
اجلريدة الر�سمية العدد )1078(

مر�ســــوم �ســــلطاين

 رقـــم 2014/60

باملوافقة على ان�سمام �سلطنة عمان اإىل التفاقية الدولية 

لتب�سيــط وتن�سيــق الإجــراءات اجلمركيــة ) كيوتــو املعدلـــة (

�سلطـان عمـان  نحـن قابـو�س بـن �سعيـد       

بعد الطالع على النظام الأ�سا�سي للدولة ال�سادر باملر�سوم ال�سلطاين رقم 96/101 ،

وعلى التفاقية الدولية لتب�سيط وتن�سيق الإجراءات اجلمركية ) كيوتو املعدلة ( ، 

وبناء على ما تقت�سيه امل�سلحة العامة .

ر�سمنـــا مبـــا هـــو اآت

املــادة الأولـــــى 

املوافقــة علــى ان�سمــام �سلطنــة عمان اإلـى التفاقيـة الدوليــة لتب�سيــط وتن�سيــق الإجــراءات 

اجلمركيــة ) كيوتـو املعدلــة ( ، وامللحـق )A ( املرفـق بهــا ، وفقـا لل�سيغـة املرفقــة .

املــادة الثانيـــــة 

علـــى جهـــــات الخت�ســـــا�س اتخـــــــاذ اإجــــــراءات الن�سمــــام اإلــــى التفاقيــــة امل�ســــــار اإليــــها ، 

وامللحـــق )A ( املرفـــق بهـــا وفقـــا لأحكامهمـــا .

املــادة الثالثـــــة 

ين�سر هذا املر�سوم فـي اجلريدة الر�سمية ، ويعمل به من تاريخ �سدوره .

�سـدر فـي : 17 من حمـــــرم �سنـة 1436هـ 

املوافـــــق : 10 من نوفمبـــر �سنـة 2014م 
قابو�س بن �سعيد

�ســـلطان عـمـــان
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االتفاقيــة الدوليــة 

لتب�سيـط وتن�سيـق االإجـراءات اجلمركيـة

)اتفاقيــة كيوتــو(

)النــ�ص املعــدل(

مقدمــــة

اإن االأطراف املتعاقدة على هذه االتفاقية املربمة حتت رعايــة جملــ�س التعــاون اجلمركـي ،

�سعيا منها الإزالة االختالف بني االإجراءات واملمار�سات اجلمركية لدى االأطراف املتعاقدة 

الذي من �ساأنه عرقلة التجارة الدولية وغريها من التبادالت التجارية ،

خالل  من  والتبادالت  التجارة  هذه  تنمية  فـي  فعال  نحو  على  الإ�سهام  فـي  منها  ورغبة 

تب�سيط وتن�سيق االإجراءات واملمار�سات اجلمركية وتعزيز التعاون الدويل ،

واإذ تالحظ اأنه ميكن حتقيق فوائد هامة من جراء ت�سهيل التجارة الدولية دون احلاجة 

للتنازل فـي معايري الرقابة اجلمركية ذات ال�سلة ،

املبادئ  تطبيق  خالل  من  حتقيقه  ميكن  والتن�سيق  التب�سيط  هذا  مثل  باأن  منها  واإدراكا 

التالية على وجه اخل�سو�س :

- تنفيذ برامج تهدف اإىل  حتديث االإجراءات واملمار�سات اجلمركية ب�سورة م�ستمرة 

مما يرفع من الكفاءة والفعالية .

- تطبيق الإجراءات واملمار�سات اجلمركية باأ�سلوب �سفاف ومن�سق ميكن التنبوؤ به .

- تقدمي كل املعلومات الالزمة اإىل  االأطراف املعنية فيما يتعلق بالقوانني واالأنظمة 

اجلمركية واخلطوط االإر�سادية االإدارية واالإجراءات واملمار�سات .

- اعتماد اأ�ساليب حديثة كاإدارة الأخطار واإجراءات الرقابـــة املبنيــة علــى التدقيــق 

واملراجعة وال�ستخدام العملي الأمثل لتقنية املعلومات .

- التعـــاون مــع ال�سلطـــات املحليـــة االأخــرى واإدارات اجلمــارك االأخــرى واملجموعات 

التجارية .

- تنفيذ املعايري الدولية ذات العالقة .

- اإتاحة اإجراءات املراجعة الإدارية والق�سائية التي ي�سهل الو�سول اإليها لالأطراف 

املتاأثرة . 
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ولقناعتها باأن وثيقة دولية تت�سمن الأهداف واملبادئ املذكورة اأعاله والتي تتعهد االأطراف 

وتن�سيق االإجراءات  حتقيق درجة عالية من تب�سيط  اإىل  توؤدي  بتطبيقها �سوف  املتعاقدة 

اإ�سهاما  يعد  مما  اجلمركي  التعاون  ملجل�س  االأ�سا�سي  الهدف  وهو  اجلمركية  واملمار�سات 

كبريا فـي ت�سهيل التجارة الدولية .

قد اتفقت على ما يلي :

املــادة ) 1 (

لأغرا�س تطبيق هذه التفاقية :

�سروريا  تنفيذه  الذي يعد  احلكم   )Standard( "اأ�سا�سي اإجراء   " اأ - يق�سد بعبارة 

لتحقيـق تن�سيق وتب�سيـط االإجـراءات واملمار�سـات اجلمركيـة .

Transitional Standard( االإجراء الوارد   (" انتقايل  اإجــراء   " ب - يق�ســد بعبــارة 

فـي امللحق العام الذي ي�سمح بفرتة اأطول لتنفيذه .

حكمــا   )  Recommended  Practice بــه")  مو�ســى  "اإجــراء  بعبــارة  يق�ســد   - ج 

واردا فـي ملحق خا�س ميثل تقدما نحو تن�سيق وتب�سيط الإجراءات واملمار�سات 

اجلمركية مما يحبذ تطبيقه على اأو�سع نطاق ممكن .

القوانني   )  National Legislation  ( الوطني"  الت�سريع   " بعبارة  يق�سد   - د 

والأنظمة وغريها من الإجراءات التي تفر�سها جهة خمت�سة لدى طرف متعاقد 

واملطبقة فـي كافة اأنحاء اإقليم الطرف املتعاقد املعني اأو املعاهدات النافذة امللتزم 

بها ذلك الطرف .

هـ - يق�سد بعبارة " امللحق العام" ) General Annex ( جمموعة الأحكام املطبقة 

على كافة الإجراءات واملمار�سات اجلمركية امل�سار اإليها فـي هذه التفاقية .

و - يق�سد بعبارة " امللحق اخلا�س" ) Specific Annex ( جمموعة الأحكام املطبقة 

هذه  فـي  اإليها  امل�سار  اجلمركية  واملمار�سات  االإجراءات  من  اأكرث  اأو  اإجراء  على 

االتفاقية .

ال�سروح  جمموعة   )  Guide Lines  (" االإر�سادية  اخلطوط   " بعبارة  يق�سد    - ز 

لأحكام امللحق العام واملالحق اخلا�سة والف�سول التي تو�سح بع�سا من الإجراءات 

العمليـــة املمكنــة الواجــب اتباعهــا فـــي تطبيــق االإجـــراءات االأ�سا�سية واالإجراءات 

النتقالية والإجراءات املو�سى بها وعلى وجه اخل�سو�س فـي بيان اإجراءات اأمثل 

وفـي التو�سية باأمثلة لت�سهيالت اأكرب .
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  ) Permanent  Technical Committee ( "ح - يق�سد بعبارة " اللجنة الفنية الدائمة

اللجنة الفنية الدائمة باملجل�س .

ط -  يق�سد بعبارة  "املجل�س ") Council (  املنظمة التي مت تاأ�سي�سها مبوجب اتفاقية 

اإن�ساء جمل�س التعاون اجلمركي املربمة فـي بروك�سل بتاريخ 15 دي�سمرب 1950م .

  Customs or Economic  "ي - يق�سد بعبارة  "االحتاد اجلمركي اأو القت�سادي

و�سع  باأهلية  ، مما يتمتع  ، واملكون منها  قبل دول  املوؤ�س�س من  Union االحتاد 
هذه  حتكمها  التي  بامل�سائل  يتعلق  فيما  الدول  لتلك  امللزمة  اخلا�سة  اأنظمته 

االتفاقية ويتمتع باأهلية اتخاذ القرار وفقا لالئحته الداخلية بالتوقيع على هذه 

التفاقية اأو ت�سديقها اأو الن�سمام اإليها .

املــادة ) 2 (

يتعهد كل طرف متعاقد بال�سعي لتب�سيط وتن�سيق االإجراءات اجلمركية ، والتقيد - لأجل 

ذلــك الغــر�س - باالإجــراءات االأ�سا�سيــة ، االإجــراءات النتقاليــة واالإجــراءات املو�ســــى بهــا 

اأي  هناك ما مينع  اأنه لي�س  اإال   ، هذه االتفاقية  لأحكام  وفقا  هذه االتفاقية  مالحق  فـي 

طرف متعاقد من اأن مينح ت�سهيالت اأكرث مما هو من�سو�س عليه فـي هذه االتفاقية . كما 

يو�سى كل طرف متعاقد مبنح ت�سهيالت اأكرث اإىل  اأبعد حد ممكن .

املــادة )3 (

يجب اأال حتول اأحكام هذه االتفاقية دون تطبيق الت�سريع الوطني فيما يتعلق باأحكام املنع 

اأو القيود املفرو�سة على الب�سائع اخلا�سعة للرقابة اجلمركية .

املــادة ) 4 (

1 - تتكون االتفاقية من منت ، ملحق عام ومالحق خا�سة .

2 - يتكون امللحق العام وكل ملحق خا�س بهذه االتفاقية من حيث املبداأ من ف�سول تتفرع 

من ملحق معني ويحتوى على :

اأ - تعريفات .

ب - اإجراءات اأ�سا�سية ، بع�سها اإجراءات انتقالية فـي امللحق العام .

3 - ي�ستمل كل ملحق خا�س على اإجراءات مو�سى بها اأي�سا .

4 - ي�سحب كل ملحق خطوط اإر�سادية ن�سو�سها غري ملزمة لالأطراف املتعاقدة .

  )

(
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املــادة ) 5 (

لأغرا�س تطبيق هذه االتفاقية يجب اأن يعد اأي ملحق خا�س اأو ف�سل وارد فيه مما التزم 

به اأي طرف متعاقد جزءا ال يتجزاأ من االتفاقية ، كما اأن اأي اإ�سارة اإىل االتفاقية بالن�سبة 

لذلك الطرف املتعاقد تعترب مت�سمنة االإ�سارة اإىل ذلك امللحـــق اأو الف�ســـل . 

املــادة ) 6 (

1 - تن�ساأ جلنة اإدارة للنظر فـي تنفيذ هذه االتفاقية واأي اإجراءات ت�سمن توحيد تف�سريها 

وتطبيقها واأي تعديالت مقرتحة عليها .

2 - تكون الأطراف املتعاقدة اأع�ساء فـي جلنة الإدارة .

3 - يحق لالإدارة املخت�سة الأي جهة موؤهلة الأن ت�سبح طرفا متعاقدا فـي هذه االتفاقية 

جلنة  دورات  ح�سور  العاملية  التجارة  مبنظمة  ع�سو  اأي  اأو   )8( املادة  اأحكام  مبوجب 

االإدارة ب�سفة مراقب . يحدد و�سع وحقوق هوؤلء املراقبني بقرار من املجل�س . ال يجوز 

ممار�سة احلقوق اآنفة الذكر قبل دخول القرار حيز التنفيذ .

4 - يجوز للجنة الإدارة دعوة ممثلي املوؤ�س�سات الدولية احلكومية وغري احلكومية حل�سور 

دورات جلنة الإدارة ب�سفة مراقبني .

5 - جلنة االإدارة .

اأ - تو�سي على االأطراف املتعاقدة بــ :

1 - تعديالت فـي منت هذه االتفاقيــة .

2 - تعديالت فـي امللحق العام واملالحق اخلا�سة والف�سول الواردة فيها واإدخال 

ف�سول جديدة على امللحق العام ، و

3- اإدخال مالحق خا�سة جديدة وف�سول جديدة على املالحق اخلا�سة .

ب - يجوز اأن تقرر تعديل االإجراءات املو�سى بها اأو اإدخال اإجراءات مو�سى بها جديدة 

على املالحق اخلا�سة اأو الف�سول الواردة فيها وفقا ملا جاء فـي املادة ) 16 ( .

ج - تنظر فـي تنفيذ اأحكام هذه االتفاقية وفقا للفقرة )4( من املادة )13( .

د - تقوم مبراجعة وحتديث اخلطوط االإر�سادية .

هـ - تنظر فـي اأي م�سائل اأخرى ذات عالقة بهذه االتفاقية قد حتال اإليها .

و - تبلغ اللجنة الفنية الدائمة واملجل�س بقراراتها .
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6 - تقوم الإدارات املخت�سة لدى الأطراف املتعاقدة باإبالغ اأمني عام املجل�س بالقرتاحات 

مبقت�ســى البنــود ) اأ ( ، )ب( ، )ج( اأو )د( من الفقــرة )5( مــن هــذه املادة واأ�سبابها ، 

اإىل جانب اأي طلبات خا�سة باإدراج بنود جديدة على جدول اأعمال دورات جلنة االإدارة . 

وعلى اأمني عام املجل�س عر�س هذه القرتاحات على الإدارات املخت�سة لدى الأطراف 

املتعاقدة واملراقبني امل�سار اإليهم فـي الفقرات )2( ، )3( ، )4( من هذه املادة .

7 - جتتمع جلنة االإدارة مرة على الأقل كل عام . وتقوم �سنويا باختيار رئي�س لها ونائبه . 

يقوم اأمني عام املجل�س بتوجيه الدعوة وم�سودة جدول الأعمال اإىل االإدارات املخت�سة 

لـــدى االأطـــراف املتعاقـــدة واإلـــى املراقبيـــن امل�سار اإليهم فـي الفقرات )2( ، )3( ، )4( 

من هذه املادة قبل �ستة اأ�سابيع على الأقل من اجتماع جلنة الإدارة .

8 - اإذا تعــذر الو�ســول اإلــى قـــرار باالإجمــاع ، يتــم اتخـــاذ القـــرار ب�ساأن امل�سائل املطروحة 

املقرتحات  اعتماد  ويتم   . احلا�سرة  املتعاقدة  االأطراف  بت�سويت  االإدارة  جلنة  على 

مبوجب البنود )اأ ( ، )ب( اأو)ج( من الفقرة )5( من هذه املادة باأغلبية ثلثي الأ�سوات 

التي يتم الإدلء بها . يتم اتخاذ القرار فـي كافة امل�سائل الأخرى من قبل جلنة الإدارة 

باأغلبية  الأ�سوات التي يتم الإدلء بها .

