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 وٍّخ ِذ٠ش ػبَ اٌغّبسن ٚاٌّىٛط 

 

 ثغُ هللا اٌشؽّٓ اٌشؽ١ُ

 

 

٠أرٟ اػذاد ٘زا اٌذ١ًٌ االسشبدٞ اٌّزؼٍك ثبٌخطٛاد االعشائ١خ ثؼًّ اٌغّبسن       

ٚاٌّىٛط اٌفٍغط١ٕ١ٗ ٌىبفخ االعشاءاد ِٚشاؽً اٌؼًّ اٌغّشوٟ ٌىبفخ ِٛالغ اٌؼًّ 

اٌغّشوٟ ِٓ عً اْ ٠ىْٛ ٘زا اٌذ١ًٌ ِششذا ٌٍّٛظف١ٓ اٌؼبٍِٟ فٟ ٘زا اٌظشػ 

ْ ثبٌغّبسن الؽمب ،ثً ٚرُ االخز ثبالػزجبس اٌغّشوٟ ٚوزٌه ٌٍّٛظف١ٓ اٌٍز٠ٓ ع١ؼٍّٛ

اٌششوبء االُ٘ اٌّزؼب١ٍِٓ ِغ دائشح  اٌغّبسن ٚاٌّىٛط اٌفٍغط١ٕ١خ عٛاء اٌّغزضّش٠ٓ اٚ 

 اٌزغبس اٌّغزٛسد٠ٓ ٚ اٌّظذس٠ٓ ٚػبِخ اٌّٛاؽ١ٕٓ.

اْ اٌّّٙٗ اٌشئ١غ١ٗ ٌذائشح اٌغّبسن ٚاٌّىٛط ٟ٘ اداسح ٚ رطج١ك اٌمٛا١ٔٓ ٚ االٔظّٗ 

ٗ ثبٌؼًّ اٌغّشوٟ ، ٚاٌؼًّ ػٍٝ اٌؾذ ِٓ ع١ّغ اشىبي اٌزٙش٠ت ٚ اٌزؾب٠ً راد اٌؼالل

ػٍٝ اٌٛاسداد ٚاالِٛاي اٌؼبِخ ٚرشغ١غ اٌظٕبػبد اٌزظذ٠ش٠ٗ ٚػ١ٍّبد االعزضّبس 

 ٚوزٌه رؾم١ك ٚؽّب٠خ ِٛاسد اٌخض٠ٕٗ .

اْ ٘زا اٌذ١ًٌ ٠ؼزجش ِشعؼب ٌّٛظف اٌغّبسن ٌٍٚمطبع اٌخبص اٌّزؼب١ٍِٓ ِغ دائشح 

ٚوً اٌّٙز١ّٓ ثبٌؼًّ اٌغّشوٟ ٌالسرمبء ثبٌؼًّ اٌّإعغٟ ثّغزٜٛ ١ٍ٠ك  اٌغّبسن

ثبٌزطٍؼبد ٚأطاللب ِٓ رطج١ك ِجبدب اٌزجغ١ؾ ٚ اٌزٛص١ك ٚ اٌشفبف١ٗ ٚ اٌش٠بدٖ ٚرجغ١ؾ ٘زٖ 

 االعشاءاد فٟ اٌؼًّ اٌغّشوٟ.

ئذح ارّٕٝ اْ  ٠ىْٛ ٘زا اٌذ١ًٌ ١ٍ٠ك ثبٌغٙٛد اٌزٟ ثزٌذ الػذادح ٚاْ ٠ظً اٌٝ رؾم١ك اٌفب

 ٚاٌشاؽخ ٌٍّزؼب١ٍِٓ ِغ اٌغّبسن فٟ وً اٌّٛالغ 

 

 فإاد اٌشٛثىٟ                                                                            

 ِذ٠ش ػبَ اٌغّبسن ٚ اٌّىٛط 
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   فٙشط د١ًٌ االجشاءاد
   ئعشاءاد رغغ١ً ٚرٕظ١ُ اٌج١بْ   
   االعشاءاد / اٌزؼش٠فخاعشاءاد دائشح  
 اعشاءاد اٌمؼب٠ب 

 اٌّشٛسح ٚاالعزفغبساد ِٓ اٌمطبع اٌخبص ا١ٌّٕٙخ  

   ئعشاءاد اعز١شاد اٌغ١بساد   
   ئعشاءاد االعز١شاد اٌّجبشش ثٛاعطخ ٚوالء اٌغ١بساد اٌفٍغط١١ٕ١ٓ  
   اعشاءاد اعز١شاد اٌغ١بساد ٚاٌّؼذاد اٌضم١ٍخ  
   اعشاءاد اعز١شاد ٚرشخ١ض اٌّؾشوبد   
   اعشاءاد اٌّؾشوبد اٌّغزٛسد ٚٚاسد ِٓ اعشائ١ً 
 اعشاءاد اٌّؾشوبد اٌّشوجخ ػٍٝ ع١بسٖ ِؾ١ٍٗ 

 اعشاءاد اعز١شاد اٌغ١بساد ٌٍؼشع ٚاالػبدح  

 اعشاءاد ٔمً اٌغ١بساد ٚاٌّؼذاد اٌضم١ٍخ   

    -اعشاءاد اعز١شاد اٌز١غ ٚاٌىؾٛي ٚاالعشاءاد اٌّؾ١ٍخ   
   اعشاءاد اٌطشٚد اٌجش٠ذ٠خ  
   ئعشاءاد اإلػفبءاد  
   ئعشاءاد  ئػفبءاد رشغ١غ االعزضّبس ٌغ١بساد 
   ئػفبء اٌّغزشث١ٓ -ئعشاءاد اإلػفبءاد  
   ئعشاءاد ئػفبءاد اٌذثٍِٛبع١١ٓ ٌٍّٚبٔؾ١ٓ  
   اعشاءاد االػفبءاد ٌٍّؼبل١ٓ  
   االرفبل١بد  -ئعشاءاد اعزشداد اٌشعَٛ اٌغّشو١خ 
   اجرءات معبر الكرامة 
   فٟ ػ١ٍّخ اٌزظذ٠شEUR1اعشاءاد اطذاس شٙبدح  

   فٟ ػ١ٍّخاالعز١شاد EUR1اعشاءاد اطذاس شٙبدح 

   DTIإجراءات خدمة االدخال المباشر للشركات المستوردة /
   اٌجؼبئغ اٌّؾظٛسح ٚاٌّم١ذح  
   اٌجؼبئغ اٌّم١ذح 
   الئؾخ ثبٌجؼبئغ اٌّؾظٛسح ٚاٌّم١ذح  
   إٌّبرط  
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   اٌّالؽك 
   اٌّشاعغ اٌمب١ٔٛٔخ 
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 تسجٌل وتنظٌم البٌان  (1)

 اإلجشاءاد اٌّزؼٍمخ ثزٕظ١ُ اٌج١بْ اٌجّشوٟ

اٌخطٛاد ٚاٌٛصبئك اٌٛاعت اسفبلٙب ػٕذ رغغ١ً اٌج١بْ اٌفٍغط١ٕٟ ٌٍجؼبئغ رج١ٓ االعشاءاد اٌزب١ٌخ 

 ٚاٌغٍغ ػٕذ  االعز١شاد

اٚال : اثشاص ّٔٛرط اٌزظش٠ؼ  ِٓ اٌّغزٛسد اٚ ِٓ ٠فٛػٗ اطٛال ٚٔغخ ػٓ اٌٛصبئك اٌزب١ٌخ ثشىً 

 ٍِف :

 البٌان االسرائٌلً الذي تم االستٌراد بموجبه    -
شهادة المنشأ الخاصة بالبضائع وقائمة التعبئة و بولٌصة فواتٌر البضاعة المستورد مع   -

 الشحن المتعلقة باالستٌراد 
صور عن رخص االستٌراد للبضاعة باالضافة الى الموافقات الفنٌة من الوزارات    -

 المختصة  فً حال تطلب االستٌراد ذلك.
 ِٛظف االدخبي

ٟ ؽغت اٌٛصبئك اٌّمذِخ ٚاٌزبوذ ِٓ صب١ٔب  : ٠مَٛ ِٛظف اٌّىزت ثبعزالَ اٌٍّف ٚرذل١مخ اٌّجذئ

 ّٔٛرط اٌزظش٠ؼ ِٚطبثمزٗ ٌٍٛصبئك 

صبٌضب : ٠مَٛ ِٛظف اٌّىزت ثزغغ١ً اٌج١بْ اٌفٍغط١ٕٟ ػٍٝ ٔظبَ رٛاطً ٠ٚؼطٟ سلّب  ِزغٍغال 

 دْٚ ؽجبػزٗ 

 ساثؼب: ٠ؾٛي اٌج١بْ ٚاٌّشفمبد اٌٝ ِغإٚي اٌّىزت  اٌّخزض ِٓ اعً اٌزأوذ ِّب ٠ٍٟ :

 والوثائق المقدمة للتأكد صحة الملؾ ودقة االدخال فحص نموذج التصرٌح -
 اجراء التعدٌالت اذا تطلب االمر -
 مطابقة البٌان الجمركً الفلسطٌنً الصادر عن النظام بالبٌان االسرائٌلً -
 ٌقوم المكتب بناء على االقرار الوثائق اصدار بٌان جمركً فلسطٌنً  -
بنسخة من  واالحتفاظخة منه للمستورد بعد المطابقة ٌتم المصادقة على البٌان وتسلٌم نس -

 البٌان مع المستندات بمكتب الجمارك 
 : ِالؽظخ 

 االل١ٍّٟ اٌغّشوٟ  ِٓ اٌّىزت ثبالعز١شاد زظش٠ؼ ا٠ٌزُ اٌؾظٛي ػٍٝ ّٔٛرط   -
٠َٛ ِٓ ربس٠خ اٌزخ١ٍض ػٍٝ اٌجؼبػخ فٟ  45ػٍٝ اٌّغزٛسد رغغ١ً اٌج١بْ اٌفٍغط١ٕٟ خالي  -

 اٌّؼبثش

 اسثغ ػٍٝ اٌّغزٛسد االؽزفبظ ثبٌج١بْ اٌغّشوٟ اٌفٍغط١ٕٟ ٚاٌّغزٕذاد اٌّزؼٍمخ ثبالعز١شاد ٌّذح  -
 عٕٛاد

 03,01, 16,  12اٌّبدح (1691ٌغٕخ  1) عٕذا ٌمبْٔٛ اٌجّبسن سلُ 

 

 لمشورة المهنٌة واالستفسارات من القطاع الخاصا (2)

رج١ٓ االجشاءاد اٌزب١ٌخ اال١ٌخ اٌزٟ ٠ّىٓ ٌٍّغزٛسد طٍت اٌّغبػذح ثبالعفغبساد دٛي اٌؼ١ٍّخ 

 اٌجّشو١خ 
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٠غزط١غ اٌّغزٛسد أٚ اٌّخٍض ؽٍت اٌّشٛسح اٌف١ٕخ ؽٛي شإْٚ اٌزظ١ٕف اٚاٌزم١١ُ اٚ اعشاءاد   

ٚاْ وبٔذ االعز١شاد اٚاالػفبء ِٓ اٌذٚائش ٚاٌّشاوض ٚاٌّىبرت اٌغّشو١خ  فٟ ع١ّغ األٚلبد 

 رزؼٍك ثبسعب١ٌبد ثؼبئغ ِّىٕخ ثبٌّغزمجً. 

 ٌالعزفبدح ِٓ ٘زٖ االعزشبساد  ػٍٝ اٌّغزٛسد: 

  : ًّ١ٌظ ٕ٘بن اعزّبسح ِؼ١ٕخ ٌٙزا اٌطٍت ثً اعزذػبء خطٟ ٠ش 

 الوصؾ الكامل والدقٌق عن البضاعة التً ٌراد االستعالم عنها لالستٌراد. -1

 ستدعاء توضٌح ماهو المطلوب بدقة والؽاٌة من اال  -2

دعم ألسباب الطلب االدلة المناسبة  مثل االكتالوجات والمنشورات الدعاٌة، الئحة األسعار،   -3

 دلٌل التقالٌد المتبعة بالصناعة مثال.

 توقٌع الطلب وتقدٌمه  للدائرة  -4

 ٌحول الطلب الى القسم الفنً المعنً بعد توثٌق العٌنات اذا قدمت   -5

قٌق بالطلب والبحث عن اٌة معلومات أو أدلة إضافٌة إذا ٌقوم القسم المعنً بدراسة والتح  -6

 كان هناك حاجة

 التنسٌب بالحالة  التخاذ القرار المناسب   -7

 إعالم مقدم الطلب بالقرار   -8

 ِالؽظخ
 ٌمكن للمستورد تقدٌم االستفسار فً اى اجراء جمركً بنفس االجراءات السابقة  -

 ٌمكن  إرسال الطلب واالستفسار اما بالٌد او بالبرٌد او  بالفاكس أو بالبرٌد اإللكترونً   -

 ِٓ اٌمبْٔٛ 131اٌّبدح 

 

 اجراءات التعرٌفة الجمركٌة / تواصل (3)

 : اٌزج١ٕذ ٚاٌجذ فٟ خالفبد اٌزج١ٕذ  اٚال

ٌتم حل الخالؾ من خالل االتصال الهاتفً مع دائرة التعرٌفة فً حال استمر الخالؾ ٌحول   -

 الطلب والملؾ الى الدائرة

 ٌسجل الطلب بدٌوان الدائرة ٌحول الى دائرة االجراءات / التعرٌفة -

 ٌحول الطلب الى مدقق التعرٌفة لدراسة الحالة  -

 ٌتم دراسة الطلب من خالل مرجعٌات جداول التعرٌفة الجمركٌة  -

 ٌتم التنسٌب بالتبنٌد من قبل المدقق الى مدٌر الدائرة للموافقة علٌه  -

ٌتم الموافقة على القرار وٌحول ال الى المركز او المكتب الجمركً السكمال االجراءات  -

 البٌان

 ائشح ِٚٓ اٌمطبع اٌخبصب: االجبثخ ػٍٝ االعزفغبساد اٌٛاسدح ِٓ اٌذ١ٔثب
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ٌتم تلقً االستفسارات من المراكز والمكاتب عن صحة التبنٌد وٌتم االجابة علٌها بالهاتؾ  -

 والفاكس 

ٌتم تعدٌل البنود الؽٌر محدثة التً ٌنظم بها بٌانات جمركٌة وطنٌة حسب التعرٌفة االسرائٌلٌة  -

 النافذة ومطابقتها مع موقع التعرٌفة االسرائلً

 ت ارفبل١خ ثبس٠ظ االلزظبد٠خٚرٌه ثّٛج

 

 

 اجراءات استٌراد السٌارات (4)

 االعز١شاد ثٛاعطخ رجبس اٌغ١بساد اٌفٍغط١١ٕ١ٓ

 
 االول : االستٌراد المباشر بواسطة وكالء السٌارات الفلسطٌنٌٌن 

 الثانً : استٌراد السٌارات المستعملة والقطع
 اٌفٍغط١١ٕ١ٓاجشاءاد االعز١شاد اٌّجبشش ثٛاعطخ ٚوالء اٌغ١بساد 

ٌحدث االستٌراد المباشر عند شحن السٌارات أو قطعها من الخارج ضمن الخطوات التالٌة على 
 ٌوم من تارٌخ التخلٌص على البضاعة فً اسرائٌل : 45ان ٌقدم الطلب خالل 

اوال : ٌقوم المستورد بتقدٌم نسخ عن الوثائق المبٌنة ادناه بموجب طلب موقع منه او من  
 ح)حسب النموذج المعد مسبقا    بشكل ملؾ مقبول :ٌفوضة اصوال

 البٌان االسرائٌلً ح) اوتونومٌا  الذي تم دفع الرسوم بموجبة عن المركبة   -1

 الفاتورة وشهادة المنشأ وبولصة الشحن التً تم استٌراد المركبة  بموجبها   -2

 نسخة عن اذن االستٌراد بالمركبات عند الطلب  -3
 شهادة اقرار مواصفات ح)االمر الفنً  والتى توفرها الشركة المستوردة وتشمل:  -4
 VINسلُ    - 

 عٕخ اإلٔزبط   -     

 ٔٛع اٌّؾشن    -     

 الدفع  \نوع الوقود - 
 تفاصٌل مودٌل السٌارة ح)اسم ونوع المودٌل     - 

 راد للتاكد من قٌمة المركبة الحواله البنكٌه التً تم اشراء بموجبها من بلد االستٌ  -4      
ثانٌا  : ٌقدم المستورد الملؾ مع التصرٌح  الى شعبة االدخال فً المكتب  الجمركً االقلٌمً 

 التابع له المستورد لتسجٌل البٌان 
ثالثا  : ٌقوم موظؾ المكتب باستالم الملؾ و تسجٌل البٌان الفلسطٌنً على نظام تواصل وٌعطٌه 

  دون طباعته ح) البٌان  رقما متسلسال
 رابعا : ٌتم تحوٌل البٌان مع المرفقات الى مسئول المكتب من اجل:

فحص كافة الوثائق وفق المستندات المقدمة للتاكد من مطابقتها والتاكد كذلك من صحة  -

 االدخال
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التأكد من فحص التفاصٌل الواردة فً شهادة االقرار بالمواصفات المقدمه من الشركه  -

 المستورده .

 التأكد بأنه تصنٌؾ المركبة وفق بند التعرٌفة الصحٌح على البٌان الجمركً . -

 خامسا: على المستورد ان ٌقوم بترتٌب المعاٌنة السٌارة إذا تم طلب ذلك.
سادسا : ٌتم اصدار بٌان جمركً فلسطٌنً اصولً والمصادقة علٌه من المكتب الجمركً 

 مع المستندات بمكتب الجماركوتسلٌمه للمستورد واالحتفاظ  بنسخة البٌان 
 اٌّغزٕذح اٌٝ لبْٔٛ اٌجّبسن 1311ثّٛجت رؼ١ٍّبد ِذ٠ش ػبَ اٌجّبسن ٚاٌّىٛط  

 

 اعز١شاد اٌغ١بساد اٌّغزؼٍّخ ٚاٌمطغاجشاءاد 
السابقة الذكر  وفق إجراءات البٌان العادٌةٌتم االستٌراد السٌارات والقطع المستعملة : اوال :

 االضافٌه التالٌة : قاوثنسخ عن الالى ضرورة ابراز باإلضافة 
  اذن استٌراد الصادرة عن وزارة المواصالت ح) مصادق علٌها  من وزارتً المواصالت

 .ح) و ٌتم مقارنتها مع اقرار المواصفات  C6االسرائٌلٌه و الفلسطٌنٌه نموذج 
القٌم   ثانٌا : ٌتم من قبل المكتب الجمركً فحص القٌمة المصرح عنها للمركبة ومقارنتها مع

 المقبوله لدي الجمارك حسب القوائم المعتمده الؼراض استٌفاء الرسم الجمركً بعد التعدٌل 
 ثالثا : احتساب القٌمه واضافة اي فروقات

 االضافات التً تؤثر بالزٌادة للقٌمة مثل   -

 % من القٌمة المقبولة 2فرش الجلد باضافة  -1

 % من القٌمة المقبولة 2فتحة السقؾ  باضافة  -2

 الخصمٌات التً تؤثر فقط على ضرٌبة الشراء :  -

1- AB3   شٌكل  666تنزل او تعفً من 

 شٌكل  866تنزل اٌضا من AB 4اكثر من -2

3- ESP  شٌكل  2466ثبات االلكترونً  تنزل مبلػ 

 شٌكل  3266الحد االقصى للخصم  -4

 ٌٍّغزٛسدساثؼب : ػٕذ اوزّبي اٌخطٛح اٌغبثمخ ٠زُ اطذاس اشؼبس اٌذفغ إٌمذٞ ٚرغ١ٍّخ 

خبِغب : ثؼذ اثشاص رظذ٠ك اشؼبس اٌذفغ ِٓ اٌجٕه ٠زُ اطذاس شٙبدح ػذَ اٌّّبٔؼٗ ثبٌّشوجخ ٌذائشح 

 اٌزشخ١ض الرّبَ اعشاءاد اٌزشخ١ض 

سادسا : ٌتم اصدار بٌان جمركً فلسطٌنً اصولً والمصادقة علٌه من المكتب الجمركً 
 ندات بمكتب الجماركوتسلٌمه للمستورد واالحتفاظ  بنسخة البٌان مع المست

 اٌّغزٕذح اٌٝ لبْٔٛ اٌجّبسن 1311ثّٛجت رؼ١ٍّبد ِذ٠ش ػبَ اٌجّبسن ٚاٌّىٛط  

 

 اجراءات عملٌات استٌراد أصناف المحركات 
 استٌراد مباشر او غٌر مباشر   . -1
 مستورد ووارد من اسرائٌل . -2
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 موجود على سٌاره محلٌه  -3
اوال: تتطلب اجراءات التخلٌص على المحرك المستورد فً حالة كان المحرك مستورد مباشر 

 او غٌر مباشر   : 
 ابراز بٌان جمركً ٌبٌن مصدر المحرك  -
 فً حال كان المستورد تاجر  محلً ٌتم تخمٌن المحرك و استٌفاء فرق الرسوم   -

 بارقام المحركات المستوردة.ابراز كتاب من الشؤون الفنٌة بوزارة النقل والمواصالت  -

اذا تم شراء المحرك من التاجر االسرائٌلً ولم ٌتم ابراز البٌان االسرائٌلً  ٌجب ابراز  -

 الوثائق التالٌة ما ٌلً :  

 ابراز سند بٌع محرك من الجانب االخر  -

 فاتورة مقاصه  -

اردا من ثانٌا: تتطلب اجراءات التخلٌص على المحرك المستورد فً حالة كان المحرك و
 :اسرائٌل ابراز الوثائق التالٌة  :

 اوسند بٌع المحرك االسرائٌلً ح) شتار مٌخر اسرائٌلً    او رخصة شطب المركبه  -1

 سند بٌع محرك اسرائٌلً + فاتورة مقاصة اسرائٌلٌة . -2

 سند بٌع محرك من تاجر فلسطٌنً   -3

 تعهد من التاجر الفلسطٌنً بمسؤولٌته القانونٌه على المحرك -4

ة البٌان الفلسطٌنً بمواصفات المحرك الفنٌة بالضافة الى  قٌمة المحرك ووزنه  من تعبئ  -5

القٌم المعتمدة والواردة بالتعمٌم الصادر بهذا الشان من قبل مدٌر عام الجمارك بتارٌخ 

7/3/2611  

  987312666ٌتم ادخال بٌانات المحرك واعتماد رمز البند للمحركات حسب نظام تواصل  ح)

   6661الجمركً ح) و المخلص

 بعد ادخال البٌان  -

 ٌتم طباعة اشعار دفع لٌقوم المكلؾ بالدفع وتثبٌت الدفعه  -

 طباعة عدم ممانعه للترخٌص الستكمال باقً االجراءات -

ثالثا :تتطلب اجراءات التخلٌص على المحرك المستورد محرك موجود على سٌاره محلٌه 
 : ) مصدر محلً ( ٌتطلب ابراز الوثائق التالٌة التً تثبت انه

 اورخصة السٌاره    -

 سند بٌع مختوم من وزارة النقل و المواصالت الفلسطٌنٌة .  -

 ٌتم  طباعة عدم ممانعه للترخٌص مباشرة الستكمال باقً االجراءات   -

 اٌّغزٕذح اٌٝ لبْٔٛ اٌجّبسن 1311ثّٛجت رؼ١ٍّبد ِذ٠ش ػبَ اٌجّبسن ٚاٌّىٛط  

 

 اعز١شاد اٌّؼذاد اٌثم١ٍٗ ِغزؼًّ
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تتطبق نفس االجراءات استٌراد السٌارات المستعمل باالضافة الى شهادة وموافقة دائرة المعدات 
 الهندسٌة فً وزارة النقل والمواصالت

 
 اجراءات  استٌراد السٌارة للعرض وتعلٌق دفع الرسوم والضرائب لغاٌات العرض واالعادة 

 ٌتم اتباع االجراءات التالٌة :
تصددرٌح مددن المسددتورد او مددن ٌفوضدده اصددوال ونسددخ عددن الوثددائق التالٌددة اوال : تقدددٌم  طلددب ال 

 بشكل ملؾ :
 ارقام الشاصً واسم البوندد المخزنة فً اسرائٌل    -

 فواتٌر البضاعة المستورد  -

 شهادة المنشأ الخاصة بالبضائع  -

 قائمة التعبئة  -

 بولٌصة الشحن المتعلقة باالستٌراد  -

% من الرسوم الجمركٌة والضرائب مصادق علٌها  من 35ابراز الضمان البنكً بقٌمة   -

 البنك لصالح  دائرة الجمارك.

% من الرسوم الجمركٌة والضرائب   تامٌنا 65ابراز شٌك بنكً لصالح الجمارك بقٌمة    -

 لمركبات العرض 

وابرازالبٌانالجمركً او  ٌتم إعادة شٌك الضمان بعد ابراز ما ٌثبت اعادة تصدٌرالمركبات   -

 التخلٌص علٌها اصوال.

ٌتم تسٌٌل الضمان البنكً وتحصٌل الشٌك اذا لم ٌتم التخلٌص على المركبة او اعادة التصدٌر  -

 خالل سنة من تقدٌم الضمان 

 اٌّغزٕذح اٌٝ لبْٔٛ اٌجّبسن 1311ثّٛجت رؼ١ٍّبد ِذ٠ش ػبَ اٌجّبسن ٚاٌّىٛط  

 

 :ًذاد اٌثم١ٍخ ِٓ إعشائ١اجشاءاد  ٔمً اٌغ١بساد ٚاٌّؼ

 اال١ٌبد ٚاٌغ١بساد اٌّشٌّٛخ ٟ٘ :

 : وتتطلب 8773الى عمومً ( وفق بند التصنٌف  –سٌارات األجرة فقط  )من عمومً -1

 كتاب استٌفاء الرسوم من دائرة النقل عل الطرق من وزارة النقل والمواصالت  -

 ةٌاستمارة المقاصة اإلسرائٌل -

 رخصة  تنزٌل االسرائٌلٌة  -

 الرخصه المؤقته لحٌن اتمام معاملة  الترخٌص اذا لزم االمر -

راكب  11.ذات استٌعاب للركاب أكثر من  8772الحافالت التً تصنف وفق بند التعرفه  -2

 بالسائق  وتتطلب :

 الطرق من وزارة النقل والمواصالت  ىكتاب استٌفاء الرسوم من دائرة النقل عل -

 ةٌاستمارة المقاصة اإلسرائٌل -
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 نزٌل االسرائٌلٌة رخصة ت -

 الرخصه المؤقته لحٌن اتمام معاملة  الترخٌص اذا لزم االمر -

 طٓ 0,4اٌشبدٕبد اٌّغزؼٍّخ اٌزٟ رضْ أوثش ِٓ-0

 كتاب استٌفاء الرسوم من دائرة النقل عل الطرق من وزارة النقل والمواصالت  -

 ةٌاستمارة المقاصة اإلسرائٌل -

 رخصة تنزٌل االسرائٌلٌة  -

 لحٌن اتمام معاملة  الترخٌص اذا لزم االمرالرخصه المؤقته  -

 اٌّؼذاد اٌثم١ٍخ أخشٜ)ثٛاجش،ِذادً، جشافبد، رشاوزٛساد،ػشثبد جش ...اٌخ (-4

 كتاب استٌفاء الرسوم من دائرة النقل عل الطرق من وزارة النقل والمواصالت  -

 ةٌاستمارة المقاصة اإلسرائٌل -

 رخصة تنزٌل االسرائٌلٌة  -

 اٌّغزٕذح اٌٝ لبْٔٛ اٌجّبسن 1311ػبَ اٌجّبسن ٚاٌّىٛط  ثّٛجت رؼ١ٍّبد ِذ٠ش 

 ِالدظبد ػبِخ ػٍٝ اعز١شاد اٌغ١بساد

: نسب الرسوم الجمركٌة  الحالٌة تفرض على القٌمة الجمركٌة سٌؾ للسٌارات وفق أسالٌب اٚال 
 الحساب المذكورة سابقا  :

دول الماركسور او  دول االفتا اوالوالٌات المتحدة  أوللسٌارات من منشأ اإلتحاد األوروبً  -

 % 6تركٌا    اوكندا  او

 .%7–لباقً  السٌارات األخرى  -

ثانٌا : نسب ضرٌبة الشراء الحالٌة تفرض على القٌمة الجمركٌة للسٌارات وفق أسالٌب الحساب 
 السابقة الذكر :

 %56للسٌارات التً تعمل على الوقود فقط    -

 %30  للسٌارات التً تعمل على نظام الهجٌن  -

 %10للسٌارات التً تعمل على الكهرباء فقط    -

ٌتم احتساب ضرٌبة القٌمة المضافة  وفق المعادلة التالٌة =  القٌمة المضافة * ح) القٌمه +  صبٌضب :
 الرسوم + ضرٌبة الشراء  .

دفع كامل  من ٌمنع بٌع المركبات المستوردة قبل انهاء إجراءات التخلٌص علٌها  رابعا  : 
 الجمركٌة والضرائب المستحقة عنهاالرسوم 

المعابر على تصارٌح التخلٌص بشكل عام فً خامسا  : ولؽاٌات االستٌراد المؤقت ٌتم المصادقة 
 الداخلٌة مع إسرائٌل

 اٌّغزٕذح اٌٝ لبْٔٛ اٌجّبسن 1311ثّٛجت رؼ١ٍّبد ِذ٠ش ػبَ اٌجّبسن ٚاٌّىٛط  

 

 اجراءات اعفاءات (5)
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 اجراءات اعفاءات تشجٌع االستثمار )سٌارات (: 
على المستورد من اجل الحصول على اإلعفاء من الرسوم الجمركٌة وفق قانون تشجٌع 

 االستثمار للسٌارات باالضافة لالجراءات السابقة ابرازالمستندات االضافٌة التالٌة  :
 براءة ذمه من الضرائب للمستفٌد من االعفاء -
 للمركبهفاتورة بٌع  -
 تعهد عدلً اصلً فً حالة السٌارات المستعمل وصوره للوكاالت  -
 البٌان الجمركً وكافة مرفقاته حسب اجراءات استٌراد السٌارات المعتادة -

 :جشاءرٕف١ز اال

 اصدار بٌان فلسطٌنً صفر ٌتضمن ضرٌبة القٌمه المضافه  -
اصدار وصل دفع للسٌارات المستعمل ٌتضمن ح) القٌمه + ضرٌبة الشراء   ٌتم ترصٌد  -

 المبلػ فً برنامج تواصل لصالح  المستورد الحتسابها فً سٌاره اخرى 
لسٌارات الوكاالت ٌتم االسترداد  من الخزٌنه عن طرٌق طلب اعاده وفق اجراءات طلب  -

 االعاده .
 اصدار كتاب عدم ممانعه للترخٌص -

 1661( ٌغٕخ 1بْٔٛ رشج١غ االعزثّبس سلُ )ل

 

 اجشاءاد إػفبءاد اٌذثٍِٛبع١١ٓ ٌٍّٚبٔذ١ٓ     

لؽاٌات منح االعفاءات للدبلوماسٌٌن ٌتم تقدٌم طلب خطً لالدارة العامة للجمارك والمكوس من 
 الجهة المتلقٌة للمنحة  وٌرفق مع الطلب :

وقٌمة المنحة والؽاٌة من هذه المنحة    خطاب الجهة المانحة الذي  ٌوضح اسم المستفٌد   -
 ومواصفات البضائع المعنٌة بالعفاء  من حٌث النوع ,الوزن , المنشأ

فً حال كان الجهة المستفٌدة من المنحة من ؼٌر مؤسسات السلطة  ٌجب ابراز كتاب من    -
 المؤ سسات الحكومٌة المشرفة علٌها وحسب االختصاص 

 ة من الوزارات ذات العالقةابراز التراخٌص المطلوب   -
المستندات والوثائق المطلوبة للمنحة  وفً حال استكمالها ٌتم رفعها للمدٌر العام ٠زُ فؾض   -

 للموافقة على ادخال البضائع معفاة 
استعداد مستقبل المنحة  او المانح الٌة متطلبات ٌحتاجها ملؾ االعفاء الستكمال اجراءات   -

 اء والمنح االعفاء من دائرة االعف
 رٕف١ز اٌج١بْ اٌجّشوٟ

 ٌتم اعداد بٌان جمركً اولً بالبضائع المعفاة   -
 اعالم مسقبل المنحة بالموافة من اجل متابعة اجراءات التخلٌص على البضائع المعفاة  -

بعد التخلٌص على البضائع  ٌجب ابالغ الجهات المسؤولة  لمعاٌنة المنحة ومطابقتها مع  -
 الوثائق وبٌان االستٌراد االصلً 

الالزمة لٌصبح بٌان المنح والمساعدات  ٚاعشاء اٌزؼذ٠الد   اؼالق البٌان الجمركً االولً  -
 ٚاعزىّبي ثبلٟ االعشاءاد اٌّؼزبدح   نهائً
 لبْٔٛ اٌجّبسن ( 11ِٓ+13+26اٌّبدح)
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 االعفاء للمغتربٌن خارج الوطنجراءات ا

من  ٌسمح لهم االستفادة من االستٌراد الشخصً المعفً الفئات المستدفة من االعفاء والذٌن 
 الرسوم :

وعائد للبالد   سنوات 7مواطن حاصل على هوٌة  وبقً خارج البالد لمدة تزٌد عن اوال:  
 :اوبشكل نهائًلالقامة 

وحصل على لقب ةخارج البالد اكادٌمسنوات دراسٌة  3قضى طالب اكادٌمً  ثانٌا :
 وطنٌة  هوٌة هكادٌمًح)درجة علمٌة معترؾ به من وزارة التربٌة والتعلٌم العالً  ولدٌ

 :للمتقدم شروط االعفاء 

 عام  11عمر المتقدم عن  ال ٌقل ان  -1
 ان ٌكون لدٌه هوٌة ح)مواطن   -2

 للعائلة المشتركة اعفاء واحد فقط  -3

 ابراز جواز السفر معزز بالختام الثبوتٌة التً تعزز االعفاء  -4

ان الٌكون الشخص اقام فً البالد اثناء الزٌارات للبالد مدة تزٌد عن اربعة شهور  اال اذا  -5

