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 (1المادة )
 أسس تحديد القيمة لؤلغراض الجمركية 

 في النظام "القانون" الجمركي الموحد
 لدول مجلس التعاون

 
 أوالً / أحكام عامة:

في اإلفراج عن بضاعته ، بعد تقديم ضمانات كافية في شكل تأمين بنكيي وو نقيد ، للمستورد الحق  (1)

وو ضمان بنكي، وو في شكل تأمين وو ممتلكات مرهونة بقيمة معادلة، لتغطيية الضيرا " لالرسيومل 

 تأخر التحديد النها ي للقيمة الجمركية.   وتضحالجمركية المقدرة، إذا 

غطية الضرا " لالرسومل الجمركية ، االعتراض واالست ناف للمستورد وو و  شخص آخر يتحمل ت (2)

   -ضد تقدير القيمة الجمركية دون جزاء.  وفقاً لما يلي:

 مستوى اإلدارة/  -و 

 .  مدير الدا رة الجمركية.1

 .  لجنة الفصل في القيمة.2

 هي ة قضا ية مستقلة . -"

راض التثميين الجمركيي بتعتبارهيا تعامل المعلومات السرية وو التيي قيدمت عليس وسياي سير    ي (3)

سرية تماماً وال يجوز إفشاؤها إال بقدر ما يتطل" إفشاؤه في سياق إجيراءات قضيا ية، وفقياً  حكيام 

 النظام لالقانونل الجمركي الموحد لدول المجلي.  

 عندما تكون القيمة المصرح عنها محررة بنقٍد وجنبي، ينبغي تحويلها إلس النقيد المحليي عليس وسياي (4)

تيياري  .  ويعييد المختصيية سييعر الصييرف الييذ  يييتم إعلنييه فييي النشييرات التييي تصييدر عيين الجهييات 

 . تسجيل البيان الجمركي هو التاري  المعتمد لسعر الصرف

ال ينظر عند تحديد القيمة الجمركية إلس و  تخفيض يتم بعد تاري  اإلستيراد في الثمن المدفوع فعلً  (5)

لتثميين.  كميا ال ينظير إليس ا رصيدة الدا نية التيي تخيص إرسياليات وو المستحق دفعه للبضاعة قيد ا

 سابقة عند تاري  تسجيل البيان الجمركي للبضاعة قيد التثمين في الدوا ر الجمركية. 
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 للقتناعالنظام و  نص يعني تقييداً وو تشكيكاً في حق الجمارك في ون تتخذ ما يلزم  اال يوجد في هذ (6)

 ثيقة وو تصريح وو إقرار يقدم للجمارك إل راض التقييم. بصدق وو دقة و  بيان وو و

 اسيتخدامإذا دعت الحاجة عنيد تطبييق وحكيام الفقيرات )رابعياً حتيس ثامنياً( مين هيذه الميادة، إليس   -و  (7)

هذه المعلومات بشكل ينسيجم مي   استخداممعلومات محاسبية لتحديد القيمة الجمركية، فيج" 

 .مادة  المعينةفي دول المجلي عند تطبيق المبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 

ال يجوز ون ترفض الجميارك المعلوميات المقدمية مين قبيل المسيتورد، وو المشيتر  وو المنيت ،   -"

المتعلقة بتثمين البضاعة، والتي تم إعدادها وفقاً لـ لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماًل، بحجة 

 الطريقة الحسابية المستخدمة في ذلك. 

راعيياة وحكييام الفقييرة )رابعيياً/"( ميين هييذه المييادة، وعنييد تحديييد القيميية الجمركييية لوسييا ط نقييل ميي  م (8)

المعلومييات، كا شييرطة الممغنطيية ومييا ماثلهييا، المسييجل عليهييا بيانييات وو بييرام  للحاسيي" ا لييي، 

 .دون احتسا" قيمة المعلومات المسجلة عليها تحتس" القيمة علس وساي قيمة هذه الوسا ط فقط

الجميارك  إدارةالمستورد بناء علس طل" مكتيو" ون يحصيل عليس تفسيير مكتيو" مين  من حق (9)

 عن كيفية تحديد الطريقة التي حددت بها القيمة الجمركية للبضا   المستوردة .

