىذركظىتخلوصى:ى





م

عٍى وً ِستخٍص تبثع ملىتت أو شروخ ختٍيص تمذيُ ِب يٍي 0

اظذلخقصماظلوبؼمعـقفمعـماىؿوركمودوريماٌػعقلم.
صقرةماظؾطوضيماظشكصقيم/ماظعوئؾقيم.
رضؿماظؿلفقؾماظضرؼيبم+ماظؾطوضيماظضرؼؾقيم.
علؿـدماظؼقدمبوظؿلعقـوتماإلجؿؿوسقيم.

قواردىرامظى:ى
 م ؼشذلطمٌؾوذرةماإلجراءاتماىؿرطقيماظؼقدمبلفؾماٌؿعوعؾنيمععماىؿوركمسؾكمأنمترصؼممبلؿـداتماإلصراجمصقرةمعـمبطوضيماٌؿعوعؾم
وؼلؿــكمعـمذظؽمعومؼردمظإلدؿعؿولماظشكصلم.
 موٌدؼ رماٌقضعماىؿرطلماٌكؿصماظلؿوحمسـدماإلضؿضوءمبنجراءمتلفقؾمعمضًمظؾؿؿعوعؾمينيممإدؿقػوءمعلؿـداتمضقدهمبلفؾماٌؿعوعؾنيم
بشرطمتؼدميفماظؾطوضيماظضرؼؾقيمسؾكماٌؾقعوتم.م
 مبطوضيماظؿعوعؾماظلورؼيمععماىؿوركمتغينمسـماٌلؿـداتماٌؼقدةمبفوم.
 مؼعؿدلمدفؾماٌؿعوعؾنيمضوسدةمبقوغوتمسـماٌؿعوعؾنيمحبقٌمتشؿؿؾمسؾكم:
مأ .اظؾقوغوتماظشكصقيمظؾؿؿعوعؾم.
مب .حفؿمأسؿولماٌؿعوعؾموغقعماظـشوطم.
مج .اٌكوظػوتماىؿرطقيمواىزاءاتماٌقضعيمسؾقفوم.م
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انفصم انثاَى ..
قىاعذ ذُظيى يهُح ادلطرخهصيـــــــــٍ
أحكام عامٌ :

أ -ممال مجيقز معزاوظي معفـي ماظؿكؾقص مسؾل ماظؾضوئع ماًوصي مبوظغرل مإال مبعد مايصقل مسؾل مترخقص معـ معصؾقي ماىؿورك ،موؼؽقنم
اظذلخقصمٌدةمثالثمدـقات م،مضوبؾيمظؾؿفدؼدم،موصؼوًمظؾؼقاسدماٌقضقيمبؼرارموزؼرماٌوظقيمرضؿم 10مظلـيم 2006موؼـؿفلماظعؿؾم
بوظذلخقص مإذاممل مؼؿؿمودؼده مضؾؾ مغفوؼي معدتف موجيقزمبـوءاً مسؾك مرؾى ماٌلؿكؾص مإسودة مضقدةمبشرط متقاصر مذروط ماظذلخقصم
مبزاوظيماٌفـيماٌـصقصمسؾقفومسيمضرارموزؼرماٌوظقيمرضؿم10مظلـيم2006م.
م

يشرتط فيّٓ يساوي ِهنخ اٌتخٍيص اجلّروي عٍي اٌجضبئع ِب يأتي - 0

 أنمؼؽقنمعؿؿؿعومجبـلقيمذيفقرؼيمعصرماظعربقيم.
 أنمؼؿكذمظفمعؽؿؾوًمعلؿؼالًم.
 أنمؼؽقنمحوصالًمسؾكمعمػؾمسولم.
 أالمؼؼؾمدـفمسـم21مدـيم.
 أالمؼؽقنمضدمدؾؼمايؽؿمسؾقفمسيمجـوؼيمأومجـقيمزبؾيمبوظشرفمأومسيمإحدىمجرائؿماظؿفرؼىماىؿرطلمعومملمؼؽـمضدمردمإظقفم
إسؿؾورهم،موؼـؾًمذظؽمبؿؼدؼؿمصققػيمايوظيماىـوئقيم.
 أالمؼؽقنمضدمدؾؼمصصؾفمعـماًدعيمسيمايؽقعيمأوماشلقؽوتماظعوعيمأومدؾؼمذطىمإزلفمعـمجدولماٌلؿكؾصنيماىؿرطقنيم
ظلؾىمزبؾمبوظشرفمأوماألعوغيمعومملمؼؽـمضدمعضكمسؾكمذظؽمزيسمدـقاتم.
 أنمؼؽقنمضدمأدىماًدعيماظعلؽرؼيمأومأسػكمعـفوم.
 أنمحيضرماظدرادوتماظؿدرؼؾقيماظيتمتعدػوماٌصؾقيموأنمجيؿوزمبـفوحمسيمغفوؼؿفومإعؿقونماظصالحقيمٌزاوظيماٌفـيم،موؼعػكم
اظعوعؾقنماظلوبؼقنممبصؾقيماىؿوركمايوصؾقنمسؾكمعمػالتمسؾقومعـمحضقرماظدرادوتماظؿدرؼؾقيمبشرطماجؿقوزماعؿقونماظصالحقيم
اٌشورمإظقفم .
 تؼدؼؿمبطوضيمضرؼؾقيم.
م

وذظؽ معع مسدم ماإلخالل مبوٌراطز ماظؼوغقغقي مظؾؿلؿكؾصني ماىؿرطقني ماظذؼـ مدؾؼ ماظذلخقص مشلؿ ممبزاوظي ماٌفـي مضؾؾ ماظعؿؾم
بوظالئقيماظؿـػقذؼيمظؼوغقنماىؿوركم.

ب -مؼؼدم مر ؾى معزاوظي معفـي ماظؿكؾقص ماىؿرطل مسؾك ماظـؿقذج ماٌعد مظذظؽ معرصؼوً مبف ماظشفودات مواٌلؿـدت ماٌـؾؿي مظؿقاصر ماظشروطم
اٌـصقص مسؾقفو مبوٌودة ماظلوبؼي م ...مبوظـلؾي مظألذكوص ماإلسؿؾورؼني مواٌـشلت ماظػردؼي مجيقز ماظذلخقص مظألذكوص ماٌعـقؼيم
بوظشروطماالتقي:م
 تؼدؼؿماظلفؾماظؿفوريم.
 أنمؼؽقنمظؾشرطيمعؼراًمعلؿؼراًم.
 أالمميورسمسؿؾقوتماظؿكؾقصمإالمعـمؼـطؾؼمسؾقفؿمذروطماظػؼرةماظلوبؼيم.
جـ-م ؼقدعمطؾمعؽؿىمدبؾقصمذيرطلمتلعقـوًمغؼدؼوًممبصؾقيماىؿوركمعؼدارهمزيليمآالفمجـقفم،مجيقزمظؾؿصؾقيماًصؿمعـفموصوءمٌوم
ؼلؿقؼمسؾكماٌؽؿىمعـمشراعوتموتعقؼضوتمسـماٌكوظػوتماظيتمتؼعمعـفمأومعـماٌلؿكؾصنيماظؿوبعنيمظفموظؿعقؼضماٌصؾقيمسؿومضدم
ؼؼعمعـفؿمأومبلؾؾفؿمعـماألضرارمأثـوءماظؼقوممبلسؿولماظؿكؾقصم،مسؾكمأنمؼلؿؽؿؾمػذاماٌؾؾغمبؼقؿيمعومؼؿؿمخصؿفمعـمشراعوتمأوم
تعقؼضوتم.م
د-مسؾكماٌلؿكؾصماىؿرطلمعراسوةماآلتلم:م
 إعلوكمدفؾمخوصمعلؾلؾمخيؿؿمخبومتمعصؾقيماىؿوركمتؼقدمبفماظردوئؾماظيتمؼؿقديماظؿكؾقصمسؾقفومبلرضوممعلؾلؾيمععم
إثؾوتمرضؿماظؾقونماىؿرطلمورضؿموتورؼخماظؼلقؿيماىؿرطقيماًوصيم،موؼؾؿزممبؿؼدميفومظؾفؿوركمسـدمرؾىمعراجعؿفوم.
 أنمؼلؾؿمسؿقؾفمبقوغوًمتػصقؾقوًمعقضعوًمسؾقفموزبؿقعوًمخبومتماٌؽؿىمبوٌصورؼػموأجرماظؿكؾقصمواظضرائىمواظردقمماٌلددةم.
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 أنمحيؿػظمبفذاماظلفؾموبوٌلؿـداتمٌدةمزيسمدـقاتم.
ذ-م م جيقزمظؾقزاراتمواٌصوحلمايؽقعقيمواشلقؽوتماظعوعيمووحداتفوماإلضؿصودؼيموذرطوتمضطوعماألسؿولماظعومموعومسيمحؽؿفومواظلػوراتم
واظشرطوتماظؿفورؼيمواإلغؿوجقيماظؿكؾقصماىؿرطل مسؾكمبضوئعفومبقادطيماظعوعؾنيمصقفومبشرطمحصقشلؿمسؾكمدورةماظؿكؾقصم
اىؿرطلم،موذظؽمبـوءمسؾكمتػقؼضمطؿوبلمعـفوم،موٌصؾقيماىؿوركمايؼمسيماإلسذلاضمسؾكمأيمعـفؿموإخطورماىفيماظؿوبعمشلوم
بلدؾوبماإلسذلاضم.م
ر-مم متشؽؾمبؽؾمضطوعمذيرطلمػقؽيمتلدؼؾقيمتؿقديمعلوءظيماٌلؿكؾصنيموعلوسدؼفؿمواٌـدوبنيمسـماٌكوظػوتماظيتمتؼعمعـفؿم،مواظيتم
هولمإظقفومبرئوديمعدؼرمسوممخيؿورهمرئقسماإلدارةماٌرطزؼيماٌكؿصم،موسضقؼيمطؾٍمعـم:م
 عدؼرماظشؽقنماظؼوغقغقيمم