كان تاخره السباب خاصة منها  المرض  اوالوالدة  او الجراء دراسة  او بحث علمً 

 او لظروؾ خارجة عن ارادة الزائر   اوطبً

 االعفاء تنفٌذ
 3االستٌراد خالل مدة اقصاها ٌتم مراسلة الجانب االسرائلً باالعفاء الشخصً وٌسمح ب  

 شحنات عن شحنتٌنالشهور من تارٌخ العودة  وعلى ان التزٌد عدد 

 

 اجراءات اعفاءات المعاقٌن 
االعفاء الشخصً للمركبه الى مكتب الشؤون ٌقدم الطلب من ذوي االعاقه للحصول على  -

 االجتماعٌه فً منطقته .
 ٌقوم مكتب الشؤون االجتماعٌه بتحوٌل مقدم الطلب الى اللجنه الطبٌه العداد تقرٌر بالحاله . -
تعد اللجنه الطبٌه بعد فحص مقدم الطلب التقرٌر الالزم وتزوده للمعاق او ارساله عبر البرٌد  -

 عٌه .لمكتب الشؤون االجتما
تحول مكتب الشؤون االجتماعٌه فً منطقته مقدم الطلب الى الجمارك بموجب كتاب رسمً  -

 مع التقارٌر الطبٌه ومرفق معها الوثائق الثبوتٌه الشخصٌه .
ترد هذه الكتب مع المرفقات الى موظؾ االعفاءات بالدائره حٌث سٌقوم هذا الموظؾ بتجمٌع  -

ً السجالت الخاصه باالعفاءات واعدادها لعرضها الطلبات ضمن حالة ورودها وتسجٌلها ف
 على لجنة االعفاءات بالجمارك الكونه من :

 مدٌر االعفاءات الجمارك           رئٌسا للجنه  -
 من المواصالت                        مقررا -
 مندوب عن وزارة الصحه           عضوا -
 مندوب عن الشؤون االجتماعٌه      عضوا  -
 اتحاد المعاقٌن             عضوامندوب عن  -
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 موظؾ من االعفاءات                  سكرتٌرالجنه  -
ٌتم عقد اجتماع هذه اللجنه بشكل دوري وتعرض الطلبات من قبل سكرتٌر اللجنه التً سوؾ  -

 تدرس كل طلب على حده وتحدد االجابات :
 الموافقه  -
 تحوٌل الى لجنه علٌا  -
 مقابله ومشاهده مقدم الطلب  -
 لرفض   ا -
تعاد الملفات مع المرفقات مع قرار اللجنه الى مدٌر االعفاءات مع سكرتٌر اللجنه لٌتم اعداد  -

 كتاب بالقرار 
 ٌتم اؼالق قٌود الطلب على السجالت الالزمه  -

 االعتراض على القرار :
ٌتم تقدٌم طلب باالعتراض على القرار ح) فً حال الرفض   اللجنه بناءا على تقرٌر طبً الى  -

 وزارة الصحه .
ٌتم تزوٌد مقدم الطلب بكتاب من اللجنه مرفق التقرٌر الصحً وتقوم اللجنه الطبٌه باعادة  -

 النظر وتقوم بالفحص مرة اخرى .
 صدور قرار طبً جدٌد -
ٌحول الى لجنة االعفاءات بالجمارك وتسٌر االجراءات كما جرى الحدٌث عنها سابقا  -

 كالمعتاد .
 : تنفٌذ القرار باالٌجاب

 ارفاق الوثائق المطلوبه فً اجراءات استٌراد السٌارات باالضافه الى : 
 كتاب الموافقه على االعفاء  -
 تعهد عدلً اصلً -
 اتفاقٌة بٌع  -
 صورة هوٌه ح) شهادة مٌالد فً حالة االنابه    -
 رخصة قٌاده -
 كتاب من وزارة المواصالت فً حالة احتاجت السٌاره الى اضافات مثلح) الدعسات باالٌدي   -

 : االجراء فً جمارك السٌارات
 اصدار بٌان جمركً فلسطٌنً بنسبة الصفر -
 اصدار كتاب عدم ممانعه مع قٌد جمركً على نقل الملكٌه على الرخصه  -
فً السٌارات الوكاالت : ٌتم طلب استرجاع الرسوم من الجمارك وتسترد من الخزٌنه حسب  -

 اجراءات طلب االعاده 
ل له المبالػ فً حساب المستورد وتخصم لحسابه فً سٌارات فً السٌارات المستعمله : تسج -

 اخرى ؼٌر مكتملة االجراءت للترخٌص .
 مالحظات :

 ٌمنع بٌع السٌاره او السماح باستخدامها اال باذن الجمارك  -
تقدٌم تقرٌر من هندسة المواصالت فً وزارة المواصالت بان السٌاره هً معده لمعاق ح)  -

 ذوي احتٌاجات خاصه   
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ان تخضع هذه المركبات للتدقٌق الالحق فً المستقبل وتحوٌلها الى عنصر من عناصر  ٌجب
 خطة المخاطر الوطنٌه

 ( ٌغٕخ1الئذزٗ اٌزٕف١ز٠خ سلُ ) 1666(  ٌغٕخ4لبْٔٛ دمٛق اٌّؼبل١ٓ سلُ )

 

 اجراءات استٌراد التبغ (6)

 اإلجشاءاد  اٌخبطخ ثبٌذخبْ ) اٌغجبئش ( ٚاٌزّجبن ٚاٌّؼغً  اٌّغزٛسد

 اٚال: رزٍخض االعشاءاد اٌّزؼٍمخ ثبعز١شاد اٌششوبد ٌٍغغبئش ٚاٌّؼغً ثّب ٠ٍٟ : 

  ٟٕاٌزأوذ ِٓ أْ اٌغغبئش ٚاٌّؼغً ٠زُ اعز١شادح  ٌٍغٛق اٌفٍغط١ 

  اٌزجغ ثّٛعت اعشاءاد االعز١شاد اٌؼبد٠خ اٌّفظٍخ عبثمب   ٠زُ اعشاءاد االعز١شاد 

 ٌٟؾظخ االعز١شاد ، ٚاخز اٌّٛافمخ اٌالصِخ  ػشٚسح اخز ػ١ٕخ ِٓ اٌّٛاد اٌّغزٛسدح ٚفؾظٙب ف

 ػ١ٍٙب ِٓ ٚصاسح اٌظؾخ

  ئطذاس شٙبدح ِشزغً ِغغً ثبٌزٕغ١ك ِغ اٌغبٔت اإلعشائ١ٍٟ، ِغ اٌؼٍُ أٗ ٠زُ اعشاء فؾض

 عٕٛٞ ٌٍّشزغً رزؼّٓ اػّبٌخ ٚرٌه ثٙذف اٌغّبػ ٌٍششوخ ثبعز١شاد اٌزجغ 

 د اٌّغزٛسدح ٠زُ اٌىزبثخ  ٌٍغبٔت االعشائ١ٍٟ ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌى١ّب 

  َٛ٠زُ رض٠ٚذ اٌغّبسن  ثبعؼبس اٌغٍّخ ٌٍغغبئش ِٓ لجً اٌّغزٛسد ٚرٌه الؽزغبة اٌشع

 .اٌغّشو١خ ٚاٌؼشائت فٟ ؽ١ٕٗ، ثٕبء ػٍٝ ٔغت اٌشعَٛ ٚاٌؼشائت إٌبفزٖ فٟ ؽ١ٕٗ 

   1699ٚرؼذ٠الرٗ  1611ٌغٕخ 01عٕذا ٌمبْٔٛ اٌزجغ سلُ 

 

 االٔزبج اٌّذٍٟ   -اٌغجبئش اٌّذ١ٍخ -اإلجشاءاد  اٌخبطخ ثبٌزجغ

 ٌتم فتح مشتؽل مرخص للشركة لدى دائرة الضرٌبة التابعة لها الشركة -

  ٌتم اخذ عٌنات من الدخان المراد انتاجة وفحصة واخذ الموافقة علٌه من وزارة الصحة 

 الرسوم والضرائب  االلتزام بتزوٌد دائرة التبػ باسعار السجائر وذلك لتحدٌد 

   ٌتم االستٌفاء مباشرة بموجب شٌك ٌقدم مقدما بشكل شهري 

  ًمنح الشركة طلبٌة البندرول الخاص بكل نوع سجائر حسب سعرة حسب االنتاج المحل– 

 ، بحٌث تكون باللوان مختلفة -شهري

  ٌقوم مكتب الضرٌبة التابع لمنطقة الشركة بفحص الشركة ضرٌبٌا،مع المتابعة من خالل

 عملٌات الجرد واإلتالؾ التً تقوم بها الشركةلؽاٌات التدقٌق المستمر 

 ِالدظخ 

 ٌغب٠بد اٌم١ّخ اٌّؼبفخ  اٌّشزغً اٌّشخض

د ثششؽ ػّبْ اٌذفغ ٌغب٠بد اٌغّبسن ٚاٌّىٛط ٠ٚزُ االػفبء ٌٗ ػٕذ االعز١شا اٌّشزغً اٌّغجً

   1699ٚرؼذ٠الرٗ  1611ٌغٕخ 01لبْٔٛ اٌزجغ سلُ ٚاالعزفبء ػٕذ االٔزبط 

 

 اإلجراءات  الخاصة بتعلٌق الرسم على الكحول (7)
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تقوم دائرة التبػ والمكوس بإصدار شهادة بتعلٌق الرسوم للشركة المنتجة محلٌا للكحول،  -

 بالتنسٌق مع الجانب اإلسرائٌلً.

  ِزبثؼخ اٌششوبد اٌزٟ رمَٛ ثبإلٔزبط اٌّؾٍٟ، ٚرٌه ثشىً شٙشٞ، ٚاعز١فبء اٌشعَٛ، ٚاٌؼشائت

 ؾمخ ػٍٝ إٌّزظ ثشىً شٙشٞ ٚرٌه ؽغت اٌشعَٛ ٚاٌؼشائت فٟ ؽ١ٕٗ.اٌجٕذسٚي (اٌّغز (

   ٠زُ ِزبثؼخ اٌششوبد اٌّغزٛسدح ِٓ اٌغبٔت االعشائ١ٍٟ ِٓ خالي اٌّؼٍِٛبد اٌٛاسدح ثبٌؾٛاٌخ 

 ِالدظخ 

 زُ اطذاس رظش٠ؼ اٚ شٙبداد ٌششوبد االد٠ٚخ ٚاٌزٟ رغزخذَ اٌىؾٛي فٟ ِٕزغبرٙب.٠

 1610لبْٔٛ اٌّغىشاد ٌغٕخ

 

 
 

 اجراءات استرداد الرسوم الجمركٌةالمستوفاة زٌادة عن االستحقاق القانونً (8)

رمذ٠ُ  ؽٍت خطٟ العزشداد اٌشعَٛ اٌغّشو١خ اٌضائذح ِفغشا عجت االعزشداد ٚاٌّجٍغ اٌّغزؾك 

 ٚاثشاصِب ٠ٍٟ :

  ثزمذ٠ُ ؽٍت خطٟ ٌإلداسح اٌؼبِخ فٟ دائشح اإلعشاءاد ٠ٚطٍت ف١ٗ ئػبدح اٌشعَٛ اٌّذفٛػخ

 ص٠بدح ػٓ االعزؾمبق اٌمبٟٔٛٔ ٌٍج١بْ اٌغّشوٟ ِٚجٍغٙباٌّغزٕذح اٌٝ رطج١ك االرفبل١بد اٌزغبس٠خ .

  اثشاص ث١بٔبد االعز١شاد  اٌظبدسح ِٓ اٌّؼبثش 

 ٌفٍغط١ٕ١خ وبفخ اٌج١بٔبد اٌغّشو١خ ا 

  فٛار١ش اٌششاء 

  لٛائُ اٌزؼجئخ 

  شٙبدح إٌّشأ األط١ٍخ ؽجمب ٌالرفبل١خ اٌزٟ ٠غزٕذ ئ١ٌٙب ِمذَ اٌطٍت ٚا٠خ ِغزٕذاد ِشرجطخ

 ثبٌطٍت 

 شٙبدح رغغ١ً اٌّغزٛسد 

 شٙبدح ثٕى١خ ثشلُ ؽغبة اٌّغزٛسد ِٓ اٌجٕه 

 ثشاءح رِخ ِٓ ػش٠جخ اٌذخً ٚاٌّؼبفخ 

 ِالؽظخ:
 اٌّظذس ؽغبة ثٕىٟ فٟ ثٕه فٍغط١ٕٟ.\ّغزٛسد٠غت أْ ٠ىْٛ ٚثبعُ اٌ  -
 اٌفزشح اٌمظٜٛ ٌزمذ٠ُ شٙبدح االعشاءاد عزخ شٙٛس   -

 رٕف١ز االجشاءاد ٌذٜ ِٛظف سد اٌشعَٛ: 

 . ٠مَٛ اٌّٛظف اعزالَ ع١ّغ اٌّغزٕذاد ٚاٌٛصبئك اٌّطٍٛثخ 

 .٠زأوذ اٌّٛظف ِٓ أْ وبفخ اٌّؼٍِٛبد ٚاٌٛصبئك اٌّطٍٛثخ وبٍِخ 

 ٌّمذِخ  ٚرذل١مٙب ِغ ٔظبَ  رٛطً  ِطبثمخ اٌّؼٍِٛبد ا 

 .ً٠زُ ػ١ٍّبد اٌّمبسٔخ ث١ٓ اٌطٍت ٚاٌج١بْ األطٍٟ فٟ رٛاط 

  رذل١ك شٙبداد إٌّشأ اٌّجشصح ٌٍزبوذ ِٓ ِطبثمزٙب ٌششٚؽ االرفبل١خ 

   ئرا وبْ ٕ٘بن ٔمض ثبٌطٍت ٠جٍغ طبؽت اٌؼاللخ العزىّبٌخ 
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 :ئرا وبْ اٌطٍت طؾ١ؼ 

o  اٌّغزٕذاد اٌّؼ١ٕخ ِشفمخ.فؾض اٌٍّف ٌٍزأوذ ثأْ ع١ّغ 

o .٠ؾؼش ٍِخض ػٓ اٌٍّف ٌّذ٠ش لغُ اٌزذل١ك 

o ٠زُ اٌزٕغ١ت ثبٌّٛافمخ ػٍٝ اإلسعبع فٟ عغً ؽٍجبد اٌشد٠بد 

o ٠زُ ئسعبي اٌٍّف ٌٍّذ٠ش اٌؼبَ.الرخبر اٌمشاس 

 ِٓ لبْٔٛ اٌجّبسن ٚاٌّىٛط  91اٌّبدح 

 

 الجراءات الجمركٌه على معبر الكرامها (9)

 ٓ لجً اٌغٛاصاد ػٍٝ اٌّؼجش رزخز  االعشاءاد اٌزب١ٌخ :ثؼذ اٌزغغ١ً ٚالٔزٙبء ِ

٠زُ اخز١بسػ١ٕبد ِٓ اٌّٛاؽ١ٕٓ اٌمبد١ِٓ اٌٝ عبؽخ اٌغّبسن ٚ ٠زُ فؾض اِزؼخ اٌّغبفش ٌٍزأوذ  -1

 ِٓ عالِخ االٌزضاَ .

 ثؼذ غ١بة ا١ٌَٛ اٌضبٌش ٚ ٌّذح اعجٛػ١ٓ خبسط اٌٛؽٓ  ٠ّٕؼ اٌّغبفش االػفبء اٌغّشوٟ اٌزبٌٟ : -2

 غشاَ ِؼغً . 600اٚ ع١غبسٖ  200 -

 ِٓ اٌّششٚة اٌّغبػذ  CC 750ٌزش ٚاؽذ ِٓ اٌّششٚثبد اٌشٚؽ١ٗ +  -

 ػطٛس ٌالعزخذاَ اٌشخظٟ . -

 $ ِٓ اٌٙذا٠ب اٌّخزٍفٗ ثششؽ اْ ال رؾًّ اٌظفٗ اٌزغبس٠ٗ .100ِب ٠ؼبدي  -

 وغُ ِٓ اٌّٛاد اٌغزائ١ٗ اٌّخزٍفٗ . 3 -

 $ 200ارا وبْ اٌغ١بة ٌٍّغبفش اوضش ِٓ  اعجٛػ١ٓ رىْٛ ل١ّخ اٌٙذا٠ب اٌّخزٍفٗ ِب ٠ؼبدي  -3

$ ثششؽ اْ ال رؾًّ اٌظفٗ  ٠300ّٕؼ اٌضائش اٚ ِٓ رؾًّ رظش٠ؼ ص٠بسٖ اػفبء ٌٙذا٠ب ثم١ّخ   -4

 اٌزغبس٠ٗ .

ِب ٠ض٠ذ ػٍٝ رٌه ٠خؼغ ٌٍشعَٛ اٌغّشو١ٗ ٚ اٌؼشائت ؽغت االطٕف ٚاٌم١ّٗ ٚثٕذ اٌزؼشفٗ  -5

 ٌزٞ ٠خض اٌظٕف .ػّٓ االعشاؤاد اٌزب١ٌخ :ا

 ٠زُ رظ١ٕف اٌجؼبػٗ . -

 ٠زُ رؾذ٠ذ اٌم١ّٗ . -

 ٠زُ رؾذ٠ذ ثٕذ اٌزؼشفٗ . -

 ٌتم ترسٌم االصناؾ ببٌان جمركً امتعة المسافرٌن  واستٌفاء الرسوم المقررة  -6

فً حال المسافر الدفع للرسوم  ٌتم حجز البضاعه بموجب شهادة تاجر وتخزن بمخازن   -7

 ك باالستراحه لمدة شهر من تارٌخه الجمار

فً حال عدم السداد وانتهاء المده المسموح فٌها ٌتم التصرؾ بالبضاعه حسب قرار مدٌر عام  -8

 الجمارك اما بالبٌع بالمزاد او االتالؾ .

 ِالؽظخ 

 هناك اصناؾ مشروطة الدخول بموافقات الوزارت المعنٌه  -

 اتالؾ هذه االصناؾفً عدم الحصول على الموافقات المطلوبه ٌتم  -

 عٕذا الرفبل١خ ثبس٠ظ االلزظبد٠خ
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  1اجراءات اصدار شهادة الٌورو . (17)

 فٟ ػ١ٍّخ اٌزظذ٠ش

 ِشفمب اٌٛصبئك اٌزب١ٌٗ : ٠EUR1زمذَ اٌّظذس اٌٝ اٌّىزت اٌغّشوٟ ثطٍت اعزالَ شٙبدح  -1

 .  ( PACKING LIST )لبئّخ اٌزؼجئٗ  -

 . (INVOICE)اٌفٛار١ش  -

 إٌّزغبد اٌضساػ١ٗ .شٙبدٖ طؾ١ٗ فٟ ؽبي رظذ٠ش  -

 ِٓ ٚصاسح اٌضساػٗ .  ) ( PHYTOSANITARYشٙبدح  -

٠مَٛ ِٛظف اٌغّبسن ثّؼب٠ٕخ اٌجؼبػٗ اٌّشاد رظذ٠ش٘ب ػٕذ اٌزغ١ٍف ِغ ِٛظف ِٓ ٚصاسح  -2

 اٌضساػٗ  ٠ٚزُ اٌزبوذ ِٓ ِٕشب اٌجؼبػٗ .

ٙبدٖ ٠زُ رؼجئخ اٌشٙبدٖ ِٓ لجً اٌّظذس ٚخزّٙب ِٓ دا ئشح اٌغّبسن ِغ اخز ٔغخٗ ػٓ اٌش -3

 . ٌٍؾفع  PHYTOSANITARY ٚشٙبدح ٚصاسح اٌضساػٗ 

 ثبٌٕغجٗ ٌٍجؼبئغ االخشٜ رزُ اٌّؼب٠ٕٗ ػٕذ اٌؾبعٗ فمؾ . -4

 االرفبل١خ االٚسٚث١خ اٌفٍغط١ٕ١خ + اٌزؼ١ٍّبد اٌزٕف١ز٠خ اٌظبدسح  

 

 : االعز١شاد خفٟ ػ١ٍّ

ٓ ثٍذ إٌّشأ ِ ٠EUR1زمذَ اٌّغزٛسد ) اعّبال ِغزٛسدٞ اٌغ١بساد (  ثطٍت اػزّبد شٙبدح  -1

 االٚسٚثٟ ِغ اٌّشفمبد اٌزب١ٌٗ :

 اٌج١بْ اٌغّشوٟ . -

 ث١ٌٛظخ اٌشؾٓ . -

 اٌفٛار١ش . -

 PALESTINE ٠زُ اٌزبوذ ِٓ  االخزبَ ٚرفبط١ً شٙبدح إٌّشب ٚاٌشلُ اٌزغٍغٍٟ  ٚاْ اٌشٙبدٖ  -2

– WEST BANK  . ؽزٝ ٠زُ لجٌٛٙب 

االرفبل١ٗ ) ارفبق  ٠زُ اٌزٛط١ٗ ػٍٝ اػزّبد٘ب ٌٍؾظٛي ػٍٝ اػفبء سعَٛ ؽغت ٔظٛص -3

 اٌششاوٗ االٚسٚثٟ اٌّزٛعطٟ اٌّزؼٍك ثبٌّجبدالد اٌزغبس٠ٗ ( .

 عشاءاد االعز١شاد ٌذٜ عّبسن اٌغ١بساد .ا ٠ٚزُ اوّبي -4

 ِالدظبد :

 PANاالختام التً ٌتطلب قبولها موجوده لدى الدائره ح) اختام جمٌع دول الٌورو متوسطً    -

EURMED  . 

 متسلسله .شهادات الٌورو تحمل ارقام    -

 الدائره . منالٌتم قبولها   ISRAELفً حال قدم المستورد شهادة منشا مختومه ب  -

وباقً شهادات المنشا  EUR1الجمارك هً الجهه المخوله الصدار شهادات المنشا االوروبٌه  -

 الى امرٌكا و الدول العربٌه تصدر من الؽرؾ التجارٌه ووزارة االقتصاد .
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ض طلب االعاده لمستوردي سلع من الدول العربٌه العفاءهم من تطلب شهادة المنشا الؼرا -

الرسوم الجمركٌه حسب االتفاقٌه وشهادة المنشا تصدرها فً الدول العربٌه الؽرؾ الصناعٌه 

 و التجارٌه .

 االرفبل١خ االٚسٚث١خ اٌفٍغط١ٕ١خ + اٌزؼ١ٍّبد اٌزٕف١ز٠خ اٌظبدسح  

 

 

 للبٌانات الجمركٌة لمكاتب الشركات DTI)(اجراءات االدخال المباشر (11)

 أٚال : خطٛاد رشش١خ اٌششوخ ٌٍخذِخ :

 ثبؽذٜ اٌطشق اٌزب١ٌخ :٠زُ رشش١ؼ اٌششوبد ٌٍؾظٛي ػٍٝ خذِخ االدخبي اٌّجبشش 

 مباشرة  للحصول على الخدمة دائرةالجماركطلب الشركات او المستوردٌن مباشرة من  -1

اكز التدقٌق الالحق ودائرة االلتزام الجمركً ألي تشاركٌة األراء بٌن المكاتب الجمركٌة  ومر -2

 من الشركات الخاضعة لمكاتبها للحصول على الخدمة

طبق علٌها المعاٌٌر المعتمدة الدارة تنترشٌح ادارة المخاطر الي من الشركات المستوردة  -3

 المخاطر للحصول على الخدمة

 اٌششوبد :ثب١ٔب : اٌخطٛاد اال١ٌٚخ ٌذساعخ اٌطٍجبد اٚاٌزشش١ذبد ػٓ 

ػٕذ ِب ٠زُ ؽٍت اٚ رشش١ؼ اؽذ اٌششوبد اٚ اٌّغزٛسد٠ٓ ٌخذِخ االدخبي اٌّجبشش رمَٛ اداسح 

 اٌّخبؽش ثذساعخ اٌزشش١ؾبد ٚاٌطٍجبد ثبٌّؼب١٠ش ٚاالعظ اٌزبٌٟ :

 حجم ونشاط الشركة : -1

ٌتم استخراج التقارٌر الالزمة من االنظمة الجمركٌة المستخدمة لدى االدارة العامة       

للجمارك الفلسطٌنٌة  عن الشركات أو المستوردٌن  والتً تصنؾ من خاللها الشركات 

 بحٌث:

بٌان سنوٌا ح)ٌستثنى الشركات  166ال ٌقل عدد البٌانات الجمركٌة المنظمة لحسابها عن   -

 أوركات التصدٌر من الشروط المذكورة اعاله   الصناعٌة وش

 اوان قٌمة مستورداتها السنوٌة ال تقل عن ملٌون ونصؾ دوالر  -

ان مجموع الرسوم والضرائب المحصلة من الشركة ال تقل عن ملٌون ونصؾ ملٌون شٌكل  -

 سنوٌا

 القٌم الجمركٌة : -2

ا للجمارك بحٌث تكون هذه تقوم ادارة المخاطر بمراجعة قٌم المستوردات المصرح عنه      

بالمقارنة مع  اوالقٌم مقبولة للجمارك بالمقارنة مع المستوردٌن االخرٌن من نفس القطاع 

 القٌم االسترشادٌة المتوفرة ضمن االنظمة الجمركٌة

 التارٌخ القانونً للشركة : -3
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جمركٌة  لم تقوم ادارة الخاطر بالتاكد ان الشركة المرشحة للخدمة من خالل القٌود ال       

تخضع ألي قضاٌا جمركٌة او مخالفات قضائٌة او قضاٌا منظورة للشركة لدى دائرة االلتزام 

 بهدؾ التحاٌل او التهرب  من اداء الرسوم

 ثبٌثب : ص٠بسح ِمش اٌششوخ اٚ اٌّغزٛسد :

ثؼذ اعز١بص اٌششوخ اٌّغزٛسدح  ٌخطٛاد اٌزشش١ؼ ٚاعشاءاد دساعخ ٍِفبد اٌششوخ اال١ٌٚخ      

٠زُ رؾذ٠ذ ِٛػذ ِٕبعت  ٌٍم١بَ ثبٌض٠بسح ٌّمش اٌششوخ  ٠ٚزُ اٌزٕغ١ك ٌٍض٠بسح ِٓ  لجً اداسح 

 اٌّخبؽش ٠ٚزُ رغ١ّخ اػؼبء اٌٍغٕخ اٌّىٍفخ ثبٌض٠بسح  ثؾ١ش رؼُ فٟ ػؼ٠ٛزٙب وال ِٓ  :

 عضوا  من ادارةالمخاطر 

 عضو من مركزالتدقٌق الالحق التابعة له الشركة / اختٌاري 

  الجمركً التابعة له الشركةعضو من المكتب 

 اي عضو  تقوم االدارة العامة للجمارك والمكوس الفلسطٌنٌة بتسمٌته 

 ٛثبئك اٌالصِخ ٌٍجذء ثبٌض٠بسح:ساثؼب :اٌ

رمَٛ اداسح اٌّخبؽش رؾؼ١ش ٍِف ٍِخض ٠ؼّٓ ع١ّغ اٌٛصبئك اٌخبطخ ثبٌششوخ  ٠شًّ أداء      

 اٌششوخ  اٚ اٌّغزٛسد ِٓ خالي االٔظّخ اٌغّشو١خ اٌّزٛفشح ٟٚ٘ وبالرٟ :

قائمة االلتزام الطوعً  " تحتوي على عدد من االستفسارات التً تخص الشركة المستوردة   -

 م المحسابً ونظام المخازن ...... "مثل النشاط التجاري والنظا

 طلب اإللتحاق بخدمة االدخال المباشر . -

 نموذج  ترشٌح موظؾ من الشركة  لخدمة االدخال المباشر. -

 خبِغب :االجشاءاد  اٌّزجؼخ  اثٕبء اٌض٠بسح ا١ٌّذا١ٔخ ٌٍششوخ  :

 ٠مَٛ اػؼبء اٌفش٠ك اٌّشىً ٌٍض٠بسح ا١ٌّذا١ٔخ  ثبالعشاءاد اٌزب١ٌخ :

رح مفصل عن طبٌعة الخدمة واثارها الحالٌة والمستقبلٌة للشركة والٌة تطوٌر هذه تقدٌم ش -

 العالقة

فً حال اجتٌاز الشركة للمتطلبات الالزمة  لتطبٌق الخدمة وتوفر القناعة باستخدامها وتبادل  -

 االجابات على اٌة استفسارات قد توجه للجنة من قبل ممثلً الشركة .

دانً على االنظمة الرقابٌة والمالٌة والمحاسبٌة  العاملة لدى الشركة  ٌقوم الفرٌق بالتعرؾ المٌ -

للتعرؾ على الٌة االستٌراد وكٌفٌة ابرام العقود  التجارٌة  وطرق الدفع الداخلً والخارجً 

 وكٌفٌة توثٌقها فً االنظمة المالٌة ح)وٌتم  فحص عٌنة عشوائٌة  من خالل بٌانات جمركٌة  

لى نظام المخازن والمستودعات لدى الشركة والٌة  التخزٌن من ٌقوم الفرٌق بالتعرؾ ع -

 خالل الدخاالت واالخراجات للبضائع من المستودعات .

ٌقوم الفرٌق بفحص عٌنة عشوائٌة  من مراسالت الشركة  للتحقق من صحة التوثٌق والٌة  -

 اجراءات االستٌراد من لحظة طلب البضائع حتى لحظة دخولها للمستودعات

 ستفسار عن النظام االداري الداخلً الشركة  .ٌتم اال -



21 

 

ٌؤكد الفرٌق للشركة ان اجتٌازها للمتطلبات بنجاح ستجعل منها مرجعٌة معتمدة  لدى  -

الجمارك الفلسطٌنٌة فً حال دعت الحاجة الى التأكد من قٌم البضائع المستوردة بحاالتها 

ن حٌث النوع او بلد المنشأ او المطابقة او المشابهة المستوردة من قبل الشركات االخرى م

اي صفات اخرى تنطبق علٌها ، كما ٌتم توضٌح  المزاٌا التً ستعود على الشركة مثل توفٌر 

الحماٌة لها من قبل الجمارك الفلسطٌنٌة عبر مكافحة  المنافسة الؽٌر مشروعة الي من 

 لجمارك.المستوردٌن الؽٌر ملتزمٌن  وتعمٌق عالقات الشراكة بٌن هذه الشركات وا

ٌتم التأكٌد  للشركة بانه فً حال حصولها على الخدمة  ستتمكن من ادخال وطباعة بٌاناتها  -

الجمركٌة بنفسها من خالل مكاتبها وٌتم اعتماد تلك البٌانات دون الحاجة الى مراجعة 

الجمارك لختمها وتكون مسؤوولٌة الشركة االحتفاظ بنسخة عن البٌان المستخرج مع كافة 

المتعلقة والمعززة لبٌان  وارشفة البٌانات بطرٌقة منظمة  من اجل اجراءات  الوثائق

 المراجعة الالحقة من قبل لجان الجمارك المكلفة

ٌتم اطالع الشركة على الوثائق و تسلٌمها الوثائق التالٌة  لٌتم تعبئتها وارسالها فٌما بعد   -

 الستكمال االجراءات :للمكتب الجمركً الذي بدوره سٌرسلها الى ادارة المخاطر 

 قائمة االلتزام الطوعً. -

 طلب اإللتحاق بخدمة االدخال المباشر. -

 نموذج  ترشٌح موظؾ من الشركة  لخدمة االدخال المباشر. -

 االستماع الي استفسارات من قبل الشركة وتدوٌنها . -

 عبدعب : اٌخطٛاد اٌّزجؼخ ثؼذ اٌض٠بسح ا١ٌّذا١ٔخ :

محضر الزٌارة  واضافة كل المالحظات التً اخذت اثناء  ٌقوم اعضاء الفرٌق بتجهٌز  -

 الزٌارة باالضافة للتوصٌات

محضر الزٌارة بكافة المتندات عن الشركة ا  لٌتم استخالص تقرٌر نهائً عن  توثٌق ٌتم  -

 وضع الشركة بشكل عام

بة ٌتم رفع تقرٌرمع نسخة من الوثائق لمدٌر عام الجمارك والمكوس  ٌتضمن التوصٌة المناس -

بشان الشركة وبعد مصادقة االدارة  على التنسٌبات  ٌتم اعادة الملؾ الى ادارة المخاطر 

 لتنفٌذ القرار

على منح الشركة خدمة االدخال المباشر ٌتم استكمال الموافقة فً حال كان القرار ب -

 االجراءات التالٌة :

 اصدار كتاب خطً من الجمارك ٌتضمن: -1

 الجمارك طلبها الحصول على خدمة االدخال المباشر . ابالغ الشركة بالموافقة بقبول -

تحدٌد الموعد والفترة الزمنٌة  لتدرٌب موظؾ الشركة  على النظام ، وتهٌئة الصالحٌات  -

 الالزمة  وكل ما ٌلزم لتفعٌل الخدمة بمقر الشركة.
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ئر اصدار اعالن او تعمٌم لمدٌر عام الجمارك بالموافقة  الالزمة التً تبٌن لكافة الدوا -2

والمؤسسات المعنٌة  باعتماد الشركة لخدمة االدخال المباشر وانه تم منحها الصالحٌات  

بطباعة بٌاناتها من مقرها وانه تم اعتمادها  دون الرجوع للجمارك الفلسطٌنٌة للمصادقة 

 علٌها.

وضع الشركة على القائمة الخضراء المبرمجة ضمن نظام  االنتقائٌة المحوسب  والمستثناه  -3

االستهداؾ لكافة المعاٌٌر بهدؾ السماح لبٌاناتهم  الجمركٌة بالمرور عبر المسرب  من

% وذلك بهدؾ اختٌار 4االخضر. باستثناء نسبة االستهداؾ العشوائٌة والتً ال تزٌد عن 

عٌنات عشوائٌة من البٌانات لٌتم اخضاعها للفحص والمطابقة اثناء اجراءات المراجعة 

 الالحقة مستقبال

 لمنح الشركة خدمة االدخال المباشر ٌتم التالً : التأجٌلكانت النتائج النهائٌه فً حال -

ابالغ الشركة بالمطلوبة منها  لتصوٌب وضعها لتتمكن من الحصول على خدمة االدخال  -1

 المباشر .