 

 ثانياً / تعاريف:

 

  ييراض تطبيييق هييذه المييادة فييي احتسييا" القيميية ل  ييراض الجمركييية يقصييد بالكلمييات  

 عاني المبينة لها بجان" كل منها :والعبارات التالية الم

الثمن المدفوع فعلً وو المستحق دفعه: هو وجمالي ما دفعه وو ما سيدف  بمعرفة المشيتر ، للبيا   وو  (1)

لمصلحته، مقابل البضا   المستوردة، وال يشترط بالضرورة ون يتخذ الدف  شكل تحوييل نقيد ، فقيد 

، ويجوز ون يكيون اليدف  مباشيراً وو  قابلة للتحويليكون الدف  بواسطة خطابات إعتماد وو مستندات 

  ير مباشر، كتسوية المشتر  ديناً مستحق علس البا   كلياً وو جز ياً.

 البضا   المستوردة قيد التثمين: تعني تلك البضا   التي يجر  تحديد قيمتها ل  راض الجمركية.  (2)
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يييات( وا  طييية مهمييا كانييت نوعيتهييا تكيياليف التعب يية: تعنييي تكلفيية جمييي  ا وعييية )مييا عييدا الحاو (3)

والعبييوات، سييواء كانييت عيين العماليية وو المييواد المسييتخدمة لوضيي  البضيياعة فييي العبييوات الصييالحة 

 لشحنها إلس دول المجلي. 

)المييواد الخييام( مصييطلح لالمنتجييةل:  يشييمل المزروعيية، والمصيينوعة، والمسييتخرجة ميين ا رض  (4)

 .والخدمات ، والمنتجات الفكرية

 المرتبطون بعلقةل يقصد بهم ما يلي:  لا شخاص (5)

 الشركاء بصفة قانونية في العمل.   -و  

 موظفون وو مديرون وحدهم لدى ا خر.   -"

 صاح" العمل وموظفوه.   -ج 

وو وكثير كل شخص يملك وو يتحكم وو يحتفظ ـ بشكل مباشر وو  ير مباشرـ  بـخمسة في الما ية   -د  

 حق التصويت وو كليهما.  من الحصص وو ا سهم التي لها

 إذا كان وحدهما يشرف وو يهيمن علس ا خر.   -هـ 

 وو كان كلهما خاضعاً بشكل مباشر وو  ير مباشر إلشراف شخص ثالث.   -و  

 وو كانوا معا يشرفون بشكل مباشر وو  ير مباشر علس شخص ثالث.   -ز 

 وو كانوا من وفراد نفي العا لة.  -ح

م  البضاعة قيد التثمين في كل النيواحي بميا فيي ذليك  طابقهي البضا   التي تت  البضا   المطابقة: (6)

، وتيم إنتاجهيا فيي نفيي البليد ومين قبيل نفيي التجارية  الخصا ص المادية والجودة النوعية والشهرة

الشخص ،  وال تؤد  االختلفات الطفيفة في المظهر التي ال تؤثر علس الثمن، إلس استبعاد البضا   

.  وإذا ليم يمكين العثيور عليس بضياعة  ينطبق عليها هذا التعريف من ون تعتبر بضيا   مطابقية التي

فييي كييل النييواحي ميي  البضيياعة قيييد  طييابقمطابقيية منتجيية ميين نفييي الشييخص، فييتن البضييا   التييي تت

التثمين، وتم إنتاجها بينفي البليد مين قبيل شيخص آخير، يجيوز ون تعاميل كيـلبضاعة مطابقيةل.  وال 

البضا   المطابقية البضيا   التيي تجسيد وو تعكيي وعميال الهندسيية، والتطويريية، والفنيية، تدخل في 

ووعمال التصاميم، والمخططات، والرسومات ، المنفذة في دول المجلي، التي ال تدخل في تسويات 

 /د( بهذه المادة.1/4قيمة الصفقة بموج" الفقرة )رابعاً/"/
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ة بنفي بلد إنتاج البضاعة قيد التثمين ومن قبل نفي الشخص، البضا   المماثلة: هي البضا   المنتج (7)