9 - عند تطبيق الفقرة )5( من املادة )8( من هذه االتفاقية ، يكون لالحتادات اجلمركية     

اأو القت�ساديــة التــي هــي اأطــراف متعاقــدة ، فـــي حالــة الت�سويــت ، عــدد مــن االأ�ســـوات 

ي�ساوي جمموع االأ�سوات املخ�س�سة لأع�سائها التي هي اأطراف متعاقدة .

10 - تقــــوم جلنــــة الإدارة باإقــرار تقريــر قبــل اختتــام جل�ستهــا ويتــم اإر�ســـال هذا التقريــر 

اإىل املجل�س واإىل الأطراف املتعاقدة واملراقبني املذكورين فـي الفقرات )2( ، )3( ، )4( .

يتم   فاإنه  باملو�سوع  ذات عالقة  اأحكام  التفاقية على  فـي هذه  الن�س  عدم  حال  فـي   -  11

تطبيق  الالئحة الداخلية للمجل�س ما مل تقرر جلنة الإدارة خالف ذلك .

املــادة ) 7 (

يجب لأغرا�س الت�سويت فـي جلنة االإدارة ، اأن يتم  ت�سويت م�ستقل على كل ملحق خا�س 

وكل ف�سل من ملحق خا�س .

اأ - يحق لكل طرف متعاقد الت�سويت على امل�سائل املتعلقة بتف�سري ، تطبيق اأو تعديل 

منت التفاقية وامللحق العام .

ب - بالن�سبة للم�سائل املتعلقة مبلحق خا�س اأو بف�سل من ملحق خا�س مو�ســع التنفيـــذ ، 

ال يحــق الت�سويــت اإال لالأطـــراف املتعاقـــدة التــي قـــد قبلـــت ذلـــك امللحــــق اخلا�س 

اأو الف�سل الوارد فيه .
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ج -  يحق لكل طرف متعاقد الت�سويت على م�سودات مالحق خا�سة جديدة اأو ف�سول 

جديدة فـي ملحق خا�س .

املــادة ) 8 (

1 - يجوز الأي ع�سو باملجل�س اأو اأي ع�سو باالأمم املتحدة اأو وكاالتها املتخ�س�سة اأن ي�سبح 

طرفا متعاقدا على هذه االتفاقية :

اأ - بالتوقيع عليها دون حتـفظ على الت�سديق .

ب - باإيداع وثيقة الت�سديق بعد توقيعها قيد للم�سادقة عليها ، اأو 

ج -  بالن�سمام اإليها .

2 - تظل هذه التفاقية مفتوحة للتوقيع لغاية 30 يونيو 1974م مبقر املجل�س بربوك�سل 

من قبل الأع�ساء امل�سار اإليهم فـي الفقرة )1( من هذه املادة . وتكون بعد ذلك مفتوحة 

لالن�سمام اإليها من قبل هوؤلء الأع�ساء .

التفاقية   هذه  اإىل  الن�سمام  اأو  امل�سادقة  اأو  التوقيع  عند  متعاقد  طرف  كل  يلتزم   -  3

بتحديــــد املالحـــــق اخلا�ســة اأو الف�سول الواردة فيها التي يقبلها . ويجوز له بعد ذلك   

الواردة    الف�سول  اأو  اأكرث من املالحق اخلا�سة  اأو  االإيداع بقبوله واحد  اأن ي�سعر جهة 

فيها .

4 - على الأطراف املتعاقدة التي تقبل باأي ملحق خــا�س جديـــد اأو اأي ف�ســـل جديـــد فيـــه 

اأن ت�سعر  بذلك جهة الإيداع وفقا ملا جاء فـي الفقرة )3( من هذه املادة .

5  )اأ( - يجـــوز الأي احتـــاد جمركـــي اأو اقت�ســـادي اأن ي�سبـــح طرفا متعاقدا بهذه االتفاقية 

وفقــا للفقــرات )1( ، )2( ، )3( مـــن هـــــذه املــادة . وعلـى هــــذا االحتــــاد اجلمركـي اأو 

القت�سادي اأن يخطر جهة االإيداع باخت�سا�سه فيما يتعلق بامل�سائل التي حتكمها 

هذه االتفاقية ، كما يجب عليه اإبالغ جهة االإيداع باأي تعديل جوهري يطراأ على 

نطاق اخت�سا�سه .

    )ب( - على الحتاد اجلمركي اأو القت�سادي الذي هو طرف متعاقد على هذه االتفاقية 

التفاقية  هذه  ت�سفيها  التي  باللتزامات  يفـي  واأن  احلقوق  با�سمه  ميار�س  اأن 

على اأع�سائه الأطراف املتعاقدة على هذه التفاقية وذلك بالن�سبة لالأمور التي 

تقع �سمن اخت�سا�سه . وفـي هذه احلالة ، ل يحق لهوؤلء الأع�ساء ممار�سة هذه 

احلقوق ب�سورة منفردة مبا فـي ذلك حق الت�سويت .
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املــادة ) 9 (

1 - يلتزم اأي طرف متعاقد ي�سادق على هذه االتفاقية اأو ين�سم اإليها باأي تعديالت تطراأ 

على هذه التفاقية ودخلت حيز التنفيذ بتاريخ  اإيداعه وثيقة الت�سديق اأو الن�سمام ،  

مبا فـي ذلك امللحق العام .

2 - يلتزم اأي طرف متعاقد يقبل ملحقا خا�سا اأو ف�سال من ف�سوله باأي تعديالت تطراأ 

على الإجراءات الأ�سا�سية الواردة فـي ذلك امللحق اخلا�س اأو الف�سل التي دخلت حيز 

التنفيذ بتاريخ اإ�سعاره جهة الإيداع بقبوله له . ويلتزم اأي طرف متعاقد يقبل ملحقا 

خا�سا اأو ف�سال باأي تعديالت تطراأ على الإجراءات  املو�سى بها الواردة فـي ذلك امللحق 

اإ�سعاره جهة الإيداع بقبوله له ما مل يبد  اأو الف�سل التي دخلت حيز التنفيذ بتاريخ 

حتفظات على واحد اأو اأكرث من تلك الإجراءات املو�سى بها وفقا للمادة )12( من هذه 

االتفاقية .

املــادة ) 10 (

1  - يجـــوز لأي طـــرف متعاقـــد ، عنـــد توقيـــع هـــذه التفاقيـــة دون حتفــظ على الت�سديق 

اأو عنـــد اإيـــداعـــه وثيقـــة الت�سديـــق اأو الن�سمـــام اأو فـي اأي وقــت لحــق ، اأن ي�سعــر جهــة 

امل�سوؤول عن عالقاتها  الأقاليم  بع�س  اأو  كافة  ت�سمل  �سوف  التفاقية  باأن هذه  االإيداع 

الدولية . وي�سبح هذا الإ�سعار نافذا بعد ثالثة اأ�سهر من تاريخ ا�ستالمه من قبل جهة 

الإ�سعار قبل  فـي  املحددة  الأقاليم  ، ل تطبق هذه التفاقية على  . ومع ذلك  الإيداع 

دخول هذه التفاقية حيز التنفيذ بالن�سبة لذلك الطرف املتعاقد املعني .

2 - يجوز الأي طرف متعاقد قام بتوجيه اإ�سعار بتمديد نطاق االتفاقية لت�سمل اأي اإقليم 

م�سوؤول عن عالقاته الدولية وفقا ملا جاء فـي الفقرة )1( من هذه املادة ، اإخطار جهة 

باأن ذلك  املادة )19( من هذه التفاقية  املن�سو�س عليه فـي  الإجراء  االإيداع مبوجب 

الإقليم لن ي�ستمر فـي تطبيق هذه التفاقية .

املــادة ) 11 (

هو  الذي  القت�سادي  اأو  اجلمركي  االحتاد  على  يجب  االتفاقية  هذه  تطبيق  لأغرا�س 

طرف متعاقد على هذه االتفاقية اأن يبلغ اأمني عام املجل�س باالأقاليم التي ت�سكل االحتاد 

اجلمركي اأو القت�سادي ، واأن تلك االأقاليم تعد اإقليما واحدا .
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املــادة ) 12 (

1 - تلتزم كافة االأطراف املتعاقدة بامللحق العام مبوجب هذه املادة .

2 - يجوز لطرف متعاقد اأن يقبل ملحقا اأو اأكرث من املالحق اخلا�سة ، اأو ف�سال اأو اأكرث 

مــن الف�ســول الواردة فيهــا . ويلتزم الطرف املتعاقد الذي يقبل ملحقا خا�سا اأو ف�سال 

الذي   املتعاقد  الطرف  ويلتزم   . فيه  الواردة  الأ�سا�سية  الأحكام  بكافة  فيه  ف�سول  اأو 

بها فيه ما مل  املو�سى  الإجراءات  بكافة  اأو ف�سول فيه  اأو ف�سال  يقبل ملحقا خا�سا 

بها  املو�سى  بالإجراءات  ذلك  بعد  وقت  اأي  فـي  اأو  القبول  وقت   ، الإيداع  جهة  ي�سعر 

اأحكام ت�سريعه الوطني  القائمة بني  اأوجــه الختالف  مو�سحــا  ب�ساأنهــا  التي يتحفظ 

. ويجوز لأي طرف متعاقد قد  ال�سلة  بها ذي  املو�سى  الإجراء )الإجراءات(  واأحكام 

اإ�سعار  اأو جزئيا فـي اأي وقت مبوجب  اأن ي�سحب تلك التحفظات كليا  اأبدى حتفظات 

يوجهه اإىل جهة الإيداع يحدد فيه تاريخ �سريان هذا ال�سحب .

اأن ينظر  ف�سول فيه  اأو  ف�سل  اأو  مبلحق خا�س  كل طرف متعاقد ملتزم  على  يتعني   -  3

فـي اإمكانيــة �سحبــه اأي حتفظــات اأبداهــا علــى االإجــراءات املو�ســى بها مبوجب اأحكام 

الفقرة )2( ، واأن ي�سعر اأمني عام املجل�س بنتائج تلك املراجعة بنهاية فرتة كل ثالث 

�سنوات تبداأ من تاريخ دخول هذه التفاقية حيز التنفيذ بالن�سبة له ، واأن يحدد اأحكام 

ت�سريعه الوطني الذي يرى اأنها تتعار�س مع �سحبه تلك التحفظات .

املــادة ) 13 (

1 - يلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ الأحكام الأ�سا�سية الواردة فـي امللحق العام واملالحق 

ذلك  دخول  من  �سهرا   )36( خالل  بها  قبل  التي  فيها  الواردة  الف�سول  اأو  اخلا�سة 

امللحق/ املالحق اأو الف�سل/الف�سول حيز التنفيذ بالن�سبة لذلك الطرف املتعاقد .

2 - يلتزم كل طرف متعاقد بتنفيذ الأحكام النتقالية الواردة فـي امللحق العام خالل)60( 

�سهرا من تاريخ دخول امللحق العام حيز التنفيذ بالن�سبة لذلك الطرف املتعاقد .

امللحق/املالحق   فـي  الواردة  بها  املو�سى  االإجراءات  بتنفيذ  متعاقد  طرف  كل  يلتزم   -  3

اخلا�س اأو الف�سل/الف�سول الواردة فيه ، التي قبل بها خالل )36( �سهرا من دخول 

ذلك امللحق/ املالحق اخلا�س اأو الف�سل/الف�سول حيز التنفيذ بالن�سبة لذلك الطرف 

املتعاقد ما مل تكن هناك حتفظات على اإجراء اأو اأكرث من تلك االإجراءات املو�سى بها .
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4 - ) اأ ( اإذا كانت الفرتات املن�سو�س عليها فـي الفقرة )1( اأو )2( من هذه املادة غري كافية 

الطرف  لذلك  يجوز  فاإنه   ، العام  امللحق  اأحكام  لتنفيذ  متعاقد  طرف  الأي  عمليا 

املتعاقد اأن يطلب من جلنة االإدارة ، قبل نهاية الفرتة امل�سار اإليهـا فـي الفقـرة )1( 

اأو )2( من هذه املادة ، متديد تلك الفرتة . ويتعني على هذا الطرف املتعاقد اأن يبني 

فـي طلبه الأحكام فـي امللحق العام التي يطلب متديدا لها ومربرات ذلك الطلب .

     )ب( يجــوز للجنــة الإدارة فـــي ظــروف ا�ستثنائيــة منــح ذلــك التمديــد . ويجــب اأن تذكر 

امل�سوغة  التمديد الظروف ال�ستثنائية  الإدارة مبنح ذلك  اأي قرار من جلنة  فـي 

للقرار ، ويجب األ يكون التمديد فـي اأي حال من الأحوال لأكرث من عام . ويلتزم 

الأحكــام  تنفيــذ  عن  التمديـد  نهايـة  فـي  الإيـداع  جهـة  باإ�سعـــار  املتعاقـــد  الطــرف 

التي كان منح ب�ساأنها التمديد .

املــادة ) 14 (

1 - يجب ت�سويــة اأي نزاع ين�ساأ بني طرفيـــن متعاقديـن اأو اأكرث حـــول تف�سري اأو تطبيــق 

هذه االتفاقية بالتفاو�س بينها ما اأمكن ذلك .

2 - يجب اأن حتيل الأطراف املتعاقدة املتنازعة اأي نزاع ل تتم ت�سويته بالتفاو�س اإىل جلنة 

الإدارة التي تقوم حينئذ بالنظر فـي ذلك النزاع وتقدمي تو�سيات ب�ساأن ت�سويته .

3 - يجوز اأن توافق االأطراف املتعاقدة املتنازعة م�سبقا على قبول تو�سيات جلنة االإدارة 

على اأنها ملزمة لها .

املــادة ) 15 (

االأطراف  على  االإدارة  جلنة  به  تو�سي  تعديل  اأي  ن�س  اإبالغ  املجل�س  عام  اأمني  على   -  1

املتعاقدة ، وفقا للفقرتني ) اأ/1( و) اأ/2( من الفقرة )5( من املادة ال�ساد�سة اإىل كافة 

االأطراف املتعاقدة واإىل اأع�ساء املجل�س من غري االأطراف املتعاقدة .