% 36وضع الشركة على نظام االنتقائٌة المحوسب تحت قائمة المراقبة بنسب ال تزٌد عن  -2

 مسرب االصفر .من مستورداتها لل

 تحدٌد الموعد الزمنً  المتوقع لمراجعة الشركة  بحٌث تكون  قد قامت بتصوٌت اوضاعها -3

 لمنح الشركة خدمة االدخال المباشر ٌتم التالً : بالرفضفً حال كانت النتائج النهائٌه -

مع توضٌح   تم رفضهابالغ الشركة بأن الطلب للحصول على خدمة االدخال المباشر  -1

 االسباب .

ٌتم وضع الشركة على نظام االنتقائٌة المحوسب تحت قائمة المراقبة الكاملة لمستورداتها  -2

 %.166للمسرب االصفر بنسبة 

 األسشفخ ٌٍٛثبئك :

٠زُ أسشفخ ع١ّغ اٌٛصبئك ٚاٌّغزٕذاد اٌّزؼٍمخ ثبٌخطٛاد اٌّزجؼخ فٟ )خذِخ االدخبي اٌّجبشش 

ؽش اٚ اٞ ِٓ اٌذٚائش راد اٌؼاللخ ٌٚزؼض٠ض ثٙذف( ٌزغ١ًٙ اٌشعٛع ا١ٌٙب ِٓ لجً اداسح اٌّخب

 اعجبة اٌمشاس اٌّزخز  ٌٍؾظٛي ػٍٝ اٌخذِخ

 اجشاءاد اٌّشاجؼخ اٌالدمخ

ثٙذف اٌزؾمك ِٓ اْ اٌششوبد اٌزٟ رُ ادساعٙب ػٍٝ لبئّخ االٌزضاَ اٌطٛػٟ  ال رضاي رؾمك 

 زشر١ت االرٟ :ِزطٍجبد االٌزضاَ  ٠زُ اعشاء ص٠بسح ع٠ٕٛخ ٚاؽذح ػٍٝ االلً ٌٍششوخ ٚفمب ٌٍ

ٌتم رفع كشؾ لالدارة باسماء الشركات التً مضت سنة على تارٌخ منحها الخدمة المذكورة  -1

 لتتم االحالة الى من ٌلزم الجراء الفحص واستكمال اجراءات المراجعة الالحقة للشركة

عن السنة الماضٌة وبحٌث ٌتضمن البٌانات   تواصلٌتم استخراج تقرٌر محوسب من نظام  -2

ٌة المستهدفة عشوائٌا لقائمة الشركات المدرجة على قائمة االلتزام الطوعً العتبارها الجمرك

عٌنات واخضاعها للفحص والمطابقة اثناء قٌام اللجنة المكلفة باجراءات المراجعة المٌدانٌة 
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الالحقة للشركة وٌرفق  مع كافة النماذج التً تم تصمٌمها من قبل ادارة المخاطر والمطلوب 

 من قبل لجنة الفحص المٌدانً تعبئتها

 مالحظة :

تقوم لجنة الفحص المٌدانً برفع تقرٌرها الى المدٌر العام  متضمنا التوصٌات المناسبة حول     

الشركة المعنٌة وٌتم تزوٌد المخاطر بنسخة من التقرٌر التخاذ االجراء المناسب وحفظ 

 النسخة فً ملؾ الشركة

 اٌّب١ٌخعٕذا ٌزؼ١ٍّبد ِؼبٌٟ  ٚص٠ش 

 

 اٌجضبػخ إٌّّٛػخ ٚاٌّم١ذح

 ٘زا اٌمغُ ٠ؾزٛٞ ػٍٝ ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌجؼبئغ 

 ٠غطٟ اٌجضبئغ اٌّم١ذح 

اٌجؼبػخ اٌّم١ذح ٠غّؼ ٌٙب ثبٌذخٛي ثؼذ ئ٠فبء اٌششٚؽ اٌزٟ رؼؼٙب اٌغٍطخ اٌّؼ١ٕخ ٚاٌزٟ رخؼغ 

١ً ٌٍغٍطبد راد ٌشالجزٙب ٘زٖ اٌجؼبئغ. ثبٌٕغجخ ٌغبٌج١خ اٌجؼبئغ اٌّم١ذح فاْ اٌغّبسن رؼًّ وٛو

 اٌظالؽ١خ ٚاٌزٟ ٌذ٠ٙب اٌخجشاد اٌزم١ٕخ ثبٌٕغجخ ٌٍجؼبئغ اٌّم١ذح. 

فٟ ؽبالد االعز١شاد اٌزغبسٞ ٠مَٛ ِخٍض اٌغّبسن ثزّض١ً اٌّغزٛسد أِب ثبٌٕغجخ ٌٍّغبفش٠ٓ 

 ٌٚالعز١شاد ثبٌجش٠ذ ٠مَٛ اٌّغزٛسد ثبٌزؼبًِ ِغ اٌغّبسن ٚاٌغٍطبد اٌّؼ١ٕخ رارٙب. 

 ّىٓ أْ: اٌجؼبئغ اٌّم١ذح ٠

  اٌّظذس األٚساق اٌّالئّخ  \٠زُ ؽغض٘ب ؽزٝ ٠مذَ اٌّغزٛسد 

اٌّظذس٠ٓ اٌز٠ٓ \اٌّظذس٠ٓ ألٚي ِشح أٚ اٌّغزٛسد٠ٓ\٘زا األعٍٛة ٠طجك ػٍٝ اٌّغزٛسد٠ٓ

لبِٛا ثبإلخالي ثبٌزضاِبد عبثمخ ٌؾفع اٌجؼبئغ ثّخبصُٔٙ ؽزٝ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّٛافمبد 

 اٌالصِخ.

  اٌّظذس ؽزٝ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّٛافمبد اٌالصِخ ِٓ \ٌذٜ اٌّغزٛسد٠زُ اإلفشاط ػٕٙب ٌزخض٠ٕٙب

 اٌّخٍض.\اٌغٍطبد راد اٌظالؽ١خ ٚرمذ٠ّٙب ٌٍغّبسن ثٛاعطخ اٌّغزٛسد

اٌّظذس٠ٓ اٌّؼشٚف١ٓ ٚاٌز٠ٓ ٌُ ٠خٍٛا ثبٌزضاِبرُٙ  \٠زُ رطج١ك ٘زا األعٍٛة ػٍٝ اٌّغزٛسد٠ٓ

 ثزخض٠ٓ اٌجؼبػخ ؽزٝ اٌؾظٛي ػٍٝ اٌّٛافمبد اٌالصِخ.

 

 ؽظخ ِال

ئرا ٌُ ٠زُ اٌّٛافمخ ػٍٝ اإلفشاط ػٓ اٌجؼبػخ اٌّم١ذح ِٓ لجً اٌغٍطبد اٌّؼ١ٕخ ػٕذ٘ب ٠زُ ِظبدسح 

اٌجؼبئغ. فٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ ٚثشىً ػبَ ٠زُ اٌزخٍض ِٓ اٌجؼبػخ رؾذ ئششاف اٌغٍطبد اٌّؼ١ٕخ 

 ِغ أٗ فٟ ثؼغ اٌؾبالد ٠ّىٓ ئػبدح رظذ٠ش اٌجؼبئغ ٌٚىٓ فمؾ ٌذٌٚخ إٌّشأ ١ٌٚظ ٌذٌٚخ

 صبٌضخ. 

 

 البضائع الممنوعة (12)
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اعز١شاد ٚرظذ٠ش ٘زٖ اٌجؼبئغ ِّٕٛع. ِغ ٘زا ػٕذ اٌمجغ ػٍٝ ثؼبػخ ِؼ١ٕخ ػٍٝ أٔٙب ِّٕٛػخ 

ال ٠ّىٓ ٌٍغّبسن أٚ أٞ ػبثؾ عّشوٟ ارخبر لشاس ٔٙبئٟ ثأْ ٘زٖ اٌجؼبئغ ٟ٘ ِٓ إٌٛع 

 إٌّّٛع. ٘زا اٌمشاس ٠ؼٛد ٌٍّغإٚي اٌفٕٟ فٟ اٌغٍطخ اٌّؼ١ٕخ.

  ٝاٌّغإٚي خط١بً ثأْ اٌجؼبػخ ِّٕٛػخ ٠زُ ِظبدسرٙب ٚاٌزخٍض ِٕٙب ثبٌطشق ئرا أٚط

 اٌّٛافك ػ١ٍٙب.

  اٌّظذس  \ئرا أٚطٝ اٌّغإٚي خط١بً ثأْ اٌجؼبػخ ١ٌغذ ِّٕٛػخ ٠زُ ئػبدرٙب ٌٍّغزٛسد 

  .ثشىً ػبَ رٛط١خ اٌّٛظف اٌّغإٚي رىْٛ ػٍٝ شىً ِظبدلخ ػٍٝ ِغزٕذ اٌؼجؾ 

 

 : اٌّظطٍذبد

ءاد اٌمجغ ػٍٝ اٌجؼبئغ اٌّم١ذح أٚ إٌّّٛػخ ٚئخؼبػٙب ٌشلبثخ اٌغّبسن فٟ : ٠ؼٕٟ ئعشااٌذجض

ِىبْ آِٓ ؽزٝ ئرّبَ اإلعشاءاد ِٓ لجً اٌّغزٛسد. ٠زٛلغ ئؽالق طشاػ اٌجؼبػخ اٌّؾغٛصح 

ٌٍّبٌه ثؼذ ئرّبَ اٌخطٛاد إٌّظٛص ػ١ٍٙب. ٠غت ئػطبء اٌّبٌه ئ٠ظبي ػٓ اٌجؼبػخ اٌزٟ 

ًّ ٔمً اٌّشالجخ ِٚىبْ اٌجؼبػخ ٌٍغٍطخ اٌّؼ١ٕخ ٌفؾظٙب. فٟ ٠زُ ؽغض٘ب. ٘زا اإلعشاء لذ ٠ش

 ِضً ٘زٖ اٌؾبٌخ لذ رمَٛ اٌغٍطخ اٌّؼ١ٕخ ثبإلفشاط ػٓ اٌجؼبػخ ٌٍّغزٛسد ثذْٚ اٌزٛعٗ ٌٍغّبسن. 

 

: رؼٕٟ ئعشاءاد ئخؼبع اٌجؼبػخ رؾذ سلبثخ اٌغّبسن فٟ ِىبْ آِٓ ؽ١ش ال ٠زُ اٌّظبدسح

٘زا ثؼذ أْ رظبدق اٌغٍطبد اٌّؼ١ٕخ ثأْ اٌجؼبػخ ئػبدرٙب ٌٍّغزٛسد ثشىً ػبَ. ٠ؾذس 

ِّٕٛػخ. ثشىً ػبَ ٠زُ اٌزخٍض ِٓ ٘زٖ اٌجؼبئغ ِٓ لجً اٌغّبسن أٚ اٌغٍطخ اٌّؼ١ٕخ ثؼذ 

ئػالَ اٌّغزٛسد خط١ب ثبألِش ٚاٌغّبػ ٌٗ ثبالػزشاع ػٍٝ اٌمشاس خالي اٌفزشح اٌزٟ ٠ٕض 

 ؼبػخ إٌّّٛػخ. ػ١ٍٙب اٌمبْٔٛ. فٟ ثؼغ األؽ١بْ ٠غّؼ ثاػبدح رظذ٠ش اٌج

 

: اٌّإعغخ فٟ اٌغٍطخ اٌفٍغط١ٕ١خ اٌزٟ رزّزغ ثبٌظالؽ١بد اٌمب١ٔٛٔخ ٚاٌمذساد اٌغٍطبد اٌّؼ١ٕخ

اٌف١ٕخ ٌٍّظبدلخ ػٍٝ دخٛي، رؼذ٠ً، ِظبدسح، رذ١ِش أٚ ئػبدح رظذ٠ش ٔٛع ِؼ١ٓ ِٓ اٌجؼبئغ 

 إٌّّٛػخ .

 

ػ١ٍٗ خط١بً ِٓ لجً اٌّذ٠ش اٌؼبَ ٌؾغض أٚ ِظبدسح اٌجؼبئغ. ػٍٝ  خ: ِٛظف رُ اٌّظبدلاٌّغؤٚي

 اٌّظذس ػٕذ ؽغض أٚ ِظبدسح \اٌّٛظف اٌّغإٚي ئظٙبس وزبة اٌّظبدلخ أِبَ اٌّغزٛسد

 اٌجؼبئغ ئرا ؽٍت ِٕٗ رٌه

 

 جضبئغ اٌّم١ذح(  ا11ٌ)ا

 اٌّشجغ اٌمبٟٔٛٔ ٚاٌغٍطخ اٌّؼ١ٕخ ٔٛع اٌجضبئغ اٌشلُ

إٌج١ز، اٌّششٚثبد اٌشٚؽ١خ ٚػظ١ش اٌؼٕت  1

ِغ ػالِبد عغشاف١خ غ١ش طؾ١ؾخ أٚ 

 ِؼٍٍخ 

 

اٌضمبة اٌّظٕٛع ِٓ اٌفغفٛس األث١غ أٚ  2

 األطفش

 

  األفالَ  اٌفبعمخ أٚ اٌجز٠ئخ  3
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 اٌؼّالد اٌّؼذ١ٔخ أٚ اٌٛسل١خ  3

  اٌّض٠فخ أٚ اٌّمٍذح ثأٞ و١ّخ 

  ٓأٚساق ِب١ٌخ ِٓ أٞ دٌٚخ رض٠ذ ل١ّزٙب ػ-

 --ئال ئرا رُ اٌؾظٛي ػٍٝ ِٛافمخ  -

 

  ا١ٌبٔظ١ت ٚاٌمّبس اٌجطبلبد ٚاٌذػب٠خ  4

فٛار١ش ث١غ خب١ٌخ فٛار١ش ث١غ أعٕج١خ ِغزؼٍّخ  6

 ٌٍغش 

 

7   

  األو١بط اٌّغزؼٍّخ ٌزؼجئخ ِٛاد اٌخؼبس  8

اٌغىبو١ٓ، اٌغ١ٛف، اٌمطٍظ ٚاٌشِبػ  راد  9

ؽذ ِغٕٓ أٚ ؽبد ِب ػذا اٌغىبو١ٓ 

 اٌّغزؼٍّخ ثبٌّٙٓ ٚاٌج١ٛد 

 

 ِؼذاد اٌىشف ػٓ آالد ل١بط اٌغشػخ 10

ِؼذاد ٌٍزش٠ٛش ػٍٝ ِؼذاد ل١بط اٌغشػخ 

 ثب١ٌٍضس 

 

 األعٍؾخ إٌبس٠خ 11

  ٍُػٍٝ شىً ل 

  ِغذط أطالق 

  أعٍؾخ ٔبس٠خ رؼًّ ثؼغؾ اٌغبص 

  اٌخ 

 

  ؽب٠ٚبد غبصاد األػظبة ػٍٝ شىً ِغذط 12

أٌؼبة اٌؾع ٚأعضائٙب وّب رُ رؼش٠فٗ فٟ لبْٔٛ  13

 اٌغٕب٠بد 

 

اٌجؼبئغ ِغ اٌٛطف اٌزغبسٞ اٌىبرة وّب ٘ٛ  143

 ِؼشف فٟ لبْٔٛ ؽّب٠خ اٌّغزٍٙه 

 

 اٌطشٚد اٌجش٠ذ٠خ اٌزٟ رؾزٛٞ ػٍٝ 15

 اٌؾ١ٛأبد اٌؾ١خ 

  اٌّٛاد اٌخطشح ثّب ف١ٙب اٌّزفغشاد ٚاٌّٛاد

 اٌمبثٍخ ٌالشزؼبي 

  وّب ٘ٛ ِؼشف فٟ أٔظّخ اٌجش٠ذ اٌؼب١ٌّخ 

 

اٌّؼذاد اٌّغزؼٍّخ ٌزؾؼ١ش أٚ العزٙالن  16

اٌغَّٛ اٌخطشح وّب ٘ٛ ِؼشف فٟ لبْٔٛ 

 اٌغَّٛ اٌخطشح

 

اٌغَّٛ اٌخطشح وّب ٘ٛ ِؼشف فٟ لبْٔٛ  17

 اٌغَّٛ اٌخطشح 

 



26 

 

أٚ اٌّٛاد اٌّطجٛػخ اٌزٟ لذ رغزؼًّ اٌجؼبئغ  18

ٌٍزؾش٠غ ػٍٝ اٌؼٕف،اإلس٘بة ،اٌّخبؽشح 

 اٌشخظ١خ

 

19   
 

 

 

 .فٟ ٘زا اٌمغُ ٔظٙش ٔٛػ١ٓ ِٓ اٌّغزٕذاد

ٔغخ ِٓ اعزّبساد اٌغّبسن اٌؼبد٠خ اٌّطٍٛثخ. ٠ّىٓ ٔغخ ٘زٖ اٌّغزٕذاد ٚاعزؼّبٌٙب ِٓ لجً  -

 اٌغّٙٛس ٚاٌّٛظف١ٓ. 

 ّٔبرط اٌّغزٕذاد اٌّخزٍفخ 
 

 :إٌّبرج اٌخبطٗ ثذ١ًٌ االجشاءاد 

 

 شهادة الٌورو  -1

 نماذج االختام  -2

 عقد مصالحه  لبط -3

 بٌان ضبط مهربات  -4

 ضبط مهربات  -5

 محضر التقرٌر النهائً للتدقٌق الالحق  -6

 طلب التحاق بقائمة االلتزام الطوعً  -7

 نموذج طلب اعادة تصدٌر  -8

 نموذج اعادة قٌمة رسوم جمركٌه  -9

 لترخٌص مركبه نموذج شهادة عدم ممانعه -17

 نموذج اضافات للسٌارات  -11

 نموذج تعدٌل سعر الصرف  -12

 نموذج تعدٌل تعرٌفه جمركٌه  -13

 نموذج تعدٌل ملفات مرجعٌه  -14

 نموذج تعدٌل اسعار و اصناف السجائر  -15

 مستند اخراج وطلب شراء واشعار استالم ) الغراض التبغ و السجائر (  -16

 نموذج اعاده بموجب تشجٌع االستثمار  -17

 قرار لجنة االعفاء لرسوم سٌارات المعاقٌن  -18

 نموذج استرداد قٌمه رسوم وضرٌبة من سٌارات معفاه  -19

 تعهد عدلً  -27
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 : ءادااٌّالدك  اٌخبطٗ ثذ١ًٌ االجش

 

 التخمٌن ضمن اتفاقٌة الجاتاجراءات الٌة  -1

 الٌة اجراءات اعادة التصدٌر           -2

 .                                                                               اسماء و االرقام للمعابر فً فلسطٌن -3

 تعلٌمات ) اذن االستٌراد ( . -4

 ارقام المكاتب الجمركٌه . -5

 تعهد بخصوص استٌراد المعسل . -6

 الملف التجاري للتمباك و المعسل . -7

 تعلٌمات بشأن تنظٌم بٌان استٌراد . -8

 منشا . تعمٌم اعادة تصدٌر بضائع ذات -9

 االتفاقٌه االوروبٌه . -17

 تعمٌم بخصوص استٌراد سٌارالت للعرض . -11

 تعلٌمات بخصوص استٌراد السٌارات . -12

 قرار مجلس الوزراء بخصوص سٌاسة استٌراد المركبات . -13

 تعمٌم بخصوص تخلٌص مركبات وقطع غٌار مستعمله . -14

 الماده القانونٌه بخصوص اعفاء المعاقٌن . -15

 اعفاء سٌارات معاقٌن .الالئحه التنفٌذٌه بشان  -16

 قانون البندرول وتعدٌالته الماده القانونٌه بشان البندرول و المسكرات . -17

 تعلٌمات بمقتضى قانون البندرول . -18

 فالتر السجائر ) تعلٌمات ( . -19

 ( . DTIتعلٌمات ) -27

 1994اتفاقٌة بارٌس االقتصادٌة لعام   -21

 62لعام   1قانون الجمارك رقم  -22

 

 

 اٌّالؽك 
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 اٌزخ١ّٓ

اٌخبضؼخ  –ع١ف  –رج١ٓ االجشاءاد اٌزب١ٌخ اال١ٌخ االعب١ٌت اٌّؼزّذح ٌزذذ٠ذ اٌم١ّخ اٌجّشو١خ
عٕذا ٌٍّبدح اٌغبثؼخ  –ٌٍشعَٛ اٌجّشو١خ ٚاٌضشائت االخشٜ ٚرغزخذاَ ٚفك اٌزشر١ت اٌزبٌٟ 

 : -GATT -ِٓ ارفبل١خ اٌجبد
 اعٍٛة ل١ّخ اٌظفمخ  -

 اعٍٛة ل١ّخ اٌجؼبػخ اٌّّبصٍخ  -

 ؼبػخ اٌّشبثٙخ اعٍٛة ل١ّخ اٌج -

 أعٍٛة اٌم١ّخ االعزذال١ٌخ   -

 أعٍٛة اٌم١ّخ اٌّؾغٛثخ   -

 أعٍٛة اٌّغبػذ ٌٍم١ّخ  -

 ِٓ اٌمبْٔٛ-ا+ة+ج –فمشح  01اٌّبدح 

 

 اٌزم١١ُ ٚاٌؼٍّخ –اٌزخ١ّٓ 

 االسلوب االول قٌمة الصفقة 
وٌتم ٠ؼزجش ٘زا االعٍٛة األعبط األٚي ٌٍزم١١ُ ٠ٚزٛعت رغشثزخ لجً رطج١ك  أٞ أعٍٛة آخش ٌٍزم١١ُ 

 د ل١ّخ اٌظفمخ ٚفك االعشاءاد اٌزب١ٌخ : يرؾذ

اٚال:  ٠ؼزّذ اٌغؼشااٚ اٌضّٓ ٌّذفٛع فؼال أٚ اٌزٞ اٌغؼش اٌٛاعت دفؼٗ ِمبثً اٌجؼبػخ اٌّغزٛسح 

 ٌٍجالد 

اٌّذفٛع أٚ اٌزٞ ٠غت دفؼٗ ٠زُ ػُ اٌضّٓ اٌّذفٛع   ٌإلػبفبد اٌزب١ٌخ  صب١ٔب : ثبالػبفخ اٌٝ اٌغؼش

 : 

 اٌؼٌّٛخ ٚػٌّٛخ اٌغّغشح.  - 

 رىب١ٌف اٌزغ١ٍف .  - 

ل١ّخ اٌجؼبػخ ٚاٌخذِبد اٌزٟ ٠مذِٙب اٌّشزشٞ ٌٍجبئغ  ثذْٚ ِمبثً أٚ ثغؼش  ِخفغ لجً    - 

 اعز١شاد اٌجؼبػخ.

 ؽمٛق اٌزٛص٠غ ٚسعَٛ اٌشخظخ.  - 

 ل١ّخ أٞ عضء ِٓ ٔبرظ اٌج١غ،اٚ اٌزخٍض ِٓ اٌجؼبػخ أٚ اعزؼّبي اٌجؼبػخ ِٓ لجً اٌجبئغ.  - 

رىب١ٌف إٌمً، ٚاٌزأ١ِٓ اٌذاخٍٟ ٚاٌّظبس٠ف االخشٜ اٌزٟ دفؼذ ٌزؾ١ًّ اٌجؼبػخ ػٍٝ   - 

 ث١ّٕبء اٌزظذ٠ش أٞ ؽزٝ ٔمطخ رؾ١ًّ اٌجؼبػخ ػٍٝ اٌغفٓ ( FOBاٌغفٓ)

 ٚا٠خ ِظبس٠ف رزؼٍك ثبٌشؾٓ ِٓ ١ِٕبء  اٌشؾٓ ٌٍجالد أخشٜرىب١ٌف إٌمً ٚاٌزأ١ِٓ   -  

 صبٌضب : ٠غّؼ ثبعشاء اٌخظِٛبد اٌزب١ٌخ ارا رُ اػبفزٙبػٍٝ اٌغؼش اٌّذفٛع :  

 اٌزىب١ٌف اٌّذفٛػخ ٌغب٠بد  ٌجٕبء ٚاٌزشو١ت أٚاٌّغبػذح اٌف١ٕخ ٌٍجؼبػخ ثؼذ اعز١شاد٘ب. -

 العز١شاد اٌزىب١ٌف اٌّؾ١ٍخ ٌٍٕمً اٚ اٌزأ١ِٓ اٌذاخٍٟ ثؼذ ا  -

 اٌشعَٛ ٚاٌؼشائت اٌّذفٛػخ ػٕذ االعز١شاد ٌٍجالد   -

 ِالؽظبد : 

 اٌزغ١ٍف ٚاٌىشار١ٓ اٌزٟ رؾزٛٞ اٌجؼبػخ ٟ٘ عضء ِٓ اٌم١ّخ  ث١ّٕب ؽب٠ٚبد اٌشؾٓ ١ٌغذ وزٌه -

ٌزذ٠ًٛ اٌؼٍّخ األجٕج١خ ٌؼٍّخ ِذ١ٍخ ٠زُ اعزؼّبي اٌزبس٠خ اٌزٞ لذَ  ف١ٗ وً اٌج١بْ ػٓ  -

 اٌجضبػخ ألٚي ِشح



29 

 

خف١غ ثبٌم١ّخ ٌٍجؼبئغ ثؼذ االعز١شاد ال ٠إصش ػٍٝ اٌم١ّخ ع١ف ٌغب٠بد اٌم١ّخ اٌخبػؼخ اٞ ر -

 ٌٍشعُ  

 ساثؼب : ٌغب٠بد اصجبد عؼش اٌظفمخ ٠غت اثشاص اٌٛصبئك ٚاٌّغزٕذاد اٌزب١ٌخ : 

 ػمذ اٌج١غ. -

 ؽٍت اٌششاء ِٓ اٌجبئغ.  -

 اٌّشاعالد اٌّزجبدٌخ لجً ػمذ اٌظفمخ .  -

 ِغزٕذ االػزّبداد اٌجٕى١خ  -

 ئصجبد اٌذفغ ِٓ خالي اٌٛصبئك اٌجٕى١خ  -

 خبِغب : ِٓ اٌؼشٚسٞ ٌٍّخّٓ اٌزبوذ ِٓ اٌّؾذداد اٌزب١ٌخ : 

 الرٛعذ ا٠خ ػ١ٍّخ رغبس٠خ اٚػمذ ث١غ ٌٍجؼبػخ ٌظبٌؼ اٌجبئغ لجً االعز١شاد . -

 ال ٠ٛعذ  ل١ٛد اٚ ششٚؽ ِشثٛؽخ ػٍٝ اٌزظشف ثبٌجؼبػخ .  -

 خبطخ ث١ٓ اٌطشف١ٓ اٌّظذس ٚاٌّغزٛسد  رإصش ػٍٝ اٌم١ّخ ال ٠ٛعذ ػاللخ  -

ِغ ِالدظخ أٗ ِٓ اٌضشٚسح اْ رزٛفش اٌمٕبػخ  ٌذٜ اٌّخّٓ فٟ اػزّبد ل١ّخ اٌجضبػخ  وم١ّخ 

 طفمخ ِمجٌٛخ الغشاع اعز١فبء اٌشعُ 

 ِٓ اٌمبْٔٛ  -ا+ة+ج –فمشح  01اٌّبدح 

 

 االعٍٛة اٌثبٟٔ ل١ّخ اٌجضبػخ اٌّّبثٍخ

العٍٛة فٟ ؽبٌخ اْ ششٚؽ اػزّبد ل١ّخ اٌظفمخ ٌُ رىزًّ ٚفٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ رإخز ٠غزخذَ ٘زا ا

 االػزجبساد اٌزب١ٌخ :

  ان ٌكون قد تم  تحدٌد قٌمة هذه البضاعة باسلوب اعتماد قٌمة الصفقة سابقا 
  ٌوم ٌسبق االستٌراد   126ان ٌكون قد تم استٌرادها  للبالد  واعتمدت قٌمتها خالل 

  ان ٌكون قد تم استٌرادها للبالد بنفس الفترة  التً ٌتم استٌرادها وقت الدراسة  التً ٌتم
 تقٌٌمها 

  ان ٌكون قد تم استٌرادها  فعلٌا بنفس الكمٌات التً استوردت فٌها تلك البضاعة 
 ِالدظبد 

  الثالثة عندما ال ٌمكن تحدٌد سعر موحد من البضائع المختلفة ضمن االرسالٌة خالفا للطرق
 اعاله ٌؤخذ وٌعتمد السعر االقل

  ٌمكن مقارنة هذه االلٌة مع بضائع مماثلة مختلفة الكمٌات بعد اجراء التعدٌالت الالزمة على
 االسعار 

  ٌمكن تعدٌل قٌمة الصفقة لمثل هذه الحاالت بعد تعدٌل فروقات النقل والتحمٌل الالزمة او
 ت التامٌن وذلك بسب اختالفات النقل والمسافا

 تحدٌد نفس الوقت االستٌراد مثل هذه البضائع  -

 ِٓ لبْٔٛ اٌجّبسن  -ٚ+ ص -01اٌّبدح 

 

 االعٍٛة اٌثبٌث اٌجضبئغ اٌّشبثٙخ
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 ٠زُ اعزخذاَ ٘زا االعٍٛة فٟ ؽبٌخ اْ ششٚؽ اٌجؼبئغ اٌّّبصٍخ غ١ش ِىزٍّخ ٠طجك اعٍٛة اٌزشبثٗ 

 : ٚفٟ ٘زٖ اٌؾبٌخ رإخز االػزجبساد اٌزب١ٌخ

 اٌظفمخ عبثمب رؾذ٠ذ اٌم١ّخ ٌجؼبئغ ِشبثٗ اػزّذد ف١ٙب ل١ّخ رُاْ ٠ىْٛ لذ  -

 ان ٌكون قد تم استٌرادها للبالد بنفس الفترة وبنفس الكمٌات التً ٌتم استٌرادها لحظة  تقٌٌمها 
 ِٓ لبْٔٛ اٌجّبسن  -ٚ+ ص -01اٌّبدح 

 

 االعٍٛة اٌشاثغ االعٍٛة االعزذالٌٟ اٚ االعزٕزبجٟ 

فٟ ؽبٌخ اْ ششٚؽ اٌجؼبئغ اٌّشبثٙٗ غ١ش وبفٟ  ٠طجك اعٍٛة ٠زُ اعزخذاَ ٘زا االعٍٛة 

 االعٕزبعٟ وّب ٠ٍٟ:

 ٠إخز عؼشاٌج١غ ثبٌغٍّخ االٌٚٝ ثؼذ االعز١شاد ِجبششح  -

 ٌشترط عدم وجد عالقة بٌن الطرفٌن عند البٌع -
 ان ٌؤخذ السعر للبضائع المرتبط باكبر كمٌة  -
 ٌوم على تارٌخ االستٌراد  96ضرورة مراعات اعتماد السعر لهذه المراحل خالل  -

 ِٓ لبْٔٛ اٌجّبسن  -ٚ+ ص -01اٌّبدح 

 

 االعٍٛة  اٌخبِظ االعٍٛة اٌّذغٛة

ٚ٘زٖ اٌطش٠مخ رزىْٛ ٠زُ اعزخذاَ ٘زا االعٍٛة فٟ ؽبٌخ ػذَ اٌمذسح ػٍٝ اعزخذاَ االعب١ٌت اٌغبثمخ 

ِذخالد االٔزبط  + رىٍفخ اٌؼ١ٍّخ اٌزظ١ٕؼ١خ + ل١ّخ  اٌزغ١ٍف + ِٓ ِغّٛع رىب١ٌف  = رىٍفخ 

االعٛس  + ل١ّخ اٌخذِبد ِٓ اٌجبئغ + اٌزى١ٍف إٌّفمخ ثبٌجالد + اٌشثؼ ٚاٌّظبس٠ف ٌٕفظ 

 اٌّغزٛسدح   اٌجؼبػخ  ِٕٚٙب  ٠ّىٓ اؽزغبة ل١ّخ اٌٛؽذح اٌٛاؽذح ِٓ اٌجؼبػخ اٌّّبصٍخ

 االعٍٛة اٌغبدط االعٍٛة اٌّغبػذ 

ذِب ال٠ّىٓ رطج١ك اٞ ِٓ االعب١ٌت اػالٖ ٠ّىٓ اػبدح رطج١ك ٔفظ االعب١ٌت اٌغبثمخ   ٌٚىٓ ِغ ػٕ

 رفغ١ش اوضش ِشٚٔخ ١ٌٚٛٔخ ٌمٛاػذ اٌزفغ١شاٌغبثمخ  ٌىً اعٍٛة

 ِالدظبد ػبِخ 

رؾذد اٌم١ّخ ٌزؾ٠ًٛ اٌؼٍّخ األعٕج١خ ٌؼٍّخ ِؾ١ٍخ ٠زُ اعزؼّبي اٌزبس٠خ   ٌغب٠بد رذ٠ًٛ اٌؼٍّخ -

 اٌزٞ لذَ  ف١ٗ اٌج١بْ ػٓ اٌجؼبػخ ألٚي ِشح.

إلى قٌم  دتحدد القٌمة المقبولة للمركبات باالستنا لغاٌات تحدٌد القٌمة للسٌارات المستعملة -
لمركبة وفً حال عدم توفر المركبات الجدٌدة منقوص منها االستهالك حسب العمر اإلنتاجً ل

 قٌمة لصنؾ ما جدٌد تعتمد احد األسالٌب اعاله
 ٌجوز لصاحب العالقة طلب استخدام االسلوب الخامس قبل الرابع -

 ِٓ لبْٔٛ اٌجّبسن  -ٚ+ ص -01اٌّبدح 

 

 االػزشاع
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ٌستطٌع المستورد أو المخلص طلب المشورة حول شؤون التصنٌؾ والتقٌٌم او االعتراض فً 
 جمٌع األوقات. هذه المعلومات قد تخص شحنة سابقة أو شحنة ممكنة بالمستقبل. 