وتكون لها خصا ص ومكونات مادية مماثلة للبضاعة قيد التثمين وتمكنهيا مين وداء الوظيا ف نفسيها 

والقيام مقامها تجارياً علس الر م من ونها ليست مماثلة من جميي  النيواحي، مي  ا خيذ فيي اإلعتبيار 

ووجود علمة تجاريية عنيد تحدييد ميا إذا كانيت البضياعة مماثلية.  التجارية  الجودة النوعية والشهرة

وفي حالة عدم العثور علس بضاعة مماثلة منتجة من نفي الشخص، فتن البضاعة المنتجة بنفي بلد 

إنتاج البضاعة قيد التثمين، والمنتجية مين قبيل شيخص آخير، لكنهيا تشيبهها فيي الخصيا ص والميواد 

ادل بينهمييا تجارييياً، فتنهييا تعامييل كييـلبضاعة مماثلييةل.  وال تييدخل فييي البضييا   المكونيية ويمكيين التبيي

المماثلة تلك البضا   التي تجسد وو تعكي وعمال الهندسية، والتطويرية، والفنية، ووعمال التصاميم، 

لمنفذة في دول المجلي، التي ال تدخل في تسويات قيمة الصفقة بموج" اوالمخططات، والرسومات 

 /د( بهذه المادة.1/4)رابعاً/"/الفقرة 

، تكيون  سعر الوحدة بأكبر كمية إجمالية : هو السيعر اليذ  بيي  بيه وكبير عيدد ممكين مين الوحيدات  (8)

كافيييه لتحديييد سييعر الوحييدة، فييي عمليييات بييي   شييخاص  ييير مييرتبطين با شييخاص الييذين اشييتروا 

 .(سادساً ) ةالفقر، عند تطبيق  البضا   منهم، علس وول مستوى تجار  بعد االستيراد

:  هي البضا   التي تق  ضمن مجموعية مين البضيا   التيي تنتجهيا  البضا   من نفي الف ة وو النوع (9)

صناعة معينة وو قطياع صيناعي معيين، وتشيمل البضيا   المطابقية والبضيا   المماثلية، وال تقتصير 

 عليهما. 

وسيتقر علييه اليرو  فيي وقيت معيين، :  اإلتفياق المعتيرف بيه وو ميا  مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً  (11)

 بخصوص ما يلي: 

 . الموارد وااللتزامات التي ينبغي ون تسجل كأصول وخصوم. 1

 . التغيرات التي يج" تسجيلها في ا صول والخصوم. 2

 .  كيفية قياي ا صول والخصوم، والتغيرات فيهما. 3

 . المعلومات التي ينبغي الكشف عنها وكيف ذلك.  4

 ات المالية التي ينبغي إعدادها.. البيان 5

 البيانات الموضوعية:  هي تلك المعلومات التي تساعد علس التأكد من صحة مايلي: (11)

مبلييم مضيياف بموجيي" الفقييرة )رابعيياً/"( ميين هييذه المييادة، إلييس الييثمن المييدفوع فعييلً وو  -1
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 المستحق دفعه.

 و  تعديل بموج" الفقرة )خامساً( من هذه المادة. -2

ج" الفقرة )سادساً( من هذه المادة، باعتباره مين ا ربياح والمصيروفات مبلم مستقط  بمو -3

 العامة، وو قيمة ناش ة من تصني  إضافي.

مبلم مضاف بموج" الفقيرة )سيابعاً( مين هيذه الميادة، باعتبياره ربحياً وو مين المصيروفات  -4

 العامة.

 

   ثالثاً /  أسس التثمين الجمركي:

 حس" ا سي التالية بالترتي":) و (  يتم تثمين البضا   الواردة 

 (  قيمة الصفقة للبضاعة قيد التثمين المنصوص عليها في الفقرة )رابعاً(.1)

(  قيمة الصفقة لبضاعة مطابقة، المنصيوص عليهيا فيي الفقيرة )خامسياً/و(، إذا تعيذر تحدييد قيمية 2)

 الصفقة بموج" الفقرة )رابعاً(.

