
اجلريدة الر�سمية العدد )1135(

قــــرار  رقــم 2016/9

باإ�صـدار نظــام الإدارة اجلمركيـة 

فـي املنطقــة القت�صاديـة اخلا�صـة بالدقــم

ا�صتنادا اإىل املر�صوم ال�صلطاين رقم 2011/119 باإن�صاء هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة 

بالدقم واإ�صدار نظامها ، 

واإىل املر�صــوم ال�صلطانــي رقــم 2013/79 باإ�صـــدار نظــــام املنطقـــة االقت�صاديــــة اخلا�صـــة 

بالدقم ، 

واإىل قانـــون اجلمارك املوحــــد لدول جملـــ�س التعاون لدول اخلليـــج العربيـــة واملر�صـــوم 

2003/67 ال�صادر بتطبيقه ،  ال�صلطاين رقم 

واإلــى موافقـــة جمل�س اإدارة هيئة املنطقة االقت�صاديـــة اخلا�صــة بالدقـــم فــــي اجتماعــــه 

11 اأكتوبر 2015م ،  الثالث بتاريخ 

وبناء على ما تقت�صيه امل�صلحة العامة . 

تـقـــرر 

املــادة الأولـــــى

يعمل بنظام االإدارة اجلمركية فـي املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم املرفق . 

املــادة الثانيــــة

ي�صدر رئي�س جمل�س اإدارة هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم القرارات الالزمة 

لتنفـيذ اأحكام هذا النظام . 

املــادة الثالثـــة

يلغى كل ما يخالف هذا القرار والنظام املرفق ، اأو يتعار�س مع اأحكامهما . 

املــادة الرابعــة

ين�صر هذا القرار فـي اجلريدة الر�صمية ، ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�صره .

 

�صدر فـي : 29 من ربيـع الثانـي 1437هـ

املوافــــق :  8   من فربايــــــــــــر 2016م

يحيى بن �صعيد بن عبداللـه اجلابري

                                                                     رئيـــــــــــــ�س جملــــــــــــــــ�س االإدارة
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نظـام الإدارة اجلمركيـة فـي املنطقــة القت�صادية اخلا�صـة بالدقـــم

الف�صـــل الأول

تعريفــات واأحكـــام عامــة

املــادة ) 1 ( 

فـي تطبيق اأحكام هذا النظام يكون للكلمات والعبارات التالية املعنى املبني قرين كل منها 

ما مل يقت�س �صياق الن�س معنى اآخر :

القانـــــــــــــون : 

قانــون اجلمـــارك املوحــــد لـــدول جمل�س التعــاون لدول اخلليج العربيـــة ال�صـــادر بتطبيقـــه 

املر�صوم ال�صلطاين رقم 2003/67 . 

الهيئــــــــــــــــة : 

هيئة املنطقة االقت�صادية اخلا�صة بالدقم . 

املنطقـــــــــــــة : 

املنطقة االقت�صادية اخلا�صة الكائنــة بواليــة الدقــم لغر�س اإقامــة امل�صروعات االقت�صادية ، 

واخلدميــــة وغريهـــــا ، املبينــة احلــدود واملوقـــع فـي املخطــــط املرفـــق باملر�صـــوم ال�صلطانــــي 

رقم 2011/119 واملعدل باملر�صوم ال�صلطاين رقم 2014/44 . 

املجلــــــــــــــ�س : 

جملــــــ�س اإدارة الهيئــــــة . 

الرئيــــــــــــ�س : 

رئــــــــي�س املجلــــــ�س . 

امل�صروعــــــات : 

امل�صروعات التي يرخ�س باإقامتها فـي املنطقة �صواء اأتخذت �صكل موؤ�ص�صة فردية اأم �صركة 

اأم فـــرع ل�صركـــة اأم موؤ�ص�صة اأجنبيـــة ، واالأن�صطة املهنية واحلرفـية التي يرخـــ�س مبزاولتهـــا 

فـي املنطقة . 
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الب�صائـــــــــــع : 

االآالت واملعــــدات واالأدوات واالأجهــــزة واملــــواد واملنتجــــات وقطـــع الغيار والوقـــود وغريهــــا 

مما ي�صتخدم اأو يوزع اأو ينتج كليــــا اأو جزئيا اأو ي�صتهــــلك من قبل امل�صروعـــات الأي غـــر�س 

من االأغرا�س . 