إذا تقدم المستورد بطلب خطً الى مدٌرالمكتب الجمركً من اجل الحصول على المعلومات 
ارك القٌمة الجمركٌة للرسوم الجمركٌة او االستفسار عن حول كٌؾ تحدٌد أو ستحدد الجم

بنود التعرٌفة ونسب الرسوم المترتبة على صنؾ معٌن ٌتوجب على مدٌر المكتب االجابة 
 على الطلب او  االعتراض وتشمل: 

  .األسلوب الذي استعمل لتحدٌد القٌمة  الجمركٌة للبضائع 
 قٌمة و الوقائع وأسباب التً تم اعتمادها لتحدٌد ال 
 .الحسابات واساس االستٌفاء والمعلومات التً على أساسها أجرٌت الحسابات 
  ًوإعالم المستورد خطٌا 

مالحظة : إذا اعتبرت أي من المعلومات سرٌة للؽاٌة ال ٌتم كشفها إال من خالل العملٌة 
 القضائٌة. مع هذا، ٌجب إعالم مقدم الطلب خطٌاً بهذا الشأن

 
 اٌزظذ٠ش :اجشاءاد اػبدح 

 رزضّٓ ا١ٌخ االجشاءاد اٌّزؼٍمخ ثبػبدح اٌزظذ٠ش وّب ٠ٍٟ : 

 اٚال:  اٌٛثبئك اٌّطٍٛثٗ ٌّؼبٍِخ اػبدح اٌزظذ٠ش:  

 فبرٛسح اٌزظذ٠ش ٌٍجضبئغ اٌّشاد رظذ٠ش٘ب  -1

 لبئّخ اٌزؼجئٗ ٌٍجضبئغ اٌّشاد رظذ٠ش٘ب -1

 اثشاص ثشاءح رِٗ ِٓ ضش٠جخ اٌم١ّٗ اٌّضبفٗ ٚضش٠جخ اٌذخً رزضّٓ ل١ٛدٖ -0

ٔغخخ ػٓ اٌج١بْ اٌجّشوٟ اٌزٞ رُ اعز١شاد اٌجضبئغ ثّٛججٗ الثجبد  اعز١شاد اٚ ششاء اٌغٍغ  -4

 اٌّؼبد رظذ٠ش٘ب ٚأٙب  ٚاسدٖ  ٌّٕبطك اٌغٍطٗ اٚ فبرٛسٖ ِمبطٗ ِضٝ ػ١ٍٙب ػبَ 

ثب١ٔب:  ػٍٝ اٌّظذس ِغؤ١ٌٚخ اثجبد اْ اٌّؼذاد ٚ اٌّبو١ٕبد رغزخذَ فٟ ِٕبطك اٌغٍطٗ 

 اٌفٍغط١ٕ١ٗ

فٟ دبي ػذَ رٛفش ٚثبئك اعز١شاد ٚأٙب ٍِّٛوٗ ٌّشزغً ِشخض فٍغط١ٕٟ  عٛاء  ِٓ ثبٌثب : 

خالي اٌض٠بسٖ ا١ٌّذا١ٔٗ اٚ لبئّخ اٌّشوض اٌّبٌٟ ػٓ عٕٛاد عبثمٗ اٚ ِٓ خالي ٍِف اٌظ١بٔٗ 

 ٌٙب 

ساثؼب:فٟ دبي اػبدح اٌزظذ٠ش ٌٍغ١بساد ٚ اٌشبدٕبد ٚ اٌجشافبد ٚ اٌزشاوزٛساد ٚغ١ش٘ب ٠زٛجت 

 ٠ٍٟ:اثشاص ِب 

 خبِغب :اثشاص اٌشخظٗ ثؼذ شطجٙب ِٓ ٚصاسح إٌمً ٚ اٌّٛاطالد 

عبدعب: ِٛافمخ عٍطخ اٌزشخ١ض ػٍٝ اٌغبء سخظخ اٌّشوجٗ اٌّؼبد رظذ٠ش٘ب ػٍٝ ّٔٛرج طٍت 

 اٌغبء اٚ ا٠ذاع سخظخ ِشوجٗ 

عبثؼب: ثشاءح رِٗ ِٓ ضش٠جخ اٌذخً ٚ اٌّضبفٗ ػٓ اٌّشزغً اٌّغجٍٗ اٌّشوجٗ ) شبدٕبد ، 

 اد ، جشافبد ( ػٍٝ اعّٗ فٟ اٌزشخ١ضرشاوزٛس

ثبِٕب: ارا وبٔذ اٌجضبئغ لطغ غ١بس اٌّشوجبد  ِٚذشوبد ال ٠زُ  رٕظ١ُ ث١بْ اػبدح اٌزظذ٠ش ثٙب 

اال ثّٛافمخ ِغجمٗ ِٓ ٚصاسح إٌمً ٚ اٌّٛاطالد ٚ االلزظبد اٌٛطٕٟ رٛضخ االٔٛاع ٚ 

 اٌى١ّبد ثبٌزفظ١ً 
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 ربعؼب: ٠زُ رٕظ١ُ ث١بْ اػبدح رظذ٠شِٓ لجً اٌّىزت اٌجّشوٟ 

ثؼذ رٕظ١ُ اٌج١بْ  اػالَ اٌّظذس ثّشاجؼخ ِىزت جّبسن فٟ اعزشادخ اس٠ذب ٌّؼب٠ٕخ ػبششا: 

ِٓ  01اٌجضبئغ ٚخزُ ث١بْ اػبدح اٌزظذ٠ش ٚ رثج١ذ ٚطف اٌغٍغ ٚثٕذ اٌزؼش٠فٗ فٟ اٌذمً 

 اٌج١بْ 

ادذٜ ػشش :خزُ لبئّخ اٌزؼجئٗ ِٓ اٌّىزت اٌّخزض ٚ االدزفبظ ثظٛسٖ ػٕٙب ٚرغٍُ  االطً 

 ٌٍّظذس العزخذاِٙب ٌغب٠بد اٌّؼب٠ٕٗ ِٓ ِىزت اٌجّبسن فٟ االعزشادٗ 

ِالدظخ فٟ دبي اٌّؼب٠ٕٗ ٚرج١ٓ أٙب رخبٌف اٌجضبئغ اٌّظشح ػٕٙب ٌٍزظذ٠ش دغت اٌفبرٛسٖ 

ذفع ػ١ٍٙب ٚرذ٠ًٛ اٌٍّف اٌٝ دائشح اٌمضب٠ب فٟ االداسٖ ٚلبئّخ اٌزؼجئٗ اٌّخزِٛٗ ٠زُ اٌز

 اٌؼبِٗ ٌٍجّبسن ٚاٌّىٛط 
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 1962لسنة  (1 )قانون رقم -
 قانون الجمارك والمكوس

 محتويات التشريع -
 التسمية والنفاذ 1المادة 
 التعاريف 2المادة 
 خضوع البضائع المستوردة لمرسوم الجمركية  3المادة 
 تعيين التعريفة واستبداليا وتعديميا  4المادة 
 استيفاء الرسوم الجمركية  5المادة 
 استيفاء الرسوم النوعية 6المادة 
 فرض رسم جمركي إضافي واستيفائو -7المادة 
 استيفاء الرسوم عن البضائع المستوردة  8المادة 
 استيفاء الرسوم عن البضائع المصدرة  9المادة 
 رسوم الرصاص 16المادة 
 استيفاء الرسوم األخرى 11المادة 
 استيفاء رسوم بضائع الترانزيت والمنطقة الحرة  12المادة 
 خضوع البضائع الناقصة أو المختمسة لمرسوم الجمركية  13المادة 
 استيفاء الرسوم عن البضائع المستوردة المعفاة عند بيعيا  14المادة 
 الطرق المعينة لدخول البضائع 15المادة 
يداع الكشوفات الخ 16المادة   اصة بيا تسميم البضائع المستوردة وا 
 إجراءات النقل براً  -17المادة 
 ر من مانفستو حظر استيراد البضائع بأكث -18المادة 
 النقل العادي بالسيارات 19المادة 
 الترانسيت الدولي بالسياراتالنقل بطريق  26المادة 
 النقل العادي بالسكك الحديدية 21المادة 
 النقل بطريق الترانسيت الدولي بواسطة السكك الحديدية  22المادة 
 أحكام مشتركة لمنقل بالسكك الحديدية والسيارات 23المادة 
 النقل الجوي 24المادة 
 النقل البريدي  25المادة 
 أحكام مشتركة بين االستيراد والتصدير -26المادة 
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 البيان الجمركي التفصيمي  27المادة 
 مسؤولية الناقل عن البيانات الجمركية  -28المادة 
 تسجيل البيانات الجمركية  29المادة 
 حظر التغيير في البيانات المقدمة  36المادة 
ثبات منشأىا  -31المادة   كيفية تحديد قيمة البضائع وا 
 محتويات الفاتورة  -32المادة 
 الطعن في صحة المستندات و الوثائق 33المادة 
 الفواتير المستثناة من التصديق  34المادة 
 حظر تجزئة اإلرسالية 35المادة 
 عالمات المنشأ 36المادة 
 إلغاء البيانات 37المادة 
 أخذ عينات من البضائع قبل تقديم البيانات  38المادة 
 ينة اإلرسالية فتح الطرود ومعا 39المادة 
 المعاينة الصحية لمبضائع المستوردة  -46المادة 
 عاينة الفنيةالم 41المادة 
 معاينة حقائب المسافرين  -42المادة 
 دفع الرسوم حجز البضائع حتى  43المادة 
 خضوع البضائع الحكومية لمرسوم  44المادة 
 وم عن بضائع الحكومة استيفاء الرس 45المادة 
 البضائع المتنازل عنيا -46المادة 
 لمنطقة الجمركيةالمقصود با 47المادة 
 مشتمالت المستودعات الجمركية  48المادة 
 المرفوض إدخاليا لممستودعات الجمركية البضائع  -49المادة 
 اإلذن بإخراج البضائع من المنطقة الجمركية  56المادة 
 إجراءات نقل البضائع من جمرك آلخر -51المادة 
 الترخيص بإنشاء مخازن استيداع خاصة وعامة  52المادة 
 الترخيص إلنشاء مستودعات خاصة لمبترول  53المادة 
 أجور العتالة  -54المادة 
 استيفاء رسوم االحتفاظ  -55المادة 
 البضائع المستثناة من رسوم االحتفاظ  56المادة 
 تعديل رسوم االحتفاظ  57المادة 
 من الرسوم  اعتبار البضائع الداخمة لممستودع خطأ 58المادة 
 مدة االحتفاظ بالبضائع -59المادة 
 المنشأ األجنبي إرسال البضائع ذات  -66المادة 
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 الشحن بواسطة الترانسيت العادي -61المادة 
 بضائع المرسمة بالترانسيت العاديطرود ال 62المادة 
 حصر الترانسيت الدولي بوسائط معينة  63المادة 
 تعيدات الترانسيت الدولي الواجب تقديميا  64المادة 
 تخزين البضائع المارة بطريق )الترانسيت( -65المادة 
 إعادة التصدير ورد الرسوم المستوفاة -66المادة 
 منح االمتياز لمرسوم الجمركية 67المادة 
 مراعاة الفرق في الرسوم بالرد أو الزيادة  68المادة 
 إعفاء البضائع المستوردة مؤقتًا من الرسوم  69المادة 
 ضمانات المنتوجات المستوردة مؤقتًا  76المادة 
 اً اإلستيالك المحمي لممنتوجات المستوردة مؤقت 71المادة 
 ظيور النقص في حساب البضائع المدخمة مؤقتاً  72المادة 
 االستيراد المؤقت لسيارات السياحة الدولية  73المادة 
 سندات تريبتيك 74المادة 
 تحديد شروط التطبيق العممي  75المادة 
 اإلدخال المؤقت لسيارات النقل األجنبية  76المادة 
 اإلعفاءات الخاصة بالممك  77المادة 
 اإلعفاءات الممنوحة بموجب االتفاقات  78المادة 
 اإلعفاءات الخاصة بالبعثات الدبموماسية والقنصمية  79المادة 
 اإلعفاءات الخاصة بالموظفين السياسيين والقنصميين  86المادة 
 إعفاءات من الرسوم  81المادة 
 خضوع مستوردات الحكومة والجيش لمرسوم  82المادة 
 اإلعفاءات الخاصة بالييئات والمؤسسات العممية والفنية والدينية والخيرية 83المادة 
 الت واألدوات الزراعية من الرسوم إعفاء اآل 84المادة 
 اإلعفاءات الخاصة بمؤسسات وشركات الطيران  -85المادة 
 اإلعفاءات الخاصة بالبمديات  86المادة 
 اإلعفاءات الخاصة بشركتي الفوسفات ومصانع اإلسمنت 87المادة 
 اإلعفاءات الخاصة باحتياجات الالجئين والمعوزين الواردة  88المادة 
 اإلعفاءات الخاصة باألفالم وماكنات الدعاية  89المادة 
 إعفاء العينات الطبية الواردة لمتوزيع المجاني  96المادة 
 اإلعفاءات الخاصة بشركات البوتاس  91المادة 
 اإلعفاءات الخاصة بنافي الجيش العربي 92المادة 
 اإلعفاءات الخاصة بحاجيات أسرى الحرب 93المادة 
 إعفاء المواد المستخدمة في صناعة اإلسفنج  94المادة 
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 إعفاء سيارات شحن منتوجات المناجم  95المادة 
 شروط تطبيق اإلعفاءات من الرسوم  96المادة 
 إعفاء األمتعة الذاتية لممسافرين من الرسوم  97المادة 
 نزلي إعفاء األثاث واألدوات المنزلية الواردة لإلستخدام الم 98المادة 
 إعفاء أمتعة المياجرين 99المادة 
 بعض اإلعفاءات األخرى  166المادة 
 اإلعفاءات العسكرية  161المادة 
 لرسوم أو عدموالخالفات الناشئة عن اإلعفاء من ا 162المادة 
 تحصيل الرسوم عن البضائع المعفاة عند التصرف أو البيع  163المادة 
 صالحية منح اإلعفاء ورفعو 164المادة 
 اإلشعار بوصول البضائع لممممكة  -165المادة 
 عدم مسؤولية مصمحة الجمارك عن التمف أو الحريق في المستودعات  166المادة 
 تحديد النطاق الجمركي 167المادة 
 صالحية وضع الرقابة عمى بعض أصناف البضائع  168المادة 
 ع داخل النطاق الجمركينقل البضائ 169المادة 
 البضائع الخاصة لمرقابة الخاصة  116المادة 
 مسك الحسابات المفتوحة في مكاتب الجمرك  111المادة 
 التجول واإلقتناء غير القانوني  112المادة 
 استثناء بضائع وتجارة الترانسيت من الرقابة الخاصة  113المادة 
 المخولون بتقديم البضائع لمجمرك  114المادة 
 تقديم أمر التسميم العائد لمبضائع إلى الجمرك  115المادة 
 المسؤولون بالضمان المادي عن أعمال مستخدمييم  116المادة 
 شروط الشخص المؤىل لمعمل في التخميص الجمركي  117المادة 
 لجمركي المرخص ومسؤولياتو تعريف العميل ا 118المادة 
 استفادة العميل من خدمات المستخدمين  119المادة 
 شروط تعاطي مينة التخميص الجمركي  126المادة 
 تحديد عدد المخمصين الجمركيين والمراكز الجمركية  -121المادة 
 أحكام انتقالية بتعاطي مينة التخميص الجمركي  122المادة 
 إلغاء رخصة العميل الجمركي وشركات التخميص  123المادة 
 دفع رسوم رخصة العميل الجمركي وشركات التخميص  124المادة 
 مدة الرخصة 125المادة 
 تقديم الكفاالت المالية قبل الترخيص  126المادة 
 ركز الجمركي الذي ال يوجد فيو عميل جمركي سير العمل في الم 127المادة 
 اإلشارات الخاصة بالعمالء الجمركيين 128المادة 
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 حفظ سجل المعامالت الجمركية المنجزة  129المادة 
 المناطق الحرة والترخيص بإنشائيا -136المادة 
 إلغاء المناطق الحرة 131المادة 
 التخزين في المنطقة الحرة  132المادة 
 تسميم المانفستات أو الخالصات لمركز الجمرك المختص  133المادة 
 العمميات المسموح القيام بيا في المناطق الحرة 134المادة 
 االستمرار في تطبيق التشريعات الخاصة بحماية الممكية 135المادة 
 التعميمات المقررة لمنع الغش والتيريب تطبيق القوانين و  136المادة 
 تحديد مواعيد العمل في المنطقة الحرة  137المادة 
 رخص التفريغ واإلدخال لمبضائع لممنطقة الحرة  138المادة 
 تسجيل بضائع المنطقة الحرة في السجالت المخصصة  139المادة 
 نقل البضائع من المنطقة الحرة الستيفاء الرسوم عنيا  146المادة 
 صالحية إصدار التعميمات 141المادة 
 أجور العمل خارج أوقات الدوام  142المادة 
 صالحية التفتيش  -143المادة 
 تفتيش النساء  144المادة 
 كرة صالحية الموظف الجمركي بالتوقيف بدون مذ 145المادة 
 الترخيص لموظفي ومحافظي الجمارك بحمل األسمح 146المادة 
 الت حجز البضائع ومصادرتيا حا 147المادة 
 رفض العقوبات المركبة  148المادة 
 حديد مبمغ الغرامة ت 149المادة 
 حاالت فرض غرامة تعادل أربعة أمثال قيمة الرسوم  156المادة 
 فرض غرامة عشرة دنانير 151المادة 
 حاالت فرض غرامة ثالثون ديناراً  152المادة 
 عقوبة وجود بضائع غير مفيدة في المانفستو  153المادة 
 عقوبة شحن بضائع محظورة عمى متن البواخر  154المادة 
 عقوبة مقاومة موظف الجمرك من قبل الربابنة  155المادة 
 عقوبة عدم قيد البضائع 156المادة 
 صالحية رفع مقدار الغرامات المفروضة  157المادة 
 جمع الغرامات  158المادة 
 تحمل عبء اإلثبات 159المادة 
 عقوبة مخالفة أحكام القانون 166المادة 
 العقاب بموجب قوانين أخرى 161المادة 
 ضائع المحجوزة تحديد قيمة الرسوم وقيمة الب 162المادة 
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 التصرف بالبضائع المضبوطة 163المادة 
 ية والمصالحة في الدعوى أو اإلجراءاتجواز التسو  164المادة 
 تسميم المضبوطات لممكاتب الجمركية  165المادة 
 منح المكافآت  -166المادة 
 تشكيل محكمة الجمارك البدائية 167المادة 
 اختصاص المحكمة  168المادة 
 تقديم كفيل لممحكمة  169المادة 
 استئناف أحكام محكمة الجمارك البدائية -176المادة 
 خضوع محكمة الجمارك البدائية ومحكمة االستئناف إلشراف وزارة العدل  171المادة 
 مدة االعتراض عمى الحكم الغيابي 172المادة 
 تقديم االعتراض وتوكيل المحامين  -173المادة 
 وظيفة الكتابة لدى محكمتي الجمارك البدائية واالستئناف -174المادة 
 رسوم إعفاء الموائح واالستدعاءات من ال 175المادة 
 النيابة العامة لدى ىذه المحاكم  176المادة 
 ا إلى محكمة الجماركإحالة القضاي 177المادة 
 تكييف الغرامات والرسوم المحكوم فييا 178المادة 
 خضوع قرارات السمطة لالعتراض 179المادة 
 استمرار العمل بنظام التعريفة الجمركية  186المادة 
 إصدار تشريعات ثانوية  181المادة 
 صالحية إصدار التعميمات 182المادة 
 اإللغاءات واإللغاء بالتعارض -183المادة 
 التنفيذ 184المادة 

-  
 نحن الحسين األول ممك المممكة األردنية الياشمية 

 ( من الدستور،31بمقتضى المادة )
 قرره مجمسا األعيان والنواب،وبناء عمى ما 

ضافتو إلى قوانين الدولة.  نصادق عمى القانون اآلتي ونأمر بإصداره وا 
  1المادة  -

 التسمية والنفاذ 
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-  
( ويعمل بو بعد مرور شير واحد عمى نشره في 1962يسمى ىذا القانون )قانون الجمارك والمكوس لسنة 

 الجريدة الرسمية.
  2المادة  -

 التعاريف 
-  

عبارات واأللفاظ الواردة في ىذا القانون المعنى المخصص ليا أدناه إال إذا دلت القرينة عمى يكون لم
 خالف ذلك.

 
 تعني لفظة )الوزير( وزير المالية أو الوزير المختص الذي ترتبط بو مصمحة الجمارك. -أ

أموري تعني عبارة )مأمور جمرك( جميع موظفي الجمارك والمحاسبين الذي يقومون بوظائف م -ب
 الجمارك ما عدا المحافظين.

 تعني لفظة )القانون( قانون الجمارك والمكوس. -ج
 تعني لفظة )السمطة( وكيل الوزارة أو أي موظف مفوض خطيًا من قبمو.  -د
 تعني لفظة )المممكة( المممكة األردنية الياشمية. -ىـ
 تعني لفظة )البضائع( جميع السمع والمواد ميما كان نوعيا. -و
تعني لفظة )البضائع األجنبية( جميع السمع والمواد ميما كان نوعيا من غير محصوالت ومنتوجات  -ز

 المممكة.
تعني لفظة )المستودع( و)المستودعات( أي مكان أو بناء أعدتو السمطة لخزن البضائع أو وافقت  -ح

 عمى استعمالو لمغاية المذكورة.
تحددىا السمطة لمرور البضائع الواردة إلى المممكة أو  تعني عبارة )الطرق المعينة( الطرق التي -ط

 الصادرة منيا أو المارة عبرىا.
تعني لفظة )دخان( أي نوع من الدخان الورق والمفروم والسجاير والتنباك الورق والمفروم والنشوق  -ي

 )السعوط( والسيجار.
ولفافة فميا وما تحتوييا أو يضاف  تعني لفظة )المفائف( لفائف التبغ بما فييا وزن ورقيا مع الصمغ -ك
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 إلييا من قطن وخالفو.
تعني عبارة )قضية جمركية( أية إجراءات تتخذ بشأن أي جرم ارتكب ضد قانون الجمارك والمكوس،  -ل

 أو قوانين المكوس األخرى.
تعني لفظة )ميربات( أية بضاعة جمبت أو صدرت أو نقمت أو يحاول جمبيا أو تصديرىا أو نقميا  -م

 بقصد اختالس اإليرادات أو التممص من المنع والقيود المتعمقة بجمبيا أو تصديرىا أو نقميا.
 تعني عبارة )واسطة النقل( أية وسيمة من وسائل النقل العامة أو الخاصة. -ن
تعني لفظة )البيان( البيان الذي يقدمو صاحب البضاعة أو من يقوم مقامو ليبين عدد وأنواع  -س

 ت البضاعة وأثمانيا.وأجناس وكميا
 تعني عبارة )التعريفة الجمركية( جدول فئات الرسوم الجمركية ألنواع وأصناف البضائع. -ع
 تعني لفظة )االتفاقات( أي اتفاق تمتزم بو الحكومة األردنية. -ف
 تعني لفظة )الناقل( صاحب البضاعة أو وكيمو أو صاحب وسيمة النقل أو من يقوم مقامو. -ص
 ارة )بضائع ممنوعة( كل بضاعة محظور استيرادىا أو تصديرىا أو نقميا.تعني عب -ق
 تعني عبارة )حاكم إداري( المتصرف أو القائم مقام أو مدير الناحية.  -ر

  3المادة  -
 البضائع الخاضعة لمرسوم 

-  
تخضع جميع البضائع الواردة إلى المممكة لمرسوم الجمركية وتستوفى ىذه الرسوم بموجب التعريفة عدا ما 

 استثني منيا بموجب أحكام ىذا القانون أو أي قانون آخر، أو بموجب أحكام أي اتفاق. 
  4المادة  -

 تعيين التعريفة 
-  

ى المممكة بقرار من مجمس الوزراء بناء عمى تعين وتستبدل وتعدل التعريفة الجمركية لمبضائع الواردة إل
 تنسيب الوزير ووزير االقتصاد الوطني، ينشر في الجريدة الرسمية.

يجوز أن تتضمن التعريفة فئتين من الرسوم لمنوع الواحد من البضاعة، وذلك باعتبار منشأىا أو مكان 
 شحنيا.
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  5المادة  -
 معدل الرسوم المتوجبة 

-  
حسب التعريفة المعمول بيا في اليوم الذي تتم فيو معاممة البيان، وتعتبر معاممة  تستوفى الرسوم الجمركية

 البيان تامة عندما يصدقو موظف الجمارك المسؤول ويحيمو لتسميم البضاعة.
  6المادة  -

 الرسوم النوعية 
-  

ن صفة عندما تكون الرسوم الجمركية في التعريفة نوعية، تستوفى تمك الرسوم بكامميا بصرف النظر ع
البضائع الخاضعة ليذه التعريفة النوعية وعن قيمتيا وعن حالتيا، غير أنو عندما يتحقق عطل البضائع 

بالطرق األصولية، يجوز لمسمطة أن تقرر إنقاص الكمية الخاضعة لمرسوم بمقدار ال يتجاوز نسبة العطل 
ة ألي غرض يمكن اإلفادة منيا المتحقق عمى أن يؤخذ بعين االعتبار القيمة المقدرة لمبضاعة المعطوب

 فيو.
  -7المادة  -

 فرض رسم إضافي عن المنشأ 
-  

يجوز أن يفرض بموجب قرارات خاصة، تصدر بالصورة التي تقرر فييا التعريفة رسم جمركي إضافي  -أ
)يعرف بالرسم اإلضافي عن المنشأ( عمى البضائع األجنبية المستوردة لالستيالك في المممكة الواردة من 

 بدل المنشأ، إن القرارات المذكورة تعين بمدان المصدر التي يطبق عمييا ىذا الرسم وتحدد معدلو. غير
 يستوفى الرسم اإلضافي عن المنشأ حسب القواعد نفسيا التي تستوفى بموجبيا الرسوم الجمركية. -ب
ن استرداد الرسم إن البضائع التي تستفيد من حق استرداد الرسوم عند إعادة التصدير ال تستفيد م -ج

 اإلضافي عن المنشأ الذي يكون مفروضًا عمييا.
  8المادة  -

 رسوم المعاينة 
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-  
عالوة عمى الرسوم الجمركية المفروضة بموجب ىذا القانون يستوفى رسم قدره واحد بالماية عن قيمة 

أحكام ىذا جميع البضائع التي تدخل المممكة، ما عدا البضائع المعفاة من الرسوم الجمركية بمقتضى 
 القانون أو التعريفة الجمركية الصادرة بموجبو أو البضائع المعفاة بموجب االتفاقات.

 ال يشمل ىذا االستثناء الحاالت التي لم ينص عمييا صراحة في االتفاقات. 
  9المادة  -

 رسوم معاينة الصادرات 
-  

 ما يمي:يستوفى رسم قدره واحد في المائة من قيمة البضائع المصدرة باستثناء 
 ما يصدر من لدن جاللة الممك. -أ

 ما يصدر من قبل دوائر الحكومة. -ب
ما يصدر من قبل أية بعثة دبموماسية، أو قنصل مفوض في المممكة أو أي من موظفي البعثة أو  -ج

 القنصل المذكورين.
 ميمات ولوازم الييئات الدينية والخيرية المعترف بيا رسميًا. -د
 ركة بترول العراق.ميمات ولوازم ش -ىـ
 ميمات ولوازم السكة الحديدية. -و
 من ىذا القانون. 97أمتعة المسافرين الشخصية كما عرفت في المادة  -ز
 (.98أثاث البيوت المشار إلييا في المادة ) -ح
 جميع منتوجات المممكة الزراعية والحيوانية والصناعية أو من الثروات الطبيعية. -ط
 ن الرسوم بموجب التعريفة.المواد المعفاة م -ي
 البضائع األجنبية المعاد تصديرىا قبل تسديد رسوميا الجمركية. -ك
لمجمس الوزراء بتنسيب من الوزير، بقرار ينشر في الجريدة الرسمية تعديل أحكام ىذه المادة برفع  -ل

 ة إعفاءات أخرى. اإلعفاء عن أي مادة وردت في إحدى البنود الواردة بيا أو إضافة بند فييا أو إضاف
  16المادة  -

 أثمان الرصاص 
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-  
 يستوفى خمسة فمسات عن كل رصاصة تستعمل لتطبيق أغراض ىذا القانون.

  11المادة  -
 الرسوم األخرى 

-  
تستوفى مصمحة الجمارك الرسوم األخرى لحساب الخزينة أو البمديات أو الجيات العائدة ليا ىذه الرسوم 

 ليا وضمن الشروط المحددة ليا في التشريعات الخاصة بيا.عند استيراد البضائع الخاضعة 
  12المادة  -

 رسوم بضائع الترانزيت والمنطقة الحرة التي يسمح بيا لالستيالك المحمي 
-  

تستوفى الرسوم عن البضائع المارة بطريق الترانسيت، والبضائع التي تخرج من المنطقة الحرة عندما 
 يالك المحمي وفق المادة الخامسة. يسمح الوزير بالتخميص عمييا لالست

  13المادة  -
 البضائع الناقصة أو المختمسة 

-  
تخضع البضائع المختمسة أو الناقصة من المستودعات لمرسوم الجمركية حسب التعريفة المعمول بيا يوم 
وقوع االختالس أو النقص أو يوم اكتشاف وقوعو، أما البضائع الناقصة عمى خالف ما تقدم، فتخضع 

رسوم بحسب التعريفة المعمول بيا يوم وصول البضاعة التي اكتشف فييا النقص لمركز التخميص وال لم
ترد رسوميا إال إذا برىن الناقل خالل ستة أشير بوسائل تقنع بيا السمطة بأن النقص أو االختالس لم يقع 

 داخل المممكة.
  14المادة  -

 المعفاة الرسوم المتحققة عمى ما يباع محميًا من البضائع 
-  

إذا بيعت البضائع المستوردة والمعفاة من الرسوم أو جرى تصريفيا بصورة أخرى فتستوفى عنيا الرسوم 
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التي كان يجب استيفاؤىا فيما لو استوردت ىذه البضائع من قبل صاحبيا الجديد بالتاريخ الذي تم فيو 
 ذلك البيع أو التصرف.

  15المادة  -
 الطرق المعينة 

-  
خراجيا منيا، أو مرورىا عبرىا بالطريق المعينة قانونًا.يجري إدخال   البضائع إلى المممكة وا 

  16المادة  -
 أماكن تقديم الكشوفات واستالم البضائع 

-  
كل بضاعة تدخل المممكة تسمم لمصمحة الجمارك وتدخل في مستودعاتيا بعد أن يقدم الناقل الكشف 

اتيا حسب النماذج المعدة لذلك وتبقى البضائع معتبرة أنيا في )مانفستو( يبين فيو مفرداتيا وأوزانيا ومحتوي
 حيازة الجمرك إلى أن يتم التخميص عمييا.

إن إيداع الكشوفات )مانفستو( المختصة بالبضائع من قبل الناقل يجب أن يتم في أقرب مركز جمركي 
 يحددىا الوزير.من الحدود، إال فيما يختص ببضائع التصدير فتخضع لمقواعد والترتيبات التي 

  -17المادة  -
 إجراءات النقل برًا 

-  
إن جميع البضائع المستوردة أو المصدرة بطريق البر يجب اقتيادىا رأسًا إلى أول مكتب جمرك من  -أ

الحدود أو إلى مكتب اإلخراج المختص حسب االقتضاء تحت طائمة العقوبات المنصوص عمييا في 
 عمى الناقل أن يسمك الطرق المعينة أثناء النقل. ( من ىذا القانون ويترتب147المادة )

 
البضائع التي تتجاوز المكتب الجمركي المشار إليو آنفًا أو التي تدخل أي مستودع قبل اقتيادىا إلى  -ب

ذلك المكتب، تطبق بشأنيا العقوبات المشار إلييا في الفقرة )أ( من ىذه المادة ما لم يرخص ليا بمراجعة 
 مركز آخر. 
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  -18دة الما -
 حظر استيراد البضائع بأكثر من مانفستو 

-  
ال يجوز استيراد أية بضاعة بأكثر من مانفستو واحد أو ما يقوم مقامو موقع عميو من الناقل ومذكور  -أ

فيو عدد الطرود وعالماتيا )ماركاتيا( وأرقاميا وغالفاتيا وأنواعيا وأجناس البضائع ومنشئيا واألماكن 
 التي شحنت منيا.

 
يجب أن تدون البضائع الممنوعة في ىذا المانفستو بتسميتيا الحقيقية وأنواعيا وصفاتيا وأجناسيا  -ب

 تحت طائمة العقوبات المنصوص عمييا في ىذا القانون.
 
طنًا بحريًا أيًا كانت جنسيتيا سواء  156لموظفي الجمارك معاينة المراكب التي تقل حمولتيا عن  -ج

من العشرين كيمو مترًا من الشواطئ األردنية إال في الظروف القاىرة التي ليا كانت راسية أم متجولة ض
 مبرر مشروع.

 
لموظفي الجمارك أن يصعدوا إلى السفن ميما كان محموليا ولواؤىا الموجودة في الموانئ األردنية  -د

لدى خروجيا بفتح  والداخمة أو الخارجة من ىذه الموانئ وأن يبقوا فييا حتى إنياء تفريغيا وأن يأمروا
الكوى والغرف واألقسام والخزائن والصناديق والباالت والبراميل وغيرىا من الطرود واألوعية، وأن يتحروا 

 بكل الوسائل جميع المشحونات.
 
لمسمطة المختصة أن تختم بالرصاص أو بغيره البضائع المحتكرة أو الممنوعة أو البضائع الخاضعة  -ىـ

بان أن ينظم عند الدخول إلى المرافئ الئحة بيذه البضائع إذا لم يكن موضوعًا بيا لرسوم باىظة وعمى الر 
 مانفستو.

 
لموظفي الجمارك ضمن العشرين كيمو مترًا من الشواطئ األردنية أن يصعدوا إلى البواخر التي تزيد  -و

مي وبالتأشير طنًا ميما كان لواؤىا عن أن يكتفوا بطمب نسخة عن المانفستو األص 156حمولتيا عن 
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عمى المانفستو األصمي وال يحق لو معاينة ىذه السفن إال إذا كانت لدييم معمومات خاصة بوجود بضائع 
 لمتيريب.