ممممم

ممممممممممممممممممممممممممممممممم((سضقاً))

 عـدوبمعـماٌلؿكؾصنيمخيؿورهمرئقسماإلدارةماٌرطزؼيماٌكؿصمممم((سضقاً))
م

وتصدرمعـماشلقؽيمضراراتفومبلشؾؾقيماآلراءمسؾكمأنمتؽقنمعلؾؾيم.م

ز-ممم جيقزمظؾفقؽيماظؿلدؼؾقيمتقضقعمأيمعـماىزاءاتماآلتقيم:م
 اإلغذارم.
 اإلؼؼوفمٌدةمالتزؼدمسؾكمدؿيمأذفرمسـماٌكوظػيمظؾؿرةماألوديموتضوسػماظعؼقبيمسيمحوظيمتؽرارمإرتؽوبماٌكوظػيمخاللمثالثم
دـقاتم.
 إظغوءماظذلخقصم.
وال متؽقن متقصقي ماشلقؽي مغوصذة مإال مبعد متصدؼؼ مرئقس معصؾقي ماىؿورك م ،موظف مخػض ماىزاء م مو متؽقن مضراراتف مواجؾي ماظؿـػقذم
وغفوئقيم.م
ع-ممم الجيقز متقضقع مأي معـ ماىزاءات ماظؿلدؼؾقي ماٌـصقصمسؾقفو مسيماظػؼرة ماظلوبؼي مسؾك ماٌلؿكؾص ماىؿرطل مإال مبعد ماظؿقؼقؼ مععفم
وزلوعمدصوسفممبعرصيماىؿوركم.....موظقزؼرماٌوظقيمسيمحوظيمإرتؽوبماٌلؿكؾصماىؿرطلمزبوظػيمجلقؿيموضػماظذلخقصماٌؿـقحم
ظفمإديمحنيمإغؿفوءماشلقؽيمعـمإصدارمتقصقوتفومواظؿصدؼؼمسؾقفومم
غ-ممم ؼؿقديمعدؼرماىؿركماظذيموضعًمسيمدائرتف ماٌكوظػيمتؾؾقغماىزاءاتماٌقضعيمسؾكماٌلؿكؾصني مظإلدارةماٌرطزؼيمظشؽقنماجملؿؿعم
اظؿفوريمظؼقدػومسيماظلفالتموإسالممطوصيماظؼطوسوتماىؿرطقيمبفوم.م
م-مم م ؼؾغلماظذلخقصماٌؿـقحمظؾؿلؿكؾصمسيمحوظيمصدورمحؽؿمغفوئلمضدهمسيمجـوؼيمأومجـقيمزبؾيمبوظشرفمأوماألعوغيمأومصؼدهمأحدم
ذروطماظذلخقصممبزاوظيماٌفـيمم
ن-مم مؼؿؿمإدؿكراجمتراخقصمظؾػؽوتماظؿوظقيمرؾؼوًمظألحؽومماٌؾقـيمضرؼـمطؾٍمعـفؿم:م
 اٌلؿكؾصماظعؿقعلمصوحىمعؽؿىم:
تصدرمٌـمتؿقاصرمصقفمذروطمعزاوظيماٌفـيماٌقضقيمبوٌودةماألوديموحيؼمظفماظؿكؾقصمسؾكمبضوئعماظغرلموؼؽقنممنقذجماظرخصيم
بطوضيمبقضوءم.ممم
 رخصيمعؽؿىم:
تصدرمرخصيمعؽؿىمدبؾقصمبعدمتؼدؼؿماٌلؿـداتماآلتقيم:م
 دفؾمووريمعقضحمبفمغشوطمدبؾقصمذيرطلم.
 أنمؼؽقنمظؾؿؽؿىمعؼرمعلؿؼرم.
 ددادماظؿلعنيماظـؼديمٌصؾقيماىؿوركم.
 اٌلؿكؾصماظؿوبعمٌؽؿىم:
وتلريمسؾقفمذروطمإدؿكراجمرخصيماٌلؿكؾصماظعؿقعلمسدامذرطمتلدقسمعؽؿىموذرطمددادماظؿلعنيم.موؼعؿؾماٌلؿكؾصم
اظؿوبعمٌؽؿىماٌلؿكؾصماظعؿقعلمعـمخاللماٌؽؿىموؼؼؿصرمسؿؾفمسؾكمسؿالءماٌؽؿىماظؿوبعمظفمصؼطم..موؼؽقنممنقذجماظرخصيم
بطوضيمبقضوءموخبطمأدقدمسؾكماظقؿنيم.مم
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 اٌـدوبم:
تؼدممرؾؾوتمإدؿكراجمبطوضوتماٌـدوبنيمإلدارةمأومأضلوممذؽقنماٌلؿكؾصنيمعرصؼوًمبفوماٌمػؾماظدرادلموتػقؼضمعـماىفيمأوم
اظشرطيماظؿوبعمشلومجيددمدـقؼوًممبوٌقاصؼيمسؾكمإدؿكراجماظؾطوضيموتؾؿزمماىفيمأوماظشرطيمبنخطورماىؿوركمسيمحوظيمإظغوءم
اظؿػقؼضم..موؼؽقنممنقذجماظرخصيمبطوضيمخضراءم.مم
 علوسدمعلؿكؾصم:
وؼصدرماظذلخقصمٌؽوتىماظؿكؾقصماظعؿقعقيمبوظعددماٌـودىميفؿمسؿؾفوم.موؼؿؿمإدؿكراجفومدونماظؿؼقدمبوظشروطماٌؼررةم،م
وؼؼؿصرمسؿؾماٌلوسدؼـمسؾكماألسؿولماٌلوسدةمظؾؿؽؿىموالحيؼمشلؿماظؿقاجدمسيمعراحؾماظؽشػمواظؿـؿنيم..مأوماظؿقضقعمسؾكم
اإلضرارماىؿرطلمأومأحدمعلؿـداتفموؼؽقنممنقذجماظرخصيمبطوضيمصػراءم.
ى-مممممؼؽقنمإصدارمعصؾقيماىؿوركمظذلاخقصماظؿكؾقصمسؾكماظؾضوئعموصؼوًمظؾـؿوذجماًوصيمبذظؽ.م

م
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انفصم انثانث ..
إدارج ادلخـــاطــــــــــر

ػلماإلصراجمبـظومماالغؿؼوءممبلوراتمزبؿؾػيم(ماألخضرمـماألصػرم-ماألريرم)ممرؾؼومٌعوؼرلمضقودقيمتعؿؿدمسؾكمهؾقـؾماٌكـوررماظـيتمضـدم
تؿعرضمشلوماظعؿؾقوتماالدؿرلادؼيمواظؿصدؼرؼيمبفـدفمتؼؾقـؾمزعــماإلصـراجمســماظؾضـوئمعمعــماظـدوائرماىؿرطقـيممودبػـقضمتؽـوظقػم
اظؿكؾقصماىؿرطلمسؾقفو.م
م

()1ى-ىالوضعىالػانونؽى:ى
م

متـصماٌودةم50معـمضوغقنماىؿوركم63مظلـفم1966موتعدؼالتفمسؾكم"مؼؿقديماىؿركمبعـدمتلـفقؾماظؾقـون مـمععوؼــيماظؾضـوسيم
مم
واظؿقؼؼمعـمغقسفوموضقؿؿفوموعـشلػوموعطوبؼؿفومظؾؾقونمواٌلـؿـداتمامٌؿعؾؼـيمبـفمموظؾفؿـركممععوؼــيمذيقـعماظطـرودمأومبعضـفومأومسـدمم
ععوؼـؿفوموصؼومظؾؼقاسدماظيتمؼصدرػوماٌدؼرماظعوممظؾفؿركم.م
م