الإقليــم اجلمركـــي : 

اأي مكان داخل حدود ال�صلطنة فـيما عدا املناطق احلرة اأو املناطق االقت�صادية اخلا�صة . 

الدائــرة اجلمركيــة : 

الدائـــرة املخت�صـــــة بالنطــــاق املكانــــي الــــذي يحدده املفتـــــ�س الــــعــــام لل�صرطــــــــة واجلمــــــارك 

فـي املنطقة ، ويرخ�س فـيه باإمتام كل االإجراءات اجلمركية اأو بع�صها . 

امل�صتــودع اجلمركــي : 

املكـــان اأو البناء الذي تودع فـيه الب�صائع حتت اإ�صراف الدائرة اجلمركية فـــي و�صــع معلـــق 

لل�صرائب اجلمركية . 

البيـــان اجلمركـــي : 

بيــان الب�صاعـــة اأو االإقرار الذي يقدمه �صاحبها اأو من يقــــوم مقامــه ، واملت�صمــن حتديـــد 

العنا�صر املميزة لتلك الب�صاعة امل�صرح عنها وكمياتها بالتف�صيل . 

ال�صـــــــوق احلـــــرة : 

املكــــان املرخــ�س ، والــذي تودع فـيه الب�صائع فـي و�صــع معلق لل�صرائــب اجلمركيــة لغايــــات 

العر�س والبيع . 

املــادة ) 2 ( 

ت�صري اأحكام هذا النظام على الب�صائع التي تدخل اإىل املنطقة اأو تخرج منها ، وفـيما مل 

يـــرد ب�صاأنــــه ن�س خا�س فـي هذا النظام اأو فـي املر�صومــــني ال�صلطانيــــني رقمـــــي 2011/119 

و 2013/79 امل�صار اإليهما والقرارات ال�صادرة تنفـيذا لهما ، ت�صري اأحكام القانون ب�صاأنه . 

وت�صـــري ال�صوابـــط واالإجراءات ذاتهــا املن�صــو�س عليهـــا فـي القانون والئحتـــه التنفـيذيــــة 

ب�صاأن كل من :
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اإجراء التفتي�س اجلمركي ب�صرعة وفاعلية .    1

و�صوح وعالنية اأ�ص�س التثمني .    2

 ب�صاطة واخت�صار اإجراءات االإفراج اجلمركي مبا ال يخل بكفاءتها .    3

 الفح�س ال�صامل والدقيق للعينات اخلا�صعة للرقابة فـي موقع واحد .    4

املــادة ) 3 ( 

فـيمــا عـــدا املـــواد الكحوليـــة وامل�صكـــرات واجلعـــة ومنتجـــات التبــــغ التي يتــــم ا�صتريادهـــا 

اإىل املنطقـــة ، تعفى الب�صائع االآتيــة من ال�صريبــة اجلمركية ، �صريطة ا�صتيفــاء ال�صوابـــط 

وال�صروط املن�صو�س عليها فـي هذا النظام :

الب�صائع التي تقوم امل�صروعات املقيدة فـي ال�صجل التجاري للمنطقة با�صتريادها    1

من داخل وخارج ال�صلطنة اإىل املنطقة . 

الب�صائع التي تقوم امل�صروعات املقيدة فـي ال�صجل التجاري للمنطقة بت�صديرها    2

من املنطقة اإىل خارج ال�صلطنة . 

املــادة ) 4 ( 

ال ي�صتفـيد من االإعفاء اجلمركي املن�صو�س عليه فـي املــادة ) 3 ( من هذا النظام امل�صروعات 

غري املقيدة فـي ال�صجل التجاري للمنطقة ، ويكون ا�صترياد ب�صائعهم اإىل املنطقة واإخراجها 

منها وفقا للقواعد واالأحكام املن�صو�س عليها فـي القانون . 

املــادة ) 5 ( 

تلتـــزم امل�صروعـــات التي ت�صتورد الب�صائع املعفاة من ال�صرائـــب اجلمركيـــة وفقـــا الأحكــــام 

هذا النظام مبا ياأتي :

تخزين الب�صائع وفقا لل�صروط وال�صوابط املن�صو�س عليها فـي هذا النظام .    1

عدم الت�صرف فـي الب�صائع فـي غري االأغرا�س التي ا�صتوردت من اأجلها ، وامل�صرح    2

بها فـي التعهدات اجلمركية املقدمة منها . 