 
( ساعة الحقة لوصول 36يترتب عمى ربان السفينة أو وكيل شركة المالحة الذي يمثمو خالل مدة ) -ز

 الجمرك المانفستو األصمي ونسختين عنو. السفينة إلى المرفأ وقبل تفريغ حمولتيا أن يسمم لمكتب
 
كل مانفستو أصمي عائد لسفينة ال تقوم برحالت منتظمة لمموانئ األردنية وليس لشركات المالحة  -ح

التي تممكيا وكالء في مرافئ المممكة وكذلك كل مانفستو عائد لمركب شراعي يجب أن يكون مؤشرًا عميو 
 شحن.من قبل السمطات الجمركية في مرفأ ال

 
يحظر عمى كل سفينة مشحونة أو فارغة الخروج من أحد مرافئ المممكة ما لم تكن مصحوبة  -ط

 بمانفستو يتضمن المواصفات المشار إلييا في الفقرة األولى من ىذه المادة.
  19المادة  -

 النقل العادي: 
-  

كل سيارة بمانفستو يكون إن إرساليات البضائع المستوردة بواسطة السيارات يجب أن ترفق في كل سفرة ول
عبارة عن جدول إجمالي بمجموع البضائع المنقولة تحت ىذا الوضع ويذكر في ىذا المانفستو أسماء 

المرسمين والمرسل إلييم وعدد الطرود وعالماتيا وأرقاميا وجنس غالفاتيا ووزنيا القائم وجنس البضاعة 
و عند االقتضاء بالوحدة النوعية الالزمة. يجب أن ومصدرىا وقيمتيا وكميتيا بالوزن أو العدد أو الحجم أ

يكون المانفستو مميورًا بتوقيع الناقل وتأشير مكتب الجمرك المشحونة منو البضاعة أو أول مكتب 
 جمركي في المممكة دخمت منو البضاعة، ويودع ىذا المانفستو حال وصول السيارة في مكتب الجمرك.

  26المادة  -
 الدولي:  النقل بطريق الترانسيت

-  
إن البضائع التي تستوردىا تحت وضع الترانسيت الدولي شركات النقل بالسيارات المأذونة، يجب أن تكون 
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مرفقة في كل سفرة لكل سيارة بمانفستو وحيد، عمى أن تكون ىذه المانفستو مميورة بتوقيع معتمد شركة 
نة منو البضاعة أو أول مكتب جمركي النقل المفوض وتوقيع سائق السيارة وتأشير مكتب الجمرك المشحو 

 أردني تدخل منو.
 يودع ىذا المانفستو، حال وصول السيارة في مكتب المقصد األردني.

  21المادة  -
 النقل العادي: 

-  
إن البضائع المستوردة بالسكك الحديدية، يجب أن ترفق بالئحة شحن تقوم مقام المانفستو، يذكر فييا عدد 

 يا والغالفات عمى أنواعيا ونوع البضائع.الطرود وعالماتيا وأرقام
 

يجب أن تكون ىذه الموائح مميورة بتوقيع معتمد شركة سكة الحديد المفوض وتوقيع رئيس القطار وتأشير 
 مكتب الجمرك الذي شحنت منو البضاعة أو تأشير أول مكتب جمركي أردني دخمت منو.

  22المادة  -
 النقل بطريق الترانسيت الدولي: 

-  
ضائع المستوردة بواسطة السكك الحديدية تحت وضع الترانسيت الدولي يجب أن تكون مرفقة بورقة إن الب

الطريق التي تقوم مقام المانفستو وتربط بيا البيانات الخاصة المعرفة باألوراق اإلجمالية والمذكور فييا 
ا كانت البضائع تؤدي عن كل طرد عالمتو، وأرقامو، ونوع البضاعة، والوزن القائم، والحجم ..الخ إذ

الرسوم عمى أساس الوزن أو القياس، أو عمى أساس وحدة نوعية أخرى، أما البضائع التي تؤدي الرسوم 
 عمى أساس القيمة أو البضائع الممنوعة، فيجب بيان وزنيا القائم وقيمتيا، في آن واحد. 

  23المادة  -
 أحكام مشتركة لمنقل بالسكك الحديدية والنقل بالسيارات 

-  
 (.26تطبق عمى أنواع النقل ىذه أحكام المادة )
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  24المادة  -
 النقل بطريق الجو 

-  
يجب عمى الناقل أن ينظم كشفًا )مانفستو( يحتوي عمى وصف البضائع المنقولة بطريق الجو ونوعيا، 

ويجب أن تبقى نسخة طبق األصل عن ىذا الكشف في الطائرة وأن تقدم عند الطمب لمموظفين المكمفين 
 موظفي الجمارك.ول

 يجب عمى الطائرات التي تقوم بجوالت دولية أن تحط عند الذىاب وعند اإلياب في المطارات الجمركية.
  25المادة  -

 النقل بطريق البريد أو بالطرود البريدية 
-  

إن استيراد البضائع بواسطة بريد المراسالت أو بالطرود البريدية يقبل بو ضمن الشروط التي يقررىا 
 ر.الوزي

  -26المادة  -
 أحكام مشتركة بين االستيراد والتصدير 

-  
ال يجوز تحت طائمة العقوبات المنصوص عنيا في القانون أن يذكر في المانفستو أو في لوائح  -أ

 الشحن أو أوراق الطريق )عدة طرود مقفمة( مجموعة بأية طريقة كانت عمى أنيا وحدة.
 
الجمارك عند الدخول والخروج بوالص الشحن التي يجب أن  عمى ربابنة المراكب أن يبرزوا لموظفي -ب

 تكون لدييم.
 
فيما عدا االستثناءات التي تمنحيا السمطة، ال يجوز تفريغ أية بضاعة من أية باخرة أو ماعونة أو  -ج

زورق أو تحميل أية بضاعة عمى أية باخرة أو ماعونة أو زورق بدون ترخيص من قبل موظفي الجمارك 
 رىم وذلك تحت طائمة العقوبات المنصوص عمييا في ىذا القانون.وبدون حضو 
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ال يجوز أن تشحن من المممكة أو إلييا بضائع خاضعة ألية معاممة جمركية بموجب ىذا القانون إال  -د
لممراكز التي يوجد فييا دوائر مخولة حق إتمام المعامالت الجمركية كما ال يجوز فتح أية وسيمة من 

ييا بضائع تابعة لممعامالت الجمركية دون حضور موظف الجمرك، وكل بضاعة تشحن أو وسائل النقل ف
 تفتح بصورة مخالفة تعتبر ميربة وتطبق بحق الناقل العقوبات المنصوص عمييا بشأن تيريب البضائع.

 
يجوز لموزير في الحاالت التي يقررىا أن يصرف النظر عن أن تباين بين شكل وتفاصيل لوائح  -ىـ
حن )المانفستو أو ما يقوم مقامو( المشار إلييا في ىذا القانون وبين الموائح التي تقدم من الناقل إذا ما الش

 اقتنع أن ذلك التباين ال يمكن أن يؤدي إلى تالعب أو خسارة في مصمحة الخزينة. 
  27المادة  -

 البيانات الجمركية التفصيمية وصفتيا اإلجبارية 
-  

( بصورة إجبارية 16بضاعة من الجمرك يجب أن يتقدميا بمقتضى أحكام المادة )إن كل معاممة تخميص 
إيداع البيان الجمركي التفصيمي بعدد النسخ التي تحددىا السمطة عمى النماذج المخصصة موقعًا من 

 الناقل ويجب أن تحرر ىذه البيانات وفقًا لمنطق التعريفة وعند االقتضاء وفقًا لمنص الذي يمنح أو يفرض
وضعًا خاصًا وبصورة خاصة، يجب تسمية األصناف التي يمكنيا أن تستفيد من وضع مفضل طبقًا 

 لمنص الخاص الذي يمنح ىذا الوضع.
 إن تسمية البضاعة يجب عند االقتضاء أن تتبع تسميتيا في التعريفة.

  -28المادة  -
 مسؤولية الناقل 

-  
ئل الالزمة لتطبيق الرسوم الجمركية والرسوم يجب أن تحتوي البيانات الجمركية عمى جميع الدال -أ

المختمفة واألنظمة والمعامالت وتدابير المراقبة ويجب أن تشتمل ىذه البيانات بوجو خاص عمى نوع 
البضاعة وكميتيا وقيمتيا ومنشأىا ومكان شحنيا وعالمات الطرود وأرقاميا وعددىا واسم وسيمة النقل 

ودع وتوقيع الناقل، واسم المرسل إليو الحقيقي، ىذا في االستيراد، أما ونوعيا وتاريخ دخول البضاعة لممست
 في التصدير فيذكر مقصد البضاعة واسم المرسل إليو الحقيقي واسم الناقل.
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 ال يجوز أن يتضمن البيان الجمركي إال بضائع عائدة لمانفستو واحد أو الئحة شحن واحدة. -ب

الخاصة أو العامة أو من المناطق الحرة فتطبق بشأنيا الترتيبات  أما البضائع التي تخرج من المستودعات
 التي يضعيا الوزير.

  29المادة  -
 تسجيل البيانات 

-  
( تسجميا المراكز الجمركية المختصة بعد التحقق 28، 27، 16إن البيانات المنظمة وفقًا ألحكام المواد )

ترتيب استالميا وباتباع سمسمة من األرقام غير من موافقتيا ليذه المواد بتاريخ اليوم الذي تقدم فيو ب
 منقطعة وسنوية.

  36المادة  -
 التغيير في البيانات 

-  
ال يجوز إجراء أي تغيير في البيان بعد أن يقدم إلى موظف الجمرك المسؤول، عمى أنو إذا اكتشف الناقل 

ف الجمرك المسؤول أن أي خطأ في البيان قبل أن يتخذ موظف الجمرك أية إجراءات عميو، فيجوز لموظ
يسمح لمناقل بتصحيح ذلك الخطأ ويوقع عمى التصحيح بحضوره، كما يوقع موظف الجمرك المسؤول 

 تحت ىذا التصحيح بالتاريخ والوقت الذي تم فيو ذلك التصحيح.
 

إن المنع المنصوص عميو في ىذه المادة ال يشمل مبدئيًا تغييرات الوضع ما دامت الرسوم لم تصنف 
وفي حالة وجود خالف ال يسمح بالتغييرات العائدة لموضع إال بعد حل الخالف، يحظر عمى بعد، 

 موظفي الجمارك إجراء أي تعديل في البيانات ميما كان السبب. 
  -31المادة  -

ثبات منشأىا   تحديد قيمة البضائع وا 
-  

البضاعة في مصدرىا أو من أجل تعيين مقدار الرسوم المتوجبة عمى البضائع المستوردة تعتبر قيمة  -أ
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محل شرائيا أو مكان شحنيا بيوم التخميص عمييا يضاف إلى ذلك مصاريف الشحن والتأمين والعمولة 
وأية نفقات أخرى تمحق بالبضاعة حتى وصوليا إلى أول مركز جمركي مخول بالتخميص عمى البضاعة 

 المستوردة ولو لم يتم التخميص عمييا في ذلك المركز.
 
بات ثمن الشراء ومنشأ البضاعة بتقديم جميع الفواتير األصمية واألوراق التي تبين ثمن يكون إث -ب

البضاعة في المكان الذي اشتريت منو وأجرة شحنيا ونفقات تأمينيا وأية مصاريف أخرى حتى وصول 
 البضاعة إلى مركز التخميص.

 
من قبل الغرف التجارية أو الصناعية يشترط أن تكون الفواتير الخاصة بأثمان البضائع مصدقًا عمييا  -ج

أو الييئات المماثمة في البمدان المصدرة ومن قبل القناصل األردنيين في المدن المصدرة في حالة وجود 
تمثيل أردني في تمك المدن وفي حالة عدم وجود ممثمين أردنيين يكتفى بتصديق الغرف التجارية أو 

 الصناعية أو الييئات المماثمة.
 
دم إبراز أية وثيقة من الوثائق المطموبة، أو إذا كانت الفواتير غير مصدقة حسب األصول، أو عند ع-د

إذا لم يقتنع موظف الجمرك بصحة أية وثيقة من الوثائق السالفة الذكر فعميو أن يرفض السير في 
بشأن اإلجراءات الجمركية لمتخميص عمى البضاعة وأن يحيل األمر إلى السمطة إلصدار تعميماتيا 

اإلجراءات الواجب اتباعيا، ويحق لمسمطة أن تسمح بإتمام التخميص لقاء غرامة ال تتجاوز نسبتيا الـ 
%( من قيمة البضاعة عن أية وثيقة مطموبة لم تبرز عند التخميص أو خالل المدة التي تحددىا 2)

 بموجب تعميماتيا.
 
الحصول عمى صورة عنيا فعميو قبل مباشرة  إذا ادعى الناقل بفقدان أية وثيقة الزمة وتعذر عميو -ىـ

اإلجراءات الجمركية أن يدون عمى البيان شرحًا يصرح فيو بذلك، وبأنو يقبل تخمين الجمرك بصورة 
 قطعية.

 
تثمن البضائع من مخمن الجمرك المسؤول وتقابل تمك األثمان مع األسعار المدرجة في البيان من  -و
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 قبل الناقل.
 
قل والمخمن عمى أسعار البضائع يحال األمر إلى السمطة إلعطاء القرار في ىذا إذا اختمف النا -ز

الشأن، فإن لم يقبل الناقل قرار السمطة فمو أن يطمب استيفاء الرسوم )والغرامات إن وجدت( المتحققة عمى 
 ىذه البضاعة عينًا وعمى السمطة أن تستوفي ىذه الرسوم والغرامات عمى الوجو التالي:

 
وفى عينًا ما يعادل رسوم وغرامات االستيراد المتحققة عمى البضاعة )سيف( بالسعر والمصاريف تست -1

 المدونة في البيان المقدم من الناقل. 
 
تقوم السمطة بتحقيق الرسوم عمى  -( 1بعد استيفاء الغرامة )إن وجدت( بحسب ما ورد في الفقرة ) -2

نة في البيان، وتستوفى عينًا ما يعادل ىذه الرسوم، عمى المتبقي من البضائع بالسعر والمصاريف المدو 
أن تحسب أثمان البضائع المأخوذة عينًا بسعرىا وكمفتيا حسب البيان مع ما يصيبيا من الرسوم باستثناء 

 رسوم وغرامات االستيراد.
 
أساس  في الحاالت التي يكون فييا قسم من الرسوم متحققًا عمى أساس القيمة والقسم اآلخر عمى -3

الوزن أو الحجم أو العدد، تكتفي مصمحة الجمارك باستيفاء ما يعادل الرسوم والغرامات المتحققة عمى 
( أعاله، ويبقى استيفاء الرسوم عن األقسام 2و 1أساس القيمة بنفس الطريقة الموضحة في الفقرتين )

 األخرى بحسب الفئة المحددة في التعريفة.
 
البضاعة ال تسمح بأخذ جزء من اإلرسالية تكون قيمة مساوية لمرسوم غير أنو إذا كانت طبيعة  -4

نما تستوجب أخذ صنف تزيد قيمتو عمى ىذه الرسوم فمممستورد، إذا قبمت السمطة ذلك،  المستحقة تمامًا، وا 
أن يعطي لمصمحة الجمارك صنفًا آخر قيمتو أقل من الرسوم ويدفع الباقي نقدًا عمى أساس تثمين 

لعكس إذا كانت القيمة الموضحة لمبضاعة التي يقع عمييا االختيار تزيد عمى الرسوم الجمرك، وبا
 %.5المستحقة عمى اإلرسالية بأكمميا فعمى الجمرك أن يدفع لممستورد قيمة الفرق مضافًا إلييا 
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ذا كانت اإلرسالية غير قابمة لمتجزئة فممسمطة أن تأخذىا وترد لممستورد القيمة التي يكون قد  أوضحيا وا 
 %.5مضافًا إلييا 

 
يكون انتخاب البضائع المأخوذة عينًا بموجب أحكام ىذه المادة من حق مأمور الجمرك المختص  -5

 وحده دون أن يكون مقيدًا بوجو من الوجوه.
 
تباع البضاعة المأخوذة عينًا بيذه الصورة بالمزاد العمني فورًا من قبل مأمور الجمرك المختص، إال  -6

 السمطة أن مصمحة الخزينة تقضي بخالف ذلك. إذا رأت
  -32المادة  -

 الفواتير 
-  

 يجب أن تبين الفاتورة التي تقدم إلى الجمارك من أجل التخميص عمى بضاعة واردة ما يمي: -أ
 تاريخ تنظيميا. -1
 اسم مرسل البضاعة وعنوانو. -2
 اسم مستورد البضاعة وعنوانو. -3
 نوع البضاعة. -4
 البضاعة وقيمتيا اإلجمالية.سعر وحدة  -5
 أية مصاريف إضافية دفعت من قبل مرسل البضاعة.  -6
 كمية البضاعة ووزنيا القائم والصافي. -7
 عدد الطرود وأرقاميا وعالماتيا وأوزانيا وقياساتيا ومحتوياتيا. -8
 منشأ البضاعة وواسطة النقل والمكان الذي شحنت منو. -9
 
أن يذكر فييا تاريخ يتفق وتاريخ شحن البضائع العائدة ليا من مكان لكي تقبل الفاتورة يجب  -ب

إرساليا، وكل مدة تنقضي بين تاريخ الشحن وتاريخ تنظيم الفاتورة يجب تبريرىا بصورة يقنع بيا موظف 
 الجمرك المسؤول.
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  33المادة  -
 صالحية السمطة بالطعن في صحة الوثائق 

-  
( ال تقيد الجمرك المختص الذي لو حق الطعن 31إلييا في المادة )إن إبراز المستندات والوثائق المشار 

 في محتوياتيا أمام السمطة.
  34المادة  -

 االستثناءات من تصديق الفواتير 
-  

 يستثنى من تصديق الفواتير ما يمي:
 دينارًا )حسب تقدير مأمور الجمرك المختص(. 36كل فاتورة ال تتجاوز قيمتيا  -أ

لواردة إلى األشخاص والشركات والييئات الرسمية وغير الرسمية التي تتمتع بحق البضائع المعفاة ا -ب
 اإلعفاء من الرسوم الجمركية.

 البضائع الواردة من البمدان العربية وتكون من منتوجاتيا أو مصنوعاتيا. -ج
 أية ىيئة أو مؤسسة أو جية يوافق مجمس الوزراء عمى استثنائيا بتنسيب من الوزير. -د
 ستوردو البترول والزيوت )ما يتعمق بفواتير الزيوت والمواد المشتعمة فقط(.م -ىـ

  35المادة  -
 تجزئة اإلرسالية 

-  
ال يجوز تجزئة إرسالية من البضائع، أي أنو إذا وردت إرسالية فال يحق إنياء معاممة جزء منيا وتأخير 

ت الجمركية وفق ذلك، إال أنو يجوز الباقي بل يجب أن ينظم بكامل اإلرسالية بيان واحد وتتم اإلجراءا
لممدير بناء عمى تنسيب السمطة عندما يرى أسبابًا مبررة لمتجزئة أن يسمح بيا بالشكل الذي يراه شرط أن 

 ال يترتب عمى ىذه التجزئة أية خسارة تمحق بالخزينة بأي وجو من الوجوه.
  36المادة  -

 العالمات الدالة عمى المنشأ 
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-  
دين بوضع العالمات )الماركات( الدالة عمى المنشأ عمى المنتوجات األجنبية المستوردة يجوز إلزام المستور 

 إلى المممكة )بقرارات خاصة تصدرىا السمطة(.
 

تحدد ىذه القرارات )لكل نوع( من المنتوجات األجنبية، الشروط التي يجب مراعاتيا في وضع عالمات 
 ارات.المنشأ وكذلك الشروط الالزمة لتطبيق ىذه القر 

 
يحظر بصورة مطمقة االستيراد أو اإلدخال إلى المستودع أو إلى المنطقة الحرة أو المرور بطريق 

الترانسيت، لجميع البضائع األجنبية الطبيعية أو المصنوعة التي تحمل ىي نفسيا أو عمى غالفاتيا أو 
ر أو أي اسم أو إشارة أو صناديقيا أو بآالتيا أو عمى ظروفيا أو عصائبيا ..الخ عالمة مصنع أو متج

 داللة أيًا كانت من شأنيا أن توىم أن ىذه البضاعة قد صنعت في المممكة أو أن منشأىا ىو المممكة. 
  37المادة  -

 إلغاء البيانات 
-  

يحق لمسمطة أن تمغي البيانات التي لسبب يعود إلى مقدم البيان لم تنتو المعامالت العائدة ليا خالل مدة 
 كاممة ابتداء من تاريخ تسجيل ىذه البيانات. خمسة عشر يوماً 

وفي ىذه الحالة يجوز لمسمطة أن تطمب معاينة البضائع وفق نصوص ىذا القانون، ويمكن إجراء ىذه 
 المعاينة في غياب مقدم البيان إذا لم يمب الدعوة الموجية إليو لحضور المعاينة.

  38المادة  -
 البيانات المؤقتة 

-  
مى ترخيص من مأمور الجمرك المختص وقبل تقديم البيان أن يفحص البضائع العائدة يجوز لمناقل بناء ع

لو تحت إشراف المأمور، وأن يأخذ عينات منيا لمتحقق من نوعيا، أو قيمتيا، أو كميتيا، وتؤدى عن ىذه 
 العينات الرسوم المتوجبة.
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  39المادة  -
 الكشف ومعاينة البضائع 

-  
وترزم من قبل الناقل بحضور مأمور الجمرك المختص الذي يقابل تفتح الطرود وتفرد محتوياتيا 

ذا ظيرت  محتوياتيا بالبيان والوثائق األخرى المقدمة منو، فإذا ظير نقص يشار إلى ذلك في البيان، وا 
بضائع لم تدرج في الوثائق المرفقة، فتعتبر تمك البضائع ميربة وتضبط ويعرض الناقل لمعقوبات 

لقانون، عمى أنو إذا اقتنعت السمطة بأنو لم يكن ىنالك سوء نية لمتممص من دفع المنصوص عمييا في ا
الرسوم عن تمك البضائع أو من أية قيود أخرى فميا أن تكتفي باستيفاء ضعف الرسوم القانونية المستحقة 

 إال إذا ارتأت قبول مبمغ أقل من ذلك.
 

ات أو أي جزء منيا ولو أيضًا معاينتيا أكثر من لمأمور الجمرك المسؤول الحق في معاينة كافة اإلرسالي
 مرة إذا رأى ذلك ضروريًا.

  -46المادة  -
 المعاينة الصحية: 

-  
إذا اشتبو مأمور الجمرك المختص بوجود تمف أو فساد في بعض البضائع المستوردة من أنواع  -أ

فمو الحق في إرسال المأكوالت أو المشروبات، أو الدخان، أو أي شيء يعرض الصحة العامة لمخطر، 
ذا قررت الجيات المختصة  عينات من ىذه المواد لمفحص من قبل الدوائر المختصة أو أرباب الخبرة، وا 
المذكورة عدم صالحيا لالستعمال تتمف بحضور ىيئة مؤلفة من مأمور الجمرك المختص وموظف من 

ذا تعذر حضو  ر الناقل فيكتفى بالمندوبين الدائرة الفنية أو أحد أرباب الخبرة وبحضور الناقل، وا 
 المذكورين. 

 
إن نفقات التحميل واإلتالف عائدة عمى الناقل ويجوز لمسمطة أن تقوم بدفع ىذه النفقات عمى حسابو  -ب

 عمى أن تحصل منو وفق األصول القانونية وتعتبر من األموال األميرية المستحقة األداء.
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تسمح بإعادة تصدير مثل ىذه البضائع إذ طمب الناقل  يجوز لمسمطة حسب الشروط التي تحددىا أن -ج
 ذلك.

  41المادة  -
 المعاينة الفنية 

-  
يجوز لمسمطة )كمما وجدت ذلك الزمًا( أن تحيل لمدائرة الفنية المختصة أو ألية جية ذات خبرة أية 

استعماليا أو ألي بضاعة مستوردة لمعاينتيا فنيًا، وذلك بقصد معرفة طريقة تركيبيا أو تكوينيا، أو طريقة 
 سبب آخر.

  -42المادة  -
 معاينة المسافرين 

-  
عمى المسافرين الداخمين إلى المممكة أو الخارجين منيا أن يتقدموا إلى مكتب الجمرك المختص ليعمنوا  -أ

 بما معيم تحت طائمة العقوبات المنصوص عمييا في ىذا القانون.
 
ود من قبل مأمور الجمرك المختص ولو أيضًا أن تفتش حقائب المسافرين وما يوجد معيم من طر  -ب

 يقوم بمعاينة وتفتيش أشخاص المسافرين، عمى أنو ال يجوز أن تفتش االمرأة إال من قبل امرأة.
 
تستوفى الرسوم الجمركية عن البضائع التي بحوزة المسافرين وفق التعميمات التي يصدرىا الوزير ليذا  -ج

 الغرض.
  43المادة  -

 م تأدية الرسو 
-  

إن البضائع ىي رىن الرسوم، وال يمكن سحبيا من الجمارك إال بعد تأديتيا، وعمى الموظفين المكمفين 
 باستيفاء الرسوم أن يعطوا بيا إيصااًل حسب األنموذج المخصص.
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  44المادة  -
 خضوع البضائع الحكومية لمرسوم 

-  
سابيا تخضع لتأدية الرسوم الجمركية إن البضائع المستوردة لحساب الدوائر الحكومية إما باسميا أو لح

 .82، مع مراعاة أحكام المادة 45وفقًا ألحكام المادة 
  45المادة  -

 استيفاء الرسوم عن بضائع الحكومة 
-  

من ىذا القانون، عمى أنو يحق  28و 27تنظم بيانات البضائع العائدة لمحكومة حسب أحكام المادتين 
 يقة تعذر إبرازىا.لمسمطة أن تصرف النظر عن تقديم أية وث

 
في الحاالت التي يكون الرسم فييا متوجبًا عمى الحكومة، يحق لمسمطة بعد إنياء الكشف السماح بسحب 

 البضائع المقدمة بياناتيا عمى ىذه الصورة فورًا قبل دفع الرسوم وضمن الشروط التي تقررىا.
 

األفراد فتطبق بشأنيا اإلجراءات أما البضائع الواردة لحساب الحكومة وتكون رسوميا متوجبة عمى 
 واألحكام المطبقة عمى البضائع التجارية. 

  -46المادة  -
 البضائع المتنازل عنيا 

-  
البضائع التي تنازل عنيا أصحابيا بإقرار كتابي تنقل في الحال إلى مكان خاص في مستودعات  -أ

لطريقة المتبعة في بيع البضائع الجمارك وتدون في سجالت البضائع غير المطالب بيا حيث تباع بنفس ا
 المأخوذة عينًا.

 
األشياء الجزئية التي توجد في المخازن واألرصفة دون أن يعرف مصدرىا أو صاحبيا، تعامل  -ب

 معاممة البضائع المتنازل عنيا، ويجب عند استالميا وقيدىا، فتحيا لمعرفة محتوياتيا. 
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  47المادة  -
 المنطقة الجمركية 

-  
كية ىي المنطقة التي يكون بيا مركز جمركي لمتخميص، وتشمل مكاتب الجمرك المنطقة الجمر 

ومستودعاتو وأرصفتو وأرضو، ولمسمطة الحق في أن تبعد من المنطقة الجمركية في أي وقت جميع 
 األشخاص الذين ترى أن وجودىم في المنطقة الجمركية المذكورة غير مرغوب فيو.

  48المادة  -
 المستودعات 

-  
تودعات الجمارك، األبنية واألرصفة واألراضي الفضاء التي تممكيا أو تستأجرىا لحفظ البضائع تشمل مس

الواردة قبل التخميص عمييا، كما تشمل المستودعات األرض الموافق عمى أن تخزن فييا بضائع لم تدفع 
 رسوميا الجمركية، وتعتبر ىذه المستودعات جزءًا من المنطقة الجمركية.

  -49المادة  -
 رفض إدخال أصناف من البضائع لممستودعات 

-  
يجوز لمأمور الجمارك المسؤول أن يرفض قبول أية بضائع في المستودع إذا لم يكن فيو مكان كاف  -أ

ليا، أو كان نوع البضاعة أو حجميا يجعل وضعيا في المستودع غير مستحسن أو غير ممكن، وعمى 
شروط التي تعينيا السمطة إلى أن يتم التخميص عمييا ويكون الناقل أن يحتفظ بيذه البضاعة بالطريقة وال

ذلك عمى مسؤولية الناقل ونفقتو وتعتبر البضاعة في ىذه الحالة أنيا في مستودع وىمي إلى أن يتم 
 التخميص عمييا.

 
ية في ال يسمح بإدخال أو تفريغ المواد القابمة لاللتياب والمواد القارضة أو المفرقعة مع البضائع العاد -ب

المستودع وكذلك البضائع التي تظير عمييا عالمات الفساد والتمف، والبضائع التي قد تعرض المستودع 
إلى أخطار بوجودىا أو التي تضر البضائع التي تجاورىا، وكذلك البضائع المنفرطة والبضائع التي 

 يتطمب حفظيا إنشاءات خاصة.
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كو والزبدة والمحوم المثمجة والحيوانات الحية، والمزروعات البضائع القابمة لمتمف مثل الخضار والفوا -ج

ساعة ولم يتسمميا الناقل، تباع من قبل مأمور الجمرك  48وغيرىا، إذا مضى عمى دخوليا المستودع 
بالمزاد العمني أو بالطريقة التي يراىا مالئمة وتقيد أثمانيا أمانة حتى إذا طالب بيا أصحابيا خالل سنتين 

ذا لم يطالب بيا خالل ىذه المدة تصبح حقًا لمخزينة، ترد إلييم  بعد أن تحسم منيا الرسوم والنفقات وا 
ويحق لمناقل تسمم البضاعة بعد اإلعالن وقبل إتمام البيع، شرط تسديد نفقات اإلعالن وأية مصاريف 

 أخرى أنفقتيا مصمحة الجمارك بسبب تأخير تسمميا باإلضافة إلى الرسوم المتحققة.
  56ة الماد -

 إخراج البضائع من المنطقة الجمركية 
-  

يجب أن تكون جميع البضائع التي تخرج من المنطقة الجمركية مصحوبة بإذن إخراج قانوني من مأمور 
المستودع المسؤول، سواء أكانت خاضعة لمرسوم أو معفاة منيا، وال يجوز إخراج بضائع من غير الباب 

 ور الجمرك المختص.المخصص لخروجيا إال بإذن خطي من مأم
  -51المادة  -

 نقل البضائع من جمرك آلخر 
-  

 يجوز نقل البضائع من جمرك إلى آخر بقصد إنياء معامالتيا الجمركية بعد إتمام اإلجراءات التالية: -1
تقديم فواتير الطرود المراد نقميا مع إذن التسميم وأية أوراق تتعمق بتمك الطرود إلى الجمرك المطموب  -أ

 منو. نقميا
 
ختم الطرود بالرصاص من قبل الجمرك وتسميميا لمناقل بعد أن يعترف خطيًا باستالميا وبأختام  -ب

صحيحة وأن يتعيد بإيصاليا إلى المحل المراد نقميا إليو بنفس الحال التي استممت بيا وذلك ضمن 
 الشروط والتحفظات والضمانات التي تقررىا السمطة.

 
لطرود أثناء تسميميا لمجمرك المرسل إليو مكسور أو مشتبو بو يفتح الطرد فورًا إذا وجد أن ختم أحد ا -2
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بحضور مأمور الجمرك والناقل وينظم ضبط بمحتوياتو، وتعتبر البضائع الناقصة ميربة ويعاقب الناقل 
 بغرامة ال تزيد عمى عشرة دنانير عن كل طرد وجدت محتوياتو ناقصة أو لوحظ بأنو فتح ووقع بو تالعب
 وذلك باإلضافة إلى الرسوم والعقوبات األخرى المنصوص عمييا في ىذا القانون بشأن البضائع الميربة.

 
البضائع المنقولة عمى ىذه الصورة يرفق بيا كشف مانفستو من قبل مركز الجمرك المنقولة منو  -3

 يتضمن أوزانيا وكمياتيا وعدد طرودىا وأوصافيا.
 

اردة في الكشف األصمي المقدم من الناقل وحقيقة البضاعة يجب أن يبمغ وأي تباين بين التفصيالت الو 
 عنو بتنظيم ضبط أصولي ترفق نسخة منو مع الكشف المرسل لممركز المنقولة إليو البضاعة.

 
عمى المراكز المنقولة منيا البضاعة أن تبمغ السمطة والمراكز المنقولة إلييا البضاعة في كل حالة عن 

 نقميا عمى ىذه الصورة في نفس الوقت الذي تنقل فيو.كل بضاعة يجري 
 

 يتوجب عمى المراكز المنقولة منيا ىذه البضاعة التثبت من وصوليا لمقاصدىا في الوقت المقدر ليا.
  52المادة  -

 السماح بإنشاء مستودعات خاصة وعامة 
-  

والضمانات التي لموزير أن يرخص بإنشاء مخازن استيداع خاصة وعامة ضمن الشروط والتحفظات 
يحددىا إليداع البضائع التابعة لمرسوم الجمركية عند استيرادىا لممرة األولى، ولو كذلك أن يمغي ىذا 

الترخيص في أي وقت دون بيان األسباب، لموزير أن يصدر التعميمات التي تنظم كيفية إيداع البضائع 
 ويحق لو كذلك أن يعدل ىذه األجور. المذكورة وطريقة اإلشراف عمييا واألجور التي تستوفى عنيا 

  53المادة  -
 مستودعات البترول الخاصة 

-  
يجوز الترخيص لألفراد أو الشركات الصناعية أو التجارية أو البمديات بإنشاء مستودعات خاصة لمبترول، 
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رأي ويمنح الحق بإنشاء ىذه المستودعات، بموافقة مجمس الوزراء بناء عمى تنسيب من الوزير بعد أخذ 
 الدوائر ذات العالقة. يخضع إنشاء المستودعات المذكورة لمشروط والضمانات التي يحددىا الوزير.