بعد  املتعاقدة  الأطراف  لكافة  بالن�سبة  نافذة  التفاقية  منت  فـي  التعديالت  ت�سبح   -  2

�ستة اأ�سهر من اإيــداع وثائـــــق القبـــول من قبـــل الأطراف املتعاقـــدة احلا�ســـرة فـي دورة 

جلنـــة الإدارة التي قدمت التو�سية خاللها باإدخال تلك التعديالت �سريطة األ يقـدم 

اأي مـن الأطـــراف املتعاقــدة اعرتا�سا خــالل مدة اثنــي ع�ســـر �سهـــرا من تاريــخ اإبــــالغ 

هذه التعديالت  .
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الف�سول  على  اأو  اخلا�سة  املالحق  اأو  العام  امللحق  على  به  مو�سى  تعديل  اأي  يعترب   -  3

الـــواردة فيهـــا فــــي حكـــم املقبـــول بعد �ستـــة اأ�سهـــر مـــن تاريـــخ اإبـــالغ التعديـــل املو�ســى 

به اإىل الأطراف املتعاقدة :

اأ - ما مل يكن هناك اعرتا�س من اأي طرف متعاقد اأو فـي حالة ملحق خا�س اأو ف�سل ، 

من اأي طرف متعاقد ملزم بذلك امللحق اخلا�س اأو الف�سل ، اأو 

ب - ما مل يبلغ اأي طرف متعاقد اأمني عام املجل�س بعدم توافر ال�سروط الالزمة ملثل 

هذا القبول بالرغم من عزمه قبول التعديل املو�سى به .

4 - اإذا ما قام طرف متعاقد باإر�سال االإ�سعار اإىل اأمني عام املجل�س ح�سبما هو من�سو�س 

ذلك  على  اعرتا�سه  تقدمي  له  يجوز  فاإنه   ، املادة  هذه  من  )3/ب(  الفقرة  فـي  عليه 

التعديــل خــالل فتــرة ثمانيـــة ع�ســر �سهــرا بعــد انق�ســاء فتــرة ال�ستـة اأ�سهر امل�سار اإليها 

فـي الفقرة )3( من هذه املادة وذلك طاملا مل ي�سعر اأمني عام املجل�س بقبوله التعديل 

املو�سى به .

5 - اإذا تـم اإبـــالغ اعتـرا�س علــى التعديــل املو�سى بــه وفقــا لأحكـــام الفقــرة )3 /اأ( اأو )4( 

من هذه املادة ، فاإن التعديل يعد غري مقبول وال يكون له اأي مفعول .

6- اإذا قام اأي طرف متعاقد باإر�سال اإ�سعار وفقا للفقرة )3/ب( من هذه املادة ، فيعد التعديل 

مقبول فـي اأي من املوعدين التاليني اأيهما اأ�سبق :

اأمني  اإىل  باإ�سعاراتها  التي بعثت  املتعاقدة  الأطراف  الذي قامت فيه كافة  التاريخ   - اأ 

عام املجل�س تبلغه فيها بقبولها بالتعديل املو�سى به �سريطة اأن يكون ذلك التاريخ 

هو تاريخ انق�ساء مدة ال�ستة اأ�سهر املذكورة وذلك فـي حال الإبالغ بجميع اإ�سعارات 

القبول قبل انتهاء مدة ال�ستة اأ�سهر امل�سار اإليها فـي الفقرة )3( من هذه املادة .

ب - موعد انق�ساء مدة الثمانية ع�سر �سهرا امل�سار اإليها فـي الفقرة )4( من هذه املادة .

7 - يدخل اأي تعديل على امللحق العام اأو املالحق اخلا�سة اأو الف�سول الواردة فيها مما يعد 

فـي حكم املقبول ، حيز التنفيذ اإما بعد �ستة اأ�سهر من تاريخ قبوله ، اأو عند انق�ساء 

تلــك املــدة التي اعتبـر التعديل بعدها فـي حكـم املقبول فـي حـال حتديد مدة خمتلفة 

فـي التعديل املو�سى به .

8 - على اأمني عام املجل�س اإ�سعار كافة الأطراف املتعاقدة على هذه التفاقية فـي اأقرب وقت 

ممكن باأي اعرتا�س على التعديل املو�سى به والذي مت وفقا للفقرة )3/اأ( وباأي اإ�سعار 
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يتلقاه وفقا للفقرة )3/ب( من هذه املادة . وعلى اأمني عام املجل�س بعدئذ اإبالغ كافة 

التي بعثت  املتعاقدة  اأو الأطراف  املتعاقد  اإذا كان لدى الطرف  املتعاقدة ما  االأطراف 

باالإ�سعار اأي اعرتا�س على التعديل املو�سى به اأو اإذا كانت قد قبلت به .

املــادة ) 16 (

1 - بالرغم من اإجراء التعديل املن�سو�س عليه فـي املادة )15( من هذه االتفاقية ، يجوز 

للجنة االإدارة اأن تقرر وفقا للمادة )6( تعديل اأي اإجراء مو�سى به اأو اإدخال اإجراءات 

مو�سى بها جديدة على اأي ملحق خا�س اأو ف�سل وارد فيه . وعلى اأمني عام املجل�س 

دعوة كل طرف متعاقد لال�سرتاك فـي مداوالت جلنة االإدارة . على اأمني عام املجل�س 

املتعاقدة  االأطراف  اإىل  اإقراره  مت  جديد  به  مو�سى  اإجراء  اأو  تعديل  اأي  ن�س  اإبالغ 

واأع�ساء املجل�س من غري االأطراف املتعاقدة على هذه االتفاقية .

التفاق عليه مبوجب  به مما مت  اإدخال لإجراء جديد مو�سى  اأو  تعديــل  اأي  - يدخــل   2

الفقرة )1( من هذه املادة حيز التنفيذ بعد �ستة اأ�سهر من اإبالغه اإىل الأطراف املتعاقدة 

اأو ف�سل  التزم مبلحق خا�س  . ويعترب كل طرف متعاقد  املجل�س  اأمني عام  من قبل 

مو�سوع هذه التعديالت اأو الإجراءات اجلديدة املو�سى بها اأنه قد قبل تلك التعديالت 

اأو االإجراءات اجلديدة املو�سى بها ما مل يبد حتفظا مبوجب الإجراء املن�سو�س عليه 

فـي املادة )12( من هذه التفاقية .

املــادة ) 17 (

1 - هـــذه االتفاقيــة غري حمددة  الأجل اإال اأنه يجوز الأي طرف متعاقد التبليغ باإنهائها 

فـي اأي وقت بعد تاريخ دخولها حيز التنفيذ مبوجب املادة )18( منها .

2 - يجب الإبالغ باإ�سعار الإنهاء مبوجب وثيقة خطية وتودع لدى جهة الإيداع .

3 - ي�سبح اإ�سعار االإنهاء نافذا بعد �ستة اأ�سهر من ا�ستالم جهة االإيداع لوثيقة االإنهاء .

املــــادة فيمـــا يتعلـــق باملالحـــق اخلا�ســة  اأحكام الفقرتني )2( و )3( من هـــذه  4 - تنطبق 

اأو الف�سول الواردة فيها التي قد ي�سحب اأي طرف متعاقد قبوله لها فـي اأي وقت بعد 

الدخول حيز التنفيذ .

5 - يعــد اأي طــرف متعاقــد �سحــب قبولــه للملحــق العــام باأنـــه قــد اأ�سعـر باإنهاء االتفاقية . 

وفـي هذه احلالة تطبق اأحكام الفقرتني )2( ، )3( اأي�سا .
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املــادة ) 18 (

1 - تدخل هذه االتفاقية حيز التنفيذ بعد ثالثة اأ�سهر من التوقيع عليها من قبل خم�س 

من الدول امل�سار اإليها فـي الفقرتني )1( و )5( من املادة )8( دون حتفظ على الت�سديق ، 

اأو اإيداع وثائقها للت�سديق عليها اأو الن�سمام .

2 - تدخل هذه التفاقية بالن�سبة لأي طرف متعاقد بعد ثالثة اأ�سهر من متتعه ب�سفة 

طرف متعاقد وفقا لأحكام املادة )8( .

3 - يدخل اأي ملحق خا�س بهذه التفاقية اأو ف�سل وارد فيه حيز التنفيذ بعد ثالثة اأ�سهر 

من قبول خم�سة اأطراف متعاقدة لذلك امللحق اخلا�س اأو ذلك الف�سل .

4 - بعد دخول اأي ملحق خا�س اأو ف�سل وارد فيه حيز التنفيذ وفقا للفقرة )3( من هذه 

بالن�سبة الأي طرف متعاقد  التنفيذ  الف�سل حيز  اأو  اخلا�س  امللحق  ذلك  يدخل  املادة 

بعد ثالثة اأ�سهر من االإ�سعار بقبوله اإال اأنه ال يدخل حيز التنفيذ بالن�سبة الأي طرف 

التنفيذ  حيز  االتفاقية  هذه  دخول  قبل  فيه  وارد  ف�سل  اأو  خا�س  ملحق  اأي  متعاقد 

بالن�سبة لذلك الطرف املتعاقد .

املــادة ) 19 (

1 - يجب اإيداع هذه التفاقية وكافة التوقيعات بتحفظ اأو بدونه ب�ساأن الت�سديق وجميع 

وثائق الت�سديق اأو الن�سمام لدى اأمني عام املجل�س .

2 - تتوىل جهة الإيداع ما يلي :

اأ - ا�ستالم وحفظ الن�سو�س الأ�سلية لهذه االتفاقية فـي حوزته .

ب - اإعداد ن�سخ م�سدقة عن الن�سو�س الأ�سلية لهذه االتفاقية وبعثها اإىل االأطراف 

املتعاقدة واأع�ساء املجل�س من غري االأطراف املتعاقدة واإىل  اأمني عام االأمم املتحدة .

ج - ا�ستـــالم اأي توقيـــع بتحفـــظ على الت�سديــق اأو بدونـــه ، اأو الت�سديـــق اأو الن�سمــام 

اإىل هـــذه االتفاقيــة وا�ستـــالم اأي وثائـــق واإ�سعــارات ومــرا�سـالت تتعلق به وحفظــها 

فـي حوزته . 

د - التاأكد مما اإذا كان التوقيع ، اأي وثيقة ، اإ�سعار اأو مرا�سلة ذات عالقة بهذه االتفاقية 

بال�سكل ال�سحيح واملنا�سب ، وعر�س املو�سوع على الطرف املتعاقد املعني اإذا ا�ستلزم 

االأمر .

هـ - اإخطار االأطراف املتعاقدة واأع�ساء املجل�س من غري االأطراف املتعاقدة واأمني عام 

االأمم املتحدة بـ :
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املــادة  والف�ســول مبوجــب  املالحــق  ، ان�سمامــات وقبــوالت  ت�سديقـــات   ، - تواقيـــع 

)8( من هذه االتفاقية .

اأو ف�سول فيها مما تقرر  العام ومالحق خا�سة جديدة  بامللحق  - ف�سول جديدة 

جلنة الإدارة التو�سية باإدخالها على هذه التفاقية .

- تاريخ دخول هذه التفاقية وامللحق العام وكل ملحق خا�س اأو ف�سل وارد فيه ، 

حيز التنفيذ وفقا للمادة )18( من هذه التفاقية .

- الإ�سعارات الواردة وفقا للمواد )8( ،)10( ،)11( ،)12( ، )13( من هذه التفاقية .

- �سحب االأطراف املتعاقدة لقبولها املالحق والف�سول .

- اإ�سعارات االإنهاء مبوجب املادة )17( من هذه التفاقية ، و

- اأي تعديـــل يتــم قبولـــه وفقـــا للمــادة )15( مـــن هــــذه التفاقيــــة وتاريــخ دخولــه 

حيز التنفيذ .

بالن�سبة الأداء   االإيداع  اأي طرف متعاقد وجهة  اأي خالف يظهر بني  حال وجود  فـي   -  3

عر�س امل�ساألة  الطرف املتعاقد  ذلك  اأو  على جهة االإيداع  ينبغي  الأخرية ملهامها فاإنه 

على االأطراف املتعاقدة االأخرى اأو االأطراف املوقعة على االتفاقية اأو على جلنة االإدارة 

اأو املجل�س ح�سب احلال .

املــادة ) 20 (

عمال باملادة )102( من ميثاق االأمم املتحدة  ، يتم ت�سجيل هذه االتفاقية لدى اأمانة االأمم 

املتحدة بناء على طلب اأمني عام املجل�س . 

�سهادة بذلك لقد قام املوقعون اأدناه ، املخولون اأ�سول بذلك بالتوقيع على هذه االتفاقية .

اأبرمت فـي كيوتو فـي هذا اليوم الثامن ع�سر من مايو عام األف وت�سعمائة وثالثة و�سبعني 

اأ�سلية  ن�سخة  من  �سواء  حد  على  موثقان  الن�سني  وكال   ، والفرن�سية  العربية  باللغتني 

واحـــدة يتـــم اإيداعهــا لـــدى اأميـــن عـــام املجلـــ�س الذي �سيقوم باإر�سال ن�سخ م�سدقة منها 

اإىل جميع اجلهات امل�سار اإليها فـي الفقرة الأوىل من املادة )8( من هذه االتفاقية .
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امللحـــق العــــام 

) General Annex (

الف�صــل الأول

مبــادئ  عامـــة

1/1 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

الــــواردة  النتقاليـــــة  والإجـــــراءات  الأ�صا�صيـــــة  الإجـــراءات   ، التعريــفـــات  تنطبـــق 

فـي هذا امللحق علــى الإجـراءات واملمـــــار�صـات اجلمـركية املحددة فـي هــــذا امللحـــق ، 

وعلى الإجــراءات الواردة فـي جميع املالحق اخلا�صة ما اأمكن تطبيقها .

2/1 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

والإجراءات  توافــرها  الواجــب  ال�صـــروط  الوطنــي  الت�صــريع  يت�صمــن  اأن  يجـب 

اجلمركية الواجـــب ا�صتكمـــالهــا لالإجــراءات واملمــار�صـات الـواردة فـي هــذا امللحق 

واملالحق اخلا�صة ، ويجب اأن تكون مب�صطة قدر الإمكان .

3/1 - اإجــراء اأ�صا�صــي

واملحافظة عليها  التجارة  ر�صمية مع قطاع  ت�صاور  اإقامة عالقات  على اجلمارك 

من اأجل تعزيز التعاون وت�صهيل امل�صاركة فـي و�صع طرق العمل الأكرث فعالية مما 

تتفق والأحكام الوطنية والتفاقيات الدولية .