االلتزام ب�صروط ترخي�س الن�صاط االقت�صادي الذي متار�صه .    3
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الف�صـــل الثانـــي

اإدخـال الب�صائـع اإىل املنطقـة واإخراجهـا منهـا والت�صـرف فـيهـا

املــادة ) 6 ( 

يحظر ا�صترياد الب�صائع االآتية اإىل املنطقة :

الب�صائع التي يكون من�صوؤها دولة قررت ال�صلطنة مقاطعتها اقت�صاديا .    1

املــواد املخدرة وم�صتقاتها ، وي�صتثنى من ذلك ما يلزم منها ل�صناعة االأدوية واملــواد    2

ال�صيدالنية وفقا ملـــا حتدده وزارة ال�صحة . 

االأ�صلحــــة الناريــــة والذخائـــر واملتفجـــرات ، وي�صتثنــى من ذلك اأ�صلحـــــة ال�صيـــــد    3

وذخائرها واالألعـــاب الناريـــة املرخ�س بها وفقا لل�صوابــط التي حتددهـــا اجلهـــات 

املخت�صة . 

املـواد ذات الن�صاط االإ�صعاعي ، وي�صتثنى من ذلك املـواد امل�صموح با�صتريادها الأغرا�س    4

�صناعية اأو طبية اأو للبحوث العلمية ، وذلك وفقا لل�صوابط التي حتددها اجلهات 

املخت�صة . 

مواد النفايات .    5

الب�صائع املحظور ا�صتريادها ملخالفتها القوانني واللوائح املتعلقة بحماية امللكية    6

الفكريــــــة والتجاريـــــة وال�صناعيــة واالأدبيــة والفنيـــــة ، والتـــي ت�صــدر بهـــا قــــرارات 

من اجلهات املخت�صة . 

املـــواد الغذائيــــة الفا�صدة اأو املنتهيــــة ال�صالحيــة اأو التالفـــة اأو ال�صـــارة بال�صحـــة    7

اأو بالبيئة . 

اأي ب�صائع يحظر ا�صتريادها اإىل ال�صلطنة .    8

املــادة ) 7 ( 

يجوز بقرار م�صبب من الرئي�س ، حظر ا�صترياد بع�س الب�صائع اإىل املنطقة ، كما يجوز له 

فر�س بع�س ال�صروط اخلا�صة ال�صترياد بع�س الب�صائع اإليها . 
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املــادة ) 8 ( 

مع عدم االإخالل بحكم املـــادتني رقمي )6 ، 7( من هذا النظام ، يجوز للم�صروعات املقيدة 

فـي ال�صجل التجاري للمنطقة ، ا�صترياد الب�صائع التي يقت�صيها ممار�صة الن�صاط املرخ�س 

به اإىل املنطقة ، واإخراجها منها دون اإذن اأو ت�صريح اأو ترخي�س م�صبق . 

املــادة ) 9 ( 

يجوز للم�صروعات املرخ�س لها مبزاولة ن�صاط التجارة العامة فـي املنطقة ، بيع الب�صائع 

 ، للمنطقة  التجاري  ال�صجل  فـي  املقيدة  امل�صروعات  اإىل  اجلمركية  ال�صريبة  من  املعفاة 

وذلك ال�صتعمالها ب�صورة نهائية فـي ممار�صة ن�صاطها االقت�صادي املرخ�س به فـي املنطقة 

مع اإ�صعار الدائرة اجلمركية بذلك . 

املــادة ) 10 ( 

يجوز للم�صروعات املرخ�س لهــا بتجارة ال�صوق الـحـــرة فـي املنطقة ، بيع الب�صائـــع املعفــاة 

من ال�صريبة اجلمركية اإىل الفئات االآتية :

زوار املنطقــــة واملقيمني فـيهــــا ، وذلك بكميــات غيـــر جتاريـــة لغــــر�س اال�صتعمــال    1

ال�صخ�صي . 

اأطقم الطائرات وال�صفن التي ترتاد املرافق املخ�ص�صة فـي املنطقة .    2

ويكون ذلك وفقا لل�صوابط التي ي�صدر بها قرار من الرئي�س ، بعد موافقة املجل�س . 