  -54المادة  -
 أجور العتالة 

-  
تستوفى أجور العتالة في المراكز التي يقوم فييا عتالو الجمارك بتفريغ البضائع في المنطقة الجمركية  -1

 ي تجري عمييا المعامالت الجمركية حسب التعريفة اآلتية:وتستوفى ىذه األجور عن جميع البضائع الت
 
كيمو غرام أو جزء منيا عن الطرود التي ال يزيد وزن الواحد منيا عمى  166فمسًا عن كل  26 -أ

 خمسماية كيمو غرام.
 كيمو غرام عن الطرود التي يزيد وزن الواحد منيا عمى خمسماية كيمو غرام. 166فمسًا عن كل  36 -ب
 فمسًا عن كل طرد من أمتعة المسافرين الشخصية. 26 -ج

خراجيا من المستودعات.  تشمل ىذه األجور أجرة تفريغ البضائع في المنطقة الجمركية وا 
 يستوفى نصف األجور المبينة أعاله عند نقل البضائع من مستودع آلخر بطمب الناقل. -د
 دون تفريغيا في المنطقة الجمركية. يستوفى ربع األجور عندما يسمح بالتخميص عمى البضاعة -ىـ
 لمجمس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل ىذه األجور بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.  -2

  -55المادة  -
 رسوم االحتفاظ 

-  
يحل لمناقل إبقاء البضاعة في مستودعات الجمارك مدة ال تزيد عن سبعة أيام من تاريخ دخوليا،  -1

دخول البضاعة إلى المستودع ويوم خروجيا منو وبعد انتياء ىذه المدة تستوفى  وتشمل السبعة أيام يوم
 عنيا رسوم االحتفاظ كما يمي:

 
 فمس 

 كيمو غرام أو أي جزء منيا. 166في اليوم عن كل  166التبغ والمسكرات والكحول 
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 كيمو غرام أو أي جزء منيا. 166في اليوم عن كل  56البضائع األخرى 
 في اليوم عن كل طرد. 26ن أمتعة المسافري

 
 يستوفى نصف ىذه الرسوم عن البضائع التي تبقى عمى األرصفة أو في العراء ضمن المنطقة الجمركية.

 
إذا لم تسحب البضائع من مستودعات الجمارك خالل ثالثة أشير من تاريخ إدخاليا يعمن عنيا  -2

رائد المحمية، وبعد مرور شير من تاريخ مأمور الجمرك المختص في الجريدة الرسمية أو في إحدى الج
اإلعالن تباع البضاعة بالمزاد العمني تحت إشراف لجنة من اثنين من موظفي مركز الجمرك المختص 

وعضو من المجمس البمدي أو من الغرفة التجارية، والسمطة غير مسؤولة عن أية خسارة تمحق بالبضاعة 
 من جراء البيع بالصورة سالفة الذكر.

 
مى المجنة المكمفة ببيع البضائع المشار إلييا أعاله أن تنظم كشفًا بمفردات البضاعة وأنواعيا ع -3

 وكمياتيا وأوزانيا ومنشأىا إن أمكن.
 
تحسم من ثمن المبيع الرسوم الجمركية وأية رسوم ومصاريف أخرى ترتبت عمى البضاعة وما تبقى  -4

 ل سنتين من تاريخ البيع تصبح حقًا لمخزينة.يقيد في حساب األمانات، فإذا لم يطالب بيا خال
  56المادة  -

 البضائع المستثناة من رسوم االحتفاظ 
-  

 من ىذا القانون. 55تستثنى البضائع التالية من رسوم االحتفاظ المذكورة في المادة 
 
 ما يرد باسم جاللة الممك أو لحسابو. -أ

 ما يستورد من قبل الدوائر الحكومية. -ب
التي تتأخر في المستودع ألجل فحصيا من أية دائرة فنية أو بسبب الحجز من لدن  البضائع -ج
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الحكومة وكذا التي تتأخر بسبب اإلجراءات الجمركية عندما يكون التأخير قد نشأ عن الموظف المختص 
 أو عن السمطة.

  57المادة  -
 تعديل رسوم االحتفاظ 

-  
من ىذا القانون  55حتفاظ المنصوص عمييا في المادة لمجمس الوزراء بتنسيب من الوزير تعديل رسوم اال

ضافة أي استثناء منيا بقرار ينشر في الجريدة الرسمية.  وا 
 ولو كذلك أن يعفي من ىذه الرسوم بعد تحققيا. 

  58المادة  -
 البضائع الداخمة إلى المستودع بطريق الخطأ 

-  
وزير أن يسمح بإخراجيا دون دفع رسوم إذا ثبت أن بضاعة أدخمت إلى المستودع بطريق الخطأ يجوز لم

 احتفاظ عنيا لمدة شير واحد من تاريخ إدخاليا المستودع.
  -59المادة  -

 ميمة االحتفاظ بالبضائع في المخازن الخاصة والعامة 
-  

يسمح بتخزين البضائع التي وافقت السمطة عمى إدخاليا في مستودع عام أو خاص لمدة سنة واحدة  -أ
إال إذا نص في الموافقة عمى مدة أقل، ويجوز لمسمطة ألسباب تقتنع بيا تمديد ىذه  من تاريخ إدخاليا

 المدة حتى ستة أشير فقط، أما بالنسبة لشركات التبغ والسجاير فيجوز أن تكون مدة التمديد حتى سنتين. 
باع خالل في حالة عدم دفع الرسوم في نياية الميمة تعمن السمطة عن بيع البضاعة بالمزاد العمني وت

 أسبوع واحد من تاريخ اإلعالن.
 
يؤخذ من ثمن المبيع الرسوم المتحققة والنفقات واألجور التي لحقت بالبضاعة أثناء التخزين وبعده  -ب

 وما زاد عن ذلك يقيد في حساب األمانات حيث يجري رده لصاحب االستحقاق.
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ن لم تكن كافية أيضًا إذا لم تف أثمان المبيع لتسديد الرسوم والنفقات واألجو  -ج ر فتسدد الرسوم أواًل، وا 
لتسديد الرسوم فيعتبر ثمن المبيع بداًل من الرسوم بالغًا ما بمغ، أما الزيادة عن مقدار الرسوم فتؤخذ منيا 

 أواًل النفقات، وما زاد لألجور وصاحب البضاعة. 
  -66المادة  -

 أحكام مشتركة لمترانسيت العادي والترانسيت الدولي 
-  

يمكن إرسال البضائع التي ىي من منشأ أجنبي بطريقة الترانسيت العادي أو الترانسيت الدولي سواء  -1
أدخمت ىذه البضائع من الحدود البرية أو البحرية لتخرج مباشرة من حدود غيرىا برية أو بحرية، أو كانت 

اخل إلى مكتب آخر أو مرسمة بطريق البر من مكتب أو مستودع أو منطقة حرة عمى الحدود أو من الد
 مستودع آخر أو منطقة حرة أخرى.

 
 إن عمميات اإلدخال واإلخراج ال يمكن أن تجري إال عن طريق المراكز التي تعينيا السمطة.

 
عند وصل البضائع إلى مكتب المقصد، يجوز إعطاؤىا كل االتجاىات التي كانت ممكنة لو استوردت 

تب، يصرح بالوضع الذي يطبق نيائيًا وينظم البيان، وتجري ىذه البضائع مباشرة عن طريق ىذا المك
 وما يمييا. 27المعاينة حسب القواعد المبينة في المادة 

 
إذا كانت البضائع منقولة إلى بمد أجنبي مبدئيًا إعطاء إبراء سندات التعيد المكفولة أو السندات التي تقوم 

 بمد المقصد تثبت وصول البضائع. مقاميا أو رد التأمينات، عمى إبراز شيادة من جمرك
 

تحدد السمطة الضمانات والتحفظات لمبضائع المارة بطريق الترانسيت كما تحدد ميمة لتقديم شيادة 
الوصول من جمارك المقصد، وليا أن تعفي من تقديميا وأن تستبدليا بإثباتات أخرى يعود ليا أمر 

 تحديدىا.
 
 تحرم من الترانسيت: -2
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 تحمل عالمات )ماركات( كاذبة عن منشأ أردني. البضائع التي -أ
 البضائع التي تمنع بقرارات تصدر عن مجمس الوزراء.  -ب

  -61المادة  -
 الشحن بواسطة الترانسيت العادي 

-  
 يجري الترانسيت العادي بجميع الوسائل دون تمييز عمى مسؤولية الشاحن موقع تعيد الترانسيت. -أ

 
المعامالت نفسيا المذكورة -ي عمى البضائع المرسمة تحت ىذا الوضع تجري في مكتب اإلرسال الجمرك

 وما يمييا، المتعمقة بالبيان التفصيمي عمى شكل سند تعيد مكفول وبالمعاينة. 27في المادة 
 
يستوجب شحن البضائع المرسمة تحت ىذا الوضع إما إيداع الرسوم الجمركية األخرى بصورة تأمين  -ب

مكفولة مشتممة عمى الضمانات التي تحددىا السمطة ويذكر فييا مكتب المقصد  أو توقيع سندات تعيد
وتحدد مدة النقل بالنسبة لممسافات. إذا كان األمر يتعمق ببضائع خاضعة لرسوم داخمية أو غيرىا يتوجب 

عمى متعيدي الترانسيت بأن يتحمموا في حال عدم إنجاز الترانسيت العقوبات المنصوص عمييا في 
 ريع الخاصة بيذه الرسوم، عالوة عمى الغرامات النقدية الجمركية.التشا

  62المادة  -
 طرود البضائع المرسمة بالترانسيت العادي 

-  
إن طرود البضائع المرسمة تحت وضع الترانسيت العادي تخضع ضمن الشروط التي تحددىا السمطة، إما 

ة، أو لمترصيص المزدوج مع التغميف لمترصيص البسيط أو لمترصيص البسيط مع أخذ عينة من البضاع
 المزدوج.

 أما البضائع المشحونة فرطًا، فيجوز لمجمرك بترصيص محتوياتيا ضمن الشروط التي يحددىا.
عند وصول البضاعة إلى مكتب المقصد، يسمم سند التعيد المكفول أو المستند الذي يقوم مقامو لمجمرك، 

 سالمة الترصيص ومن ىوية الطرود.وىذا ال يعطي اإلبراء إال بعد التأكد من 
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إن نقل البضاعة من وسيمة نقل إلى وسيمة نقل أخرى أثناء الطريق يسمح بو تحت إشراف الجمرك 
 وبموافقة رئيس المركز الجمركي المختص.

  63المادة  -
 الترانسيت الدولي 

-  
المأذونة وتحت إن الترانسيت الدولي منحصر بشركات السكك الحديدية أو شركات النقل بالسيارات 

 مسؤولية ىذه الشركات وذلك ضمن الشروط والتحفظات التي يحددىا الوزير.
 تحدد بتعميمات من الوزير المسالك التي يمكن إجراء النقل عمييا بالترانسيت الدولي.

 
تعفى مبدئيًا البضائع المرسمة تحت وضع الترانسيت الدولي من المعامالت المتعمقة بالبيان التفصيمي 

 معاينة التفصيمية.وال
 

عمى أنو يمكن إخضاعيا ليذه المعامالت، ال سيما في حالة االشتباه بوجود غش أو لدى استحالة 
 الترصيص. 

  64المادة  -
 تعيدات الترانسيت الدولي 

-  
إن نوع وأىمية التعيدات التي ينبغي أن تقدميا شركات النقل بالترانسيت الدولي وشروط ترصيص 

عداد شاحنات السكك الحديدية والسيارات واألوعية الخاصة المعدة لمنقل بالترانسيت البضاعة وخفرىا، وا  
الدولي، ونقل البضائع من وسيمة نقل إلى وسيمة أخرى أثناء الطريق، وتحديد أنواع البيانات وتفصيالتيا 

 تقرر من قبل الوزير.
  -65المادة  -

 تخزين البضائع المارة بطريق التوسط )الترانسيت( 
-  

يجوز لموزير ضمن الشروط والضمانات التي يقررىا أن يسمح بإيداع البضائع المارة بطريق التوسط  -1
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)الترانسيت( في مستودع عام أو خاص لمدة ستين يومًا، فإذا لم تسحب البضاعة بعد انقضاء المدة 
اعة بالمزاد العمني المسموح ليا ولم يوافق الوزير عمى تمديدىا فمو أن يتخذ اإلجراءات الالزمة لبيع البض

وأن يقيد المبمغ الزائد بعد حسم مقدار الرسوم والنفقات المستحقة والغرامات التي يقررىا )عمى أن ال 
% من قيمة البضاعة( في حساب األمانات وال ترد ىذه الزيادة إذا لم يطالب بيا خالل 56تتجاوز الغرامة 

 سنة واحدة من تاريخ البيع.
 
ائع المارة بطريق التوسط لالستيالك المحمي إال في ظروف خاصة وبموافقة ال يسمح بوضع البض -2

 مجمس الوزراء.
  -66المادة  -

 إعادة التصدير ورد الرسوم 
-  

يجوز لمسمطة أن تسمح بإعادة تصدير البضائع المستوردة إلى المممكة بعد أن يكون قد تم التخميص  -أ
 عمييا جمركيًا ضمن الشروط التي تقررىا.

ز لموزير أن يسمح بإعادة الرسوم التي استوفيت أو أية نسبة منيا عن البضائع المعاد تصديرىا يجو  -ب
 بمقتضى الفقرة )أ( من ىذه المادة.

يجوز لمسمطة أن تسمح بإعادة أية بضاعة واردة لممممكة أو تحويميا قبل دفع الرسوم عنيا ضمن  -ج
 الشروط التي تقررىا. 

  67المادة  -
 لجمركية امتياز الرسوم ا

-  
تتمتع مصمحة الجمارك من أجل تحصيل الرسوم والغرامات والمصادرات واالستردادات بامتياز عمى أموال 
المكمفين المنقولة ويعمل بيذا االمتياز في جميع الظروف حتى في حالة اإلفالس، وباألفضمية عمى جميع 

تي يقدميا الشخص الثالث والديون التي الديون ما عدا المتعمقة منيا بصيانة األشياء ومصاريف القضاء ال
 ليا امتياز عام عمى المنقوالت.
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  68المادة  -
 الفروق في الرسوم 

-  
إذا ظير عند التدقيق أن الرسوم والغرامات المتوجبة بموجب ىذا القانون عمى أية بضاعة لم تستوف، أو 

أو ألي سبب آخر يحصل أنيا استوفيت بنقص وكان ذلك ناشئًا عن خطأ حسابي أو جيل في التعريفة 
النقص المذكور من صاحب البضاعة، ولمصمحة الجمارك الحق في طمب تحصيل ىذه النواقص خالل 
أربع سنوات من تاريخ المعاممة، وكذلك إذا ظير أن الرسوم المستوفاة تزيد عن الرسوم المستحقة فممتاجر 

ال فتصبح حقًا أن يطمب في أي وقت خالل أربع سنوات من تاريخ المعاممة استردا د ىذه الزيادة وا 
 لمخزينة. 

  69المادة  -
 إعفاء البضائع المستوردة مؤقتًا من الرسوم 

-  
 تعفى من الرسوم البضائع التي توافق السمطة عمى منحيا حق اإلدخال المؤقت وفقًا لألحكام التالية:

 
تحصيميا بمصمحة الجمارك المنتوجات األجنبية الخاضعة لمرسوم الجمركية أو لرسوم أخرى منوط أمر  -أ

التي يراد صنعيا أو إكمال شغميا في المممكة والتي يتعيد أصحابيا بإعادة تصديرىا خالل مدة محددة 
وبعد إتمام المعامالت والشروط التي تفرضيا السمطة عمى أن تخضع ىذه العمميات لمترتيبات والشروط 

 والضمانات التي تحددىا.
 الية:طمبات اإلدخال لممواد الت -ب
 
 طمبات إدخال لوازم أشغال وتحريات أو اختبارات. -1
 طمبات إدخال ليا صفة شخصية واستثنائية غير قابمة لمتعميم. -2
 طمبات إدخال أكياس وغالفات إلمالئيا. -3
 طمبات إدخال بضائع لمعرض واإلعادة. -4
 السيارات األجنبية الواردة بقصد التصميح أو التجييز. -5
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  76المادة  -
 مانات المنتوجات المستوردة مؤقتًا ض

-  
يستدعي تقديم الضمانات التي تحددىا  69إن استيراد المنتوجات المسموح بإدخاليا مؤقتًا بموجب المادة 
 السمطة كما يستمزم إتمام معامالت البيان التفصيمي نفسيا.

  71المادة  -
 اإلستيالك المحمي لممنتوجات المستوردة مؤقتًا 

-  
ترخيص من السمطة أن توضع المنتوجات المدخمة مؤقتًا لالستيالك المحمي عمى أساس يجوز بناء عمى 

 تسديد الرسوم المتوجبة بموجب التعريفة.
  72المادة  -

 ظيور النقص في حساب البضائع المدخمة مؤقتًا 
-  

كل نقص يظير في حساب بضائع اإلدخال المؤقت يخضع لتأدية الرسوم وكل مخالفة مرتكبة في تطبيق 
 ضع اإلدخال المؤقت يعاقب عمييا بمقتضى أحكام ىذا القانون.و 

  73المادة  -
 االستيراد المؤقت لسيارات السياحة الدولية 

-  
إن أصحاب السيارات الذين يكون محل إقامتيم خارج المممكة والمنتمين لشركات السياحة المقبولة لدى 

راد المؤقت لمدة محددة لسنة واحدة معفاة السمطة، يمكنيم أن يستفيدوا بصدد سياراتيم من وضع االستي
 من الرسوم ضمن الشروط والتحفظات اآلتية:

 
يرخص لشركات السياحة المقبولة في تعيدىا بتحمل مسؤولية المنتمين إلييا ضمانا لتأدية الرسوم 

 المتوجبة عند االقتضاء عمى السيارات التي ال يعاد تصديرىا خالل المدة المحددة أعاله.
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عيد الذي تقدمو ىذه الشركات يكفمو تجاه مصمحة الجمارك نادي السيارات الممكي في األردن، أو إن الت
 أية مؤسسة مماثمة بواسطة سند عام يودع لدى المصمحة المذكورة. 

  74المادة  -
 سندات تريبتيك 

-  
لمدة سنة تستورد السيارات تحت ىذا الوضع بموجب سندات خاصة تسمى "تريبتيك" دفتر المرور صالحة 

 ابتداء من تاريخ إعطائيا ولعدد غير محدد من السفرات أثناء ىذه المدة.
 

يطبق وضع التريبتيك عمى السيارات والدراجات ذات المحرك المشتممة عمى ثالثة دواليب وعمى الدراجات 
 النارية.

 يدون في دفاتر المرور إطارات المطاط الداخمية والخارجية واإلطارات التبديمية.
وز لمسمطة أن تسمح باإلدخال المؤقت تحت ىذا الوضع لألدوات والقطع التبديمية الالزمة أثناء مدة يج

 اإلقامة.
 أن ما ال يعاد تقديمو من ىذه األشياء لمصمحة الجمارك لدى الخروج من البالد يخضع لتأدية الرسوم.

  75المادة  -
 تحديد شروط التطبيق العممي 

-  
 العممي لوضع التريتبيك )دفتر المرور(.تحدد السمطة شروط التطبيق 

 
 اإلدخال المؤقت لمسيارات األجنبية المعدة لنقل المسافرين أو البضائع

  76المادة  -
 اإلدخال المؤقت لسيارات النقل األجنبية 

-  
إن السيارات األجنبية التي تقوم بين الخارج والمممكة بنقل مسافرين وبضائع يمكن قبوليا تحت وضع 

 مؤقت بشرط المعاممة بالمثل وعمى أن تراعى التحفظات التي تحددىا السمطة.اإلدخال ال
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من ىذا القانون أن تقوم بأي نقل كان في  73يحظر عمى السيارات المشار إلييا في ىذه المادة والمادة 

 داخل المممكة أثناء إقامتيا.
  77المادة  -

 اإلعفاء من الرسوم الجمركية 
-  

 لحاجيات الواردة باسم جاللة الممك المعظم.تعفى من الرسوم المواد وا
  78المادة  -

 اإلعفاءات الممنوحة بموجب االتفاقات 
-  

تعفى من الرسوم المواد والحاجيات العائدة إلى الييئات واألشخاص الذين يتمتعون بحق اإلعفاء بموجب 
 اتفاقيات خاصة تمتزم بيا الحكومة وفق أحكام تمك االتفاقيات.

  79المادة  -
 اءات الخاصة بالبعثات الدبموماسية والقنصمية اإلعف

-  
تعفى من الرسوم جميع البضائع المستوردة باسم ممثمي الدول األجنبية الوارد ذكرىم فيما يمي والمعدة 

 الستعماليم الشخصي أو الرسمي أو الستعمال أفراد عائالتيم:
 
 الذين ينتمون إلى السمك الدبموماسي.  رئيس البعثة الدبموماسية والمستشارون والسكرتيرون والممحقون -أ

 الممحقون الفنيون الذين يرشحيم رئيس البعثة وتقبل بيم وزارة الخارجية في المممكة. -ب
 القناصل العامون والقناصل ونائبو القناصل. -ج
 

ويشترط أن ال يستفيد كل شخص من األشخاص الوارد ذكرىم أعاله من اإلعفاء سوى عن سيارة واحدة 
 ناء رئيس البعثة الذين يمكن أن يستورد أكثر من سيارة واحدة بشرط أن تكون ممكو الخاص.باستث
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  86المادة  -
 اإلعفاءات الخاصة بالموظفين السياسيين والقنصميين 

-  
تعفى من الرسوم األمتعة الشخصية واألثاث واألدوات المنزلية الجديدة الواردة لمموظفين السياسيين 

 عون باإلعفاء الجمركي وذلك وفقًا لمشروط التالية:والقنصميين الذين يتمت
 
أن يكون االستيراد قد تم خالل ثالثة أشير اعتبارًا من وصول طالب اإلعفاء إلى المممكة ويجوز  -أ

تمديد ىذه المدة في ظروف خاصة يترك حق تقديرىا إلى وزارة الخارجية عمى أن ال تتجاوز المدة 
 اإلضافية ستة أشير.

 طمب اإلعفاء مقرونًا بموافقة ومصادقة رئيس البعثة السياسية أو القنصمية. أن يكون -ب
  81المادة  -

 إعفاءات من الرسوم 
-  

 :96تعفى من الرسوم وفقًا ألحكام المادة 
 
السيارات المعدة الستعمال المفوضيات الرسمية ويحدد عددىا باثنتين ويمكن زيادة ىذا العدد بقرار من  -أ

 عمى اقتراح وزارة الخارجية. مجمس الوزراء بناء
مواد البناء إلنشاء المفوضيات أو ترميميا عندما تكون ممكًا لممفوضية باستثناء المواد التي تنتج  -ب

 المممكة من نوعيا.
األفالم السينمائية الثقافية أو العممية أو االجتماعية عمى أن ال تعرض في القاعات العامة أو  -ج

 الخاصة لالستثمار.
ختام واألوراق الرسمية واألعالم والقرطاسية والموازم وأثاث المفوضيات والقنصميات واألوسمة األ -د

 والشارات المستوردة عمى أن تعين وزارة الخارجية مدى شمول ىذه المادة. 
  82المادة  -

 مستوردات الحكومة والجيش 
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-  
ماليا الخاص لمرسوم باستثناء ما تخضع جميع ما تستورده الدوائر الحكومية والجيش أو ما يستورد الستع

 يقرر مجمس الوزراء إعفاءه من الرسوم الجمركية.
  83المادة  -

 إعفاءات الييئات والمؤسسات العممية والفنية والدينية والخيرية 
-  

 تعفى من الرسوم المواد التالية المستوردة من قبل المؤسسات العممية والفنية والخيرية والدينية.
 
وازم والمؤن الطبية واآلالت والعدد الجراحية المرسمة إلى المستشفيات ومالجئ المجاذيب األدوات والم -أ

ومعامل األدوية والصيدليات التي تدار إدارة كمية أو جزئية من قبل جمعية خيرية ويشيد وزير الصحة 
 أنيا كذلك. 

 
ل ثابت، واألجزاء المتممة األدوات واآلالت والمفروشات واألجيزة الفنية والماكنات التي تركب بشك -ب

ليا، والزيوت والموازم األخرى واألدوات التعميمية )وال يشمل ذلك المواد الخامية أو المصنوعة أو غير 
الكاممة الصنع المعدة لمبيع في حالتيا الحاضرة أو حال إتماميا( المرسمة إلى المدارس أو المعاىد 

ل طائفة دينية أو من قبل شخص مسؤول حاز عمى ألغراض التعميم أو االستقصاء التي تدار من قب
موافقة مجمس الوزراء وتصديق وزير التربية والتعميم عمى أنيا مدارس أو معاىد ألغراض التعميم 

 واالستقصاء المذكور ما دامت حائزة عمى تمك الصفة.
 
تام أو مأوى العجزة أو المواد المذكورة في الفقرة )ب( والممبوسات أو المأكوالت المرسمة إلى دور األي -ج

المستشفيات إذا كان المستشفى أو الميتم أو مأوى العجزة تديره طائفة دينية أو جمعية خيرية، والموازم 
الضرورية التي يستوردىا األشخاص الدينيون الممحقون بالمؤسسات الدينية أو الخيرية كاأللبسة ومواد 

 دينارًا. 46رط أن ال يتجاوز قيمتيا في السنة الغذاء والعقاقير والقرطاسية من جميع األنواع ش
 
أدوات الزينة والمفروشات المرسمة لممعابد والمأكوالت والممبوسات المرسمة إلى األديرة والخمور المرسمة  -د
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 إلى الكنائس الستعمالو في الطقوس الدينية عمى أن ال تتجاوز الكمية ثمثماية لتر في السنة لكل كاىن.
 
فنية والمجموعات العممية أو الفنية، والنماذج واألشياء ذات القيمة األثرية أو العممية األشغال ال -ىـ

المرسمة لممتاحف والمكاتب التي تدار لممنفعة العامة أو تكون ممحقة بمعيد عممي والتي يوافق عمييا 
 مجمس الوزراء في كمتا الحالتين.

 
يب والبحث األثري المرسمة إلى أية جمعية أثرية حازت األدوات واألجيزة العممية الواردة لغايات التنق -و

 موافقة مجمس الوزراء.
 
جميع الميمات والموازم التي تستوردىا المؤسسات العممية والفنية والخيرية والدينية التي تكون ضرورية  -ز

 الستعماليا الخاص وتقتنع السمطة بأنيا كذلك.
 
لدينية لتشييد معبد أو دير أو مستشفى أو مدرسة أو ميتم أو مواد البناء المستوردة من قبل المعاىد ا -ح

مأوى لمعجزة والفقراء، أو ممجأ لممجاذيب بشرط أن تكون ىذه المؤسسات مدارة من قبل طائفة دينية يوافق 
 مجمس الوزراء العالي عمى صفتيا. 

  84المادة  -
 الزراعة 

-  
 تعفى من الرسوم اآلالت واألدوات التالية:

 
الثابتة المستعممة لمزراعة وأجزاؤىا ومتمماتيا ومحركاتيا والمحركات الثابتة المعدة لتحريك  المضخات -أ

اآلالت الزراعية التي تستفيد من اإلعفاء الجمركي، شرط أن يذكر في بيان الوضع لالستيالك اسم 
 . وعنوان المرسل إليو الحقيقي ومحل تركيب األجيزة المستوردة، وطريقة استعماليا بالضبط

 
 اآلالت واألجيزة المعدة لالستعمال الزراعي. -ب
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أجيزة صنع األلبان وتربية الدواجن وتربية النحل، والمرشات والمذرات وخيام التبخير والمغاطس  -ج

 ومعاصر المنتوجات الزراعية شرط أن تكون جميعيا مما ال يمكن استعماليا لغير األغراض الزراعية.
 
 تحسين النسل بما فييا الطيور الداجنة وكذلك النحل والغراس والجذور والبذور.الحيوانات المستوردة ل -د
 
المواسير المصنوعة من المعدن الخفيف أو الصمب الخفيف ومتمماتيا وأجزاؤىا والخاصة بجر ورش  -ىـ

 المياه لسقاية البساتين والمزارع. 
  -85المادة  -

 مشاريع الطيران 
-  

األردنية من الرسوم عن الطائرات المستوردة وأجزائيا وقطعيا  تعفى شركات ومؤسسات الطيران -1
المنفصمة ومتمماتيا وأدوات ولوازم إصالحيا وصيانتيا ومواد الوقود والزيوت الالزمة ليا، والمأكوالت 

 والمشروبات والسجاير الخاصة باستيالك المسافرين والمالحين عمى ظير الطائرات.
 
ية من الرسوم عن مواد الوقود والزيوت التي تزود بيا طائراتيا أثناء تعفى شركات الطيران األجنب -2

 وجودىا في المممكة شرط المعاممة بالمثل.
  86المادة  -

 البمديات 
-  

 تعفى البمديات من الرسوم عما تستورده الستعماليا الخاص من المواد التالية:
 
 ىا وتوابعيا.المواسير ومتمماتيا وتوابعيا ولوازم تمديدات المياه وعدد -أ

 السيارات والمداحل وقطعيا االحتياطية واألدوات الفنية الالزمة لمتخطيط واليندسة. -ب
 المضخات والموتورات وأجزاؤىا االحتياطية المستوردة بقصد استعماليا في مشاريع مياه الشرب. -ج
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  87المادة  -
 شركتا الفوسفات ومصانع اإلسمنت 

-  
والمواد باستثناء الزيوت والشحوم والمواد المشتعمة التي تستوردىا شركة تعفى من الرسوم كافة الموازم 

 مناجم الفوسفات وشركة مصانع اإلسمنت الخاصة بأعماليما.
  88المادة  -

 الالجئون والمعوزون 
-  

تعفى مواد الغذاء والكساء والغطاء والخيام والعالجات وغير ذلك من المواد الضرورية الواردة باسم 
مية أو المؤسسات الدينية والخيرية لمصمحة الالجئين والفقراء باستثناء التبغ والمشروبات الجيات الرس

 الروحية.
  89المادة  -

 أفالم وماكنات الدعاية 
-  

 تعفى من الرسوم األفالم وماكناتيا وتوابعيا المستوردة بقصد التعبئة واإلعادة ألغراض الدعاية والسياحة.
  96المادة  -

 العينات الطبية 
-  

 عفى من الرسوم العينات الطبية الواردة لمتوزيع المجاني والموسومة بما يدل عمى أنيا كذلك.ت
  91المادة  -

 شركة البوتاس 
-  

تعفى من الرسوم جميع البضائع والمواد واألشياء الالزمة ألغراض شركة البوتاس العربية المساىمة 
 المحدودة بتنسيب من وزارة االقتصاد.
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  92المادة  -
 يش العربي نافي الج

-  
تعفى من الرسوم المأكوالت والمواد األخرى الالزمة الستيالك نافي الجيش العربي األردني عمى أن تحدد 
أصنافيا ومقاديرىا لكل سنة بتنسيب من وزارة الدفاع وبقرار من وزيري المالية واالقتصاد والوزير المختص 

 بموافقة رئيس الوزراء.
  93المادة  -

 أسرى الحرب 
-  

من الرسوم ما يرد ألسرى الحرب من مواد الغذاء والكساء واألدوية وأدوات العمل اليدوية أو التي ليا يعفى 
صفة فنية وما يماثميا مما ىو منصوص عميو دوليًا باالتفاقات المتعمقة بيذا الشأن التي تشترك فييا 

 الطرود البريدية. حكومة المممكة األردنية وذلك في الحاالت التي تستورد فييا ىذه المواد في
  94المادة  -

 اإلسفنج واألصداف والمواد المماثمة 
-  

تعفى اآلالت واألدوات واألجيزة الالزمة في أعمال استخراج اإلسفنج والصدف والمؤلؤ وأية مواد أخرى 
 مشابية من البحر.

  95المادة  -
 المناجم 

-  
تعفى من الرسوم سيارات الشحن الخاصة بنقل الصادرات الخام من منتوجات المناجم بواسطة الشركات 

 ذات العالقة. 
  96المادة  -

  95-78أحكام مشتركة لممواد من 
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-  
ضمن الشروط والقواعد العامة  95-78تمنح اإلعفاءات من الرسوم لمبضائع المشار إلييا في المواد 

 التالية:
 
لبضاعة قد شحنت بموجب بوالص شحن ألمر الجية المستفيدة من اإلعفاء أو جرى شراؤىا أن تكون ا -أ

 أو تحويميا بموافقة السمطة من المستودعات الخاصة أو العامة.
 
أن يتمتع بذات اإلعفاء والتسييالت الجمركية الممثمون السياسيون والقناصل األردنيون في الدولة  -ب

 ياسي أو القنصمي األجنبي المستفيد من اإلعفاء. التي ينتمي إلييا الممثل الس
 
أن يكون الموظف الذي يستفيد من اإلعفاء والتسييالت الجمركية منقطعًا لوظيفتو وأن ال يقوم بعمل  -ج

 آخر وال يتعاطى التجارة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
 
ركية والمعاينة إال إذا نص صراحة تخضع المواد التي تستفيد من اإلعفاءات إلى كافة المعامالت الجم -د

 عمى خالف ذلك.
 
تحدد األصناف والكميات التي تستفيد من اإلعفاءات المشار إلييا في المواد سالفة الذكر من قبل  -ىـ

 السمطة ضمن الشروط والقيود والتحفظات التي تقررىا إال في الحاالت التي يرد بشأنيا نص خاص.
 
ورة التي تحصل بيا األموال األميرية الرسوم المستحقة عمى أية بضاعة يجوز لمسمطة أن تسترد بالص -و

استفادت من اإلعفاءات سالفة الذكر إذا اقتنعت بأن تمك البضاعة قد جرى التصرف بيا عمى خالف 
 المقاصد التي أعفيت من أجميا.

  97المادة  -
 أمتعة المسافرين 
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-  
 لمسافر وتكون ممكًا لو وتشمل:تعفى من الرسوم األمتعة الذاتية التي يستصحبيا ا

 
 األلبسة الخاصة الضرورية واألمتعة الشخصية. -أ

قطعة واحدة فقط لكل مسافر من النظارات وآالت التصوير وماكنات الكتابة )ماكنات الكتابة تعفى  -ب
 فقط لألشخاص الذين تستدعي أعماليم وجودىا معيم(.

 ي مينيم.العدد واألدوات التي تستعمميا المسافرون ف -ج
 

 تخضع جميع ىذه اإلعفاءات لمشروط والتحفظات التي تقررىا السمطة. 
 

ويستثنى من أحكام ىذه المادة األسمحة والذخائر والكحول والمشروبات الروحية والدخان والروائح العطرية 
 واألثاث والفراش والسجاد والبسط والمأكوالت.

 
غرامًا من التبغ أو السجاير وأية مواد ال يزيد رسميا  56مل خالفًا ألحكام ىذه الفقرة يحق لممسافر أن يح

فمسًا بشرط أن يعترف المسافر بجميع ما لديو من المواد، ويحق لمسواح والزوار األجانب أن  256عمى 
يحمل الواحد منيم ما ال يزيد عمى مائتي جرام من السجاير ولتر واحد من المشروبات الروحية في قوارير 

 مفتوحة.
 