الف�صــل الثانــي 

تعــريفـــات

لأغرا�ض تطبيق مالحق هذه التفاقية :

يق�صـــد بعبــارة " ال�صتئنــــاف ) Appeal( " الإجــراء الذي ي�صعــى مــن خاللـــه ال�صخــ�ض 

املت�صرر ب�صورة مبا�صرة من قرار اأو تق�صري اجلمارك ويرى اأنه تعر�ض للظلم من قبلها ، 

اإىل اإن�صافــه لــدى جهـــة خمت�صــة .

 "  )Assessment of duties and taxes " تقدير الر�صوم وال�صرائب )  يق�صد بعبارة 

حتديد مبلغ الر�صوم وال�صرائب امل�صتحقة .
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يق�صد بعبارة " الرقابة املبنية على التدقيق ) Audit - based control ( " الإجراءات 

 ، الدفاتر  مراجعة  خالل  من  البيانات  و�صحة  دقة  من  بوا�صطتها  اجلمارك  تتاأكد  التي 

ال�صجالت ، النظم التجارية والبيانات التجارية املحفوظة لدى الأ�صخا�ض ذوي ال�صلة .

يق�صد بعبارة " تدقيق بيان الب�صائع )Checking the goods declaration( " الإجراء 

امل�صتندات  واأن  �صليمة  ب�صورة  الب�صائع  بيان  تعبئة  من  للتاأكد  اجلمارك  به  تقوم  الذي 

الثبوتية املطلوبة ت�صتوفـي ال�صروط املحددة .

يق�صد بعبارة " التخلي�ض )Clearance(  " اإمتام الإجراءات اجلمركية الالزمة لل�صماح 

للب�صائع املطلوب دخولها لال�صتعمال الداخلي ، اأو املراد ت�صديرها ، اأو املراد و�صعها حتت 

اإجراء جمركي اآخر .

قانون  اإدارة  عن  امل�صوؤولة  احلكومية  اجلهة   "  )Customs( اجلمارك   " بعبارة  يق�صد 

اجلمارك وحت�صيل الر�صوم وال�صرائب ، والتي تتوىل اأي�صا امل�صوؤولية عن تطبيق الأنظمة 

واللوائح الأخرى املتعلقة با�صترياد اأو ت�صدير اأو نقل اأو تخزين الب�صائع .

يق�صــــــد بعبــــارة " الرقابـة اجلمركيــــــة )Customs control( " الإجـــــــراءات املطبقـــــــة 

من قبل اجلمارك للتاأكد من التقيد بنظام اجلمارك .

يق�صــــــــــــد بعبــــــــــارة " الر�صــــــــوم اجلمركيــــــــة )Customs duties( " الر�صــــــــــــوم املقــــررة 

اأو خروجها  الب�صائع عند دخولها  التـــــي تخ�صــــع لهـــا  التعـــــرفة اجلمــــركية  فـي جـــــدول 

من املنطقة اجلمركية .

العمليات  كافة   "  )Customs formalities( اجلمركية  الإجراءات   " بعبارة  يق�صد 

التي يجب اإجراوؤها من قبل الأ�صخا�ض املعنيني ، ومن قبل اجلمارك بغية التقيد بنظام 

اجلمارك .

والتنظيمية  الت�صريعية  الأحكام   "  )Customs law( اجلمارك  نظام   " بعبارة  يق�صد 

املتعلقة با�صترياد اأو ت�صدير اأو نقل اأو تخـــزين الب�صائع ، التـــي تكـــون اجلمـــارك م�صــوؤولة 

�صالحياتها  حدود  فـي  اجلمـــارك  ت�صعهـــا  اأخـــرى  اأنظمـــة  واأي   ، وتنفـيذهـــا  اإدارتهــا  عن 

الت�صريعية .
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" الوحدة الإدارية اجلمركية    )Customs office( الدائرة اجلمركية  " يق�صد بعبارة 

املعتمــــــــدة  الأخــــــرى  املنــاطـــــــــق  اأو  واملرافــــــق  اجلمركيـــة  الإجــــــراءات  باإمتـــــــام  املخت�صـــة 

مـــن قبـــل ال�صلطات املخت�صة لذلك الغر�ض .

يق�صد بعبارة " املنطقة اجلمركية )Customs territory( " املنطقة التي ي�صري عليها 

نظام اجلمارك لطرف متعاقد .

يق�صد بعبارة " القرار )Decision( " كل اأمر تقرر اجلمارك مبوجبه ب�صاأن مو�صوع يتعلق 

بنظام اجلمارك .

يق�صد بعبارة " امل�صرح )Declarant( " اأي �صخ�ض ي�صرح عن ب�صائع اأو يتم تقدمي ذلك 

الت�سريح ) البيان ( با�صمه .

يق�صد بعبارة " تاريخ ال�صتحقاق )Due date( " تاريخ ا�صتحقاق �صداد الر�صوم وال�صرائب .

يق�صد بعبارة " الر�صوم وال�صرائب )Duties and taxes( " ر�صوم و�صرائب ال�صترياد 

و/اأو ر�صوم و�صرائب الت�صدير .

يق�صد بعبارة " معاينة الب�صاعة )Examination of goods( " فح�ض فعلي للب�صاعة 

من قــبل اجلمـــارك للتاأكـــد من اأن طبيعتهـــا ومن�صاأهــــا وحالتهــا وكميتهــــا وقيمتهـــــا وفقــــا 

للتفا�صيل املذكورة فـي بيان الب�صاعة .

يق�صــد بعبــارة  " ر�صـــوم و�صرائــب الت�صديـر )Export duties and taxes(  "  الر�صــــوم 

اجلمركية وكافة الر�صوم وال�صرائب والأجور الأخرى التي ت�صتوفـي على ت�صدير الب�صائع 

للخدمات  التقريبية  بالتكلفة  مقدارها  يتحدد  اأجور  اأي  �صاملة  غري  به  يتعلق  فـيما  اأو 

املقدمة ، اأو التي ت�صتوفـيها اجلمارك بالنيابة عن �صلطة وطنية اأخرى .

يق�صد بعبارة " بيان الب�صائع )Goods declaration( " البيان املعد وفق النموذج املحدد 

من قبل اجلمارك الذي مبوجبه يحدد اأ�صحاب ال�صاأن الإجراء اجلمركي املطلوب تطبيقه 

على الب�صائع وتقدمي التفا�صيل التي تطلبها اجلمارك لتطبيق ذلك الإجراء .
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يق�صد بعبارة " ر�صوم و�سرائب ال�سترياد )Import duties and taxes( " الر�صوم 

اجلمركية وكافة الر�صوم وال�صرائب والأجور الأخرى التي ت�صتوفـي على ا�صترياد الب�صائع 

للخدمات  التقريبية  بالتكلفة  مقدارها  يتحدد  اأجور  اأي  �صاملة  غري  به  يتعلق  فـيما  اأو 

املقدمة ، اأو التي ت�صتوفـيها اجلمارك بالنيابة عن �صلطة وطنية اأخرى .

 ")Mutual adminstrative assistance( املتبادلـة  الإداريـة  امل�صــاعدة   " بعبارة  يق�صــد 

جمارك  اإدارة  مع  بال�صتـــراك  اأو  عـــن  بالنيابة  اجلمارك  اإدارة  تتخذها  التــي  الإجـــراءات 

اأخرى بغية تطبيق نظام اجلمارك ب�صكل �صليم ، ومنع وتق�صي وقمع املخالفات اجلمركية .

يق�صد بعبارة " التق�صري )Omission(  " تقاع�ض اجلمارك فـي اتخاذ اإجراء اأو اإ�صدار 

قرار مطلوب منها مبوجب قانون اجلمارك خالل مدة معقولة ب�صاأن مو�صوع مقدم عليها 

اأ�صول .

يق�صــد بعبــارة " ال�صخــ�ض )Person(  " كـــل مــن الأ�صخــــا�ض العتبــارييــن والطبيعيـــني 

ما مل يقت�ض ال�صياق خالف ذلك .

يق�صد بعبارة " ف�صح الب�صائع )Release of goods(  " الإجراء الذي ت�صمح اجلمارك 

مبوجبه بو�صع الب�صائع اجلاري تخلي�صها حتت ت�صرف اأ�صحاب ال�صاأن .

وال�صرائب  الر�صوم  رد   "  )Repayment( وال�صرائب  الر�صوم  اإعادة   " بعبارة  يق�صد 

املدفوعة عن الب�صاعة ، بالكامل اأو جزئيا ، والإعفاء من الر�صوم وال�صرائب كليا اأو جزئيا ، 

فـي حال عدم �صدادها .

 . " كل مــا ي�صمـــن للجمـــارك الوفـــاء بالتـزام جتاهها   )Security( يق�صد بعبارة" التاأمني

ويو�صف التاأمني باأنه )عام( عندما ي�صمن الوفاء بالتزامات نا�صئة عن عدة عمليات . 

مــع  مبـــــا�صـــرة  يتعـــامـــل  �صخــــ�ض  اأي   "  )Third party( ثالـث " طــرف  بعبــــارة  يق�صــــد 

اجلمـــارك بالنيـــابة عن �صخـــ�ض اآخـــر اأو حل�صـابه فـيما يتعلق با�صترياد اأو ت�صـــدير اأو نقل 

اأو تخزين الب�صائع . 
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الف�صــل الثالـــث 

التخليــ�ص والإجــراءات اجلمــركية الأخــرى 

الدوائــر اجلمركيــة املخت�صــة

1/3 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

اإليها  الب�صائع  تقدمي  ميكن  التي  اجلمركية  الدوائر  حتــديد  اجلمــارك  على 

عند  العتبار  فـي  بها  يوؤخذ  التي  العوامل  ت�صمل  اأن  ينبغي   . فـيها  وتخلي�صها 

احتياجات قطاعي  فـيها  العمل  و�صاعات  الدوائر  اخت�صا�ض وموقع هذه  حتديد 

التجارة وال�صناعة على وجه اخل�صو�ض .

2/3 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

مـراعاة  ومع  اجلمـارك  بهـا  تقبـل  ولأ�صبـاب  ال�صـــــاأن  �صاحــــب  طلـــب  علـــى  بنـــاء 

تـوفر الإمكانيات ، يقوم اجلمرك باملهام املحددة لأغرا�ض الإجراء اجلمركي خارج 

امل�صاريف  تقت�صر  اأن  يجب   . اجلمركية  الدائرة  وخارج  الر�صمية  العمل  �صاعات 

امل�صتحقة عن ذلك للجمارك على التكلفة التقريبية للخدمات املقدمة .

3/3 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

اإذا كانت الدوائر اجلمركية واقعة على منفذ حدودي م�صرتك فاإنه ينبغي لإدارات 

اجلمارك املعنية التن�صيق فـيما يخ�ض �صاعات العمل واخت�صا�ض من�صوبيها .

4/3 - اإجـراء انتقالــي 

تقوم  اأن  امل�صرتكة  احلدودية  املنافذ  على  الواقعة  املعنية  اجلمارك  اإدارات  على 

بتطبيق اإجراءات رقابة م�صرتكة كلما كان ذلك ممكنا . 

5/3 - اإجـراء انتقالــي

اإذا اعتزمــت اجلمـــارك اإقامـــة دائـــرة جمركيـــة جديـــدة اأو حتـــويل دائرة جمركية 

)مركز جمركي( موجودة على منفذ حدودي م�صرتك فاإنه يتعني على اجلمارك 

بغية  لإقامة مركز جمركي مقابل  املجاورة  اأمكن مع اجلمارك  تتعاون حيث  اأن 

ت�صهيل اإجراءات الرقابة امل�صرتكة .
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امل�صـــرح

اأ – الأ�صخا�ص الذين يحق لهم العمل كم�صرحني 

6/3 - اإجــراء اأ�صا�صــي

التي يحق لأي �صخ�ض مبوجبها  ال�صروط  الوطني  الت�صريع  اأن يحدد  يجب 

العمل كم�صرح .

7/3 - اإجــراء اأ�صا�صــي

يحق لأي �صخ�ض يتمتع بحق الت�صرف بالب�صاعة العمل كم�صرح .

ب - م�صوؤوليات امل�صرح  

8/3 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

يعتبـــر امل�صـــرح م�صـــوؤول اأمــــام اجلمـــارك عـــن دقــة البيـــانات الـــواردة فـي بيان 

الب�صاعـــة وعن �صداد الر�صوم وال�صرائب . 

ج - حقــوق امل�صرح

9/3 - اإجــراء اأ�صا�صــي

يجــب ال�صماح للم�صـــرح بالآتي قبل تقدمي بيـــان الب�صاعـــة ووفـــق ال�صـــروط 

التي ت�صعها اجلمارك :

اأ - معاينة الب�صاعــــة ، و

ب - اأخـذ عينـــات .

10/3 - اإجــراء اأ�صا�صــي

علــى اجلمــارك األ تطلــب بيــان ب�صــاعة م�صتقــال بالن�صبــة للعينــات التــي �صمح 

باأخذها حتت اإ�صراف اجلمرك �صريطة اأن تكون هذه العينات مدرجة فـي بيان 

الب�صاعة اخلا�ض بالإر�صالية ذات العالقة .
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بيــان الب�صــائـــع

اأ - منـوذج وحمتويـات بيان الب�صائـع 

11/3 - اإجــراء اأ�صا�صــي

حتدد اجلمارك حمتويات بيان الب�صائع . ويجب اأن يكون النموذج الورقي 

لبيان الب�صائع متوافقا مع منوذج الأمم املتحدة .

وبالن�صبة لعمليات التخلي�ض اجلمركي الآلية ، يجب اأن يكون منوذج  بيان 

املعلومات  لتبــادل  الدوليـــة  املعاييـــر  علــى  مبنيــا  اإلكرتونيا  املقدم  الب�صائع 

تقنية  ب�صاأن  اجلمركي  التعاون  جمل�ض  تو�صيات  فـي  واملحددة  اإلكرتونيا 

املعلومات .

12/3 - اإجــراء اأ�صا�صــي

الب�صائع  بيان  فـي  تدوينها  املطلوب  البيانات  اجلمارك  حت�صر  اأن  يجب 

على تلك املعلومات فقط التي تعتبــر لزمـــة لحت�صـــاب وحت�صيـــل الر�صـــوم 

وال�صــرائب ، وجمــع الإح�صائيات وتطبيق نظام اجلمارك .