وبودؿؼراءمػذاماظـصمؼؿضحمأنماٌشرعمؼضعمأصالًمسوعومإالموػقمأحؼقيماإلدارةماىؿرطقيمسيمععوؼـيماظؾضوئعممظؾؿقؼؼمعـمغقسفـوم
مم
وضقؿؿفوموعـشلػوممطؿومأغفمأجوزمظؾفؿوركمسدمماٌعوؼـيموظؽـمبوظؼقاسدماظـيتمؼصـدرػومرئـقسمعصـؾقيماىؿـوركمم،موسؾقـفممصـلنماظؿشـرؼعم
اٌصريمجعؾمععوؼـيماظؾضوئعممأومسدممععوؼـؿفومعـمصالحقوتماإلدارةماىؿرطقيم.موػذامعمداهمأنماظعؿـؾمبـظـومماٌكـوررمحقـٌمماإلصـرا مجمم
بوٌلوراتماٌكؿؾػيماألريرممبعوؼـيماظؾضوئعمواألخضرمسدممععوؼـؿفومأعراًمؼؿػؼموماظـصقصماظؼوغقغقيماظلورؼيمحوظقو.م
م

ال

ااا ص اإلدار العامااا ل م ااااطر ب حدَاااد معااااََر اإلن ااااء و زَنهاااا بالحواساااب اِلَااا و حااادَثها ..ولهاااا فاااٍ ذلاااك
ا ات اِ َ :

أممـمماإلذرافمسؾكمتـػقذمغظوممإدارةماٌكوررمسؾكمعلؿقىمعصؾقيماىؿوركم.م
بـمـممعؿوبعيماظؿـػقذمودراديماٌعقضوتماظيتمتعذلضماظؿطؾقؼماظػعؾلمظؾـظومم.م
جمـمتؾؼكماظؾقوغوتمواٌعؾقعوتمعـمطوصفماىفوتماظيتمشلومصؾفمبوظعؿؾقوتماالدؿرلادؼيممواظؿصدؼرؼيمدقاءممطوغًمػذهماٌعؾقعوتمعـم
إدارةماظؿقرؼوتمأومعـمإدارةماٌراجعيماظالحؼيمأومعـمأيمعصدرم.م
دمـمهؾقؾماظؾقوغوتمواٌعؾقعوتمظؾقصقلمإديمغؿوئٍمتلوسدمسيمهدؼٌمععوؼرلماالغؿؼوءم.م
ػـمـمهدؼٌمععوؼرلماالغؿؼوءمسؾكمضقءممعومؼلػرمسـفممهؾقؾماٌعؾقعوتماظقاردةمظإلدارةم.م
ومـممعراجعيمععوؼرلماالغؿؼوءمبصػيمدورؼيموإجراءماظؿعدؼؾماٌـودىمسيماظقضًماٌـودىم.م
زـممدراديمحوالتماظؿفرؼىماىؿرطلماظيتمتؿؿمعـمخاللماإلضراراتماىؿرطقيمعـؾمتزوؼرماٌلؿـداتمأومماإلضرارمسـمأصـوفمشـرلم
اظقاردماظػعؾلموػؽذام...م
لمـمهدؼٌمضوسدةماظؾقوغوتماًوصيمبودارةماٌكوررم.م
م

(-)2ىىتحلولىالمخاطرىوتحدودىمطاوورىاالنتػاءىى:ى
*مم هدؼٌمععوؼرلماٌكوررمػكمأػؿمخطقاتمسؿومبرغوعٍماٌكوررموؼلؾؼمسؿؾقيمصقوشيمأومهدؼدماٌعوؼرلمسددمعـماٌراحؾمتؾدأمبؿقدؼـدم

عقارـماًطرماٌؿعؾؼيمبؽؾمجزئقيمعـمجزئقوتماظعؿؾقوتماىؿرطقيمدقاءطيمظؾلؾعيمأومجبفيماظقرودمأومبوألذـكوصماٌـرتؾطنيمبفـذهم
اظعؿؾقيمأومبوإلجراءاتماظؼوغقغقيماظيتمتـظؿفومأوشرلمذظؽم.مممممم
*مم هد ؼدماٌعوؼرلمأعرمهقرفماظلرؼيماظيتمتؽػؾمظفمسدمماإلخذلاقموبوظؿوظلمسدمماظؿقلىمشلذهماٌعوؼرلمأوماظؼػزمسؾقفـومعــمضؾـؾمذويم
األػدافمشرلماظلقؼيم.م

ؼعؿؿدمغظوممإدارةماٌكوررمسؾكمهدؼدمعلوراتمظإلصراجموػكم:مم

مماإلصراجمبوٌلورماألخضرمحقٌمالؼؿؿمصؿحمأومععوؼـيماظطـرودمأومايمووؼـوتمموؼػـرجممعؾوذـرةمبعـدممتؼـدؼؿمعؾـػماإلضـرارماىؿرطـلممظـإلدار مةماىؿرطقيمعلؿقصكمطوصفماظؾقوغوتمواٌلؿـداتماٌطؾقبيموجفوتماظعرضماظرضوبقيمإنموجدتم.م
مماإلصراجمبوٌلورماألريرمحقٌمؼؿؿمصقصموععوؼـيماظؾضوئعمبوظطرقماٌكؿؾػيمضؾؾماإلصراجمسـفومادؿرلادؼومأومتصدؼرؼومم-مممزفقرمسالعيماٌلورماألصػرمسـدمضرورةمادؿؽؿولمعلؿـداتمملمتؼدممضؿـمعؾػماإلضرارمأومادؿقػوءمإجراءمععنيمضروريمضؾؾماإلصراجم.م
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م وغظرامالنماإلصراجمبـظومماالغؿؼوءمؼـطقيمسؾكمزبوررمطونمالبدمعـمدراديموهدؼدمععوؼرلمظالغؿؼوءمتؽقنمضقودقيموذبردةمبعدمدراديمعؽؿـم
اًطقرةمسيماظعؿؾقوتماالدؿرلادؼيمواظؿصدؼرؼيموبوظطؾعمدبؿؾػمععوؼرلماالغؿؼوءمسيماظعؿؾقوتماالدؿرلادؼيمسـفومسيماظعؿؾقوتماظؿصدؼرؼي.م
م

م

معايير االنتقاء فً العمليٌ االستيراديٌ :
مظؾقصقلمإديماٌعوؼرلماظؼقودقيموهدؼدمدرجيمخطقرتفومسؾكمايصقؾيمواالضؿصودماظؼقعلمجيىمعراسوةماآلتلم:مم
مممـمممهدؼدمومحصرماظعـوصرماٌؿصؾيمبوظعؿؾقيماالدؿرلادؼيم.م
مممـمممهؾقؾمػذهماظعـوصرمموهدؼدمععوؼرلماًطقرةمسيمطؾمعـفومودرجيمػذهماًطقرةم.م
مممـمممترتقىمععوؼرلماًطقرةمبداؼيمبلخطرػومثؿماضؾفومخطقرةم.م
مممـمممإسطوءمطؾمععقورمدرجيمحلىمدرجيماًطقرةم.م
مممـمممهدؼدمغلؾيماًطقرةماٌلؿقحمبفوم(ماٌلورماألخضرم)م.م
ممم-مممهدؼدمطقػقيماظػقصمواٌعوؼـيمظإلضراراتماٌػرجمسـفومبوٌلورماألريرمم
وحقٌمأنماظعؿؾقوتماالدؿرلادؼيمتـطقيمسؾكمسـوصرمسدؼدةمأػؿفوم:م
(ماظؾضوسيماٌلؿقردةممـمماٌـشلمممـمماٌقردممـماٌلؿقردمـمعقـوءماظشقـمـماٌلؿكؾصماىؿرطلممـمغظومماإلصراجماىؿرطلم)م.م
م

 1ــ البضائع المستوردة :
مممـمدرجيماظػرزمم(مجدؼدمـمأدؿوغدرمـمعلؿعؿؾمـمادؿقطوتمـمم...مماخلمم)م.م
مممـمغقعماظؾضوسيموضقؿؿفومم.م
مممـمعدىمخضقسفومظؾػقصمماظـقسلمواألعينم.م
مممـمعديمخضقسفومظؼققدماظقضػموايظرم.م
ممممممممماحؿؿولمخضقعماظؾضوسيمألطـرمعـمبـدمذيرطلمبػؽوتمذيرطقيمزبؿؾػيمأومخضقسفومظؾـقدمذيرطقيمعزؼؾيمبؿكػقضوتمسيماظضرائىم
واظردقمم.م
مم