عليها فيي الفقيرة )خامسياً/"(، إذا تعيذر تحدييد قيمية  (  قيمة الصفقة لبضاعة مماثلة، المنصوص3)

 الصفقة لبضاعة مطابقة.

(  القيمة االستداللية المنصوص عليها في الفقرة )سادساً(، إذا تعيذر تحدييد القيمية بموجي"  قيمية 4)

 الصفقة لبضاعة مماثلة.

لقيمية بموجي" القيمية (  القيمة المحسوبة المنصوص عليها فيي الفقيرة )سيابعاً(، إذا تعيذر تحدييد ا5)

 االستداللية.

(  الطريقيية المرنيية المنصييوص عليهييا فييي الفقييرة )ثامنيياً(، إذا تعييذر تحديييد القيميية بموجيي" القيميية 6)

 المحسوبة .

)"( يجوز للمستورد ون يطل" تطبيق طريقة القيمة المحسيوبة قبيل اللجيوء إليس طريقية القيمية االسيتداللية.  

قيديم بييان اإلسيتيراد إليس الجميرك.  وإذا قيدم المسيتورد طلبيه لكين ويج" ون يقدم هيذا الطلي" عنيد ت

تعذر تثمين بضاعته المستوردة وفق طريقية القيمية المحسيوبة، فتنيه ييتم تثمينهيا وفيق طريقية القيمية 

 االستداللية، وإذا تعذر ذلك، يتم التثمين وفقاً للفقرة )ثامناً(.

 رابعاً /  قيمة الصفقة للبضاعة قيد التثمين:
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و (  تكون القيمة الجمركية للبضا   المستوردة إلس دول المجلي هيي قيمية الصيفقة، و  اليثمن الميدفوع  )

فعلً وو المستحق الدف  عند بي  تلك البضا   للتصدير إلس دول المجلي.  م  مراعاة وحكام الفقرة 

 )"( من هذا ا ساي، ووفقاً للشروط التالية:

تصييرف فييي البضيياعة المسييتوردة وو اسييتعمالها ميين قبييل ون ال يكييون هنيياك و  قيييود علييس ال -1

لالقانونل الجمركي الموحد لدول المجلي  المشتر ،  ير القيود المنصوص عليها في النظام

، وو التي تحدد المناطق الجغرافية التي يمكن ون يعاد بي  البضاعة فيها، وو القيود التي لييي 

 لها تأثير كبير علس قيمة البضاعة.  

يكييون البييي  وو الييثمن مرتبطيياً بشييرط معييين وو خاضيي  إلعتبييار ال يمكيين تحديييد قيمتييه ون ال  -2

 بالنسبة للبضا   التي يجر  تثمينها.   

وال يستحق البا   و  جزء من حصيلة إعادة بي  البضاعة وو التصرف فيها وو استعمالها فيي  -3

مين الممكين إجيراء  مرحلة الحقة من قبل المشتر ، بشكل مباشر وو  ير مباشر، ما لم يكين

 علس القيمة وفقاً الحكام الفقرة )"( من هذا ا ساي.  ةالمناسب سويةالت

( مين هيذه الميادة.  فيتذا كانيا ميرتبطين 5وال يكون البا   والمشتر  مرتبطين وفقاً للفقرة )ثانياً/ -4

ي، إذا تكون قيمة الصفقة مقبولة ل  راض الجمركية وفقاً  حكام الفقيرة )و( مين هيذا ا سيا

 تحقق وحد الشرطين التاليين:

إذا وثبتت دراسة ظروف البي  ون العلقة بين  المشتر  والبا   ليم تيؤثر عليس اليثمن الميدفوع   -و 

 فعلً وو المتفق علس دفعه . 

وو إذا كانييت قيميية الصييفقة للبضيياعة المسييتوردة قريبيية جييدا إلييس إحييدى ا قيييام المعيارييية  - "

 لفقرات التالية:)اإلختبارية( الموضحة في ا

إليييس مشيييترين  يييير  بيعيييت للتصيييديرقيمييية الصيييفقة لبضييياعة مطابقييية وو مماثلييية  .1

 مرتبطين بدول المجلي. 