13/3 - اإجــراء اأ�صا�صــي

الب�صائع  بيان  لتعبئـة  الالزمة  املعلومـــات  كل  امل�صــــرح  لــــدى  يكـــن  مل  اإذا 

بيان  بتقدمي  له  ال�صماح  يجب  فاإنه   ، مقبولة  اجلمارك  تعتربها  لأ�صباب 

تعتربها  التي  التفا�صيل  يت�صمن  اأن  �صريطة  كامل  غري  اأو  موؤقت  ب�صائع 

اجلمــارك لزمـــة واأن يتعهـــد �صاحـــب ال�صاأن با�صتكمـــال البيان خـــالل مدة 

حمددة .

14/3 - اإجــراء اأ�صا�صــي

املعاملة  فاإن  كامل  غري  اأو  موؤقت  ب�صائع  بيان  بت�صجيل  اجلمرك  قام  اإذا 

التعريفـية للب�صاعة يجب األ تختلف عن املعاملة التي كانت �صتمنح لو اأنه 

كان قد مت تقدمي بيان ب�صائع كامل و�صحيح فـي املرحلة الأوىل . 

يجب األ يتاأخر ف�صح الب�صاعة ب�صرط اأن يكون مت تقدمي التاأمني املطلوب 

ل�صمان حت�صيل اأي ر�صوم اأو �صرائب متوجبة .
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15/3 - اإجــراء اأ�صا�صــي

علــــى اجلمـــارك اأن تلتزم بطلــــب تقدمي بيان الب�صائــع الأ�صلــي واأقـــل عـــدد 

من ال�صور الالزمة فقط .

ب - الم�صتندات الثبوتية الموؤيدة لبيان الب�صائع

16/3 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

الم�صتنـــدات  �صـوى  الب�صائع  بيان  لتعزيز  تطلب  باأل  الجمارك  تلتزم 

ال�صروط  بكافة  التقيد  و�صمان  العملية  مراقبة  من  للتمكـــن  الالزمـــة 

المتعلقة بتطبيق نظام الجمارك . 

17/3 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

الب�صائع  بيان  جانب  اإىل  الثبوتيــــة  امل�صتنـــدات  بع�ض  تقديـــم  تعــذر  اإذا 

اأن ت�صمح  لأ�صباب تعتربها اجلمارك مقبولة ، فاإنه يتعني على اجلمارك 

بتقدمي هذه امل�صتندات خالل مدة حمددة .

18/3 - اإجـــراء انتقالـــي 

الو�صــائل  طـــريق  عـــن  الثبوتيـــة  الم�صتنـــدات  بتقــــديم  الجمــــارك  ت�صمـــح 

الإلكترونية .

19/3 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

على الجمارك األ تطلب ترجمة البيانات الواردة فـي الم�صتندات الثبوتية 

اإل اإذا لزم للتمكن من اإتمام اإجراءات بيان الب�صائع .

تقــدمي وت�صجيــل وتدقيـــق بيـــان الب�صائــع

20/3 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

ت�صمح اجلمارك بتقدمي بيان الب�صائع فـي اأي مركز جمركي حمدد . 

21/3 - اإجراء انتقالي

ت�صمح اجلمارك بتقدمي بيان الب�صائع عن طريق الو�صائل الإلكرتونية .

22/3 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

يجب تقدمي بيان الب�صائع اأثناء �صاعات العمل التي حتددها اجلمارك .
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23/3 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

فـيجب  الب�صائع  بيان  لتقدمي  زمنية  فرتة  الوطني  الت�صريع  حدد  اإذا 

بيان  اإعداد  خاللها  للم�صرح  ميكن  كافـية  الزمنية  الفرتة  تلك  تكون  اأن 

الب�صائع واحل�صول على امل�صتندات الثبوتية املطلوبة .

24/3 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

على اجلمارك متديد املهلة املحددة لتقدمي بيان الب�صاعة بناء على طلب 

امل�صرح ولأ�صباب تراها اجلمارك مقبولة .

25/3 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

بيان  وتدقيق  وت�صجيل  تقدمي  على  الوطني  الت�صريع  فـي  الن�ض  يجب 

الب�صائع وامل�صتندات الثبوتية قبل و�صول الب�صاعة .

26/3 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

بيان  عليها  فـيجب  الب�صـــائع  بيـــان  ت�صجيـــل  اجلمـــارك  علـــــى  تعـــــذر  اإذا 

الأ�صباب الداعية لذلك للم�صرح . 

27/3 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

�صبق  الذي  الب�صائع  بيان  بتعديل  للم�صــرح  ت�صمـــح  اأن  اجلمــارك  علــى 

تقدميـــه ، ب�صــــرط األ تكـــون اجلمـــارك قــد با�صرت تدقيق بيان الب�صائـــع 

اأو معاينة الب�صاعة عند ا�صتالم الطلب .

28/3 - اإجــراء انتقالــي

طلـــب  ورد  اإذا  الب�صائـــع  بيان  بتعديل  للم�صرح  ت�صمح  اأن  اجلمارك  على 

الأ�صباب  تعترب  اجلمارك  كانت  اإذا  البيان  تدقيق  فـي  البدء  بعـــد  بــذلك 

املقدمة من قبل امل�صرح مقبولة .

29/3 - اإجــراء انتقالــي

اإجراء  بطلب  وبالتقدم  الب�صائع  بيان  ب�صحب  للم�صرح  ال�صماح  يجب 

جمركي اآخر �صريطة تقدمي الطلب بذلك اإىل اجلمارك قبل ف�صح الب�صاعة 

واأن تكون الأ�صباب مقبولة للجمارك .

-23-



اجلريدة الر�سمية العدد )1078(

30/3 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

ت�صجيل  فـيه  يتم  الذي  الوقت  بنف�ض  الب�صائع  بيان  بتدقيق  القيام  يجب 

بيان الب�صاعة اأو باأ�صرع ما ميكن بعده . 

31/3 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

�صروريا  تراه  الذي  الإجراء  ذلك  باتخاذ  الكتفاء  اجلمارك  على  يتعني 

ل�صمان التقيد بنظام اجلمارك لغر�ض تدقيق بيان الب�صائع . 

اإجــراءات خا�صـــة للأ�صخـــا�ص املعتمـــدين

32/3 - اإجراء انتقالي

قبل  من  املحددة  املعايري  فـيهم  تتوفر  الذين  املعتمدين  لالأ�صخا�ض  بالن�صبة 

اجلمارك ، مبا فـيها وجود �صجل �صليم يفـيد تقيدهم ب�صروط اجلمارك ، ووجود 

نظام مالئم لإدارة �صجالتهم التجارية ، يتعني على اجلمارك اأن تتيح ما يلي :

ف�صـــح الب�صاعــــة عنـــد تقدمي احلد الأدنى من املعلومــات الالزمــة للتحقـــق   - 

من الب�صاعة وال�صماح باإمتام تعبئة بيان الب�صاعة النهائي بعد ذلك ،

تخلي�ض الب�صاعة فـي مقر امل�صرح اأو فـي اأي مكان اآخر تعتمده اجلمارك ،   - 

بالإ�صافة اإىل اإجراءات خا�صة اأخرى ، قدر الإمكان ، مثل ما يلي :

ال�صادرات  اأو  الواردات  كافة  عن  للب�صائع  واحد  بيان  بتقدمي  ال�صماح   -

خالل فرتة حمددة عندما يتكرر ا�صترياد اأو ت�صدير الب�صائع من قبل 

نف�ض ال�صخ�ض ،

ا�صتعمال ال�صجالت التجارية لالأ�صخا�ض املعتمدين للقيام ذاتيا بتقدير   -

اجلمركية  بال�صروط  التقيد  و�صمان  امل�صتحقة  وال�صرائب  الر�صوم 

الأخرى ،

ال�صخ�ض  �صجالت  فـي  القيد  الب�صائع من خالل  بيان  بتقدمي  ال�صماح   -

املعتمد على اأن يتبع ذلك بيان اإحلاقي للب�صائع .
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معاينـــــة الب�صائـــــع

اأ - الوقت اللزم ملعاينة الب�صاعة

33/3 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

اإذا قرر اجلمرك معاينة الب�صاعة امل�صرح عنها ينبغي اأن تتم تلك املعاينة 

باأ�صرع ما ميكن بعد ت�صجيل بيان الب�صائع .

34/3 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

احليوانات  ملعاينة  الأولوية  تعطى  اأن  باملعاينات  جـــدول  و�صــع  عند  يجــب 

احلية والب�صائع القابلة للتلف وغريها من الب�صائع التــي يـرى اجلمــرك 

اأنها مطلوبة على وجه ال�صرعة .

35/3 - اإجــراء انتقالــي 

اإذا لزمت معاينة الب�صاعة من قبل جهات خمت�صة اأخرى ، ويريد اجلمرك 

التاأكـــد من تن�صيــق  ، فـيتعني على اجلمـرك  اأي�صــا و�صع موعـــد للمعاينـــة 

املعاينات ، واإجرائها فـي ذات الوقت اإن اأمكن ذلك . 

ب - ح�صور امل�صرح عند معاينة الب�صاعة 

36/3 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

علـــى اجلمـــــــرك النظـــر فــــــي الطلبـــات التــــــي يقدمهـــــا امل�صــــرح حل�صـــــوره 

اأو ح�صـــور من ميثلـــه معاينة الب�صاعة . ويجب املوافقــة على تلك الطلبات 

ما مل توجد هناك ظروف ا�صتثنائية . 

37/3 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

يطلب الجمرك من الم�صرح ح�صور معاينة الب�صاعة اأو ح�صور من يمثله 

ذلك  اجلمرك  راأى  اإذا   ، املعاينة  لت�صهيل  لزمة  م�صاعدة  اأي  تقديم  بغية 

مفـيدا .
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ج - اأخذ العينات من قبل اجلمارك

38/3 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

اإذا راأت اجلمارك اأنها �صرورية لتحديد بند التعرفة  ل ت�صحب عينات اإل 

و/اأو قيمة الب�صاعة امل�صرح عنها اأو ل�صمان تطبيق اأحكام اأخرى املن�صو�ض 

عليهـــا فـي الت�صريـــع الوطني . ويجب اأن تكـــون العينــــات امل�صحوبــــة اأ�صغـــر 

ما ميكن .

الأخطــــــاء

39/3 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

تلتزم اجلمارك بعدم فر�ض عقوبات كبرية ب�صبب اأخطاء تقتنع باأنها غري 

مق�صودة ومل تكن هناك نية للغ�ض اأو اإهمال كبري . ويجوز فر�ض عقوبة 

اإذا راأت اجلمــارك اأنهـــا �صروريــة ملنـــع تكرار مثل تلك الأخطاء اإل اأنه يجب 

األ تكون تلك العقوبة اأعلى مما يلزم لهذا الغر�ض .

ف�صــح الب�صــائــع

40/3 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

يجب ف�صح الب�صاعة امل�صرح عنها فور ما تقوم اجلمارك مبعاينتها اأو تقرر عدم 

معاينتها ب�صرط ما يلي :

- اأنه مل توجد اأي خمالفة ،

اأن يكون قد مت احل�صول على رخ�صة ال�صترياد اأو الت�صدير اأو اأي م�صتندات   -

لزمة ،

- اأن يكون قد مت احل�صول على كافة الت�صاريح املتعلقة بالإجراء املعني ، و

- اأن يكون قد مت �صداد اأي ر�صوم اأو �صرائب ، اأو مت اتخاذ اإجراء منا�صب ل�صمان      

حت�صيلها .
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41/3 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

املتعلقة  الإجراءات  كافة  لحقا  �صي�صتكمل  امل�صرح  باأن  اجلمارك  اقتنعت  اإذا 

م�صتـنـــدا  امل�صـــرح  يقـــدم  اأن  ب�صـرط  الب�صاعـــة  ف�صــح  ينبغــي  فاإنـــه  بالتخليــ�ض 

جتاريا اأو ر�صميا يو�صح فـيه البيانات الرئي�صية لالإر�صالية املعنية يكون مقبول 

للجمارك ، واأن يكون قد قدم التاأمني املطلوب ل�صمان �صداد اأي ر�صوم اأو �صرائب 

متوجبة اإذا لزم الأمر .

42/3 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

اإذا قررت اجلمارك طلب حتليل خمربي للعينات اأو طلب وثائق فنية تف�صيلية 

الفح�ض  نتائج  معرفة  قبل  الب�صاعة  ف�صح  عليها  فـيتعني   ، خبري  ا�صت�صارة  اأو 

ب�صــرط اأن يكــون قــد تـــم تقديــــم التاأمـــني الـــالزم وب�صـــرط اأن تقتنـــع اجلمـــارك 

باأن الب�صاعة غري خا�صعة لأي قيود اأو اأحكام منع .

43/3 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

عنــــــــد اكت�صــــاف اأي خمالفــــــــة ، ل ينتظر اجلمــــرك لكتمــــــــال الإجـــــــــراء الإداري 

اأو القانونــي قبــل ف�صــح الب�صاعـــة �صريطــة األ تكون الب�صاعة عر�صة للم�صادرة 

( اأو ل�صقوط حقها ) Forfeiture ( اأو اأن تكون مطلوبة   Confiscation (

كاإثبات فـي مرحلة لحقة ، واأن يدفع امل�صرح الر�صوم وال�صرائب ويقدم التاأمني 

تفر�صها  قد  غرامات  واأي  اإ�صافـية  �صرائب  اأو  ر�صوم  اأي  ا�صتيفاء  يكفل  الذي 

اجلمارك .

التنــازل عـن الب�صاعـــة اأو اإتـلفهـــا

44/3 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

لإجراء  اإخ�صاعها  يتم  مل  اأو  الداخلي  لال�صتعمال  بعد  الب�صاعة  تف�صح  مل  اإذا 

جمركي اآخر ، و�صريطة اأنه مل تكت�صف هناك خمالفة ، فاإنه يجب عدم مطالبة 

�صاحب ال�صاأن بدفع الر�صوم وال�صرائب اأو ل ي�صتحق ا�صرتدادها :
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عندمــا يتخلــى عـــن الب�صـــاعة بنـــاء علـــى طلبـــه ل�صالـــح اخلـــزانـــة ، اأو يتـــم   - 

القيمة جتاريا حتت مراقبة  ت�صبح عدمية  اأن  اأو معاجلتها بحيث  اإتـالفهـــا 

اجلمارك وذلك ح�صبما تقرره اجلمارك . ويتحمل �صاحب ال�صاأن اأي نفقات 

ترتتب على ذلك ، 

قوة  اأو  حادث  نتيجة  ا�صرتجاعها  يتعذر  ب�صكل  فقدت  اأو  الب�صاعة  تلفت  اإذا   - 

قاهرة �صريطة اإثبات ذلك الإتالف اأو ال�صياع مبا تقتنع به اجلمارك ، 

اإثبات ذلك النق�ض  عند وجود نق�ض نا�صئ عن طبيعة الب�صاعة عندما يتم   - 

مبا تقتنع به اجلمارك . 