الف�صــل الثالـــث

امل�صتودعــــات اجلمركيـــة

املــادة ) 11 ( 

تنق�صم امل�صتودعات اجلمركية باملنطقة اإىل ما ياأتي :

م�صتودعات جمركية عامة : وتخزن فـيها الب�صائع حل�صاب الغري ، ويحل امل�صروع    1

املرخ�س له مبزاولة ن�صاط امل�صتودعات العامة حمل 

اأ�صحاب الب�صائع املودعة لديه فـي كافة التزاماتهم 

اأمام الدائرة اجلمركية . 

م�صتودعات جمركية خا�صة : وتخزن فـيها امل�صروعات ب�صائعها لغر�س ا�صتعمالها    2

فـي االأن�صطة املرخ�س بها . 
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املــادة ) 12 ( 

امل�صتودعات اجلمركية  ال�صرائب اجلمركية فـي غري  املعفاة من  الب�صائع  يحظر تخزين 

املرخ�س بها للم�صروعات املقيدة فـي ال�صجل التجاري للمنطقة . 

املــادة ) 13 ( 

ي�صرتط للرتخي�س مبزاولة ن�صاط امل�صتودعات اجلمركية العامة باملنطقة ما ياأتي :

اأال يقل راأ�س مال امل�صروع عن )1٫000٫000( مليون ريال عماين .    1

اأال تقل م�صاحة امل�صتودع واملرافق الالزمة لت�صغيله عن )20000م2( ع�صرين األف    2

مرت مربع . 

اأن يكون للم�صتودع �صور ومداخل رئي�صية خا�صة به ، وي�صمل ذلك منطقة امليناء ،    3

واملطار ، والقرى اللوج�صتية . 

اأن يكون امل�صتودع جمهزا لتخزين الب�صائع امل�صرح بها .    4

ا�صتيفاء �صروط ومتطلبات االأمن وال�صالمة .    5

توفـري �صاحات منا�صبة وجمهزة باخلدمات الالزمة الإمتام االإجراءات اجلمركية .    6

تخ�صي�س �صاحات منا�صبة لوقوف ال�صيارات ومعدات حتميل وتنزيل الب�صائع .    7

توفـري مكاتــب جمهــــزة باالأثـــاث وو�صائـــل االتــــ�صاالت املنا�صبــــة ملوظفـــي الدائـــرة    8

اجلمركية . 

االلتـــزام بعــــدم اإجـــراء تعديـــل اأو تغيري امل�صتــــودع اأو م�صاحتـــه اإال بعـــد احل�صـــول    9

على موافقة من الهيئة والدائرة اجلمركية . 

تقدمي �صمان بنكي ال يقل عن )100000( مائة األف ريال عماين ، ل�صداد ال�صرائب    10

اجلمركية عند اللزوم . 

تقديـــم بولي�صـــة تاأمني على امل�صتودع والب�صائع التي تخـــزن فـيـــه تغطـــي كافــــة    11

االأخطار التي تتعر�س لها . 

�صداد الر�صوم املقررة .    12

وعلى اأن يتم ال�صيطرة على مداخل امل�صتودعات العامة والتحكم فـيها من خالل نظام يتم 

االتفاق عليه بني الدائرة اجلمركية و�صاحب امل�صتودع . 

املــادة ) 14 ( 

يجوز اإجراء االأعمال االآتية داخل امل�صتودع اجلمركي العام باملنطقة :
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نزع اأغلفة الب�صائع ، ونقلها من وعاء اإىل اآخر .    1

جمع الطرود اأو جتزئتها .    2

اأي اأعمال اأخرى لغر�س حفظ الب�صائع اأو حت�صينها اأو ت�صهيل ت�صويقها .    3

وفـي جميع االأحـــوال يحظـــر تغيري بلد املن�صـــاأ ، ويجب اأن تتم هذه االأعمال تـحت اإ�صــراف 

الدائرة اجلمركية . 

املــادة ) 15 ( 

ي�صرتط للرتخي�س مبزاولة ن�صاط امل�صتودعات اجلمركية اخلا�صة باملنطقة ما ياأتي :

اأال يقل راأ�س مال امل�صروع عن )200000( مائتي األف ريال عماين .    1

اأال تقل م�صاحة امل�صتودع عن )5000م2( خم�صة اآالف مرت مربع .    2

اأن يقام داخل املوقع املرخ�س للم�صروع مبزاولة الن�صاط فـيه .    3

اأن يكون امل�صتودع جمهزا لتخزين الب�صائع امل�صرح بها .    4

ا�صتيفاء �صروط ومتطلبات االأمن وال�صالمة .    5

األف ريال عمانــــي ، ل�صــــداد    6 تقديــم �صمـــان بنكـــي ال يقـــل عن )50000( خم�صني 

ال�صرائب اجلمركية عند اللزوم . 

