
١٩٧٤  

 
تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم اجلمركية يف حالة الطوارئ صادرة مبوجب 

  ١٩٩٨) لسنة ٢٠/ج) من قانون اجلمارك رقم (٨٢أحكام املادة (
  

  ):١المادة (

الرسوم والضرائب في حالة تسمى هذه التعليمات " تعليمات خاصة بسحب البضائع قبل تأدية 
  ", على ان تنشر في الجريدة الرسمية.٢٠٢٠الطوارئ لسنة 

  

  ):٢المادة (

  :يقصد بالمصطلحات التالية المبينة إزاء كل منها, ما لم تدل القرينة على غير ذلك - أ

  الوزير: وزير المالــية.

  الدائرة: دائرة الجمارك.

  المدير: مدير عام الدائرة.

المركز الجمركي الذي تتواجد به البضاعة المراد التخليص عليها, : الجمركي المختصالمركز 
  وفقا ألحكام هذه التعليمات.

  مدير المركز الجمركي المختص.: مدير المركز

   عليها. البضاعة: البضاعة المحددة بموجب هذه التعليمات

لتعليمات, ما لم تدل القرينة على تعتمد التعاريف الواردة في القانون في حال ورودها في هذه ا -ب
  غير ذلك.

  

  ):٣المادة (

يسمح بسحب البضائع قبل تأدية الرسوم والضرائب المتوجبة عليها في حاالت الطوارئ, شريطة 
   -توافر ما يلي:

%) من قيمة الرسوم الجمركية المتحققة عليها مع استيفاء ما يتحقق من بدل ٣٠دفع ( -١
 خدمات جمركية عليها . 

تعهد خطي من قبل صاحب العالقة أو من يمثله بضمان بتأدية باقي الرسوم الجمركية  تقديم -٢
 المتحققة عليها خالل شهرين من تاريخ خروج البضاعة من المركز.

 يحتاج الجمركية والساحات بالمخازن بها االحتفاظ ان او للتلف قابلة تكون البضاعة ان -٣
او األدوية او المطهرات او المعقمات  الغذائية من المواد او خاصة وشروط لمتطلبات

 والكمامات او المستلزمات الطبية. 
  



١٩٧٥ 

 ١٩٧٥

  ):٤المادة (

  لغايات تطبيق المادة اعاله, يشترط أن يكون مستورد البضاعة من األشخاص التالية: - أ

 دائرة.الب أو برنامج القائمة الفضية الشركات المدرجة على القائمة الذهبية  -١
منظم بحقهم قضايا تهريب جمركي غير مسددة وفقا    ألحكام الاألشخاص غير  - ٢

  من قانون الجمارك النافذ. ٢٠٤، ٢٠٣المواد 
  

ال يستفيد من أحكام هذه التعليمات في حال كان مستورد البضائع من األشخاص  -ب
  .المنظم باسمهم البيانات الجمركية لغايات اإلستفادة من بطاقات اإلستيراد

  
  ):٥المادة (
 الشروط عليها تنطبق ال واردة بضائع أي عن باألفراج السماح المركز مدير تنسيب على بناء للمدير
  . أعاله

  ):٦المادة (

  . للمدير اصدار القرارات و الشروط التنفيذية الالزمة لتطبيق هذه التعليمات 

  

                                                                                    
   ر املاليـــــــــــةــوزي

 د.حممد حممود العسعس
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