قيمة جمركية ُحِددت لبضاعة مطابقة وو مماثلة بموجي" الفقيرة )سادسياً( لالقيمية   .2

 اإلستدالليةل.  
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( لالقيمية قيمة جمركية ُحِددت لبضاعة مطابقية وو مماثلية بموجي" الفقيرة )سيابعاً   .3

 المحسوبةل.

، إذا وجيد بيين القيمية المصيرح االختلف /"( يراعس تسوية 4عند تطبيق الفقرة )رابعاً/و/ -

، علييس وسيياي بيانييات موضييوعية مقدميية ميين قبييل المشييتر  وو  عنهييا والقيميية المعيارييية

ار ( ميين هييذه المييادة، وميي  ا خييذ فييي اإلعتبيي11متييوفرة لييدى الجمييارك، وفقيياً للفقييرة )ثانييياً/

    ، وال يجوز استخدام هذه القيم كقيم بديلة.الفقرة )رابعاً/"( من هذه المادة 

 

 )"( اإلضافات إلس الثمن المدفوع فعلً وو المستحق دفعه )التسويات(:  

(  عند تحديد القيمة الجمركية وفقاً لهذه الفقرة )رابعاً(، تضاف التكاليف التالية بقدر ما يتحمله 1)

ا ال تكون تلك التكاليف مشمولة بالثمن المدفوع فعلً وو المستحق الدف  عن المشتر ، عندم

 البضا   المستوردة:

 العموالت والسمسرة بتستثناء عموالت الشراء. .1

 تكلفة العبوات التي تعتبر ل  راض الجمركية جزءاً من البضاعة. .2

 تكلفة التعب ة من جهد ومواد. .3

عدة( التي يقيدمها المشيتر  بشيكل مباشير قيمة البضا   والخدمات )ا صناف المسا .4

وو  ير مباشر، مجاناً وو بقيمة مخفضة، إلستخدامها في إنتياج البضيا   المسيتوردة 

، وهيي ةمل مي نسي"وبيعها للتصدير إلس دول المجلي، علس ون توزع هذه القيمية ب

 كالتالي:  

البضييا    المييواد والمكونييات وا جييزاء وا صييناف المماثليية الداخليية فييي إنتيياج -و

 المستوردة.

ا دوات والعييدد والقواليي" وا صييناف المماثليية المسييتخدمة فييي إنتيياج البضييا    -"

 المستوردة.

 المواد التي استهلكت في إنتاج البضا   المستوردة.  -ج
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ا عميييال الهندسيييية، والتطويريييية، والفنيييية، ووعميييال التصييياميم، والمخططيييات،  -د

دول المجلييي واللزميية إلنتيياج البضيياعة  والرسييومات، التييي تييم تنفيييذها خييارج

 المستوردة.

الرسوم التي يج" علس المشتر  دفعها، سواء بشكل مباشر وو  ير مباشير، مقابيل  .5

إسييتغلله لحييق ميين حقييوق الملكييية الفكرييية وو تييراخيص االسييتعمال، كشييرطاً للبييي  

البضياعة الذ  بموجبه إنتقلت ملكية البضياعة قييد التثميين إليس حوزتيه، والمتعلقية ب

المستوردة قيد التثمين، عندما ال تكون مدرجة في الثمن المدفوع فعيلً وو المسيتحق 

 دفعه.  

قيمة و  جزء يستحق للبا  ، بشكل مباشير وو  يير مباشير، مين حصييلة و  عمليية  .6

 إعادة بي  تالية وو تصرف وو إستخدام  الحق للبضا   المستوردة.

 اء وو مكان االستيراد.وجور شحن البضا   المستوردة إلس مين .7

تكاليف التحميل والتفريم والمناولة، والتأمين المرتبطة بنقل البضا   المستوردة إلس  .8

 ميناء وو مكان االستيراد.