وبودؿؼراءمػذهماظعـوصرمغرىمأنم:م
م

-

م
-

م

-

درجيمصرزماظؾضوسيمشرلماالدؿوغدرممواىدؼدممتـؾمخطقرةمسؾكمايصقؾيمغظرامظؿضوئؾمضقؿيماالدؿقطوتممعؼورغفمبوالدؿوغدرمطؿومأنم
االدؿقطوتمهؿوجمإديمععوؼـيمظؿقدؼدمضقؿؿفوم
طذظؽمغقعماظؾضوسيماظيتمدبضعمظػؽوتمذيرطقيمعـكػضيمالمتـؾمخطـقرةمعؼورغـفمبوظؾضـوئعمذاتماظػؽـوتماىؿرطقـيماٌرتػعـيممممـموم
ؼغرىماٌلؿقردؼـماٌـقرصنيمسيماإلضرارمسـمبضوئعمذاتمصؽوتمذيرطقيمعـكػضيمموػؽذامظؼقؿيماظؾضوئعمذاتماظؼقؿيماٌرتػعيمضـدمؼؼـرم
اٌلؿقردؼـمسـمطؿقوتماضؾمعـماظقاردماظػعؾلمم
اظؾضوئعماظيتمدبضعمظؽـرلمعـماظػقصماظـقسلمواألعينمظؿقدؼدمعدىمصالحقؿفومعـؾماظلـؾعماظغذائقـيمأوماظلـؾعماشلـددـقيمصلغفـوم
ميـؾمدرجيمسوظقيمعـماًطقرةماألعرماظذيمؼصعىمععفمسيمطـرلمعـمايوالتماإلصراجمسـفومدونمصقصمأومععوؼـيمم
بعضماظلؾعمحيؿؿؾمخضقسفومألطـرمعـمبـدمذيرطلمبػؽوتمضرؼؾقيمزبؿؾػيموأؼضومصونمػذهماظلؾعمضدمتلؿكدممسيماطـرمعــمشـرضم
ممومخيؿؾػمععفماظضرائىمواظردقممصؿـالموحداتماظؿدلؼدماٌلؿكدعيمسيمذبـولمماظؿدلؼـدممحيصـؾمسـفـومضـرائىمعؾقعـوتمبػؽـوتم
دبؿؾػمسـفومسـدمادؿكداعفومسيمأسؿولماظؿؽققػم.م
وبعدمهؾقؾمػذهماظعـوصرمميؽـمحصرمععوؼرلماًطقرةماًوصيمبوظؾضوئعماٌلؿقردةمسيماآلتلم:م
ـماظلؾعماظغذائقيماظيتمؼؿطؾىماإلصراجمسـفومعقاصؼيماظؽـرلمعـماىفوتماظرضوبقيمطؿومأغفـومتؿعـرضمظؾكطـرماٌمضـًمغؿقفـيمزفـقرم
أوبؽيمبؾعضماظدولم.م
اظؾضوئعمشرلماىدؼدةمأوماالدؿوغدرم.م
اظؾضوئعمذاتماظؼقؿيماٌرتػعيمواظػؽوتماىؿرطقيماٌرتػعيم.م
اظؾضوئعماحملؿؿؾمإدراجفومسيماطـرمعـمبـدمذيرطلمأومخضقسفومظؿزؼقالتمتعرؼػقيمزبػضيم.م
مماظؾضوئعماظيتمدبضعمظؼققدموضػمأومحظرمادؿرلادم.م
اظؾضوئعماظيتمالمتؼدممسـفومبقونمسؾقهمتػصقؾلمأومصقاترلمتػصقؾقيمأومعلؿـداتمأصؾقيممتـؾمخطقرةمسؾكمايصقؾيم.

 2ــ المنشأ :
عـشلماظؾضوئعماٌلؿقردةمضدمميـؾمدرجيمعـماًطقرةمسؾكمايصقؾيمأوماالضؿصودماظؼقعلمصلنماظؾضوئعمماٌلؿقردةمعـمدولمصـوسقيمعؿؼدعـيم
المتـؾمخطقرةمعـؾماٌلؿقردةمعـمدولمغوعقيمأوماضؾمتؼدعومالخؿالفماظؼقؿيمواٌقاصػوتم.م
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طؿومأنمبعضماظدولمسرفمسـمعقردؼفومإصدارمعلؿـداتمعـؾماظػقاترلموذفوداتماٌـشلمشرلمحؼقؼيموأؼضومبعضماظدولمضدمتدسؿمصودراتفومم
بنصدارمضقؿمشرلمحؼقؼقيمظؾضوئعفوماٌصدرةموسؾقفمميؽـمترتقىمععوؼرلمخطقرةماٌـشلمسيماآلتل:مم
 وارداتماظدولماظـوعقيمذاتماىقدةماظصـوسقيماٌـكػضيمأطـرمخطقرةمعـموارداتماظدولماظصـوسقيماٌؿؼدعي.م وارداتماظدولماظيتمتدسؿمصودراتفوموصدرمضدػومعـشقراتمإشراقممتـؾمخطقرةمسؾكمايصقؾي.مم وارداتماظدولماظيتمسرفمسـمعقردؼفومإصدارمعلؿـداتمشرلمحؼقؼقيممتـؾمخطقرةمسؾكمايصقؾيم.م

3ــ المورد :
ِؼبييش اٌخغٛسح ثبٌٕسجخ ٌٍّٛسد رزّثً في اآلري :
ـمماٌقردمشرلمحلـماظلؿعيمواظذيماسؿودممإصدارمصقاترلمشرلمحؼقؼقيموصدرمضدهمعـشقراتمهذؼرماطـرمخطقرةمسؾكمايصقؾيم.م
ـمماٌقردمشرلمععروفموورؼوموالمميـؾمذرطيمسوٌقيماطـرمخطقرةمواضؾمأعوغومعـماٌقردؼـماٌعروصنيمسوٌقوم.م
مماٌقردؼـمعـمدولماسؿودتمدسؿمصودراتفوماضؾمأعونمعـمشرلػؿم.مـمماٌقردؼـماٌـؿفنيماطـرمأعوغومعـماٌصدرؼـماظؿفورؼنيم.مطؿومأنماٌقردمظؾضوئعمعـشلػومبؾدمتصدؼرػوماضؾمخطقرةمعــماظؾضـوئعماٌصـدر مةم
عـمشرلمبؾدماٌـشلم.م
م

4ــ المستورد :
ِؼبييش خغٛسح اٌّسزٛسديٓ رزّثً في اآلري :
ـمماٌلؿقردماظذيمؼلؿقردمألولمعرةمأومحدؼٌماظعفدمبوالدؿرلادماطـرمخطقرةمعـماٌلؿقردؼـمذاتمحفؿماألسؿـولماظؽـؾرلمواظرادـكنيمسيم
اظعؿؾقوتماالدؿرلادؼيم.م
ـمماٌلؿقردمذاتماظؿورؼخماظطقىمسيماظؿعوعؾمععماىؿوركماضؾمخطقرةمعـمشرلةم.م
ـمماٌلؿقردماظذيمدؾؼمظفمارتؽوبمجرائؿمتفرؼىمأومزبوظػوتمذيرطقيماطـرمخطقرةمسؾكمايصقؾي.م
م
 5ــ مجناء الشحن :
ـممػؾممتماظشقـمعـمبؾدماإلغؿوجم.م
ـمػؾمعقـوءماظشقـمعـماٌقاغهمرقؾفماظلؿعيمواظيتمالمتؿعرضماظؾضوئعماٌشققغيمعـفومإلجراءاتماظػقصماألعينمواظرضوبل.م
ولذلكىفإنى:ى
ـمماظؾضوئعماٌشققغيمعـمعقاغهمسرفمسـفومتفرؼىماٌكدراتمواألدؾقفممعـالمأطـرمخطقرةمسؾكماألعـماظؼقعلم.م
ـمماظؾضوئعماٌشققغيمعـمعقاغهمبؾدماإلغؿـوجماطــرمأعوغومعـماظؾضوئعماٌصدرةمعـمشرلمبؾدماإلغؿوج.مم
م
 6ــ المستخلص الجمركي :
ـممػؾماٌلؿكؾصمعلؿكؾصمسؿقعلمأومعـدوبمأومتوبعمٌؽؿىم.م
ـممحفؿمأسؿولماٌلؿكؾصمػؾمحدؼٌماظعفدمبوظؿكؾقصماىؿرطلمأممضدؼؿمسيماٌفـي.مم
ـممػؾمصدرمضدهمأحؽوممزبؾيمبوظشرفمأومارتؽىمسؿؾقوتمتفرؼىمأومزبوظػوتمذيرطقيم.م
م وسؾقيمصلنمععوؼرلماًطقرةمظؾؿلؿكؾصمتؿؿـؾمسيماآلتلم:م
ـمماٌلؿكؾصماىؿرطلماظذيمارتؽىمزبوظػوتمأومجرائؿمتفرؼىمميـؾمخطقرةمبوظغيمسؾكمايصقؾي.م
ـمماٌلؿكؾصمصوحىماٌؽؿىمذوماظلؿعيماظطقؾيمذومحفؿمأسؿولمطؾرلةماطـرمأعوغومعـماٌلؿكؾصنيماآلخرؼـم.م
م
 7ــ نظام اإلفراج الجمركي :
ـممعومػقمغظومماإلصراجماىؿرطلمػؾمبردؿماظقاردمأومغظؿمذيرطقيمخوصيموعومػقماظغرضمعـماالدؿرلادم.م
غظرامالنمبعضماظردوئؾمؼػرجمسـفومبـظؿمذيرطقيمخوصيمتؿطؾىممدقىمسقـوتمأومعطوبؼيماظعقـي.م
وسؾقيمصوظردوئؾماٌػرجمسـفومبـظومماظقاردماظـفوئلمواٌؼدممسـفومعلؿـداتمأصؾقيمالمتعؽسمخطقرةمعـؾماظيتمتعؽلفوماٌػرجمسـفـومبـدونم
تؼدؼؿمعلؿـداتمأصؾقيم.م
طؿومأنماظؾضوئعماٌػرجمسـفومبـظوممذيرطلمخوصمؼؿطؾىماظؿلطدمعـماظعقـيمأومدقىمسقـوتمظؾؿطوبؼيمؼصعىماإلصراجمسـفـومبـظـومماٌلـورم
األخضرم.م
طؿومأنماظردوئؾماٌػرجمسـفومبـظومماظذلاغزؼًمالمتـؾمخطقرةمظعدممخضقسفومأليمضققدمادؿرلادؼيمممم
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والممهصؾمسـفومضرائىمأومردقممذيرطقيمحقٌمؼؿؿماظؿقؼؼمسيمذيوركماظقجفيماظـفوئقيم.م
بعدمهدؼدموحصرماظعـوصرموهؾقؾفوموهدؼدمععوؼرلماًطقرةمتؽقنماًطقةماظـوظـيمواظرابعيموػكمترتقىمػـذهماٌعـوؼرلمرؾؼـومظدرجـيم
خطقرتفوموإسطوءمطؾمععقورمدرجيمخطقرةم.م
ملحوظظىىى:ممععوؼرلماالغؿؼوءماٌقضقيمبوظدظقؾمسؾكمدؾقؾماٌـولمظالدذلذودمبفومحقٌمانماٌعوؼرلمجيـىمأنمتؽـقنمدـرؼيموعرغـيموؼعـودم
عراجعؿفوماوالمبوولممبعرصيمادارةماٌكوررم.م
ى
ى()3ىىــىىإردادىقاردةىبواناتىى:ى