تخ�صع اأي ف�صالت اأو خردة متبقية بعد الإتالف للر�صوم وال�صرائب التي كانت 

�صتفر�ض على تلك الف�صالت اأو الخردة الم�صتوردة اأو الم�صدرة بتلك الحالة ، 

فـيما لو اأدخلت لال�صتعمال الداخلي اأو تم ت�صديرها . 

45/3 - اإجـــراء انتقالـــي 

اإذا قامت الجمارك ببيع ب�صائع لم ي�صرح عنها خالل المدة الم�صموح بها اأو لم 

يتم ف�صحها بالرغم من عــدم اكت�صــــاف مخالفــــة فـيهــــا فـيجب تحـــويل عائدات 

والنفقات  الأجور  من  وغيرها  وال�صرائب  الر�صوم  كافة  ا�صتقطاع  بعد   - البيع 

المترتبة عليها - اإلى الأ�صخا�ض المخولين با�صتالمها ، اأو اإذا تعذر ذلك فـيجب 

الحتفاظ بها رهن ت�صرفهم لفترة محددة .

الف�صـل الرابــع

الر�صــوم وال�صرائــب

اأ - احت�صاب وحت�صيل و�صداد الر�صوم وال�صرائب

1/4 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

يتعيـــن علـــى الت�صريـــع الوطني تحديد الحالت التي تتوجـــب فـيهـــا الر�صــــوم 

وال�صرائب .
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2/4 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

يجـــب النــ�ض فـــي الت�صريــع الوطنــي علــى الفتــرة الزمنيــة التــي يجــب خاللهــا 

احت�صــــــاب الر�صـــــــوم وال�صرائـــــب الم�صتحقــــــــة . ويجــــــب الحت�صــــــاب باأ�صــــــرع 

ما يمكــــن بعــد تقديم بيان الب�صاعة اأو تحديد الم�صوؤولية من ناحية اأخرى .

3/4 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

يجب الن�ض فـي الت�صريع الوطني على العوامل التي يتم على اأ�صا�صها احت�صاب 

الر�صوم وال�صرائب وال�صروط التي يتم بموجبها تحديدها .

4/4 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

يجب اأن يو�صح فـي الن�صرات الر�صمية فئات الر�صوم وال�صرائب .

5/4 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

يجـــــــب اأن يحــــدد الت�صريـــــع الوطنــي النقطـــة الزمنيـــة التي ينبغـــــي اأخذهـــــا 

فـي العتبار لغر�ض تحديد فئات الر�صوم وال�صرائب .

6/4 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

يجب اأن يحدد الت�صريع الوطني الطرق التي يجوز ا�صتعمالها ل�صداد الر�صوم 

وال�صرائب .

7/4 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

يجب اأن يحدد الت�صريع الوطني ال�صخ�ض اأو الأ�صخا�ض امل�صوؤولني عن �صداد 

الر�صوم وال�صرائب .

8/4 - اإجــراء اأ�صا�صــي

يجب اأن يحدد الت�صريع الوطني تاريخ ال�صتحقاق ومكان ال�صداد .

9/4 - اإجــراء اأ�صا�صــي

اإذا ن�ض الت�صــريع الوطني على اإمكانيــة اأن يكون تاريخ ال�صتحقـاق بعد ف�صح 

الب�صاعة ، فـيجب اأن يكون ذلك التاريخ بعد ع�صرة اأيام على الأقل من تاريخ 

الف�صح . ول ت�صتوفـى اأي فوائد عن الفرتة الواقعة بني تاريخ الف�صح وتاريخ 

ال�صتحقاق . 
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10/4 - اإجــراء اأ�صا�صــي

التــي يجـــوز للجمــارك خاللهـــا  الفتــرة  الوطنـــي  الت�صريــع  اأن يحـــدد  يجــب 

فـي موعد  الغري م�صددة  وال�صرائب  الر�صوم  اإجراء قانوين لتح�صيل  اتخاذ 

ال�صتحقاق .

11/4 - اإجــراء اأ�صا�صــي

اأن يحدد الت�صريع الوطني ن�صبة الفائدة املتوجبة على مبالغ الر�صوم  يجب 

وال�صرائب التي ل ت�صدد فـي موعد ال�صتحقاق ، و�صروط تطبيق تلك الفائدة .

12/4 - اإجــراء اأ�صا�صــي

اإي�صال  بال�صداد  قام  الذي  ال�صخ�ض  يعطى   ، وال�صرائب  الر�صوم  �صداد  عند 

ا�صتـــالم يثبــت الدفــع اإل اإذا كانـت هنــاك و�صيلــة اأخــرى لإثبات ال�صداد .

13/4 - اإجــراء انتقالــي 

يجب اأن يحدد الت�صريع الوطني احلد الأدنى للقيمة و/اأو احلد الأدنى ملبلغ 

الر�صوم وال�صرائب الذي ل ت�صتوفـى الر�صوم اأو ال�صرائب دونه . 

14/4 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

الر�صوم  احت�صاب  فـي  اأو  الب�صائع  بيان  فـي  اأخطاء  اأن  للجمارك  تبني  اإذا 

الر�صـــوم  مبلـغ  ا�صتعــــادة  اأو  حت�صيـــل  فـي  �صببت  قد  اأو  �صت�صبب  وال�صرائب 

الأخطاء وحت�صل  فاإنها ت�صحح   ، باأقــل مما هو م�صتحق نظاما  وال�صـــرائب 

املبلغ الذي مل يتم دفعه ، اإل اأنه اإذا كان املبلغ ذو ال�صلة اأقل من احلد الأدنى 

املن�صو�ض عليه فـي الت�صريع الوطني فال تقوم اجلمارك بتح�صيل اأو ا�صتعادة 

ذلك املبلغ .
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ب - �صداد موؤجل للر�صوم وال�صرائب 

15/4 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

وال�صرائب  الر�صوم  �صداد  تاأجيل  اإمكانية  على  الوطني  الت�صريع  ن�ض  اإذا 

فاإنه يجب حتديد ال�صروط التي ي�صمح مبوجبها مبثل تلك ال�صهولة .

16/4 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

ي�صمح بال�صداد املوؤجل دون اأن يرتتب على ذلك اأي فوائد قدر الإمكان . 

17/4 - اإجــراء اأ�صا�صــي

يجب األ تقل فرتة تاأجيل �صداد الر�صوم وال�صرائب عن اأربعة ع�صر يوما . 

ج - اإعادة الر�صوم وال�صرائب 

18/4 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

يجب املوافقة على اإعادة الر�صوم وال�صرائب اإذا ثبت اأنه مت ا�صتيفاوؤها اأكرث 

من ا�صتحقاقها نتيجة خطاأ فـي احت�صابها . 

19/4 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

الب�صائع  على  املتوجبة  وال�صرائب  الر�صوم  اإعادة  على  املوافقة  ينبغي 

اأنها غري مطابقة  اأو  اأو امل�صدرة التي يت�صح وجود عيوب فـيها  امل�صتوردة  

للموا�صفـــات املتفــــق عليها وقت ا�صتريادهــــا اأو ت�صديرها ، وبالتالــــي تعــــاد 

اإىل املـــورد اأو اإىل �صخــ�ض اآخر يعينه املـــورد ، وذلك مـع مراعـــاة ال�صــروط 

التالية :

بلد  فـي  ا�صتعمالها  اأو  اإ�صالحها  اأو  الب�صاعة  �صغل  جرى  قد  يكون  األ   -

ال�صترياد ، واأن يعاد ت�صديرها خالل فرتة معقولة ، 

األ يكــــون قد جـــرى �صغـل الب�صاعة اأو اإ�صالحها اأو ا�صتعمالها فـي بلد   -

الت�صدير ، واأن يعاد ا�صتريادها خالل فرتة معقولة .

الر�صوم  اإعادة  الب�صاعة  ا�صتعمال  مينع  األ  يجب   ، ذلك  من  الرغم  على 

الظروف  اأو  العيوب  لك�صف  ال�صتعمال  ذلك  من  لبد  كان  اإذا  وال�صرائب 

الأخرى التي ا�صتوجبت اإعادة ت�صدير الب�صاعة اأو اإعادة ا�صتريادها . 
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كبديل عن اإعادة الت�صدير اأو اإعادة ال�صترياد ، يجوز التنازل عن الب�صاعة 

القيمة  عدمية  ت�صبح  اأن  بحيث  معاجلتها  اأو  اإتالفها  اأو  اخلزانة  ل�صالح 

جتاريا حتت اإ�صراف اجلمارك ح�صبما تقرره اجلمـــارك . ويجـــب األ تتحمـــل 

اخلـــزانة اأي نفقـــات نتيجــة لهــذا التنـــازل اأو الإتالف .

20/4 - اإجـراء انتقالــي

اإذا �صمحـــت اجلمــــارك لب�صــــاعة م�صـــرح عنهـــا اأ�صــال لإجــراء جمركي مع 

�صداد الر�صوم وال�صرائب بو�صعها حتت اإجراء جمركي اآخر ، فـيجب اإعادة 

الإجراء  مبوجب  امل�صتحق  املبلغ  عن  زائدة  م�صتوفاة  و�صرائب  ر�صوم  اأي 

اجلديد . 

21/4 - اإجــراء اأ�صا�صــي

يجـب الو�صــول اإلـــى قـــرارات ب�صــاأن مطالبـــات اإعـــادة الر�صـــوم وال�صرائـــب 

واإبالغها خطيا اإىل اأ�صحاب ال�صاأن دون تاأخري مفرط ، ويجب اإعادة املبالغ 

املدفوعة زيادة عن امل�صتحق حاملا يتم التثبت من �صحة املطالبات .

22/4 - اإجــراء اأ�صا�صــي

اإذا ثبــت للجمارك اأنـــه ح�صــل ا�صتيفاء مبلـــغ زائد نتيجــة خطـــاأ مــن قبـــل 

الأولوية لإعادة  اإعطاء  الر�صوم وال�صرائب فـيجب  اجلمارك فـي احت�صاب 

املبلغ .

23/4 - اإجــراء اأ�صا�صــي

الر�صوم  اإعادة  اإذا مت حتديد فرتات زمنية حيث ل تقبل بعدها مطالبات 

وال�صرائـــب ، فـيجب اأن تكــــون تلك الفرتات الزمنية كافـيـــة مــــع الأخـــــذ 

فـي العتبار الظروف املختلفة لكل حالة يجوز ال�صماح فـيها باإعادة الر�صوم 

وال�صرائب . 

24/4 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

ل تعـــاد الر�صـــوم وال�صرائـــب اإذا كان مقدارهــــا دون احلـــد الأدنـــى املحــــدد 

فـي الت�صريع الوطني .
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الف�صــل اخلامــ�ص 

التـاأمـــني 

1/5 - اإجــراء اأ�صا�صــي

يحدد  واأن  التاأمني  فـيها  يطلب  التي  احلالت  الوطني  الت�صريع  يحدد  اأن  يجب 

اأ�صكال تقدمي التاأمني .

2/5 - اإجــراء اأ�صا�صــي

حتدد اجلمارك مبلغ التاأمني . 

3/5 - اإجــراء اأ�صا�صــي

يجب اأن ي�صمح لأي �صخ�ض مطالب بتقدمي تاأمني باأن يختار اأي �صكل من اأ�صكال 

التاأمني �صريطة اأن يكون مقبول للجمارك .

4/5 - اإجــراء اأ�صا�صــي

باللتزام جتاهها حيثما ين�ض  بالوفاء  اقتنعت  اإذا  بالتاأمني  ل تطالب اجلمارك 

الت�صريع الوطني على ذلك .

5/5 - اإجــراء اأ�صا�صــي

اإذا لزم التاأمني ل�صمان الوفــاء باللتزامـات النا�صئـة عـــن اإجـراء جمركي ، فـيتعـــني 

اأن تقبل بتاأمني عام مقدم خا�صة من امل�صرحني الذين يقومون  على اجلمارك 

بالت�صريح عن ب�صائعهم بانتظام لدى خمتلف الدوائر اجلمركية �صمن املنطقة 

اجلمركية .

6/5 - اإجــراء اأ�صا�صــي

باأقـــــل  تقدميـــه  املطلـوب  التاأميـن  مبلـــغ  يكـــون  اأن  يجــــــب   ، التاأمـــني  طلب  عند 

ما ميكن ، وفـيما يتعلق بدفع الر�صوم وال�صرائب ، يجب األ يتجاوز مقدار املبلغ 

املحتمل ا�صتيفاوؤه .

7/5 - اإجــراء اأ�صا�صــي

اإذا قدم التاأمني ، فـيجب الإفراج عنه باأ�صرع ما ميكن بعد اأن تقتنع اجلمارك باأنه 

قد مت الوفاء باللتزامات التي طلب التاأمني لأجلها .

-33-



اجلريدة الر�سمية العدد )1078(

الف�صــل ال�صــاد�ص 

الرقابـة اجلمركيــة 

1/6 - اإجــراء اأ�صا�صــي

تخ�صــع للرقابــة اجلمركيــة كافــة الب�صائــع ، مبــا فـيها و�صائل النقل ، التي تدخــل 

اأو تغادر املنطقة اجلمركية ب�صرف النظر عما اإذا كانت خا�صعة للر�صوم وال�صرائب 

اأم ل .

2/6 - اإجــراء اأ�صا�صــي

يجب اأن تقت�صر الرقابة اجلمركية على ما يلزم ل�صمان التقيد بقانون اجلمارك .

3/6 - اإجــراء اأ�صا�صــي

ت�صتخدم اجلمارك اإدارة املخاطر فـي تطبيقها الرقابة اجلمركية .

4/6 - اإجــراء اأ�صا�صــي

على اجلمارك ا�صتخدام حتليل الأخطار لتحديد الأ�صخا�ض والب�صائع ، مبا فـيها 

و�صائل النقل ، التي يجب اإخ�صاعها للتفتي�ض وحدود ذلك التفتي�ض .

5/6 - اإجــراء اأ�صا�صــي

على اجلمارك اأن تتبنى ا�صرتاتيجية قيا�ض التقيد بالنظام مل�صاندة اإدارة املخاطر .

6/6 - اإجــراء اأ�صا�صــي

يجب اأن تت�صمن اأنظمة الرقابة اجلمركية اإجراءات رقابية مبنية على التدقيق .