 

(  ال يجوز القيام بأ  إضافة إلس الثمن المدفوع فعلً وو المستحق الدف  إال وفقاً  حكام الفقرة 2)

في وية إضافة ون تكون علس وساي بيانات موضيوعية )رابعاً/"( من هذه المادة، ويشترط 

وكمية، و  علس وساي حقا ق بأرقيام فعليية دون تفسيير شخصيي، مي  ا خيذ فيي اإلعتبيار 

/ ًً ( من هذه المادة.  وإال وعتبر الوصول لقيمية الصيفقة  يير ممكين بموجي" 11الفقرة )ثانياً

 هذا ا ساي .

 

 )ج( إستثناءات من قيمة الصفقة:

تكياليف والمبيالم التاليية فيي القيميية ل  يراض الجمركيية، بشيرط ون تكيون مفصيولة عيين ال تيدخل ال

 الثمن المدفوع فعلً وو المستحق الدف :

 نفقات ما بعد اإلستيراد، مثل:  .1
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تكاليف اإلنشاء والبناء والتجمي  والصيانة وو المساعدة الفنية التي تم التعهد بالقييام بهيا  - و

 ل المجلي.بعد إستيراد البضا   إلس دو

 وجور النقل والتحميل والتنزيل والمناولة والتأمين للبضا   المستوردة، بعد اإلستيراد.  - "

الرسيييوم الجمركيييية وو  ضيييرا " وخيييرى مفروضييية بعيييد اإلسيييتيراد عليييس البضيييا    - ج

 المستوردة لدول المجلي.

 ا ربيياح والمييدفوعات ا خييرى ميين المشييتر  للبييا   والتييي ليييي لهييا علقيية بالبضييا    -د

 المستوردة.

الفوا د التيي تكيون قيد ترتبيت بنياءاً عليس إتفياق ميالي وبرميه المشيتر  لشيراء البضياعة   -هـ

 المستوردة. 

 ا نشطة التي يقوم بها المشتر  علس حسابه.    -و

 ا رصدة المالية التي لدى البا   لصالح المستورد.  .2

 ول لتصدير بعض البضا  .مبالم إعانة التصدير التي قد يتم تقديمها من قبل بعض الد .3

و  مبالم مقابل اإل راق، عنيدما تبياع البضيا   بأسيعار إ راقييه )بسيعر وقيل مين التكلفية(، إذ   .4

 يج" التعامل م  اإل راق بموج" إتفاقية مكافحة اإل راق.

 

)د( إذا تبين ون هناك وسباباً معقولية تيؤد  إليس الشيك بصيحة الوثيا ق المقدمية وو المعلوميات 

ها ر م إنطباق وحكام هذه المادة، فينبغيي تبلييم المسيتورد خطيياً بتليك ا سيبا" الواردة في

ومنحييه مهلييه كافييية للييرد، تحييددها الييدا رة الجمركييية، فييتذا لييم يقييدم  -بنيياًء علييس طلبييه–

اإلثباتيات التيي تقبيل بهيا اليدا رة خيلل هيذه المهلية، وتعيذر تحدييد القيمية الجمركيية وفيق 

هييذه المييادة، فيجيي" تحديييدها وفييق ا سييالي" الييواردة بييالفقرات  وحكييام الفقييرة )رابعيياً( ميين

)خامساً حتس ثامناً(، علس التوالي لحين الوصول إليس القيمية الجمركيية وفيق وول وسيلو" 

 ممكن. 

 

 : مطابقة ومماثلةصفقة لبضاعة خامساً / قيمة ال
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مين هيذه  قبولهيا كقيمية صيفقة بموجي" الفقيرة )رابعياً( تيممطابقية الصفقة لبضا   مة قي ( و)

إلس دول المجلي في نفي تياري  تصيدير البضياعة قييد التثميين  بيعت للتصديرالمادة، 

وو قريبيياً منييه، وبيينفي المسييتوى التجييار  وبيينفي كميييات البضيياعة المسييتوردة قيييد 

التثميين. وإذا لييم تتيوفر مثييل هيذه القيميية، تسيتخدم قيميية الصيفقة لبضييا   مطابقية بيعييت 

فيي  االخيتلفو بكميات مختلفة، مي  تعيديلها لمراعياة علس مستوى تجار  مختلف و/و

( 11المستوى التجار  و/وو الكميات، علس وساي بيانات موضيوعية وفقياً للفقيرة )ثانيياً/