تقديــم تعهــد كتابـــي بعدم الت�صرف فـي الب�صائع املخزنــــة فـــي غيـــر االأغــــرا�س    7

املرخ�س لها . 

�صـــداد الر�صـــوم املقـــررة .    8

املــادة ) 16 ( 

يقت�صـــر ن�صــــاط امل�صتودع اجلمركـــــــي اخلــــا�س على تخزيــــــن الب�صائــــع ، وال يجوز اإجــــراء 

اأي تعديـالت عليهــا ، وي�صتثنـــى مــــــن ذلك االأعمـــــال ال�صرورية الالزمــــة حلفــــظ الب�صائــــع 

من التلف . 

املــادة ) 17 ( 

بيــــان  اإال مبوجب  اأو اخلا�س  العام  امل�صتـــودع اجلمركي  اإلـــى  الب�صائــع  ا�صتيـــراد  ال يجــوز 

ا�صترياد ، وذلك وفقا لل�صوابط وال�صروط املقررة فـي القانون . 

املــادة ) 18 ( 

تنتهـــي مــــدة تخزين الب�صائــــع فـي امل�صتـــودع املخ�صــ�س للمــواد االإن�صائيــة بانتهـــاء اأعمــــال 

البناء ، و�صدور �صهادة اإمتام البناء من قبل الهيئة . 
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املــادة ) 19 ( 

مع عدم االإخالل بحكم املــادة ) 18( من هذا النظام ، ال تخ�صع الب�صائع التي يتم تخزينها 

فـي امل�صتودعات اجلمركية العامة اأو اخلا�صة الأي قيود تتعلق مبدة بقائها فـيها . 

املــادة ) 20 ( 

ال يجوز اإخراج الب�صائع من امل�صتودعات اجلمركية العامة قبل حتديد و�صعها اجلمركي 

وفقا الأحكام القانون . 

املــادة ) 21 ( 

اإال لغــر�س ا�صتعمالهـــا  اإخـــراج الب�صائــــع من امل�صتودعـــات اجلمركـــية اخلا�صـــة  ال يجــــوز 

فـي الن�صاط املرخ�س به للم�صروع . 

املــادة ) 22 ( 

مع عدم االإخالل باأحكام القانون ، يجوز نقل الب�صائع داخل املنطقة من م�صتودع جمركي 

عام اإىل اآخر عام اأو خا�س ، اأو اإىل الدائرة اجلمركية ، وذلك �صريطة تقدمي بيان تف�صيلي 

بهذه الب�صائع ، وتعهد بعدم الت�صرف فـيها اإال وفقا الأحكام هذا النظام وتقدمي ال�صمانات 

والتعهدات اجلمركية . 

العبـــور اجلمركــــي  بو�صـــع  القواعـــــد اخلا�صة  احلالـــة  هـــذه  فـي  الب�صائع  علــــى  وت�صـــري 

)الرتانزيت( وفقا الأحكام القانون . 

 ويجب على ذوي ال�صاأن تقدمي �صهادة با�صترياد الب�صائع اإىل امل�صتودع اأو الدائرة اجلمركية 

التي نقلت اإليه . 

املــادة ) 23 ( 

املنظمة  اجلمركية  واالإجراءات  بال�صروط  امل�صتودعات  ن�صاط  مبزاولة  له  املرخ�س  يلتزم 

للم�صتودعات اجلمركية املعمول بها . 