ز لمسمطة في ظروف خاصة أن تعفي األمتعة المذكورة في ىذه المادة التي تدخل إلى المممكة خالل يجو 

 ستين يومًا من وصول صاحبيا إذا اقتنعت بممكيتو ليا وكانت أسباب التأخير مبررة. 
  98المادة  -

 األثاث واألدوات المنزلية 
-  

واألجانب القادمون لإلقامة في األردن عمى أن  تعفى من الرسوم األدوات المنزلية التي يجمبيا األردنيون
 يخضع ىذا اإلعفاء لموافقة السمطة وضمن التحفظات التالية:
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أن تكون األدوات البيتية المنقولة مستعممة من قبل صاحبيا قبل إدخاليا إلى المممكة وأن تكون آثار  -أ

 ىذا االستعمال واضحة يقتنع بيا الموظف المسؤول.
ذه األدوات كمية ونوعًا ومنزلة صاحبيا، وأن تكون معدة بصورة مقنعة الستعمالو أن تتناسب ى -ب

 الخاص.
 ال يشمل ىذا اإلعفاء ما يمي: -ج

اآلالت الموسيقية وأجيزة الراديو والثالجات والسجاد والغساالت وقطع الموبيميا، ويطبق ىذا االستثناء 
ثمنيا األساسي )ويترك تقدير ذلك لمموظف % من 36عندما ال تبمغ قيمة الخسارة في ىذه المواد 

 المختص(، وما تزيد قيمتو عمى مئة دينار من كل نوع من أدوات المائدة التالية:
 السكاكين، والشوك، والصحون.

 ال يشمل ىذا اإلعفاء أية مادة يستثنييا الوزير بقرار إداري. 
  99المادة  -

 أمتعة المياجرين 
-  

المياجرين الذين يدخمون لممممكة بموافقة السمطات المختصة وتشمل ىذه األمتعة تعفى من الرسوم أمتعة 
 ما يمي:

 
األمتعة البيتية والذاتية والصور وأدوات المائدة من سكاكين ومالعق وشوك وفوط واألواني الخزفية  -أ

كل ذلك من واألواني الفضية المطمية وماكنات الخياطة واألدوات الموسيقية وعربات األطفال وما شا
 األدوات البيتية جديدة كانت أم مستعممة.

 العدد واآلالت واألدوات التي تستعمل في الحرف والصناعات واألعمال. -ب
عربات النقل والكارات وغيرىا من المركبات الزراعية والمواشي والطيور الداجنة التي ىي ممك  -ج

 المياجر أو فئة من المياجرين وضرورية لمينيم.
ن تكون المواد في جميع األحوال في حيازة المياجر فعاًل أو أن يعمن عن استيرادىا بمجرد يشترط أ

وصولو وأن تصل خالل تسعين يومًا من تاريخ قدومو، وأن يعطى بيانًا يتضمن بأن تمك المواد ليست 
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 لمبيع.
 

كانت من المواد المعينة  في حالة وقوع الخالف عمى ما إذا كانت أية مادة ممكًا حقيقيًا لممياجر أو ما إذا
في الفقرتين )ب، ج( ضرورية لو في مينتو أو في عممو فتبت السمطة في ذلك خالف ويكون قرارىا 

 قطعيًا. 
  166المادة  -

 إعفاءات أخرى 
-  

 تعفى من الرسوم المواد التالية:
 
 العينات بشرط أن ال تكون من التي يمكن بيعيا كبضائع تجارية. -أ

 وية عمى جثث الموتى واألواني المحتوية عمى رماد جثث الموتى.التوابيت المحت -ب
 لوحات الذكرى واأللواح النحاسية وشواىد وزخارف األضرحة. -ج
 المواد المستوردة ثانية خالل سنتين إلى المممكة ودفع عنيا الرسم عند استيرادىا لممرة األولى. -د
والشارات التي يرتدييا موظفو جمعية الرفق  شارات فرق الكشافة والمرشدات واأللبسة الرسمية -ىـ

 بالحيوان.
 منتوجات المممكة المرتجعة خالل مدة ال تزيد عمى سنتين من تاريخ تصديرىا. -و

  161المادة  -
 االمتيازات العسكرية 

-  
 تعفى قوات الجيش والشرطة والدرك واألمن في المممكة وقوات الدول العربية من الرسوم عما تستورده من:

 الميمات العسكرية والذخائر وأدوات النقل واأللبسة. -أ
 أية مواد أخرى يقررىا مجمس الوزراء. -ب

  162المادة  -
 حل الخالف 
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-  
خاضعة لمرسوم  161إلى  78إذا وقع خالف حول ما إذا كانت البضائع المستوردة بموجب أحكام المواد 

 عيًا.أو معفاة منيا فتبت السمطة في ىذا الخالف ويكون قرارىا قط
  163المادة  -

 تحصيل الرسوم عن البضائع المعفاة 
-  

البضائع التي يجري تصريفيا أو التخمي عنيا بالبيع أو خالفو من قبل الجيات الرسمية وغير الرسمية 
التي لم يسبق أن استوفيت عنيا الرسوم تخضع ليذه الرسوم وتعتبر مستحقة عند البيع أو التخمي حسب 

ذلك التاريخ. ولمصمحة الجمارك أن تحجز ىذه البضائع حتى تسدد رسوميا وليا الفئة المعمول بيا في 
 أن تبيعيا بالمزاد العمني بعد سبعة أيام من تاريخ الحجز.

 
تقيد القيمة الزائدة من ثمن المبيع عن مقدار الرسوم والنفقات في حساب األمانات وترد لمن يثبت أنو 

 قوع البيع.صاحب االستحقاق في خالل ستة أشير من و 
 

يعتبر صاحب البضاعة المستفيد من اإلعفاء أو الشخص الذي انتقمت إليو ممكيتيا مسؤواًل بالتكافل 
 والتضامن عن ىذه الرسوم تجاه مصمحة الجمارك. 

  164المادة  -
 صالحية منح اإلعفاء ورفعو 

-  
إلعفاء عن أية بضاعة لمجمس الوزراء بناء عمى تنسيب الوزير ووزير االقتصاد الوطني أن يقرر رفع ا

من ىذا القانون أو أن يضيف إلييا أية بضاعة أخرى يرى  161-78من البضائع المشار إلييا في المواد 
 إعفاءىا وينشر قراره في الجريدة الرسمية.

  -165المادة  -
 الشيادة الجمركية 
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-  
يذكر فييا ما يؤكد إذا طمب التاجر الحصول عمى إشعار بوصول البضائع إلى المممكة يعطى شيادة  -أ

وصول البضائع ورقم وتاريخ البيان الذي جرى تخميصيا بموجبو، وال يجوز بغير ىذه الشيادة اإلشعار 
بوصل البضائع إلى المممكة. وال يشمل ذلك اإلشعار الذي يدرج من الجمرك المختص عمى البيان 

 األجنبي المتضمن ما يفيد وصول محتويات ذلك البيان.
 
ادة المشار إلييا في الفقرة )أ( أيضًا عوضًا عن أية ورقة رسمية أو مستند مفقود، تعطى الشي -ب

 ويستوفى عنيا رسم قدره مائة فمس.
  166المادة  -

 التمف أو الحريق في المستودعات 
-  

إن مصمحة الجمارك غير مسؤولة عن احتراق البضائع أو تمفيا في المستودع في كافة الظروف 
يبقى من واجبات الموظف المسؤول اتخاذ التدابير الممكنة الجتناب الحريق والتمف واالحتماالت، غير أنو 

 واالحتياط ليا.
  167المادة  -

 تحديد النطاق الجمركي 
-  

إن النطاق الجمركي ىو ذلك الجزء من المممكة الواقع بين حدودىا وخط وىمي وراء المراكز والمكاتب أو 
ويحدد ىذا الخط وفقًا لمقتضيات المراقبة بأوامر إدارية يصدرىا  النقاط الجمركية األولى من جية الحدود،

 الوزير بموافقة مجمس الوزراء وتنشر في الجريدة الرسمية.
 

يتخذ الوزير في داخل ىذا النطاق تدابير خاصة لمراقبة نقل وحيازة البضائع ويحدد كيفية تطبيق ىذه 
 التدابير.

  168المادة  -
 أصناف البضائع  صالحية وضع الرقابة عمى بعض
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-  
لموزير بموافقة مجمس الوزراء حق وضع أية رقابة خاصة عمى أي صنف من البضائع األجنبية والمحمية 

 الموجودة بداخل المممكة أو أثناء استيرادىا ضمن الترتيبات التي يراىا.
  169المادة  -

 نقل البضائع داخل النطاق الجمركي 
-  

 يمكن نقميا في داخل النطاق الجمركي إال بشرط إرفاقيا إن البضائع الخاضعة لمرقابة الخاصة ال
بتراخيص يحددىا الوزير وضمن الترتيبات التي يقررىا. يحدد في ىذه التراخيص الوقت الالزم إلجراء 
 النقل والطريق الواجب اتباعو، يجب إبراز ىذا الترخيص لدى كل طمب من موظفي الجمارك واألمن. 

  116المادة  -
 صة لمرقابة الخاصة البضائع الخا

-  
إن اقتناء البضائع الخاضعة لمرقابة الخاصة يمكن أن يحصل في أماكن محددة داخل النطاق الجمركي 
تعين بأوامر إدارية من الوزير تنشر في الجريدة الرسمية. فيما عدا ىذه األماكن يحظر وجود أي مخزن 

يكون من ىذه البضائع في باالت كبيرة أو  لمبضائع الخاضعة لمرقابة الخاصة. ويعتبر كأنو في مخزن ما
صغيرة أو في غيرىا من الطرود أو مخفى بأي طريقة أخرى وعجز صاحبيا عن إبراز الترخيص الالزم 

 الذي خولو حق حفظيا وكذلك ما يضبط فائضًا عن االحتياجات العادية.
  111المادة  -

 مسك الحسابات المفتوحة في مكاتب الجمرك 
-  

ضرورات الرقابة، يمكن مسك حساب مفتوح في مكاتب الجمرك الواقعة ضمن النطاق عندما تستمزم 
حسب التعميمات التي يصدرىا الوزير تسجل فيو جبرًا من قبل ذوي العالقة أنواع وكميات البضائع والمواد 

الموجودة لدييم مما ىو خاضع لمرقابة الخاصة عمى أن تبقى ىذه القيود خاضعة لمرقابة الجمركية 
 بامكان السمطة إجراء إحصاءات فجائية في محالت األشخاص المذكورين في ىذه المادة.و 
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  112المادة  -
 التجول واإلقتناء غير القانوني 

-  
إن كل تجول أو اقتناء غير نظامي في النطاق الجمركي لبضاعة خاضعة لمرقابة الخاصة وكل تجول 

الحساب المفتوح غير مبرر يعتبر بمثابة  خالفًا لمترخيص الصادر عن السمطة وكل زيادة ونقص في
من  147استيراد أو تصدير أو نقل بطريقة التيريب ويوجب تطبيق العقوبات المنصوص عمييا في المادة 

 ىذا القانون.
  113المادة  -

 استثناءات من الرقابة الخاصة 
-  

بأي حال عمى إن تطبيق الرقابة الخاصة عمى أنواع من البضائع ضمن النطاق الجمركي ال يؤثر 
األحكام الخاصة بوضع البضائع المارة بطريق الترانسيت وال عمى األحكام الخاصة باالتفاقات المعقودة 

 عمى البمدان المجاورة بتجارة الترانسيت مع ىذه البمدان.
  114المادة  -

 المخولون بتقديم البضائع لمجمرك 
-  

 الك أو تحت أي وضع آخر:يقبل لمقيام بتقديم البضائع إلى الجمرك لوضعيا لالستي
 
 األفراد من غير التجار المرسمة بأسمائيم منيم أو ليم. -أ

التجار أو معتمدوىم المفوضون )مستخدمو التجارة المخمصون( لمبضائع التي يثبتون أنيم أصحابيا  -ب
 أو مؤتمنون عمييا أو شاحنوىا.

 ممتينو تخميص البضائع )عمالء الجمارك المرخصون(. -ج
  115المادة  -

 تقديم أمر التسميم العائد لمبضائع إلى الجمرك 
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-  
 تقديم أمر التسميم العائد لمبضائع إلى الجمرك. 114يتحتم عمى األشخاص المذكورين في المادة 

 إن تجيير أمر التسميم السم عميل جمركي مرخص، يعتبر فقط تفويضًا إلتمام المعامالت الجمركية.
رك من جراء تسميم البضاعة لصاحب أمر التسميم أو لحاممو وال يترتب ترفع كل مسؤولية عن دائرة الجما

 عمى الجمرك أي تدقيق بشأن الممكية. 
  116المادة  -

 المسؤولون بالضمان المادي عن أعمال مستخدمييم 
-  

إن جميع األشخاص المرسمة إلييم البضائع أو أصحابيا أو المؤتمنين عمييا أو المكمفين بإرساليا بطريق 
( عن أعمال كل شخص يتولى من قبميم 147الترانسيت مسؤولون بالضمان المادي )وفق أحكام المادة 

 تخميص البضائع.
  117المادة  -

 شروط الشخص المؤىل لمعمل في التخميص الجمركي 
-  

إن مستخدم التجارة الذي يتولى التخميص من الجمرك، ىو الذي يقوم بالمعامالت الجمركية لحساب محل 
معين لبضائع مرسمة إلى ىذا المحل أو مشحونة من قبمو، وال يقبل لمعمل إال إذا كان عمره ال يقل تجاري 
عامًا وقدم مسبقًا توكياًل نظاميًا من المحل الذي يستخدمو، ويظل التوكيل صالحًا ما لم ينقضو  21عن 

إلى المخازن أو  الموكل بموجب طمب خطي يقدمو لمجمرك المختص وال يجوز دخول ىؤالء المستخدمين
المستودعات الجمركية إال إذا كانت لدييم بطاقة تخوليم ذلك وتصرف ىذه البطاقات من قبل رئيس 

 الجمرك المسؤول ويمكن سحبيا إثر مخالفة أو سوء تصرف.
 

يشترط في التوكيل المشار إليو آنفًا أن يكون خطيًا ومصدقًا من مأمور جمرك أو حاكم إداري أو محاسب 
 ان ىذا التوكيل برقيًا أو بسند.سواء أك

  118المادة  -
 تعريف العميل الجمركي المرخص ومسؤولياتو 
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-  
إن العميل الجمركي المرخص ىو الذي يقوم في الجمرك بمعامالت عائدة لبضائع ليست ممكًا لو وال ىي 

 باسمو.
جمرك والييئات إن العميل الجمركي المرخص مسؤول تجاه األشخاص المرسمة إلييم البضائع وتجاه ال

المستثمرة لممخازن أو المستودعات الجمركية أو المناطق الحرة عن أعمال مستخدميو الذين يترتب عميو 
 تسميميم توكياًل نظاميًا يودع في الجمرك.

ال يجوز لمعميل الجمركي المرخص أن يتممك بضائع ليست لو لم تتم معامالتيا الجمركية بصورة نظامية 
 حساب المرسل إليو الذي يترتب عمى العميل إعالن اسمو في البيان الذي يقدم لمجمرك.وىو يعمل دائمًا ل

  119المادة  -
 استفادة العميل من خدمات المستخدمين 

-  
يحق لمعميل الجمركي المرخص أن يستفيد من خدمات مستخدم أو عدة مستخدمين يدخمون عندئذ في فئة 

 يخضعون لمموجبات نفسيا.مستخدمي التجارة مخمصي البضائع من الجمرك و 
 .123تسترد البطاقات من ىؤالء المستخدمين التابعين لعمالء الجمارك المرخصين وفقًا ألحكام المادة 

  126المادة  -
 شروط تعاطي مينة التخميص الجمركي 

-  
 يخضع الترخيص بتعاطي مينة التخميص الجمركي لمشروط التالية:

 
 المممكة.أن يكون الطالب أردنيًا مقيمًا في  -1
 أن يكون الطالب قد أكمل الحادية والعشرين من عمره. -2
 أن يكون غير محكوم عميو بجرم شائن أو أية مخالفة جمركية مما ورد في ىذا القانون. -3
 أن يكون من ذوي السيرة واألخالق الحسنة، وتقدير ذلك يعود لمسمطة. -4
حد أصياره موظفًا جمركيًا في المركز الذي يطمب أن ال يكون أحد أقاربو حتى الدرجة الرابعة أو أ -5

 العمل فيو.
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تقدم الطمبات لمحصول عمى الرخصة مع صورتين شمسيتين لمطالب وفق النموذج المخصص إلى السمطة 
 التي ليا مطمق الحرية في منح ىذا الترخيص أو حجبو دون بيان األسباب ويكون قرارىا في ذلك قطعيًا. 

  -121المادة  -
 عدد المخمصين الجمركيين والمراكز الجمركية تحديد 

-  
تحدد السمطة بأمر إداري )وعندما تقضي الحاجة بذلك( لكافة المراكز الجمركية عدد العمالء الذين  -1

 يسمح ليم بتعاطي العمل فييا.
يحق لمسمطة بأمر إداري تحديد المركز أو المراكز الجمركية التي يسمح لمعمالء المرخصين بتعاطي  -2

 العمل فييا.
  122المادة  -

 أحكام انتقالية بتعاطي مينة التخميص الجمركي 
-  

ن كانوا  يثابر عمالء الجمارك وشركات التخميص المرخصين عند نفاذ ىذا القانون عمى تعاطي مينتيم وا 
غير حائزين عمى جميع الشروط المنصوص عمييا في ىذا القانون عمى أن يكونوا تابعين في أمر 

 توقيفيم ألحكام ىذا القانون.تنحيتيم أو 
  123المادة  -

 إلغاء رخصة العميل الجمركي وشركات التخميص 
-  

يمغى ترخيص العميل الجمركي أو شركات التخميص نيائيًا بقرار من الوزير وذلك في حال فقدانو لكل أو 
 من ىذا القانون. 126بعض المؤىالت المنصوص عمييا في المادة 

العميل الجمركي أو شركات التخميص مؤقتًا عن العمل مدة ال تتجاوز السنة الواحدة ويجوز لمسمطة إيقاف 
 إذا ارتكب أفعااًل أو مخالفات ال تستوجب إلغاء رخصتو.

  124المادة  -
 دفع رسوم رخصة العميل الجمركي وشركات التخميص 
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-  
 إصدار الرخصة. يدفع العميل الجمركي أو شركات التخميص رسمًا سنويًا قدره خمسماية فمس قبل

  125المادة  -
 مدة الرخصة 

-  
 إن مدة الرخصة ىي سنة واحدة تنتيي باليوم الواحد والثالثين من شير آذار قابمة لمتجديد بموافقة السمطة.

  126المادة  -
 تقديم الكفاالت المالية قبل الترخيص 

-  
السمطة عمى أن ال تتجاوز  قبل صدور الرخصة عمى طالب الترخيص أن يقدم الكفالة المالية التي تقررىا

 مقدارىا المائة دينار، وذلك ضمن الشروط التي تقررىا. إن كافة العمالء المرخصين تابعون ليذا القيد.
  127المادة  -

 سير العمل في المركز الجمركي الذي ال يوجد فيو عميل جمركي 
-  

كميف موظف الجمارك في األماكن التي ال يوجد فييا عميل جمركي مرخص يجوز ألصحاب العالقة ت
 بتنظيم البيانات الجمركية.

وتحدد السمطة المراكز التي يسمح فييا لمموظف بتنظيم مثل ىذه البيانات ضمن الشروط والترتيبات التي 
 تقررىا.

  128المادة  -
 اإلشارات الخاصة بالعمالء الجمركيين 

-  
 ة تحددىا لتمييزىم. يجوز لمسمطة إلزام العمالء الجمركيين ومستخدمييم لوضع شارات خاص

 إن مخالفة ذلك تستوجب توقيف العميل الجمركي عن مزاولة عممو.
  129المادة  -

 حفظ سجل المعامالت الجمركية المنجزة 
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-  
أن يحتفظ لديو بسجل يدون  128يتوجب عمى العميل تحت طائمة العقوبة المنصوص عمييا في المادة 

حساب الغير ضمن الشروط التي تحددىا السمطة ويشترط فيو خالصة المعامالت الجمركية التي أنجزىا ل
بوجو خاص أن يشتمل ىذا السجل عمى الرسوم المدفوعة إلدارة الجمارك واألجور المدفوعة لمعميل، وأية 

 نفقات أخرى صرفت عمى المعامالت.
 

من لمسمطة الصالحية المطمقة في اإلطالع في كل وقت عمى ىذه السجالت دون أي تمنع أو اعتراض 
 قبل العميل الجمركي. 

  -136المادة  -
 المناطق الحرة والترخيص بإنشائيا 

-  
إن المنطقة الحرة ىي جزء من أراضي المممكة محدد ومسور بحاجز فاصل يمكن أن توضع فيو  -أ

 بضائع مع تعميق استيفاء كافة الرسوم عنيا وتعتبر ىذه البضائع كأنيا خارج المممكة.
الوزير السماح لمغرف التجارية ولمشركات المؤسسة بصورة نظامية أو ألية  لمجمس الوزراء بتنسيب -ب

ىيئة أخرى يوافق مجمس الوزراء عمى قياميا بيذه الميمة ضمن الشروط وااللتزامات والكيفية التي يحددىا 
 لذلك بإنشاء المناطق الحرة.

 
 إن قرار إنشاء المنطقة الحرة يحدد بالضبط مكانيا وحدودىا ومساحتيا.

 
إن طريقة تسوير المنطقة ووسائل مراقبتيا التي يجب أن تصمم وتنشأ بشكل يقي من التسرب، بطريقة 

الغش، لمبضائع المستفيدة من االمتيازات إلى المنطقة الجمركية وساعات الفتح واإلغالق تحدد من 
 السمطة.

 
ىذه المنطقة، وضمن شروط  عمى الييئة المخولة باستثمار منطقة حرة أن تنشئ في األمكنة الداخمة في

تحدد بنظام، أو دفتر شروط مصدق عميو في قرار التأسيس، المستودعات المسقوفة أو المكشوفة 
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 والخطوط الحديدية والمعدات الالزمة لخزن البضائع ونقميا.
 

 عمى ىذه الييئة أن تتحمل جميع المصاريف الالزمة ليذه األعمال، وأن تتحمل المصاريف اإلضافية التي
 تنجم عن مراقبة الجمارك إلطار المنطقة الحرة.

 
يمكن الترخيص لمييئة المستثمرة بأن تستوفي لمصمحتيا، تعويضًا ليا عن مصاريف اإلعداد رسومًا أو 
بدالت إيجار يحدد نوعيا وحدىا األقصى في قرار اإلنشاء ويحق لمستأجري القطع الداخمة في المنطقة 

 من الشروط المحددة في النظام المذكور أعاله.الحرة أن يشيدوا فييا منشآت ض
  131المادة  -

 إلغاء المناطق الحرة 
-  

 يمكن إلغاء المناطق الحرة بقرارات تصدر في الشكل الذي تصدر فيو قرارات اإلنشاء.
 تحدد في ىذه القرارات المدة التي يقتضي خالليا إخراج البضائع من المنطقة الحرة.

  132المادة  -
 منطقة الحرة التخزين في ال

-  
يجوز أن تخزن في المنطقة الحرة جميع البضائع المدرجة في المانفستو لغير المممكة ما عدا البضائع 

 الممنوعة أو التي تحتكرىا الحكومة، أو البضائع التي يستثنييا مجمس الوزراء.
 

شروط التي يقررىا الوزير ال يمكن إدخال المواد النتنة أو القابمة لاللتياب إلى المناطق الحرة إال ضمن ال
المستوفية لمقتضيات الصحة واألمن العام، ال يحق لموزير أن يفرض أية ميمة كانت فيما يختص بمدة 

 إقامة البضائع المودعة في المنطقة الحرة. 
  133المادة  -

 المناطق الحرة 
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-  
حرة أو األوراق اإلجمالية إن المانفستات أو الخالصات المصدقة عنيا العائدة لمبضائع الواردة لممنطقة ال

العائدة لتمك البضائع يجب أن تقدم لمركز الجمرك المختص حااًل بعد تفريغ البضاعة من قبل ربابنة 
السفن أو شركات المالحة أو المعتمدين المفوضين لمشركات المكمفة بالنقل بموجب سندات تعيد مكفولة 

 بموافقة السمطة.
 

ساعة التي تمي تفريغ  36المنطقة الحرة تسميم الجمرك خالل  كما يتوجب عمى الجية المشرفة عمى
البضاعة الئحة منفردة بكل سفينة أو قطار أو سيارة أو أية وسيمة أخرى تشتمل عمى التعداد الكامل لعدد 

 وجنس الطرود وماركاتيا وأرقاميا وجنس البضاعة ومصدرىا.
لمكمفين بشحن البضائع الصادرة عن المنطقة إن اإللزامات المنصوص عمييا كما تقدم تترتب عمى نفس ا

 الحرة أو تسفيرىا.
  134المادة  -

 العمميات المسموح بيا في المناطق الحرة 
-  

يسمح في المناطق الحرة بأن تجري جميع عمميات تكييف البضائع وتنظيفيا وفرزىا ومزجيا وتصنيفيا 
وسحقيا وتحويرىا وجميع عمميات التحويل وتغيير مراكزىا وغربمتيا وتقسيميا وتحميصيا ودقيا وتكسيرىا 

األخرى التي يمكن تحديدىا في قرار إنشاء المنطقة الحرة أو في قرارات الحقة، ويجوز مزج المنتوجات 
 األجنبية بغيرىا من المنتوجات األجنبية أو من البضائع الوطنية المكتسبة ىذه الصفة.

  135المادة  -
 حماية الممكيات عمى البضائع 

-  
ويبقى مطبقًا في المناطق الحرة التشريع النافذ المتعمق بحماية الممكية التجارية والصناعية واألدبية يطبق 

والفنية والموسيقية، ويجب عند اإلخراج أن تحمل المنتوجات التي لحقيا تحويل في المنطقة الحرة بصورة 
 ظاىرة وغير قابمة لممحو عبارة )منطقة .... الحرة/(.
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  136المادة  -
 خالفات وعقوباتيا الم

-  
تطبق بيذه المنطقة القوانين والتعميمات المقررة لمنع الغش والتيريب وكذا القوانين والتعميمات الخاصة 

باألمن العام والصحة والضرائب العامة وغيرىا. إن المخالفات المرتكبة في سير العمل في المنطقة الحرة 
زراء وبتنسيب من الوزير. ويكون القرار قطعيًا، تستيدف أيضًا إلغاء الترخيص بقرار من مجمس الو 

ولموظف الجمارك الحق في الدخول إلى المنطقة في أي وقت والسير فييا بكل حرية لمبحث عن 
 ممنوعات أو ميربات أو لجمع بيانات عن أعمال إحصائية. 

  137المادة  -
 مواعيد العمل 

-  
غالقيا وىي عمى كل حال تكون ما  تحدد السمطة مواعيد العمل في المنطقة وكذا مواعيد فتح األبواب وا 

 بين شروق الشمس وغروبيا. 
  138المادة  -

 التفريغ والتخزين 
-  

ال يجوز تفريغ البضائع في المنطقة الحرة أو إدخاليا إلييا إال بترخيص سابق من الجمرك، وال تخزن 
 ألماكن المرخص بيا.البضائع إال في ا

 
ال يجوز شحن البضائع من المنطقة الحرة إال بموجب ترخيص من الجمرك، والبضائع المشحونة يجب أن 

 يقدم عنيا البيان الجمركي عمى النموذج المخصص ليذا الغرض.
  139المادة  -

 تسجيل البضائع 
-  

ي السجالت التي تعتمدىا السمطة يجب أن تقيد البضائع الداخمة إلى المنطقة الحرة أو الخارجة منيا ف
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 وتكون ىذه السجالت دائمًا تحت تصرف موظفي الجمارك.
 

ويجب أن توضع فييا كافة البيانات الخاصة بالبضائع وكل بيان آخر يساعد عمى التحقق من عينتيا، 
ذا اتضح وجود بضائع غير مسجمة في ىذه السجالت تعتبر ميربة وتطبق عمييا األحكام الخاصة  وا 

لتيريب، وتتولى الجمارك من ناحيتيا عمى سبيل المراقبة ومن أجل وضع اإلحصاءات التجارية، مسك با
 سجالت دخول وخروج مطابقة لمسجالت السابقة.

  146المادة  -
 النقل من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية وبالعكس 

-  
أواًل من المنطقة الحرة إلى المنطقة البضائع المراد التخميص عمييا برسم االستيالك المحمي يجب نقميا 

الجمركية تحت مالحظة الجمرك والبضائع المنقولة من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية تعتبر كأنيا 
مستوردة من الخارج ألول مرة ولو كانت من الحاصالت الوطنية وال يرخص بإدخاليا إال بعد دفع الرسوم 

ردة وتسري عمييا التعريفة الجمركية المعمول بيا وقت تسديد الرسوم والعوائد المقررة عمى البضائع الوا
 طبقًا لمقواعد المقرر لذلك، كما تخضع ألنظمة االستيراد وأية تقيدات أخرى معمول بيا لمبضائع الواردة.

 
إن البضائع المدرجة في المانفستو برسم الوارد ال يجوز نقميا إلى المنطقة الحرة إال بتصريح خاص من 

لوزير والبضائع التي يحاول إدخاليا بطريق الغش من المنطقة الحرة إلى المنطقة الجمركية تعتبر ميربة ا
 وتعامل طبقًا ألحكام التيريب المنصوص عمييا في ىذا القانون.

  141المادة  -
 حق إصدار تعميمات 

-  
عميمات وجوب تقديم لموزير حق إصدار تعميمات تنظيم العمل في المناطق الحرة ولو أن يضمن ىذه الت

أية ضمانات أو تعيدات يراىا وعمى الييئات المرخص ليا أن تتقيد بيذه التعميمات تحت طائمة إلغاء 
 الترخيص. 



96 

 

  142المادة  -
 العمل عمى نفقة المكمفين 

-  
تحدد من حين آلخر بقرار من مجمس الوزراء وبتنسيب الوزير أجور العمل الذي يؤمنو موظفو الجمارك 

يم بمعامالت لحساب التجار والمكمفين خارج أوقات العمل الرسمي وتعتبر التعميمات المتعمقة بسبب قيام
 بيذا الشأن والسارية المفعول عند نفاذ ىذا القانون كأنيا صادرة بموجب أحكام ىذه المادة.

  -143المادة  -
 حق الموظفين بالتفتيش 

-  
يوقف أية وسيمة من وسائل النقل  يجوز ألي موظف أو محافظ جمركي أو شرطي أو دركي أن -أ

ويفتشيا لمتأكد مما إذا كان فييا بضائع ميربة إذا كان لديو سبب معقول تتجاوز ماية دينار وال تقل عن 
 عشرة دنانير باإلضافة إلى العقوبة المنصوص عمييا في قانون العقوبات.

ب بغرامة ال تتجاوز ماية دينار وال لالشتباه بذلك فإذا رفض صاحبيا أو سائقيا السماح لو بالتفتيش يعاق
 تقل عن عشرة دنانير باالضافة إلى العقوبة المنصوص عمييا في قانون العقوبات. 

 
يجوز ألي موظف جمركي أو محافظ جمركي أو شرطي أو دركي أن يوقف أي شخص أو طرد  -ب

سماح بتفتيشو يعاقب يحممو أي شخص كان ويفتشو إذا كان لديو سبب معقول لالشتباه بو، فإذا رفض ال
بغرامة ال تتجاوز مائة دينار وال تقل عن عشرة دنانير باإلضافة إلى العقوبة المنصوص عمييا في قانون 

 العقوبات.
 
يجوز ألي موظف جمركي أو شرطي أو دركي لديو دالئل كافية بوجود مواد ميربة في بيت أو  -ج

 يجوز تفتيشو إال نيارًا وبحضور المختار أو مخزن أو أي محل آخر أن يفتشو إال محل السكن فإنو ال
 شاىدين.

 
كل من استعمل القوة أو التيديد أو أعاق بأية طريقة كانت التفتيش المصرح بو بمقتضى ىذه المادة أو 
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حال دون إجرائو يعاقب بالحبس لمدة ال تزيد عمى السنة أو بغرامة ال تزيد عمى المائة دينار وال تقل عن 
 بكمتا العقوبتين. عشرة دنانير أو

 
يجوز ألي موظف جمركي أو ضابط شرطة أو ضابط درك أن يفتش أوراق أو دفاتر أي شخص إذا  -د

اعتقد أن بيا معمومات تساعد عمى ضبط الميربات أو كان بيا حسابات أو مخابرات ليا عالقة بالجمرك 
ق في ضبط ىذه األوراق والدفاتر، بموجب أحكام أية مادة من مواد ىذا القانون أو أي قانون آخر ولو الح

ذا رفض أو مانع بالتفتيش يعاقب بغرامة ال تزيد عمى مائة دينار وال تقل عن عشرة دنانير باإلضافة  وا 
 لمعقوبة المنصوص عمييا في قانون العقوبات.

  144المادة  -
 تفتيش النساء 

-  
 يشيا امرأة.إذا كان الشخص المراد تفتيشو بمقتضى ىذا القانون امرأة، تقوم بتفت

  145المادة  -
 صالحية الموظف الجمركي بالتوقيف بدون مذكرة 

-  
يجوز ألي موظف جمركي أو شرطة أو درك أن يمقي القبض بال مذكرة عمى أي شخص إذا كان لديو 
سبب معقول يدعوه لالعتقاد بأنو ارتكب أو حاول ارتكاب جريمة أو كان ذا عالقة بارتكاب جريمة من 

 :الجرائم التالية
 التيريب. -أ

 نقل بضائع ميربة أو حيازتيا.  -ب
  146المادة  -

 الترخيص لموظفي ومحافظي الجمارك بحمل األسمح 
-  

 يرخص لموظفي ومحافظي الجمارك بحمل األسمحة التي تخصصيا السمطة وذلك لمقيام بأعباء الوظيفة.
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لجنود والدرك والشرطة واألمن يترتب عمى السمطات المدنية والعسكرية أن تمد ليم يد المساعدة وعمى ا
 العام أن يقدموا ليم ىذه المساعدة لدى أول طمب.

  147المادة  -
 الميربات والمخالفات 

-  
تحجز البضائع وتصادر وتطبق أيضًا العقوبة المحددة في المادة  148باإلضافة إلى ما جاء في المادة 

 عمى المخالفات التالية: 149
 
البضائع الممنوعة أو الخاضعة لمرسوم بدون بيان جمركي أو عن طريق  استيراد أو محاولة استيراد -1

 غير معين.
 