7/6 - اإجــراء اأ�صا�صــي

على اجلمارك اأن ت�صعى للتعاون مع اإدارات اجلمارك الأخرى ، واأن ت�صعى لإبرام 

اتفاقيات م�صاعدة اإدارية متبادلة بغية تعزيز الرقابة اجلمركية .

8/6 - اإجــراء اأ�صا�صــي

مذكرات  لإبرام  ت�صعى  واأن  التجارة  قطاع  مع  للتعاون  ت�صعى  اأن  اجلمارك  على 

تفاهم معه بغية تعزيز الرقابة اجلمركية .
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9/6 - اإجراء انتقالي

على اجلمارك ا�صتخدام تقنية املعلومات والتجارة الإلكرتونية اإىل اأبعد حد ممكن 

بغية تعزيز الرقابة اجلمركية .

10/6 - اإجــراء اأ�صا�صــي

على اجلمارك اأن تقوم بتقييم النظم التجارية لدى التجار اإذا كان لتلك الأنظمة    

تاأثري على العمليات اجلمركية ، وذلك ل�صمان التقيد باملتطلبات اجلمركية . 

الف�صــل ال�صــابع 

ا�صتخــدام تقنيــة املعلومــات 

1/7 - اإجــراء اأ�صا�صــي

على اجلمارك ا�صتخدام تقنية املعلومات مل�صاندة العمليات اجلمركية حيثما كانت 

اأوفر تكلفة واأكرث كفاءة للجمارك وقطاع التجارة .

2/7 - اإجــراء اأ�صا�صــي

على اجلمارك  عند اإدخال تطبيقات احلا�صب ، ا�صتعمال معايري مقبولة دوليا .

3/7 - اإجــراء اأ�صا�صــي

يجب اأن يتم اإدخال تقنية املعلومات بالت�صاور - اإىل اأبعد حد ممكـــن - مع كافــــة 

الأطراف ذات العالقة املتاأثرة مبا�صرة .

4/7 - اإجــراء اأ�صا�صــي

يجب اأن ين�ض الت�صريع الوطني اجلديد اأو املعدل على الآتي :

طرق التجارة الإلكرتونية كبديل عن متطلبات امل�صتندات الورقية ،  -

طرق الت�صديق الإلكرتونية والورقية ،  -

تلك  وتبادل   ، اخلا�ض  ل�صتعمالهــا  باملعلومات  الحتفاظ  فـي  اجلمارك  حق   -

املعلومات ، حيثما يكون منا�صبا ، مع اإدارات اجلمارك الأخرى وكافة الأطراف 

الأخرى املعتمدة نظاما من خالل تقنيات التجارة الإلكرتونية .
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الف�صــل الثـامــن

العالقــة بني اجلمــارك والأطــراف الثالثــة

1/8 - اإجــراء اأ�صا�صــي

 لأ�شحاب �ل�شاأن �خليار فـي �لتعامل مع �جلمارك �إما ب�شورة مبا�شرة �أو من خالل  

تعيني طرف ثالث ينوب عنهم . 

2/8 - اإجــراء اأ�صا�صــي

يجــب �أن يحــــدد �لت�شــــريع �لوطنـــي �ل�شـــروط �لتي ميكن لل�شخ�ص مبوجبها �لنيابة 

عن �شخ�ص �آخر �أو �لعمل حل�شابه فـي �لتعامل مع �جلمارك ، و�أن يحدد م�شوؤولية 

�لأطر�ف �لثالثة جتاه �جلمارك عن �لر�شوم و�ل�شر�ئب وعن �أي خمالفات . 

3/8 - اإجــراء اأ�صا�صــي

�إذ� �ختار �شاحب �ل�شاأن �إمتام �ملعامالت �جلمركية بنف�شه ، فـيجب �أل تعامل تلك 

�ملعامـــالت ب�شكل �أقل رعاية و�أكرث �شدة ممــــا تلقـــاه تــــلك �ملعامــــالت �جلمركيــــة 

�لتي يقوم بها طرف ثالث نيابة عن �شاحب �ل�شاأن . 

4/8 - اإجــراء اأ�صا�صــي

يكون لل�شخ�ص �ملعني كطرف ثالث نف�ص �حلقوق �لتي يتمتع بها �ل�شخ�ص �لذي 

عينه فـي تلك �مل�شائل �ملتعلقة بالتعامل مع �جلمارك . 

5/8 - اإجــراء اأ�صا�صــي

علــى �جلمـــــارك �ل�شمـــــــاح لالأطـــر�ف �لثالثة بامل�شـــاركة فـي م�شاور�تهــــا �لر�شمـــية 

مع قطاع �لتجارة . 

6/8 - اإجــراء اأ�صا�صــي

طرف  مع  للتعامل  فـيها  م�شتعدة  لي�شت  �لتي  �لظروف  حتدد  �أن  �جلمارك  على 

ثالث . 

7/8 - اإجــراء اأ�صا�صــي

على �جلمارك �أن ت�شعر �لطرف �لثالث خطيا بقر�ر عدم �لتعامل معه . 
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الف�صــل التا�صـــع

املعلومـات والقـرارات والأحكــام ال�صـادرة عـن اجلمــارك

اأ - معلومــات ذات ا�صتخـــدام عـــام 

1/9 - اإجــراء اأ�صا�صــي

على اجلمارك اأن ت�صمن توفر كافة معلومات ذات ا�صتخدام عام متعلقة بنظام 

اجلمارك ب�صهولة لأي �صخ�ض معني بذلك . 

2/9 - اإجــراء اأ�صا�صــي

نظـــام  فــــي  تغييـــرات  لأجـــل  تقدميهــــا  تـــم  التـــي  املعلومــــات  تعديـــل  لـــزم  اإذا 

اأو املتطلبات الإدارية ، فاإنه يتعني على اجلمارك  اأو فـي الرتتيبات  اجلمارك 

اإتاحة املعلومات املعدلة قبل وقت كاف من دخول التغيريات حيز التنفـيذ بغية 

متكني اأ�صحاب ال�صاأن من اأخذها فـي العتبار ما مل يكن هناك ما مينع اإعالنا 

م�صبقا عنها . 

3/9 - اإجـــراء انتقالــــي

على اجلمارك ا�صتخدام تقنية املعلومات لتعزيز تقدمي املعلومات . 

ب - معلومـات ذات طبيعــة خا�صــة

4/9 - اإجــراء اأ�صا�صــي

تقدم اجلمارك ، بناء على طلب �صاحب ال�صاأن ، وباأ�صرع وباأدق ما ميكن من 

املعلومات املتعلقة بامل�صائل اخلا�صة التي يثريها �صاحب ال�صاأن وتتعلق بنظام 

اجلمارك . 

5/9 - اإجــراء اأ�صا�صــي

ل تكتفـي اجلمارك بتقدمي املعلومات املطلوبة ب�صورة خا�صة بل تقدم اأي�صا 

الطالع  ال�صاأن  ل�صاحب  ينبغي  اأنه  ترى  ذات �صلة مما  اأخرى  اأي معلومات 

عليها . 
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6/9 - اإجــراء اأ�صا�صــي

اإف�صاء  عدم  من  التاأكد  عليها  فاإن  املعلومات  بتقدمي  اجلمارك  تقوم  عندما 

تفا�صيل ذات طبيعة خا�صة اأو �صرية توؤثر على اجلمارك اأو على الغري ما مل 

يكن ذلك الك�صف مطلوبا اأو معتمدا مبوجب الت�صريع الوطني .

7/9 - اإجــراء اأ�صا�صــي

اإذا تعــــذر علـــــى اجلمـــارك تقديـــــم املعلومـــــات دون ر�صــــــوم ، فـيجــــب اأن تقت�صـــر 

اأي ر�صوم على التكلفة التقريبية للخدمات املقدمـة . 

 ج  - القـرارات والأحكـــام

8/9 - اإجــراء اأ�صا�صــي

قرارها  باإبالغ   ، ال�صاأن  بناء على طلب خطي من �صاحب   ، تقوم اجلمارك 

�صد  القرار  كان  اإذا   . الوطني  الت�صريع  فـي  املحددة  الفرتة  خالل  خطيا 

�صاحب ال�صاأن ، فاإنه ينبغي اإي�صاح الأ�صباب واإ�صعاره بحقه فـي ال�صتئناف . 

9/9 - اإجــراء اأ�صا�صــي

تقوم اجلمارك باإ�صدار الأحكام امللزمة بناء على طلب �صاحب ال�صاأن �صريطة 

اأن تتوفر للجمارك كافة املعلومات التي تراها �صرورية . 

الف�صل العا�صـر

ال�صتئنــاف فـي الق�صايــا اجلمركيــة 

 اأ - حـق ال�صتئنــاف

1/10 - اإجــراء اأ�صا�صــي

يجـــب النــــ�ض فــــي الت�صريــــع الوطنــــي على حـــق ال�صتئنـــاف فـي الق�صايـــــا 

اجلمركية . 

2/10 - اإجــراء اأ�صا�صــي

يكون حق ال�صتئناف لأي �صخ�ض مت�صرر مبا�صرة من جراء قرار اأو تق�صري 

من اجلمارك . 
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3/10 - اإجــراء اأ�صا�صــي

تق�صري  اأو  قـــرار  جراء  من  مبا�صـــرة  املت�صــــرر  لل�صخ�ض  تو�صح  اأن  يجــــب 

اجلمارك اأ�صباب ذلك القرار اأو التق�صري خالل املدة املحددة فـي الت�صريع 

الوطني وذلك بعد تقدميه طلبا بذلك اإىل اجلمارك . ويجوز اأن يوؤدي ذلك 

اإىل ا�صتئناف من عدمه . 

4/10 - اإجــراء اأ�صا�صــي

يجب الن�ض فـي الت�صريع الوطني على حق ال�صتئناف املبدئي اأمام اجلمارك .

5/10 - اإجــراء اأ�صا�صــي

اإذا قامت اجلمارك برد ال�صتئناف ، فيحق للم�صتاأنف رفع دعوى ال�صتئناف 

من جديد لدى جهة م�صتقلة عن اجلمارك . 

6/10 - اإجــراء اأ�صا�صــي

يحق للم�صتاأنف فـي نهاية الأمر ، رفع دعوى ال�صتئناف اأمام جهة ق�صائية . 

ب - �صكل واأ�ص�ص ال�صتئناف

7/10 - اإجــراء اأ�صا�صــي

يقوم  التي  الأ�ص�ض  فـيه  تبني  اأن  ويجب   ، خطيا  ال�صتئناف  تقدمي  يجب 

عليها . 

8/10 - اإجــراء اأ�صا�صــي

يجب حتديد فرتة معينة لتقدمي ال�صتئناف �صد قرار اجلمارك ، ويجب 

اأن تكون تلك الفرتة بحيث اأن تتاح للم�صتاأنف مدة كافـية لدرا�صة القرار 

مو�صع الطعن واإعداد ا�صتئناف ب�صاأنه . 
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9/10 - اإجــراء اأ�صا�صــي

عند تقدمي ال�صتئناف اإىل اجلمارك ، فاإنه ينبغي األ تطلب اجلمارك تقدمي 

اأي اإثباتات داعمة مع ال�صتئناف ، بل يجب اأن ت�صمح ، فـي ظروف خا�صة ، 

بفرتة معقولة لتقدمي تلك الإثباتات .

ج  - النظر فـي ال�صتئناف

10/10 - اإجــراء اأ�صا�صــي

على اجلمارك اأن ت�صدر قرارها ب�صاأن ال�صتئناف وموافاة امل�صتاأنف باإ�صعار 

خطي بذلك فـي اأقرب وقت ممكن . 

11/10 - اإجــراء اأ�صا�صــي

اأن تو�صح  عند رد ال�صتئناف املقدم اإىل اجلمارك ، يجب على اجلمارك 

اأ�صبــاب ذلك خطيــــا واأن تعلـــم امل�صتاأنـــف بحقـــه فـي ال�صتئنــــاف جمـــددا 

لدى جهة اإدارية اأو م�صتقلة وبالفرتة املحددة لتقدمي ذلك ال�صتئناف . 

12/10 - اإجــراء اأ�صا�صــي

اإذا تـــم قبـــول ال�صتئناف ، فيتعـــني على اجلمارك اأن تقوم بتنفيـــذ قرارهــــا 

اأو قـــرار اجلهـــة امل�صتقلـــة اأو الق�صائية باأ�صــرع ما ميكــــن اإل فـي احلــالت 

التي ت�صتاأنف اجلمارك �صد ذلك القرار .
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 )A( امللحــــــق اخلــــــا�ص

الف�صـــــل الأول 

الإجــراءات التي ت�صبق تقــدمي بيــان الب�صــائع

و�صـــــول الب�صائــــع فـــي املنطقـــــة اجلمركيـــــة

تعـريفــــــات

لأغرا�ض تطبيق هذا الف�صل :

يقــ�صـــد بعبـــــارة " بيــــان احلمولــة ) Cargo declaration ( " املعلومـــــات التـــــي تقـــــدم 

قبــل اأو عند و�صول اأو مغادرة وا�صطة النقل ذات ال�صتعمال التجاري املت�صمن املعلومــات 

التي تطلبها اجلمارك عن الب�صاعة التي يتم اإدخالها اأو اإخراجها من املنطقة اجلمركية .

( " ال�صخـــ�ض الــــذي يقــــوم فعـــال بنقـــل الب�صاعـــة ،   Carrier ( يق�صـــد بعبــــارة  " الناقــــل

اأو املكلف اأو امل�صوؤول عن ت�صغيل وا�صطة النقل .

يق�صــــــــد بعبـــــــــارة  " الإجــــــــــراءات اجلمــــركيــــــــة التـــــي ت�صبـــــــــق تقـــديـــــــم بيــــــــــان الب�صائــــــــــع 

)Customs formalities prior to the lodgment of the Goods declaration( " كافـــة 

املنطقة  الب�صاعة  دخول  منذ  واجلمارك  ال�صاأن  �صاحب  من  كل  بها  يقوم  التي  العمليات 

اجلمركية حتى و�صعها حتت اإجراء جمركي .

املبـــــــادئ

1 - اإجــراء اأ�صا�صــي

الف�صل  الب�صائع لأحكام هذا  بيان  ت�صبق تقدمي  التي  الإجراءات اجلمركية  تخ�صع 

ولأحكام امللحق العام فـي حدود ما ينطبق عليه .