ٌرنفْذ تزٔاِح إدارج ادلخاؼز تاٌىفاءج ادلؽٌٍتح ًحتذّث ِؼاّري االٔرماء حسة ِرغرياخ اٌظزًف جية إػذاد لاػذج تْأاخ ختذَ اٌنظاَ ترٌفري
اٌثْأاخ اٌعزًرّح ِ ..ثً 0
ـمممبقوغوتمأدودقيمعدرجيمبوظـظومماآلظلمٌصؾقيماىؿوركمعـؾماغظؿفماإلصراجموغقعماظلؾعموجفوتماظعرضماظـقسقـيمواظرضوبقـيموصؽـوتم
اظضرؼؾيمواظؾـقدماٌزؼؾيمبنسػوءاتمأومدبػقضوت.مم
ـمممبقوغـوتمموؿـعمســمررؼـؼماإلداراتماألخـرىمعــؾمإدارةم اٌراجعـيماظالحؼـيمـمإدارةماظؿقرؼـوتم،موػـلمبقوغـوتمخوصـيمبـوٌقردؼـم
واٌلؿقردؼـموإخؾورؼوتمسـمجرائؿمتفرؼىموػؽذام...م
ـمممبقوغوتمجيىمإسدادػوموتغذؼفمايودىماآلظلمبفومعـؾم:م
ـممماظؾضوئعماظيتمميؽـمإدراجفومسيماطـرمعـمبـدمذيرطلم.م
ـمممضوئؿيماٌلؿكؾصنيماٌرتؽؾنيمىرائؿمتفرؼىمأومزبوظػوتمذيرطقيمخاللمآخرمثالثمدـقات.مم
ـمممضوئؿيماٌلؿقردؼـماٌرتؽؾنيمىرائؿمتفرؼىمأومزبوظػوتمذيرطقيمخاللمآخرمثالثمدـقات.مم
ـمممضوئؿيمبلزلوءماٌقاغهمشرلماآلعـفم.م
ـمممضوئؿيمبلزلوءماظدولماظيتمتدسؿمصودراتفوموصدرمضدػومعـشقراتمإشراقموػؽــــــذا.......م
ـمممبقوغوتمسـمررؼؼمادؿؿوراتمادؿؼصوءمعـماٌقاضعماىؿرطقيم.م
م

عؾققزيم..م
وسيمذيقعماألحقالمحيؼمٌدؼرم اىؿركمألدؾوبمعدلرةمأنمحيقلمعلورماإلصراجمعـمأخضرمإديمأرير.م

ذ

ذ
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ى

انفصم اانراتع ..
ادلراجعح احلطاتيح انالحقـــح

تعريف :

اٌراجعيمايلوبقيماظالحؼيمعراجعفمغظوعقيمسؿقؼيموزبططفمظإلضراراتماىؿرطقيماومظلفالتموحلوبوتماىفيمربؾماٌراجعيمسؾكمضقءم
اظؾقوغوتماٌؼرمسـفومبوإلضرارماىؿرطلموتلؿـدمإديماظـظومماظؿفوريمشلذهماىفيموتشؿؾمطوصفماظعؿؾقوتماٌؿصؾيمبوظعؿؾقيماالدؿرلادؼيمدقاءم
اظعؿؾقوتماظـؼدؼيموطشقفماظؾـقكموعراجعفمإضراراتماظؼقؿيمواظؾـدماىؿرطلمواٌـشلموشرلػوم.مطؿومتغطكماٌراجعيماظالحؼيمسدةمسؿؾقوتم
ادؿرلادمؼفمبقادطيمغػسماٌلؿقردمخاللمصذلةمزعـقيمربددهمأومعراجعفمادؿرلادمصـػمععنيمٌلؿقردؼـمزبؿؾػنيمخاللمصذلةمزعـقيم
ربددهم.م
طؿوماغفمظؾؿراجعيمايلوبقيماظالحؼيمدورمصكماظؿؽوعؾماظضرؼؾكمظؾؿلطدمعـمددادماظضرائىمواظردقمماىؿرطقيمأوماٌؾقعوتمأومضرائىماظدخؾم
ومشرلػومم
الغرقىبونىالمراجطظىالحدابوظىالالحػظىوالمراجطظىالداخلوظى(ىالغوروظىقبلىاإلفراجى)ى:
المراجفٌ الالخقٌ

المراجفٌ الفوريٌ
* وقت تنفيذ
المراجفٌ

 -قبل اإلفراج

 -بفد اإلفراج

* نطاق
المراجفٌ

 -اإلقرارات الجمركيٌ

 اإلقرارات الجمركيٌ زجالت ودفاترومزتندات المتفامل مق الجمارك

* طريقٌ
المراجفٌ

 -مراجفٌ مزتنديٌ

 -قد تكون مزتنديٌ وقد تكون ميدانيٌ .

* الودف من
المراجفٌ

 -مراجفٌ أـمال موظف الجمارك

* أهم
الزمات

* مبررات
األذطاء

 مكملٌ لفمل موظفً الجمارك للتأكدمن :
 شخٌ المزتندات المقدمٌ من المزتورد
للجمارك
 شخٌ البيانات المقر ـنوا باإلقرار
الجمركً

 مراجفٌ فوريٌ تكراريٌ كثيفٌ تلطًكافٌ اإلقرارات الجمركيٌ
 كير مذططٌ وتتزم بالتكرار . أداؤها إزدواج فً اإلجراءات .تفطل اإلفراج من البؿائق لكونوا تتم بفد
نوايٌ اإلجراءات وقبل اإلفراج .
 تنخشر فً مراجفٌ ـناشر اإلقرارالجمركً .
 قد تنطوي ـمليٌ المراجفٌ ـلٍ إـادةالتقييم ومطالبٌ المتفامل بفارق الؿرائب
والرزوم .

 -إجتواديٌ بالقياس ـلٍ خاالت مماثلٌ .
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 مراجفٌ مذططٌ وـميقٌ . يتفدى نطاقوا ـناشر اإلقرارالجمركً إلٍ التكامل الؿريبً
وـناشر الفمليٌ اإلزتيراديٌ .
 تزاـد ـلٍ زرـٌ اإلفراج ـنالبؿائق خيث تتم بفد اإلفراج .
التودف ـلٍ إـادة التقييم وال تقيد
الذطأ وإنما تودف إلٍ التأكد من شخٌ
المزتندات وشخٌ البيانات المقر ـنوا
وتدارك ما قد يخدث من أذطاء .

 واقفيٌ تزتند إلٍ وقائق ماديٌ مؤيدةبمزتندات لنفس الموؿوع وليس
بالقياس .
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ى

اختصاصىاإلدارةىالطامظبػطاعىاإللتزامىى:ى

ـمموضعمدقودوتماٌراجعيمخاللماظعوممىؿقعماألضلومماظؿوبعيمشلوم.م
ـمماظؿكطقطمظعؿؾقوتماٌراجعيماظالحؼيم.م
ـمموضعماٌعوؼرلماظؼقودقيموإجراءاتموأدوظقىماٌراجعيم.م
ـم تؾودلماٌعؾقعوتمبوظؿـلقؼمععمإداراتماٌكوررمواظؿقرؼوتمواٌقاضعماىؿرطقيماظؿـػقذؼيموأضلومماٌراجعيماظالحؼيمبوظؼطوسوتم
اىؿرطقيماٌكؿؾػيم.م
ـممهؾقؾماٌعؾقعوتمواظؾقوغوتمظؿقدؼٌمخططمودقودوتماٌراجعيموأؼضومأدوظقىموإجراءاتماٌراجعيم.م
ـمسرضمتؼورؼرماٌراجعيمسؾكمرؤدوءماإلداراتماٌرطزؼيماٌكؿصيموعؿوبعيمهصقؾماظضرائىمواظردقمماظيتمضدمتلؿقؼمغؿقفيم
اٌراجعيماظالحؼيم.م
ـ ع رض المخبلفبت على اإلدارة العبمة للشئىن القبنىنية ومتببعتهب .