البيان الكاذب في جنس البضاعة، ويعتبر بمثابة بيان كاذب في الجنس قيد بضاعة ممنوعة في  -2

 الكشف أو في األوراق التي تقوم مقامو تحت تسمية ال تدل عمى حقيقة جنسيا ونوعيا وصفتيا.
 
لكاذب في الوزن والعدد والقياس )أو كل وحدة نوعية أخرى( الذي ينطوي عمى زيادة تتجاوز البيان ا -3

 اثنين بالمائة بالوزن أو العدد أو القياس )أو أية وحدة نوعية أخرى( المصرح بو.
 
 البيان الكاذب في القيمة الذي ينطوي عمى زيادة تفوق عشرة بالمائة من القيمة المصرح بيا. -4
 
ن الكاذب في المصدر أو المنشأ الذي يرمي إلى الحصول عمى االستفادة من تعريفة أدنى من البيا -5

 التعريفة الواجبة التطبيق أو التخمص من أية قيود مفروضة.
 
تنظيم أو تقديم مستندات كاذبة أو مزورة أو منطوية عمى دالالت كاذبة بقصد الحصول عمى  -6

 من تعريفة أو رسم أدنى من التعريفة أو الرسم المطبق فعاًل. االستفادة إما اإلعفاء من الرسوم أو
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االستيراد بواسطة بريد الرسائل لرساالت ورزم مقفمة )عادية ومضمونة( ورساالت مع قيمة مصرح بيا  -7
وعمب مع قيمة مصرح بيا ورزم صغيرة )عادية ومضمونة( ومطبوعات )عادية ومضمونة( وعينات 

ن المصاقات النظامية، وثابت أنيا تنطوي عمى بضائع ممنوعة أو خاضعة )عادية ومضمونة( خالية م
 لمرسم وفقًا لمشروط المنصوص عمييا في التعميمات الصادرة عن الوزير.

 
كل نقص ال مبرر لو في الطرود المرسمة بالترانسيت أو في البضائع الموضوعة في طرود كانت  -8

 مرسمة بالترانسيت.
ذا كانت البضائع استبدال البضائع الم -9 صرح بأنيا معدة لمترانسيت كميا أو جزء منيا ببضائع أخرى وا 

 المبدلة محظور إخراجيا فتطبق أيضًا العقوبة المنصوص عمييا لتمك المخالفة. 
عدم إثبات المرور إلى الخارج أو الوصول إلى المقصد لبضاعة مرسمة بالترانسيت أو معاد  -16

 تصديرىا.
لفة والمخالفتين السابقتين يمكن أن يؤدي عدا ذلك إلى حرمان مرتكبيا أو شركاه من إن تكرار ىذه المخا

 حق االشتغال بالترانسيت بقرار إداري من الوزير. 
 
 النقص غير المبرر في كميات البضائع الموضوعة في المستودعات الخاصة أو العامة. -11

ان ذوي العالقة من االستفادة من المستودع إن ىذه المخالفة يمكن أن تؤدي بقرار من الوزير إلى حرم
 الخاص والعام.

 
عدم إثبات وصول البضائع المنقولة من مستودع إلى مستودع أو إعادة تصديرىا من المستودع أو  -12

 المنقولة من مركز إلى مركز جمركي آخر.
 
ق أصحاب اكتشاف بضائع في المنطقة الحرة محظور دخوليا إلييا. تحقق ىذه المخالفة بح -13

البضائع ومودعييا أو مأمورييم أو شركائيم، وباإلجمال بحق جميع المخالفين األصميين وكفالئيم 
وشركائيم والوسطاء وقائدي وسائل النقل أو بحق الييئة المكمفة باستثمار المنطقة الحرة أو بحق بعضيم 

 حسبما ترى السمطة.
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منطقة الجمركية دون تصريح، تحقق ىذه المخالفة إدخال بضائع موضوعة في المنطقة الحرة إلى ال -14

 بحق أصحاب البضائع أو مودعييا أو مأمورييم أو شركائيم أو بحقيم جميعًا.
 
 .133عدم إتمام المعامالت واإلجراءات المنصوص عمييا في المادة  -15
 
محة الجمارك، عدم إعادة تقديم المنتوجات المدخمة مؤقتًا معفاة من الرسوم لدى كل طمب من مص -16

ما بعد تحويميا خالل الميمة النظامية لإلدخال المؤقت.  إما في حالتيا وا 
 
عدم إعادة تصدير األصناف المدخمة مؤقتًا معفاة من الرسوم أو األصناف الناتجة عنيا بعد  -17

ة معالجتيا أو عدم وضعيا في المستودع ضمن الميمة المحددة، يمكن عدا ذلك بأن تؤدي ىذه المخالف
 والمخالفة السابقة إلى حرمان ذوي العالقة من االستفادة من اإلدخال المؤقت بقرار من الوزير.

 
 نقل البضائع من ناقمة إلى أخرى أو إعادة تصديرىا بدون بيان أو ترخيص. -18
 
تحميل البواخر أو الشاحنات أو سيارات الشحن أو غيرىا من وسائل النقل أو تفريغيا أو سحب  -19

 ئع بدون ترخيص من الجمرك أو بغياب ممثميو.البضا
 
ذكر عدة طرود مقفمة بأية طريقة كانت في الكشف )مانفستو( أو في قوائم الشحن أو في أوراق  -26

 الطريق أو البيانات التفصيمية عمى أنيا وحدة.
 
لمخالفة بحق الزيادة عن الكشف )المانفستو( أو سواه من المستندات التي تقوم مقامو. تحقق ىذه ا -21

المكمف بقيادة الناقمة أو الناقل أو المنتدب عنيما حسب األصول وبصورة عامة بحق جميع األشخاص 
 ذوي العالقة.
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استعمال األصناف المذكورة أدناه خارج األماكن المسموح فييا ذلك أو استعماليا في غير الوجوه  -22
أجميا أو بيعيا أو التخمي عنيا بدون إشعار الخاصة التي منحت اإلعفاء أو التخفيض في الرسوم من 

الجمرك مسبقًا وقبل أن يكون الجمرك قد أمن تحصيل الرسوم أو قبل أن يكون المشتري الجديد قد حل 
 تمامًا محل المستورد األصمي وفي جميع موجباتو، وىذه األصناف ىي:

 
الخاضعة لرسوم مخفضة بالنظر إلى  المنتوجات المقبولة وفقًا لتعريفة الجمارك معفاة من الرسوم أو -أ

 الغاية الخاصة المعدة ليا. 
ما لم  161-78الموازم أو المواد أو العدد أو المنتوجات المسممة معفاة من الرسوم بمقتضى المواد  -ب

 تكن معفاة من الرسوم بموجب التعريفة بيوم التخميص عمييا.
 السيارات المدخمة مؤقتًا معفاة من الرسوم. -ج
 
ق ىذه المخالفات بحق المستفيدين من اإلعفاء أو من الرسوم المخفضة أو من اإلدخال المؤقت، أو تحق

بحق الوسطاء أو المتعيدين أو الممتزمين المشترين وبصورة عامة بجميع األشخاص ذوي العالقة، ويمكن 
ن منو لممدة التي يراىا أن تؤدي ىذه المخالفات أيضًا إلى نزع الوضع الممتاز من المخالفين الذين يستفيدو 

 الوزير.
 
تجول بضاعة خاضعة لمرقابة الخاصة أو حيازتيا، بصورة غير نظامية ضمن النطاق الجمركي  -23

والتجول غير المستوفى لشروط ترخيص النقل، أو الزيادة أو النقص غير المبررين في الحساب المفتوح 
 لمبضاعة المذكورة.

 
ع محظور إخراجيا بدون بيان أو تصريح أو البيانات الكاذبة عند تصدير أو محاولة تصدير بضائ -24

 التصدير في النوع أو الجنس أو الصفة.
 
التصدير إذا كانت البضاعة خاضعة لرسوم الصادر، والتصدير أو محاولة التصدير دون بيان  -25

 (.6، 4، 3، 2والمخالفات المذكورة في األرقام )
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ن إجراء المعامالت الجمركية عمى شيء ما أو من تأدية الرسوم التيرب أو محاولة التيرب م -26

بواسطة بيان كاذب أو ناقص أو بواسطة جميع أعمال أو وسائل الغش غير المنصوص عمييا في ىذا 
 القانون.

 
البضائع المستوردة أو المصدرة بأية وسيمة من وسائل النقل الممنوع أو المقيد توريد أو تصدير  -27

 .البضائع فييا
 لموزير أن يحدد ىذه الوسائل أو أن يقيد النقل فييا بإعالنات تنشر في الجريدة الرسمية.

 
عدم تقديم اإلثباتات خالل الميل المحددة الممنوحة وقت التصدير أو الممنوحة بقرار التمديد وتأدية  -28

 الرسوم في بمد المقصد عن البضائع التي تحددىا السمطة من وقت آلخر.
  148المادة  -

 رفض العقوبات المركبة 
-  

في جميع األحوال التي تقرر فييا المحاكم مصادرة البضاعة الميربة، يجب عمييا أن تقرر في الوقت 
نفسو عالوة عمى الغرامة المنصوص عمييا في ىذا القانون، مصادرة وسائل النقل والبضائع واألشياء من 

ان مقدمًا بيا بيان صحيح(. إال أنو إذا كانت أي نوع كانت التي استخدمت إلخفاء الغش )حتى ولو ك
واسطة النقل مركبة عمومية وضبطت الميربات من أحد المسافرين عمييا أثناء وجوده عمى المركبة وتبين 
أن ال عمم وال عالقة لصاحب المركبة أو سائقيا بالميربات المضبوطة فال يحق مصادرتيا، وفي األحوال 

مركبة عمومية ولم يعرف صاحب تمك الميربات يعتبر السائق أو صاحب التي تضبط فييا الميربات في 
 المركبة كميرب وتطبق المصادرة عمى الميربات وعمى المركبة. 

  149المادة  -
 تحديد مبمغ الغرامة 

-  
 بقطع النظر عن المصادرات يحدد كما يمي: 147إن مبمغ الغرامة المنصوص عمييا في المادة 
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 شياء غير ممنوعة، بمبمغ يعادل قيمتيا بما فييا الرسوم.إذا كانت البضائع واأل -أ
 إذا كانت البضائع ممنوعة، بمبمغ يعادل مثمي قيمتيا بما فييا الرسوم. -ب
 

في األحوال التي ال تضبط فييا البضائع ووسائل النقل واألشياء التي استخدمت إلخفاء الغش، تحكم 
متعويض عن المصادرة، بدفع مبمغ يعادل قيمة ىذه البضائع المحكمة عالوة عمى الغرامة المذكورة أعاله ل

ووسائل النقل واألشياء التي استخدمت إلخفاء الغش بما فييا الرسوم حسب السعر في السوق المحمية 
 وبتاريخ ارتكاب الغش.

 
ط في الحاالت التي ال يمكن فييا معرفة العناصر الكافية لتعيين قيمة البضاعة واألشياء التي لم تضب

 دينار. 566 - 56حتى ولو عمى وجو التقريب تفرض غرامة مقطوعة من 
  156المادة  -

 حاالت فرض غرامة تعادل أربعة أمثال قيمة الرسوم 
-  

 تستيدف لفرض غرامة تعادل أربعة أمثال قيمة الرسوم المطموبة المخالفات التالية:
 

نت عمى استرداد غير قانوني لمرسوم البيان الكاذب الذي يرمي إلى الحصول بدون حق بأية طريقة كا
الجمركية أو أي جزء منيا والبيان الكاذب في الجنس أو النوع أو الصفة أو العدد أو القياس أو الحجم أو 

 الوزن أو المنشأ أو القيمة الذي يرمي إلى استرداد رسم يتجاوز الرسم الذي يحق استرداده.
  151المادة  -

 فرض غرامة عشرة دنانير 
-  

 لفرض غرامة قدرىا عشرة دنانير: يستيدف
استيراد أو محاولة استيراد بضائع معفاة من الرسوم وغير خاضعة ألية قيود بدون بيان أو بطريقة  -أ

 التيريب.
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تصدير أو محاولة تصدير بضائع معفاة من الرسوم وغير خاضعة ألية قيود بدون بيان أو بطريقة  -ب
 التيريب.

 فتستيدف إلى غرامة ال تتجاوز مقدار قيمتيا. أما البضائع المقيد تصديرىا
 
البيان الكاذب في الجنس أو النوع أو الصفة أو المنشأ أو الكمية أو القيمة لبضائع معفاة من الرسوم  -ج

 أو الذي ال يعرض لمضياع رسمًا ما.
 
 البيان الكاذب في النوع أو الصفة الذي يعرض لمضياع رسمًا ال يزيد عمى دينار واحد. -د
 
إذا كانت البضائع المرسمة بالترانسيت أو  147من المادة  16، 9، 8المخالفات الواردة في الفقرات  -ىـ

 المعاد تصديرىا معفاة من الرسوم.
 
تقديم البضائع لمكتب اإلخراج أو لممكتب المرسمة إليو بعد انقضاء الميمة المحددة في سند التعيد  -و

رجاع شيادة إبراء عن سند تعيد ب عد مرور شير عمى انقضاء الميمة المعطاة بموجب ىذا السند إال في وا 
 ظروف قاىرة تقتنع بيا السمطة.

 
 قطع الترصيص أو أختام البضائع المرسمة بالترانسيت بدون مبرر وبدون تحقق نقص أو إبدال. -ز
 
 عدم وجود بيان )مانفستو( لدى اإلخراج أو عدم تقديم مانفستو اإلخراج لمجمرك. -ح

  152مادة ال -
 حاالت فرض غرامة ثالثون دينارًا 

-  
 يستيدف لفرض غرامة قدرىا ثالثون دينارًا:

 
النقص في الطرود المذكورة في المانفستو أو المستندات األخرى التي تقوم مقامو المحقق بعد تفريغ  -أ
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جوز لمسمطة أن ي 13وسائل النقل. إن ىذه الغرامة تتوجب عن كل طرد مفقود. مع مراعاة أحكام المادة 
 تعفي من ىذه الغرامة إذا ثبت ليا بصورة قاطعة بأن النقص لم يقع داخل حدود المممكة.

 وجود عدة مانفستات أو غيرىا من المستندات التي تقوم مقاميا في حيازة المكمفين بقيادة الناقالت. -ب
 

والنقل أو المندوب عنيما وعمى إن ىذه المخالفة والمخالفة السابقة تضبط بحق المكمف بقيادة الناقالت 
 اإلجمال بحق جميع األشخاص ذوي العالقة.

 (.76نقل المسافرين في أراضي المممكة بالسيارات األجنبية المشار إلييا في المادة ) -ج
  153المادة  -

 عقوبة وجود بضائع غير مفيدة في المانفستو 
-  

، إذا 18شروط المنصوص عمييا في المادة عندما يقوم موظفو الجمارك بالمعاينة عمى البواخر ضمن ال
لم يبرز المانفستو أو كانت ىناك بضائع غير مذكورة فيو أو إذا وجدت فروق بين البضائع والمانفستو، أو 

إذا لم تقدم لممعاينة بعض البضائع المذكورة في المانفستات، يحكم ربان الباخرة شخصيًا بتأدية مبمغ 
 36رة في المانفستو أو الفارقة أو غير المقدمة لممعاينة، ولغرامة مقدارىا يعادل قيمة البضائع غير المذكو 

 دينارًا وتضبط الباخرة وتبقى ضمانة لتأدية قيمة ىذه العقوبات.
 

 تصادر، عالوة عمى ذلك البضائع واألشياء المختمفة، الممنوعة أو المقيدة التي تكون زائدة عن المانفستو.
  154المادة  -

 ع محظورة عمى متن البواخر عقوبة شحن بضائ
-  

ويظير ليم  18عندما يقوم موظفو الجمارك بتفتيش البواخر ضمن الشروط المنصوص عمييا في المادة 
أن حمولة ىذه البواخر تشتمل عمى بضائع محظور إدخاليا أو إخراجيا سواء ذكرت في المانفستو أم لم 

 دينارًا. 36ويغرم الربابنة بغرامة مقدارىا  تذكر، تصادر ىذه البواخر مع حمولتيا من تمك البضائع،
  155المادة  -

 عقوبة مقاومة موظف الجمرك من قبل الربابنة 
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-  
يستيدف لتغريميم بغرامة  154و 153إن مقاومة الربابنة أثناء التفتيش المنصوص عنو في المادتين 

 دينارًا، وتبقى الباخرة وحمولتيا ضمانة لتنفيذ ىذه العقوبة. 36مقدارىا 
  156المادة  -

 عقوبة عدم قيد البضائع 
-  

فقرة )ىـ( وكل نقص  18إن عدم قيد ما يجب قيده من البضائع في الالئحة المنصوص عمييا في المادة 
في ىذه الالئحة محقق عند إقالع الباخرة يضبط بحق الربان أو بحق المندوب عنو، حسب األصول، 

 (.155مادة )ويؤدي إلى تطبيق العقوبات المنصوص عمييا في ال
  157المادة  -

 صالحية رفع مقدار الغرامات المفروضة 
-  

ترفع إلى أربعة أمثاليا فيما يختص باالستيراد  151و 149إن الغرامات المنصوص عمييا بشأن المادتين 
 والتصدير أو محاولة االستيراد أو التصدير بدون بيان أو بطريقة غير مقررة بواسطة الطائرات.

  158المادة  -
 جمع الغرامات 

-  
يمكن الجمع بين الغرامات إذا تعددت المخالفات، وتعتبر الرسوم والغرامات تعويضًا مدنيًا لمصمحة 

 الجمارك وتحصل بالطريقة التي تحصل فييا األموال األميرية. 
ال يسمح باستئناف األحكام الصادرة من محكمة الجمارك قبل أن يودع الشخص الصادر بحقو الحكم لدى 

 حكمة مبمغًا من المال يعادل الغرامات والرسوم المحكوم بيا أو تقديم كفالة بنكية بمقدارىا. الم
 

إن المبالغ المحكوم بيا )الرسوم والغرامات والمصادرات( تفرض وتحصل بالتضامن من مرتكبي 
أصحاب المخالفات األصميين والكفالء والشركاء والبحارة وقائدي وسائل النقل وجميع الناقمين ومن 



107 

 

البضائع واألشخاص المرسمة إلييم ومن أصحاب وسائل النقل وأصحاب البضائع المستعممة إلخفاء الغش 
 وأصحاب المحالت التي أودعت فييا البضائع الميربة.

  159المادة  -
 عمى من تقع البينة 

-  
إذا نشأن خالف ما أثناء المحاكمة في قضية جمركية أو مكوس أو في أية إجراءات أخرى اتخذت 

السترداد أية واسطة نقل أو بضائع ضبطت من قبل موظفي الجمارك أو الشرطة أو الدرك فيما إذا كانت 
ستوردت إلى العوائد الجمركية أو عوائد المكوس عن البضائع قد دفعت أو فيما إذا كانت البضائع قد ا

البالد أو صدرت منيا أو نقمت بصورة مشروعة، تقع بينة إثبات تمك العوائد واستيراد البضائع أو تصديرىا 
أو نقميا بصورة مشروعة عمى المتيم في القضية الجمركية وعمى المدعي في أية إجراءات السترداد 

 البضائع. 
  166المادة  -

 عقوبة المخالفات األخرى 
-  

خالفات التي ترتكب خالفًا ألحكام ىذا القانون مما لم يرد نص خاص عمى عقوبتيا بغرامة يعاقب عمى الم
 ال تزيد عمى خمسة أمثال قيمة البضاعة بما فييا الرسوم الجمركية التي ارتكبت المخالفة بسببيا.

  161المادة  -
 العقوبات في القوانين األخرى 

-  
يؤثر في تعرضو لمعقاب عن نفس العمل المنصوص إن تعرض الشخص لمعقاب بمقتضى ىذا القانون ال 

 عميو في قانون العقوبات أو أي قانون آخر.
  162المادة  -

 كيفية تعيين قيمة الرسوم عن الميربات وتقدير أثمان المضبوطات 
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-  
إن تحديد قيمة الرسوم وقيمة البضاعة المحجوزة ألغراض ىذا القانون فيما يتعمق بالمخالفات المرتكبة 

 ألحكامو ىو من اختصاص السمطة أو من تنتدبو أو رئيس المركز الجمركي المختص.خالفًا 
  163المادة  -

 التصرف بالبضائع المضبوطة 
-  

ال يجوز تسميم البضائع المضبوطة ألصحابيا أو لغيرىم بطريق التكفيل أو بأية طريقة أخرى دون موافقة 
 السمطة وضمن الشروط التي تراىا.

يجوز تكفيل البضاعة أو تسميميا دون ضمانة توازي قيمتيا لحين نتيجة اإلجراءات وفي جميع األحوال ال 
 القانونية. 

  164المادة  -
 حق المصالحة 

-  
يجوز لموزير أن من ينيبو في أي وقت أن يسوي أو يصالح عن أية دعوى أو إجراءات شرع فييا، ولم 

مصادرة البضائع أو وسائط النقل  تكتسب الدرجة القطعية، ضد أي شخص لقاء العقوبات بما في ذلك
بموجب أحكام ىذا القانون أو أحكام أي قانون جمارك ومكوس آخر أو بموجب أحكام أي نظام أو أمر 
صدر بموجب تمك القوانين بالشروط التي يراىا مناسبة، ويحق لو أيضًا أن يقبل أية غرامة مالية يراىا 

أنو اإلجراءات من النوع المذكور أعاله بداًل من القيام مناسبة من أجل تسوية أي جرم يحتمل أن تتخذ بش
 بتمك اإلجراءات ويعتبر قراره نيائيًا في جميع ما يقوم بو من أعمال بمقتضى أحكام ىذه المادة.

إن تقديم الطمب الخطي من المتيم بتسوية قضيتو عمى أساس المصالحة وفق أحكام ىذه المادة يكون 
 ره الوزير.ممزمًا لو بالقرار الذي يصد

  165المادة  -
 التصرف باألشياء المضبوطة 

-  
كل ما يضبط بموجب أحكام ىذا القانون من بضائع أو وسائط نقل أو خالفيا يسمم إلى أقرب مكتب 
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 جمركي.
 

عندما تكون األشياء أو وسائط النقل المضبوطة حيوانات قابمة لمتمف أو لنقصان القيمة أو مما يتعذر 
ب كان، يحق لمسمطة بيعيا بالمزاد العمني حال ضبطيا ويقيد ثمنيا أمانة إلى حين االحتفاظ بيا ألي سب

 البت في القضية المتعمقة بيا.
 

لمسمطة أن تعطي صاحب البضاعة القابمة لمتمف والحيوانات المضبوطة الخيار بتقديم كفالة مالية معتبرة 
أمانة عوضًا عن بيعيا بالمزاد العمني ويقيد  من كفيل بقية األشياء المضبوطة، أو بدفع مبمغ يعادل قيمتيا

 ىذا المبمغ أمانة إلى حين البت في القضية المتعمقة بيا.
 

إذا اشتمل قرار المحكمة عمى مصادرة األشياء المذكورة في ىذه المادة فعمى السمطة أن تبيع ىذه األشياء 
 لمخزينة. بالمزاد العمني وأن تقيد أثمانيا أو المبمغ المودع أمانة إيراداً 

  -166المادة  -
 المكافآت 

-  
يجوز لموزير أو من ينيبو أن يدفع ألي شخص يعطي معمومات أو يقوم بأي عمل يؤدي إلى اكتشاف  -أ

مخالفة بمقتضى ىذا القانون أي مبمغ يراه مناسبًا عمى أن ال يزيد عمى نصف مجموع المبمغ المتحصل 
النقل المصادرة بشرط أن ال تعطى في أية حالة إلى  بإضافة قيمة الجزاء إلى قيمة البضاعة ووسائط
 شخص واحدة مكافأة تزيد عمى خمسماية دينار.

 
 بالرغم عما ورد في الفقرة )أ( من ىذه المادة يجوز لرئيس الوزراء بتنسيب من الوزير: -ب
تدعي أن يسمح بدفع مكافأة تزيد عمى خمسماية دينار إذا كانت ظروف الضبط ونوع المضبوطات تس -1

 ذلك. 
أن يسمح بمنح أي شخص يعطي معمومات أو يقوم بأي عمل من األعمال التي تؤدي إلى إظيار  -2
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الجريمة بمقتضى ىذا القانون المكافأة التي قد يراىا مناسبة عمى أن ال تتجاوز المائة دينار في أية قضية 
 مصادرة. من القضايا ولو لم تحصل غرامات أو أثمان مبيع لبضائع أو وسائط نقل

  167المادة  -
 تشكيل محكمة الجمارك البدائية 

-  
 تشكل محكمة خاصة تسمى )محكمة الجمارك البدائية( وتتألف من:

 
 قاض )يعين من قبل المجمس القضائي بالطريقة التي يعين فييا القضاة العدليون( ـ رئيسًا.

لى أن يعين ىذا القاضي أو في حالة غيابو يجوز لوزير العدلية أن  ينتدب رئيس محكمة عمان البدائية وا 
 ليقوم بوظيفتو.

 
عضوين يعينيما مجمس الوزراء بتنسيب وزير المالية من كبار موظفي الجمارك الذين يحممون شيادة  -2

الحقوق )إذا أمكن(، ال تقل درجة أي منيما عن السادسة ولممجمس بتنسيب الوزير حق تبديميما إذا رأى 
 أن الضرورة تقضي بذلك.

 
لمجمس الوزراء بتنسيب وزير المالية حق تعيين موظف من موظفي الجمارك ال تقل درجتو عن  -3

السادسة ينضم إلى ىذه المحكمة إلكمال نصابيا في حالة تغيب أحد العضوين المذكورين في الفقرة 
 السابقة.

 
 يرأس القاضي ىذه المحكمة وفي حالة غيابو يرأسيا أعمى األعضاء درجة. -4
 
د ىذه المحكمة في عمان وفي المكان الذي يعين ليا من قبل الوزير ويجوز ليا أن تنعقد في أي تنعق -5

 مكان آخر تراه في المممكة.
  168المادة  -

 اختصاص المحكمة 
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-  
 يتناول اختصاص ىذه المحكمة ما يمي:

 
خرى المتعمقة النظر في كافة الجرائم والمخالفات التي ترتكب ضد أحكام ىذا القانون والقوانين األ -1

بالمكوس، وضد أحكام قوانين وأنظمة االستيراد والتصدير، واألنظمة والتعميمات الصادرة بمقتضى تمك 
 القوانين، وكل ما يطرأ عمييا جميعًا من تعديل وتبديل.

 
النظر في الخالفات الناجمة عن تطبيق التعرفة الجمركية واالتفاقات التجارية وفي أي خالف يقع  -2

كان نوعو( في تطبيق قانون الجمارك والمكوس وأنظمة االستيراد والتصدير وتعديالتيا واألنظمة )ميما 
 الصادرة بمقتضاىا.

 
أي خالف يقع )ميما كان نوعو( في تطبيق قانون الجمارك والمكوس وأنظمة االستيراد والتصدير 

 وتعديالتيا واألنظمة الصادرة بمقتضاىا. 
 
 قراراتيا باإلجماع أو باألكثرية.ليذه المحكمة أن تصادر  -4

  169المادة  -
 تقديم كفيل لممحكمة 

-  
في الحاالت التي لم تكن القضية قد وردت إلى المحكمة بعد، يجوز لرئيس محكمة الجمارك البدائية أن 
ال يقرر توقيفو  يطمب من أي شخص اتيم بموجب ىذا القانون أن يقدم كفيال يضمن حضوره لممحكمة، وا 

 القضية أو يقدم تمك الكفالة.حتى تنتيي 
  -176المادة  -

 استئناف أحكام محكمة الجمارك البدائية 
-  

 تستأنف أحكام محكمة الجمارك البدائية إلى محكمة استئنافية خاصة مؤلفة من: -1
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 رئيس محكمة االستئناف في عمان أو العضو األول فييا ـ رئيسًا.

الثالثة )يعينو مجمس الوزراء بتنسيب وزير المالية(،  موظف من كبار موظفي الجمارك ال تقل درجتو عن
 )بشرط أن ال يكون وكيل الوزارة ـ الجمارك( عضوًا.

موظف من كبار موظفي وزارة االقتصاد ال تقل درجتو عن الثالثة )يعينو مجمس الوزراء بتنسيب من  -ج
 وزير االقتصاد( عضوًا.

وظف ال تقل درجتو عن الثالثة يعينو مجمس الوزراء يكمل نصاب ىذه المحكمة في حالة فقدانو من م -د
 بتنسيب الوزير.

 
ليذه المحكمة أن تعقد جمساتيا في عمان وفي المكان الذي يعين ليا من قبل الوزير أو في المكان  -2

 الذي تراه.
 
حكاميا تنظر ىذه المحكمة في الدعوى المرفوعة لدييا تدقيقًا أو مرافعة حسبما تراه مناسبًا وتصدر أ -3

باإلجماع أو باألكثرية، وليا أن تحكم بما كان يجب أن تحكم بو محكمة الجمارك البدائية عمى أن ال 
 يعود االستئناف عمى المستأنف بالضرر إذا كان قدم من قبمو وحده.

 
ان مدة االستئناف عشرة أيام من تاريخ تبميغ الحكم البدائي إذا كان غيابيًا، ومن تاريخ تفييمو إذا ك -4

 وجاىيًا.
  171المادة  -

 خضوع محكمة الجمارك البدائية ومحكمة االستئناف إلشراف وزارة العدل 
-  

تخضع محكمة الجمارك البدائية ومحكمة االستئناف إلشراف وزارة العدلية، ولكل واحدة منيما صالحية 
إجراءاتيما األصول الواردة دعوى الشيود واستجوابيم واستماع كافة البينات، وعمييما أن يتبعا في كافة 

في قانون أصول المحاكمات الجزائية بالقدر الذي يتفق مع أحكام القوانين واألنظمة والتعميمات المشار 
 من ىذا القانون. 168إلييا في المادة 
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  172المادة  -
 مدة االعتراض عمى الحكم الغيابي 

-  
 د من تاريخ تبميغو.لممحكوم عميو أن يعترض عمى الحكم الغيابي خالل أسبوع واح

  -173المادة  -
 تقديم االعتراض وتوكيل المحامين 

-  
يقدم االعتراض أو االستئناف بالئحة إلى المحكمة التي أصدرت الحكم، أو إلى المحكمة التي تقع  -1

 إقامة الطالب ضمن اختصاصيا لرفعيا إلى المحكمة ذات االختصاص.
 اميًا حسب األصول. يجوز ألي من طرفي الدعوى أن يوكل عنو مح -2

  -174المادة  -
 وظيفة الكتابة لدى محكمتي الجمارك البدائية واالستئناف 

-  
 يقوم بوظيفة الكتابة لدى محكمتي الجمارك البدائية واالستئنافية موظفون يعينيم الوزير.  -1
أصول تجري التبميغات بمعرفة محافظي الجمارك أو محضري المحاكم أو دوائر األمن وفق قانون  -2

 المحاكمات الحقوقية. 
  175المادة  -

 إعفاء الموائح واالستدعاءات من الرسوم 
-  

 جميع الموائح واالستدعاءات التي تقدم غير خاضعة لمرسوم.
  176المادة  -

 النيابة العامة لدى ىذه المحاكم 
-  

دبو الوزير لمقيام يمارس وظيفة النيابة العامة لدى ىذه المحاكم رئيس قسم القضايا في الوزارة أو من ينت
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بيذه الوظيفة، ولو حق المرافعة في جميع تمك الدعاوى، واستئناف األحكام الصادرة فييا خالل المدة 
 (.176من المادة ) 4المبينة بالفقرة 

  177المادة  -
 إحالة القضايا إلى محكمة الجمارك 

-  
 تحال جميع القضايا التي لم يبت فييا نيائيًا إلى محكمة الجمارك.

  178ادة الم -
 تكييف الغرامات والرسوم المحكوم فييا 

-  
تعتبر الغرامات والرسوم المحكوم بو والمصادرات كتعويض مدني إلدارة الجمارك وتحصل حسب قانون 

 تحصيل األموال األميرية.
  179المادة  -

 خضوع قرارات السمطة لالعتراض 
-  

 عمييا لدى الوزير.قرارات السمطة في جميع األحوال السابقة خاضعة لالعتراض 
  186المادة  -

 استمرار العمل بنظام التعريفة الجمركية 
-  

يعمل بالتعريفة الجمركية النافذة المفعول عند العمل بيذا القانون وتعتبر كأنيا صادرة بمقتضى أحكامو 
 إلى أن تعدل أو تمغى بالصورة القانونية.

  181المادة  -
 إصدار تشريعات ثانوية 

-  
 وافقة جاللة الممك أن يصدر أنظمة:لمجمس الوزراء بم
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عادة تصدير  -أ يمغى أو يعدل بموجبيا أي حكم من األحكام المتعمقة بنقل وتوريد وتخزين وتصدير وا 
 البضائع أو مرورىا بطريقة الترانسيت.

 
يمغى أو يعدل بموجبيا طريقة تقديم البيانات والوثائق الخاصة بمسائل التخميص عمى البضائع  -ب

 أثمانيا.وتحديد 
  182المادة  -

 صالحية إصدار التعميمات 
-  

 لموزير أن يصدر تعميمات:
 
 لتنظيم السجالت والنماذج الخاصة بيذا القانون وطريقة مسكيا واالحتفاظ بيا. -أ

 لتنفيذ أي حكم من أحكام ىذا القانون. -ب
  -183المادة  -

 اإللغاءات واإللغاء بالتعارض 
-  

 وتعديالتو واألنظمة والتعميمات واألوامر الصادر بمقتضاه. 1926والمكوس لعام يمغى قانون الجمارك  -أ
قانون رسم المعاينة عمى الصادرات المنشور في الجريدة الرسمية  1944لسنة  2يمغى القانون رقم  -ب

 .1/3/1944الصادر بتاريخ  787رقم 
 لقانون.أي تشريع آخر إلى المدى الذي تتعارض أحكامو مع أحكامو ىذا ا -ج

  184المادة  -
 التنفيذ 

-  
رئيس الوزراء ووزراء المالية واالقتصاد الوطني والعدمية والدفاع مكمفون بتنفيذ أحكام 

 ىذا القانون.
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-  
23/12/1961 
 

 الحسين بن طالل 
 وزير وزير وزير وزير رئيس 

 االقتصاد الوطني الدفاع العدلية المالية الوزراء 
 الطراونة ىاشم الجيوسي بيجت التميوني جميل حرب أحمد الطراونة أحمد 

-  

-  
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