2 - اإجــراء مو�صـــى بــه 

ال�صواء  على  الب�صائع  بيان  تقدمي  ت�صبق  التي  اجلمركية  الإجراءات  تطبيق  ينبغي 

ب�صرف النظر عن بلد من�صاأ الب�صاعة اأو البلد التي قدمت منه .
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اإدخــال الب�صاعــة اإىل املنطقــة اجلمركيــة

اأ - الأماكن التي يجوز اإدخال الب�صاعة اإليها فـي املنطقة اجلمركية 

3 - اإجــراء اأ�صا�صــي

يجــــب اأن يحــــدد الت�صريـــع الوطنــــي الأماكــــن التي ميكن اإدخــــال الب�صاعــة اإليهـــا 

فـي املنطقــــــة اجلمركيـــة . ول حتـــدد اجلمــــارك الطـــرق التــــي يجـــب ا�صتخــــدامهــــــا 

لنقــــل الب�صـــــاعة مبا�صــــرة اإىل جمـــرك معني اأو اأماكــن اأخــرى حتددها اجلمـــارك 

اإل عندمـــــا تـــــرى ذلك �صروريــــا لأغــــــرا�ض الرقابـــــة . ويجــــب اأن ت�صمل العوامل 

التي توؤخذ فـي العتبار عند حتديد هذه الأماكن والطرق متطلبات التجارة .

الطائرات  اأو  ال�صفن  ظهر  على  املحملة  الب�صائع  على  القاعدة  هذه  ت�صري  ل 

التي متر باملنطقة اجلمركية دون التوقف فـي ميناء اأو مطار واقع بتلك املنطقة 

اجلمركية .

ب - التزامـــات الناقــــل 

4 - اإجــراء اأ�صا�صــي

يتحمل الناقل امل�صوؤولية اأمام اجلمارك عن التاأكد من اأن كافة الب�صائع م�صمولة 

فـي بيان احلمولة اأو اأنها معرو�صة لعناية اجلمارك بطريقة معتمدة اأخرى .

5 - اإجــراء اأ�صا�صــي

بنقلها  النـاقل  التـزام  على  اجلمركيــــة  املنطقــــة  اإىل  الب�صـــاعـــة  اإدخــــال  ينطـــوي 

مبا�صرة اإىل اجلمــرك اأو مكـــان اآخر حمـــدد من قبـــل اجلمــارك م�صتخدما الطرق 

املحـــددة لذلـــك عنـــد ال�صـــرورة ، ودومنــا تاأخيـــر . ول يجـــوز التغييـــر فـي طبيعـــة 

الب�صاعة اأو تغليفها اأو العبث باأي اأختام عند القيام بذلك .

الطائرات  اأو  ال�صفن  ظهر  على  املحملة  الب�صائع  على  القاعدة  هذه  ت�صري  ل 

التي متر باملنطقة اجلمركية دون التوقف فـي ميناء اأو مطار واقع بتلك املنطقة 

اجلمركية .
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6 - اإجــراء اأ�صا�صــي

اأو قوة قاهرة نقل الب�صاعة من مكان دخولها املنطقة  اإذا اعرت�ض وقوع حادث 

اجلمركية اإىل دائرة جمركية معينة اأو مكان اآخر ، فـيلزم الناقل باتخاذ تدابري 

وقائيــة معقولة ملنع دخول الب�صاعة فـي تداول غري م�صموح ، وباإبـــالغ اجلمــارك 

اأو ال�صلطات املخت�صة الأخرى بطبيعة احلادث اأو ظرف اآخر مما اعرت�ض رحلتها .

تقديــم الب�صاعــة اإىل اجلمــارك 

اأ - امل�صتنـــــدات 

7 - اإجــراء مو�صـى بـه 

دخول  مكان  فـي  موجود  غري  اإليه  الب�صاعة  تقدمي  املطلوب  اجلمرك  كان  اإذا 

الب�صاعة اإىل املنطقة اجلمركية ، فال يلزم تقدمي م�صتند اإىل اجلمارك فـي ذلك 

املكان اإل اإذا راأت اجلمارك لزومه لأغرا�ض الرقابة .

8  - اإجــراء اأ�صا�صــي

اإذا طلبت اجلمارك م�صتندات فـيما يتعلق بتقدمي الب�صاعة اإىل اجلمارك فـيجب 

عدم الإلزام باأن حتتوي على معلومات اأكرث مما تلزم لتحديد الب�صاعة ووا�صطة 

النقل .

9 -  اإجـراء مو�صـى بـه

ينبغي اأن تقت�صر اجلمارك فـي املعلومات التي تطلبها على املعلومات التـــي تتوفـر 

فـي امل�صتندات العادية للناقلني ، وينبغي اأن تبني متطلباتها على اأ�صا�ض ما ذكر 

فـي اتفاقيات النقل الدولية ذات ال�صلة .

10 - اإجــراء مو�صـى بـه 

املطلوب  الوحيد  امل�صتند  باعتباره  بيان احلمولة  عادة  تقبل اجلمارك  اأن  ينبغي 

لتقدمي الب�صاعة .
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11 - اإجـراء مو�صـى بـه 

يجب اأن يكون اجلمرك امل�صوؤول عن قبول امل�صتندات الالزمة لتقدمي الب�صاعة 

هي اجلهة املخت�صة عن قبول بيان الب�صائع اأي�صا .

12 - اإجـراء مو�صـى به

اإذا كانـــت امل�صتنـــدات املقدمـــة اإىل اجلمــــارك معــدة بلغة غري مقررة لهـــذا الغــر�ض 

الإلزام  عادة  ينبغي  فال  اإليه  الب�صاعة  اإدخال  مت  الذي  البلد  لغة  غري  بلغة  اأو 

بتقدمي ترجمة للمعلومات املبينة فـي تلك امل�صتندات .

ب - الو�صول خارج �صاعات الدوام

13 - اإجــراء اأ�صا�صــي

على اجلمارك اأن تبني التدابري الوقائية التي يتعني على الناقل اتخاذها للحيلولة 

املنطقـــــة اجلمركيــــة  فــــي  به  امل�صـــــرح  التداول غيــــر  فــــي  الب�صاعــة  دون دخــول 

عند و�صولها اإىل اجلمرك خارج �صاعات العمل .

14 - اإجراء مو�صى به

ينبغي للجمارك اأن ت�صمح قدر امل�صتطاع باإمتام الإجراءات اجلمركية قبل تقدمي 

بيان الب�صائع خارج �صاعات العمل املحددة للجمرك وذلك بناء على طلب الناقل 

ولأ�صباب تقبل بها اجلمارك .

التفــريـــغ

اأ - اأماكــــن التفريــــغ

15 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

يجب اأن يحدد الت�صريع الوطني الأماكن املعتمدة لتفريغ الب�صاعة .
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16 - اإجـراء مو�صـى بـه

للتفريـــغ  املعتمد  املكان  غري  فـي  الب�صاعة  بتفريغ  ت�صمح  اأن  للجمارك  ينبغي 

وذلك بنــاء على طلب �صاحب ال�صاأن ولأ�صباب تقبل بها اجلمارك .

ب - البــدء بالتفريـــغ 

17 - اإجــراء اأ�صا�صــي

يجــــب ال�صمــــاح بالبــدء فـي التفريغ باأ�صرع ما ميكن بعد و�صول وا�صطــة النقــل 

اإىل مكان التفريغ .

18 - اإجـراء مو�صـى بـه

ينبغي للجمارك اأن ت�صمح قدر امل�صتطاع بالبدء فـي تفريغ الب�صاعة خارج �صاعات 

العمل املحددة فـي اجلمرك ، وذلك بناء على طلب �صاحب ال�صاأن ولأ�صباب تقبل 

بها اجلمارك .

الأجـــــــور

19 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

يجب اأن تقت�صر اأي م�صارف ت�صتوفـيها اجلمارك فـيما يتعلق بــ :

اإمتــام الإجراءات اجلمركية قبل تقدمي بيان الب�صائع خارج �صاعـــات العمـــل      -

الر�صميـــة فـي اجلمرك ، 

تفريغ الب�صاعة فـي غري املكان املعتمد للتفريغ ، اأو  -

تفريــــــغ الب�صاعـــــــة خـــــــــارج �صاعـــــــــات العمــــــــل الر�صميــــــــة فـــــي اجلمــــــــرك ،   -

علــى التكلفــة التقريبية للخدمات املقدمة .
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الف�صــل الثانــي 

التخــزين امل�ؤقــت للب�صــائع 

تعريفات 

لأغرا�ض تطبيق هذا الف�صل :

يق�صــد بعـبارة " بيــان احلمولــة )Cargo declaration( " املعلومــــــات التـــــي تقدم قبــــل 

اأو عند و�صول اأو بعد مغادرة وا�صطة النقل ذات ال�صتعمال التجاري والتي تو�صح البيانات 

اأو اإخراجها من املنطقة  املطلوبـــة من قبـــل اجلمـــارك ب�صــاأن الب�صـــائع التي يتم اإدخالها 

اجلمركية .

يق�صد بعبارة " التخزين املوؤقت للب�صائع ) Temporary storage of goods ( " تخزين 

امل�صـورة املعتمـدة  اأو غيــر  امل�صــورة  الب�صـائع حتت الرقابة اجلمركية فـي املباين والأماكن 

من قبل اجلمارك ) امل�صار اإليها اأدناه بامل�صتودعات املوؤقتة ( حلني تقدمي بيان الب�صائع .

املبــــادئ 

1 - اإجــراء اأ�صا�صــي

يخ�صـــع التخزيــــن املوؤقــــت للب�صائــــع لأحكــــام هـــذا الف�صـــــل ولأحكــــــام امللحـــــق العـــــام 

فــــي حـــدود ما ينطبق عليه .

2 - اإجــراء اأ�صا�صــي

متطلبات  لتلبية  لزومها  راأت  اإذا  موؤقتة  م�صتودعات  باإقامة  ال�صماح  اجلمارك  على 

التجارة .

3 - اإجراء م��صى به

بلد  اأو  كميتهــا  عن  النظر  ب�صرف  الب�صائع  لكافة  املوؤقت  بالتخزيــن  ال�صماح  ينبغي 

من�صئهــــا اأو البلـــد الـــذي قدمـــت مـــنه . وعلى الرغــــم من ذلك ، ينبغـــي عـــدم اإدخــــال 

الب�صائع التي متثل خطرا ، اأو التي توؤثر على ب�صائع اأخرى ، اأو التي تتطلب تركيبات 

خا�صة ، اإل فـي م�صتودعات موؤقتة جمهزة ومهياأة خ�صي�صا من قبل ال�صلطات املخت�صة 

ل�صتقبالها .
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امل�ستنــدات 

4 - اإجــراء اأ�سا�ســي

التخزين  اإجــراء  حتت  الب�ضائع  و�ضع  عند  املطلوب  الوحيد  امل�ضتند  يكون  اأن  يجب 

املوؤقت هو امل�ضتند امل�ضتعمل لبيان و�ضف الب�ضاعة عند تقدميها اإىل اجلمارك .

5 - اإجــراء مو�صــى بـه

ينبغي اأن تقبل اجلمارك بيان احلمولة اأو م�ضتندا جتاريا اآخر كم�ضتند وحيد مطلوب 

لو�ضـــع الب�ضاعــــة فـي التخزيـــن املوؤقت �ضريطـــة اأن تو�ضــع كافـــة الب�ضائــع املذكـــــورة 

فـي بيان احلمولة ذلك اأو فـي ذلك امل�ضتند التجاري الآخر فـي م�ضتودع موؤقت .

اإدارة امل�صتــودعات املوؤقتــة

6 - اإجــراء اأ�سا�ســي

املوؤقتة  امل�ضتودعات  واإدارة  وت�ضميم  باإن�ضاء  املتعلقة  ال�ضروط  و�ضع  اجلمارك  على 

وترتيبات تخزين الب�ضائع ، وم�ضك الدفاتر واحل�ضابات ، وللرقابة اجلمركية .

العمليـــات املرخـــ�ص بهـــا

7 - اإجــراء اأ�سا�ســي

يجــب ال�ضمـــاح للب�ضائــع قـيــــد التخــزيــــن املوؤقـــــت - لأ�ضبـــــاب تقتنـــع بها اجلمارك - 

باأن تخ�ضع للعمليات العادية الالزمة حلفظها فـي حالتها دون تغيري ذلك .

8 - اإجــراء مو�صــى بـــه

ينبغــي ال�ضماح للب�ضائــع قيــــــد التخـزيـــن املوؤقـــــت - لأ�ضبــاب تقتنــع بهــا اجلــمارك - 

املوؤقــتة  امل�ضتودعـــات  اإخراجهـــا من  لت�ضهيــل  الالزمة  العاديــة  للعمليـات  باأن تخ�ضـع 

ومن ثم نقلها فـيما بعد .
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مــدة التخـــزين املوؤقــــت

9 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

الفرتة  تكون  اأن  فـيجب   ، املوؤقت  للتخزين  زمنية  فرتة  الوطني  الت�صريع  حدد  اإذا 

امل�صموح بها كافـية لكي يتمكن امل�صتورد من اإمتام الإجراءات الالزمة لو�صع الب�صاعة 

قيد اإجراء جمركي اآخر .

10 - اإجــراء مو�صـى بــه

ينبغــي للجمـــارك متديـــد الفتــرة املحـــددة مبدئيــا بنــاء علــى طلــب �صاحــب ال�صاأن 

ولأ�صباب تقتنع بها اجلمارك .

الب�صــائع الفا�صـــدة اأو التــالفة

11 - اإجــراء مو�صــى بـــه

ينبغي ال�صماح بف�صح ب�صائع ف�صدت اأو تلفت نتيجة حادث اأو قوة قاهرة قبل مغادرة 

اأو التالفة �صريطة اأن يتاأكد ذلك  امل�صتودعات املوؤقتة كاأنها وردت بحالتها الفا�صدة 

الف�صاد اأو التلف مبا تقتنع به اجلمارك .

اإخــراج الب�صاعــة من امل�صتودعـــات املوؤقتـــة

12 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

املوؤقتة  امل�صتودعات  من  باإخراجها  بالب�صاعة  الت�صرف  حق  له  �صخ�ض  لأي  يخول 

�صريطة التزامه بال�صروط والإجراءات فـي كل حالة .

13 - اإجــراء اأ�صا�صــي 

اإخراج  يتـــم  ل  عندما  اتباعه  الواجب  الإجراء  الوطني  الت�صريع  يحدد  اأن  يجب 

الب�صاعة من م�صتودع موؤقت خالل الفرتة امل�صموح بها .
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