اختصاصىاإلداراتالطامظىللمراجطظىالالحػظىبػطاعىالطملواتىى:ى

ـممتـػقذمخططمودقودوتماٌراجعيماٌؼررةمعـماإلدارةماٌرطزؼيمظؾؿراجعيمواظؼقوممبنمتوممسؿؾقيماٌراجعيمبوألدوظقىم مواإلجراءاتم
اٌقضقسي.م
ـممرصعمتؼورؼرمبـؿوئٍماٌراجعيمظإلدارةماٌرطزؼيمظؾؿراجعفم.م
ـممإعدادماإلدارةماٌرطزؼيمظؾؿراجعفمبوٌعؾقعوتماظيتمتردمإظقفومعـمعصودرػوماٌكؿؾػي.م
م
أدٚاد اٌّشاخؼخ اٌحسبثيخ اٌالحمخ :
ىِ احملاًر ًاٌزوائز االساسْح اٌرَ ذسرنذ اٌْيا ػٍّْح ادلزاخؼح ًذرّثً فَ 0
 1ـ سلطى قانونيٌ :
م جيىمأنمؼلؿحماظؿشرؼعماٌصريمبوٌراجعيمايلوبقيماظالحؼيمبعدماإلصراجمواالرالعمسؾكماٌلؿـداتمودصوترمحلوبوتماىفوتماٌرادم
عراجعؿفوم.م
بوظرجقعمإديمضوغقنماىؿوركمرضؿم66مظلـفم1963موتعدؼالتفمتـصماٌودةم()30مسؾكم:م
"مسؾكمعمدلوتماٌالحيمواظـؼؾمواألذكوص ماظطؾقعنيمواألذكوصماالسؿؾورؼيمممـمشلؿمصؾفممبوظعؿؾقوتماىؿرطقيماالحؿػوزمجبؿقعم
األوراقمواظلفالتمواظقثوئؼمواٌلؿـداتماٌؿعؾؼيمبفذهماظعؿؾقوتم.موسؾكمعلؿقرديماظؾضوئعماألجـؾقيمواٌشذلؼـمعؾوذرةًمعـفؿمبؼصدم
االوورماالحؿػوزمبوألوراقمواٌلؿـداتماظداظيمسؾكمأداءماظضرؼؾيم.م
مممموسؾكمعلؿقرديماظؾضوئعماألجـؾقيمواٌشذلؼـمبؼصدماالوورماالحؿػوزمبوألوراقمواٌلؿـداتماٌشورمإظقفومسيماظػؼراتماظلوبؼيم.م
ممم وٌقزػلماىؿوركماٌكؿصنيمايؼمسيماالرالعمسؾكمأيمعـماألوراقمواظلفالتمواظقثوئؼممواٌلؿـداتماٌـصقصمسؾقفومسيمػذهماٌودةم
وضؾطفومسـدموجقدمأبفمزبوظػفم"م
وبودؿؼراءماظـصقصماظؼوغقغقيماٌـقهمسـفومؼؿضحمأنماٌشرعماٌصريموضعمأصقالًمضوغقغقيمعؼؿضوػوم:م
ممم ـممجيىمسؾكماىفوتماظيتمشلومصؾفمبوظعؿؾقوتماىؿرطقيمدقاءمعمدلوتمعالحقيمأومغؼؾمأومعلؿقردؼـموعـمؼشذلىمعـفؿمبؼصدم
االوورماالحؿػوزمجبؿقعماألوراقمواظلفالتمواظقثوئؼمواٌلؿـداتماٌؿعؾؼيمبفذهماظعؿؾقوتم.م
مممـممٌقزػلمعصؾقيماىؿوركماٌكؿصنيمايؼمسيماالرالعمسؾكمأيمعـمػذهماألوراقمواظلفالتمواظقثوئؼمواٌلؿـداتم.م
مممـممٌصؾقيماىؿوركمايؼمسيماٌراجعيماظالحؼيمبعدماإلصراجم.م
وسؾقيمصلنماظلؾطيماظؼوغقغقيمعؿقاصرةمسيمزؾماظؿشرؼعمايوظلمإلجراءماٌراجعوتماظالحؼيم.م
م

 2ـ إجراءات المراجعٌم:م
وػكماًطقاتماظؿـظقؿقيمظؿـػقذمسؿؾقوتماٌراجعيمظضؿونمهؼقؼماألػدافمعـماٌراجعيموؼؿؿمإسدادػوممبعرصيماإلدارةماظعوعيمظؾؿراجعيم
اظالحؼيمبؼطوعماإلظؿزامماظؿفوريموجيىماظؿػرضيمبنيمادوظقىماٌراجعيمواجراءاتماٌراجعيمم.م
م
ادالوبىالمراجطظى:ىى
ممممممػكماألدواتماظيتمؼلؿكدعفوماٌراجعمظؿـػقذمػدفماٌراجعيمم..معـولم:م
سـدعومؼؽقنماشلدفمعـماٌراجعيماظؿلطدمعـمصقيماظػقاترلمصؿومػقماالدؾقبماظقاجىماتؾوسيمظؾؿلطدمعـمذظؽمػؾمؼؿؿمبودؾقبمعراجعيم
طشقفماظؾـقكمواالسؿؿوداتماٌلؿـدؼيماومعراجعيمدصذلماظؿؽوظقػماومدصذلماٌؾقعوتم...اخلمم
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اومسـدعومؼردمعـالمصـػمععنيمعـماظؾضوسيمبؽؿقوتمطؾرلةمصكمضطوسوتمذيرطقيمزبؿؾػيموبلدعورمعؿػووتيموػدفماٌراجعيمػقمععرصيم
ادؾوبماظؿػووتمصكماالدعورمصؿومػقمادؾقبماٌراجعيم.م
ػؾمتؿؿماٌراجعيمعلؿـدؼيمظالضراراتماىؿرطقيمشلذاماظصـػمسؾكمعلؿقىماىؿوركماومزبورؾيماٌقردمأو معراجعيمدصوترماٌلؿقردؼـم
واظؿققؼالتماظؾـؽقيموػؽذام.م
م
إجراءاتىالمراجطظىى:ىى
إجراءاتماٌراجعيمػلماًطقاتماظؿكمتؿؾعفومادارةماٌراجعيمظؿـػقذمسؿؾقوتماٌراجعيماظالحؼيمموتؿلؿمبوٌفورةماٌفـقيمبشؽؾمؼضؿـم
هؼقؼماشلدفماظذيمؼؿؿـؾمسيمتؾؾقفماحؿقوجوتمعصؾقيماىؿوركمبصدقموتؿؿـؾمإجراءاتماٌراجعيمسيماًطقاتماآلتقيم:مم
م