املــادة ) 24 ( 

يتــــم اإتـــــالف الب�صائع غري ال�صاحلة اأو التي انتهت �صالحيتها فـــي املكـــان الـــذي حتـــدده 

الهيئـــة ، وذلك حتـــت اإ�صراف الدائرة اجلمركيـــة واجلهـــات املخت�صة كلما ا�صتدعـــى نــــوع 

الب�صاعة ذلك . 
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الف�صـــل الرابـــع

قواعـــد امل�صوؤوليــــة

املــادة ) 25 ( 

تكـــون امل�صروعـــات املرخ�س لها مبزاولــــة ن�صاط امل�صتودعات اجلمركية العامــة اأو اخلا�صــة 

فـي املنطقة ، م�صوؤولة عن الب�صائع املعفاة من ال�صرائب اجلمركية ، والتي يتم تخزينها 

فـي م�صتودعاتها ، وذلك اإىل اأن يتم اإخراجها من املنطقة ، اأو الت�صرف فـيها وفقا الأحكام 

هذا النظام . 

كمــــا تكـــون م�صوؤولة عن الب�صائع املعفــــاة من ال�صرائب اجلمركيـــة والتي تفقـــد اأو تتلـــــف 

فـي اأثنـــاء تخزينهـــا اأو نقلها من امل�صتـــــودع ، وت�صري على الب�صائـــع فـي هـــذه احلالــة اأحكــــام 

الب�صائع غري امل�صروعة املن�صو�س عليها فـي القانون . 

املــادة ) 26 ( 

تكون امل�صروعات املرخ�س لها مبزاولـــة ن�صاط امل�صتودعات اجلمركية العامـــة اأو اخلا�صـــة 

فـي املنطقة ، م�صوؤولة عن اأعمال تابعيها داخل املنطقة . 

الف�صـــل اخلامــــ�س

اأحكـــام ختاميــــة

املــادة ) 27 ( 

مــــع عـــدم االإخالل باأحكام املادتـــني رقمــــي )31 ، 32( مـــــن هذا النظــــام ، تعامـــــل الب�صائــــع 

التي تنقـل مــن املنطقة اإىل االإقليـــم اجلمركي معاملة الب�صائع االأجنبيـــة ، ولو ا�صتملـــت 

على مواد اأولية اأو مكونات حملية . 

املــادة ) 28 ( 

الب�صائع املحلية  ، معاملة  املنطقة  اأو جتميعها داخل  التي يتم ت�صنيعها  الب�صائع  تعامل 

املن�صاأ ، وذلك عند ت�صديرها اإىل خارج ال�صلطنة . 

املــادة ) 29 ( 

ال يجوز اإخراج الب�صائع املعفاة من ال�صرائب اجلمركية من املنطقة اإال بعد ا�صتيفاء كافة 

االإجراءات املن�صو�س عليها فـي هذا النظام ، و�صداد امل�صتحقات املالية املرتتبة عليها . 
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املــادة ) 30 ( 

ال�صرائـــب  مــن  املعفـــاة  الب�صائــع  نقــل  عنــد  االآتية  االأمور  مراعاة  امل�صروعات  على  يجب 

اجلمركية من املنطقة اإىل االإقليم اجلمركـــي ، اأو و�صعهـــا فـي مو�صع اال�صتهالك املحلــــي 

داخل املنطقة :

اإعداد بيان جمركي عن هذه الب�صائع ، واإيداعه لدى الدائرة اجلمركية .    1

�صداد ال�صرائب اجلمركية امل�صتحقة وفقا للقانون .    2

املــادة ) 31 ( 

الب�صائع  القانون على  فـي  املن�صو�س عليها  العبور اجلمركي )الرتانزيت(  اأحكام  ت�صري 

املعفاة من ال�صرائب اجلمركية ، وذلك فـي احلاالت االآتية :

عند ت�صديرها من املنطقة اإىل خارج ال�صلطنة عرب االإقليم اجلمركي .    1

عند ا�صتريادها من خارج ال�صلطنة اإىل املنطقة عرب االإقليم اجلمركي .    2

عند نقلها من املنطقة اإىل منطقة اقت�صادية اأو منطقة حرة اأخرى داخل ال�صلطنة .    3

املــادة ) 32 ( 

يجـــوز نقـــل الب�صائع امل�صدد عنها ال�صرائـــب اجلمركـــية بني املنطقة واالإقليم اجلمركــي ، 

والعك�س دون اأي قيود . 

وال تعترب الب�صائع فـي هذه احلالة م�صدرة اأو معادا ت�صديرها . 

املــادة ) 33 ( 

ت�صري على امل�صافرين من املنطقة اإىل االإقليم اجلمركي ذات االأحكام املقررة للم�صافرين 

واملن�صو�س عليها فـي القانون ب�صاأن الب�صائع . 
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