 1ـ التخطيط لعملية المراجعة :
مممممممم ضؾؾ ماظؾدء مسي مسؿؾقي ماٌراجعي مجيى ماظؿكطقط مشلو مالبد معـ متؽقؼـ مصؽرة مأوظقي مسـ ماإلجراءات ماظيت مدؿكضع مظؾؿراجعيم
واالخؿؾوراتموهدؼدمغطوقماالخؿؾورمم(ماألعوطـممـماظقضًمـمغقعماإلجراءم)موضدمؼؽقنماإلجراءمبلحدمايوالتماآلتقيم:م
أمـممعراجعفمعلؿـدؼيمظإلضراراتماىؿرطقيمدونماالغؿؼولمإديمعؼرماظشرطوتمأومعؽوتىماٌلؿقردؼـمواٌلؿكؾصنيمموؼؽقنمذظؽمعـالمم
مبراجعفمأسؿولمعلؿقردمععنيمخاللمعدهمزعـقيمربدودةم.م
بمـمأومعراجعيماإل ضراراتماٌػرجمسـفومبوٌلورماألخضرمخاللمصذلةمععقـيمأومعراجعيمأصـوفمععقـيمٌلؿقردؼـمزبؿؾػنيمخاللمصذلةم
ربددةم.م
 وؼؽقنماشلدفمعـماٌراجعيمبفذاماإلجراءم..ماظؿلطدمعـم:
 صقيماٌلؿـداتماٌؼدعيمعـماٌلؿقردمظؾفؿوركم.
 صقيماظؾقوغوتماٌؼرمسـفومبوإلضرارماىؿرطلم.
 عراجعفمصدقموذػوصقيماٌؿعوعؾنيمعـمخاللمإضراراتفؿمسيمصذلةمزعـقيمععقـيمطوغًممعـالممتـؾمزبوررمطؾرلةم.م
 وجيىمأنمتضعمإدارةماٌراجعيماظالحؼيمععوؼرلمضقودقيمٌراجعفمسـوصرماإلضراراتماىؿرطقيمعـؾم(ماظؼقؿيمـماظؾـدمـمعدىماظؿزامم
اٌلؿقردمبوظؼقاغنيمواظؾقائحمـماإلسػوءاتمـماظضؿوغوتموػؽــذامم..مم)م..معـولم-:م
 م عراجعفماظلفالتمواظدصوترموايلوبوتمبوالغؿؼولمإديمعؼرماظشرطيمأومعؽؿىماٌلؿقردموترطزمسؿؾقيماظؿكطقطمظؾؿراجعيمرؾؼوم
شلذاماإلجراءمسيمسدةمربوورمعـفوم:م
 عراجعفمأغشطيمتوجرمععنيمخاللمصذلةمععقـفممبراجعفموصقصمطؾماٌلؿـداتماٌرتؾطيمبـشورفموهدؼدمعدىماظؿزاعفمبوظؼقاغنيم
واظؼراراتم.م
مم ضدمتؼؿصرماٌراجعيمسؾكمإضراراتمخوصيمبودؿرلادمصـػمععنيمظؿوجرمععنيموعؿوبعيمتداولمػذاماظصـػمسيماظلققمظؾؿلطدمعـمصقيم
اظؼقؿيموادؿكداعفمسيماظغرضماٌلؿقردمعـماجؾفم.م
 ظؾفـيماٌراجعيماظالحؼيمإتؾوعمأدؾقبماظؿؽوعؾماظضرؼيبموذظؽمبلخطورمعصؾقيماظضرائىمسؾكماٌؾقعوتمواظضرائىمسؾكماظدخؾم
ظؾؿلطدمعـمددادماظضرائىمسؾكماٌؾقعوتمواظضرائىمسؾكماظدخؾمرؾؼومٌوماصرجمسـفمعـمعصؾقيماىؿوركموبذظؽمؼؿقؼؼماظؿؽوعؾم
اظضرؼؾكمم.م
أوم
دممـممعراجعفمأسؿولمعلؿقردمععنيمأومصـػمععنيمبـوءأمسؾكمععؾقعوتمضدعًمإلدارةماٌراجعيماظالحؼيمعـمإدارةماٌكوررمممم
إدارةماظؿقرؼوتممأوماٌقاضعماظؿـػقذؼيم.م
ػـمـمماالغؿؼوءماظعشقائلمموؼشؿؾماإلضراراتماٌؿؾؼقيماظيتمملمؼؿضؿـفوماإلجراءاتماظلوبؼيمحبقٌمدبضعمظالغؿؼوءماظعشقائلممبعدلمعـم
:1م%2متؼرؼؾومعـمسددمػذهماإلضراراتماىؿرطقيماألخرى.م
 مموضد مؼؽقن مػدف ماٌر اجعي ماظالحؼي معراجعف ماإلضرارات ماٌػرج مسـفو مبوٌلور ماألخضر موعدى مصدق معو مضدم معـ مبقوغوت مسـفوم
وػؽـــذام..مم
 اظؿزامماٌلؿقردمبوظؼقاغنيمواظؼراراتماٌعؿقلمبفوم.م
وبنخؿصورمصنن مأولمخطقاتماٌراجعيماظالحؼيمػقماظؿكطقطمظعؿؾقيماٌراجعيموهدؼدماظـطوقمواشلدفمعـمػذهماٌراجعيمواظؿلطدمعـم
تقاصرمأدواتماٌراجعيم.م
واًالصيمصلنماظؿكطقطمظعؿؾقيماٌراجعيمؼؽقنمعـمخاللمربقرؼـم:م
اٌّحٛس االٚي :ممػقماظؿكطقطماٌرطزىممومؼؿؿممبعرصيمادارةماٌراجعيماظالحؼيمبوالدؾقبماٌـقهمسـفمسوظقفم.م
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اٌّحٛس اٌثبٔ : ٝممػقمدبطقطمعؿكصصمتؼقممبفمىـيماٌراجعيماٌؽؾػيمبعؿؾقيماٌراجعيمبعدماخطورػومبوٌفؿيموتؿؿـؾمصكموضعم
االدؾقب ماٌـودى مظعؿؾقي ماٌراجعي موذيع ماظؾقوغوت مواٌعؾقعوت مسـ ماتؾؿـشله مربؾ ماٌراجعي موطؾؿو مطون ماالدؾقب معـودى مواٌعؾقعوتم
عؿقاصرةمطؾؿومطوغًماٌفؿيمدفؾيموغوجقيم.م
م

2ممـممأخطورماظشرطيممبقسدمتـػقذمسؿؾقفماٌراجعيمسيمحوظيمضرورةماالغؿؼولمإديمعؼرماظشرطيمٌراجعيمدفالتفوممؼؿؿماالتكم:م
أخطورماظشرطيماحملددمعراجعفمدفالتفومودصوترػومبوٌقسدماحملددمظؿـػقذمسؿؾقيماٌراجعيموجيىماالمتزؼدماظػذلةمعـماخطورماظشرطيم
وتـػقذماٌراجعيمسـمؼقعنيماومثالثيماؼومم.م
مممممممثؿمسؼدماجؿؿوعمعؾدئلمبنيماٌلؽقظنيمبوظشرطيموىـفماٌراجعيمظالتػوقمسؾكم:ممم
 غطوقمسؿؾقيماٌراجعيم.م
 مماٌلؿـداتمواظلفالتمواظقثوئؼماٌطؾقبيمظؾؿراجعيم.م
 ممعؽونموزعونمإجراءمسؿؾقيماٌراجعيم.م
 اوجفماظؿـلقؼمواظؿعوونماٌطؾقبمعـمإدارةماظشرطيم.
 عـدوبماتصولماظشركةمظؾؿـلقؼم.م
م

 3ــمممرٕفيز ػٍّيخ اٌّشاخؼخ :م
مممممممم تؿؿمسيماظقضًمواٌؽونماحملددمدوبؼوممبعرصيمىونماٌراجعيمبوظؼطوسوتماىؿرطقيماظؿـػقذؼــيموبوإلجراءاتمواالدوظقىماٌـودؾيم
احملددةممبعرصيمإدارةماٌراجعيماٌرطزؼيموذظؽمعـمخاللماإلضراراتماىؿرطقيمأومدفالتماظشرطيمعـؾم(مدفالتماٌدصقسوتموحلوبوتم
األدؿوذموطشقفماظؾـقكموشرلمذظؽمعـماظلفالتمواظدصوترمواظقثوئؼم)م.م
موؼراسكمانمتـػذمصكمارورماظـطوقمواالدوظقىماحملددهمشلومدونمعزاؼدةماومتعلػمماومرؾؾوتمشرلمعػقدةمظعؿؾقيماٌراجعيم..م
م

4ممــممٔزبئح اٌّشاخؼخ :م
ممممممممؼؿضؿـمذظؽماظؿؼرؼرماٌالحظوتمظؾؿلؽقظنيمبوظشرطيموإسطوء مصرصفمظؾردمخاللمعدهمهددػومىـيماٌراجعي مسؾكمػذهماٌالحظوتم
واظؿقصقوتمودراديمردماظشرطيموعؿوبعيماألعقرماظيتمملمتؽؿؿؾمبعدم.م
م

 5ــ رمشيش اٌّشاخؼخ :
إعذاد اٌتمرير اٌنهبئي ثبملراجعخ احلسبثيخ اٌالحمخ شبِال 0
ـممسيمحوظيمعراجعيماإلضراراتماىؿرطقيمدونماالغؿؼولمإديممعؼرماظشرطيمتشؿؾمغؿوئٍماٌراجعيمعالحظوتماظؾفـيمسؾكماإلضراراتم
اىؿرطقيماظيتممتمعراجعؿفومعـمحقٌماظؾـدموماظؼقؿيموماٌلؿـداتماٌؼدعيمومعدىمعصداضقيمسـوصرمعؾػوتماإلضراراتم.م
ـذذوذ يذحوظيماالغؿؼولمإديمعؼرماظشرطيمؼؿضؿـماظؿؼرؼرم:م
حوظفماظدصوترمواظلفالتماٌؼدعيمظؾفـيماٌراجعيموعدىمعطوبؼؿفومظألصقلماحملودؾقيماٌؿعورفمسؾقفومم.مم
عدىماغؿظوممايلوبوتمواظلفالتمواظدصوتـرمعــماظـوحقيمايلوبقيمواحملودؾقيماٌلؿكدعيمسيمسؿؾقيماٌراجعيم.م
ػؾمظدىماظشرطيمأوماىفيمربؾماٌراجعيمغلخمزبؿؾػيمظدصوترمايلوبوتمأممظدؼفومغلكفمواحدةمتؼدمم مظؾفؿوركمموعصؾقيماظضرائىم
اٌصرؼيم.م
عدىمتعوونماٌلؽقظنيمبوظشرطيمأوماىفيمربؾماٌراجعيمععمىـفماٌراجعيمواوجفماظؿـلقؼمماظذيممتمبقـفوموبنيمىـفماٌراجعيم.م
م

6مــمماٌالحظوتموغؿوئٍماٌراجعيموردودماظشرطيم.م
 عؼدارماظضرائىمواظردقممأنموجدتممغؿقفيماٌراجعيم.م
 اٌكوظػوتماظيتممتمماطؿشوصفوموطقػقيماظؿصرفمصقفوم.م
اظؿقصقوتماظيتمضدعًمظؾؿلؽقظنيمبوىفيماظيتممتمعراجعؿفوموعؿوبعيمػذهماظؿقصقوتم.م
م

7مــماسؿؿودماظؿؼرؼرمعـماٌدؼرماظعومماٌكؿصمم.م
م

 8مــمسرضماظؿؼرؼرمبعدماسؿؿودهمسؾكمرئقسماإلدارةماٌرطزؼيماٌكؿصمأوماظلؾطيماىؿرطقي ماٌكؿصيموسرضماٌكوظػوتمسؾكماإلدارةماظعوعيم
ظؾشؽقنماظؼوغقغقيمظؿؽققػماظقاضعيم .مم
 مماإلجراءاتماظقاجىماتؾوسفومعـماىفيماىؿرطقيماٌكؿصيم:م
 -وػقمعومؼـؾغلممادبوذهمعـمإجراءاتمعـؾم..مهصقؾماظضرائىمواظردقمممـمتؽققػمواضعيماٌكوظػيماٌؽؿشػيم.م
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 أخطورمإدارةماٌكوررموإدارةماظؿقرؼوتمبوٌعؾقعوتماظيتمتقصؾًمإظقفومىـفماٌراجعيم.م إجراءاتماألرذقػمم(مايػظمم)م:م
 جيىمأنمجيىمأنمؼؽقنمأرذقػمايػظمأرذقػماظؽذلوغلمم جيىمأنمؼؽقنماألرذقػمضرؼؾومبؼدرماإلعؽونمعـموحداتماٌراجعيماظالحؼيم.م جيىمحػظماإلضراراتمبطرؼؼيمإظقفمحبقٌمتصـػمبطرؼؼيمميؽـماظقصقلمإظقفومبطرؼؼيمدفؾيموبلقطيموآظقيم.م جيى مسدم مغؼؾماإلضراراتمعـماألرذقػمإديماىفوت ماظرضوبقي موسؾكمػذهماىفوت ماالغؿؼولمإديماألرذقػمسيمحوظفماظرشؾيمسيمعراجعفمأحدمػذهماإلضراراتموصكمحوظفماظضرورةمتـؿؼؾمػذهمماٌؾػوتممإظقؽذلوغقومأوممبعرصيمعقزػمذيرطلمعـودىم.

131

دؾؿؿدلم2011

الختـام

متمإسدادمػذه ماظالئقي متـػقذاًمألحؽومماإلتػوضقيماظدوظقيمظؿؾلقطموتـلقؼماإلجراءاتماىؿرطقيم(طققتق) م،ممبعرصيمضطوعم
اظـظؿماإلجراءاتماىؿرطقيم ،موتـػقذاًمألحؽومماٌودةماظعوذرةمعـماإلتػوضقيماظعوعيمٌـظؿيماظؿفورةماظعوٌقي مظؿقؼقؼمعؾدأم
اظشػوصقي مبني ماإلدارة ماىؿرطقي مواٌؿعوعؾني مواجملؿؿع ماظؿفوري موذظؽ ممبـودؾي مإغضؿوم مذيفقرؼي معصر ماظعربقي مإديم
اإلتػوضقيماظدوظقيمظؿؾلقطموتـلقؼماإلجراءاتماىؿرطقيم.مم
ضُلّؿً مػذه ماظالئقي م إدي مأبقاب موطؾ مبوب معؼلّؿ مإدي مسدة مصصقل مواظػصقل معؼلّؿي مإدي مبـقد موبـقد مصرسقي متشؿؾ مطوصيم
اإلجراءاتماىؿرطقيمعـذمتراطلمودقؾيماظـؼؾموحؿكماإلصراجمسـماظؾضوئعمعـماظدوائرماىؿرطقيمدقاءماظقاردةمأوماظصودرةم
هً مطوصي ماظـظؿ موضد ممت موفقز مػذه ماظالئقي مبوظؿعوون معع ماإلدارة ماٌرطزؼي ماظؿطقؼر مواإلصالح ماىؿرطل مواإلداراتم
اىؿرطقيماٌكؿؾػيمواظعوعؾنيمبوٌقاضعماظؿـػقذؼيموأؼضوًمبوظؿـلقؼمععماجملؿؿعماظؿفوريموماٌؿعوعؾنيمععماىؿورك.م
وروسلمسيمإسدادػوم:م
 اًطقاتماظؿػصقؾقيمظؽوصيماظـظؿماىؿرطقيماظقاردةمواظصودرةم.
 وضقحماظـصقصمومهدؼدماإلخؿصوصوت.
عراسوةماٌقؽـيماظشوعؾيمٌراحؾماظدورةماإلجرائقيمواردموصودرم.

 إتػوقمغصقصفمععمأحؽومماإلتػوضقيماظدوظقيمظؿؾلقطموتـلقؼماإلجراءات ماىؿرطقيم(طققتق)مواظؼقاغنيمواظؿشرؼعوتم
واظؾقائحماظقرـقيموعؽؿؾيمظالئقيماظؿـػقذؼيمظؼوغقنماىؿورك.
 تؾلقط ماإلجراءات مبنخؿصور مخطقات ماظدورة ماإلجرائقي محقٌ متؿؿ معـ مخالل ماإلدارة ماإلظؽذلوغقي مبـظوم م One
 Stop Shopمظؿكػقض متؽوظقػ ماظؿكؾقص ماىؿرطل مسـ ماظؾضوئع موصؼوً مألحؽوم ماٌودة ماظـوعـي معـ ماإلتػوضقي ماظعوعيم
ٌـظؿيماظؿفورةماظدوظقيم.
 معذمراعاةذأنهذسوفذيتمذمراهعةذوحتديثذالتامحةذبصفةذدوةيةذ.

هذا و باهلل التوفيق،،،
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فهرس
الباب
الباب األو
ً1

إجراءاتًؿاًؼلؾًاؾمؼدمًباإلؼرارًاجلؿرؽلً
دلصؾوةًاجلؿاركً
(ًادلـاػيمقًواؾمػرقغًواإلدمالمً)ً

الباب الثانٍ
ً2

إجراءاتًاؾلضائعًاؾقاردةً
ً

الف
ًاؾػصؾًاألولًً:ؼقائؿًاؾشوـً
اؾػصؾًاؾناـلًً:إجراءاتًاؾمػرقغًواإلدمـالمًػكًؿـارؼًاؾمىزقـً
اؾػصـؾًاألولًًًًً:اإلجراءاتًبادلراؽزًوادلقاـلًادلطقرةًؾؾقاردًاؾـفائلً

15

اؾػصؾًاؾناـكًًًً:إجراءاتًاإلػراجًادليلؼًً

29

اؾػصؾًاؾناؾثًًًً:إجراءاتًاؾرؽــــــــــــــــــــــــــابًً

33

اؾػصؾًاؾرابعًًً:إجراءاتًاألدقاقًاحلرةوادلعارضًواألدقاقًاؾدوؾقةً

44

اؾػصؾًاخلاؿسًًًً:إجراءاتًذيركًاؾلمــــــــــــــــــــــرولً

51

اؾػصؾًاؾيادسًًً:إجراءاتًذيركًررودًاؾربقـــــــــــــــدً

53

اؾػصؾًاؾيابعً ً:إجــــــراءاتًذيـــــركًاؾدخـــــــــــــــــــــــانً

57

اؾػصؾًاؾناؿـًًًً:إجراءاتًادلفؿــــــــؾًواؾلقـــــــــــــــــقعً

63

ً4

اؾـظـــؿًاجلؿرؽقةًاخلاصةً
ً

الباب الرابع
إجـــــراءاتماظصــــودرً

الباب ال امس
ً5

إجراءاتًاؾرؼابةًواإلؾمزامً
ً

5
11

الباب الثالث
ً3

ص

اؾػصؾًاألولًًً:إجراءاتًاؾرتاـزقــــــــتً

69

اؾػصؾًاؾناـكًً:إجراءاتًاإلػراجًادلؤؼتً

76

اؾػصؾًاؾناؾثًً:إجراءاتًاؾلضائعًادلىزـةًبادليمقدعـاتً

86

اؾػصؾًاؾرابعًً:إجراءاتًادلـارؼًاحلرةً

93

اؾػصؾًاألولًً:إجـــــراءاتًاؾصــــادرً
ً

119

اؾػصؾًًاألولًً:اؾيهؾًادلؿقؽـًؾؾؿمعاؿؾنيًؿعًاجلؿاركً

118

اؾػصؾًاؾناـلًً:ؼقاعدًتـظقؿًؿفـةًادليمىؾصنيً

121

اؾػصؾًاؾناؾثًً:إدارةًادلىارــــــــــــــــــــرً

123

اؾػصؾًاؾرابعًً:ادلراجعةًاحليابقةًاؾالحؼةً

127
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