ودى التعديل إلس زيادة القيمة  ؤكدة تثبت معقولية التعديل، سواءً من هذه المادة، وودلة م

( مين 1ر إليهيا فيي الفقيرة )رابعياً/"/وو نقصانها، م  مراعاة الفرق في التكياليف المشيا

هيذه الميادة.  وإذا وجيد وكثير مين قيمية صيفقة لبضيا   مطابقية، تعتميد وقيل تليك ا قيييام 

 كقيمة جمركية للبضاعة قيد التثمين، وفقاً للفقرة )خامساً/و( بالملحق التفسير .

مين هيذه قبولهيا كقيمية صيفقة بموجي" الفقيرة )رابعياً(  تيممماثلية  عةلبضاالصفقة قيمة  ( ")

إلس دول المجلي في نفي تياري  تصيدير البضياعة قييد التثميين  بيعت للتصديرالمادة، 

وو قريبيياً منييه، وبيينفي المسييتوى التجييار  وبيينفي كميييات البضيياعة المسييتوردة قيييد 

التثميين.  وإذا ليم تتيوفر مثيل هيذه القيمية، تسيتخدم قيمية الصيفقة لبضيا   مماثلية بيعيت 

فيي  االخيتلفو بكميات مختلفة، مي  تعيديلها لمراعياة علس مستوى تجار  مختلف و/و

( 11المستوى التجار  و/وو الكميات، علس وساي بيانات موضيوعية وفقياً للفقيرة )ثانيياً/

وودلة مؤكدة تثبت معقولية التعديل، سواءاً ودى التعيديل إليس زييادة القيمية وو نقصيانها، 

( مين هيذه الميادة.  1قيرة )رابعياً/"/م  مراعاة الفرق فيي التكياليف المشيار إليهيا فيي الف

وإذا وجد وكثر من قيمة صفقة لبضيا   مماثلية، تعتميد وقيل تليك ا قييام كقيمية جمركيية 

 للبضاعة قيد التثمين، وفقاً للفقرة )خامساً/"( بالملحق التفسير .

 

 سادساً / القيمة االستداللية:

موجبيه البضياعة المسيتوردة نفسيها وو البضياعة (  تستند القيمة الجمركية إلس سعر الوحيدة اليذ  تبياع ب1)

المطابقة وو البضاعة المماثلة، علس وول مستوى تجار ، في السوق المحلي بدول المجلي، بحالتهيا 

( مين هيذه الميادة، فيي نفيي وقيت إسيتيراد 8عند اإلسيتيراد، بيأكبر كميية إجماليية وفقياً للفقيرة )ثانيياً/
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( مين هيذه 5 شيخاص  يير ميرتبطين بعلقية وفقياً للفقيرة )ثانيياً/البضاعة قيد التثمين وو قريباً منيه، 

المادة، م  إستبعاد بي  البضياعة التيي دخيل فيي إنتاجهيا ويياً مين ا صيناف المسياعدة الموضيحة فيي 

 ( من هذه المادة، علس ون يتم إجراء االستقطاعات التالية:1/4الفقرة )رابعاً/"/

وو المتفيق عليهيا(، وو المبيالم التيي تضياف عيادة مقابيل  إما مقدار العموالت )التي تدف  عيادة -و

 ا رباح والمصروفات العامة في دول المجلي للبضا   من نفي الف ة وو النوع.معدل 

ا جور المعتادة للنقل والتأمين بعد اإلستيراد وما يرتبط بها مين تكياليف فيي دول المجليي.  -"

 امة بموج" الفقرة )و( وعله.علس وال تكون تلك التكاليف مضافة كمصروفات ع

الجمركية و يرها من الضرا " وو الزكاة المسيتحقة فيي دول المجليي  لالرسومالضرا " ل -ج

البضا   وو بيعها محليياً.  ويجي" مراعياة عيدم إسيتقطاع تليك الضيرا " وو  استيرادبسب" 

لعامية فيي الزكاة بموج" هذه الفقرة في حالة قيام المستورد بتسجيلها ضمن المصروفات ا

 الفقرة )و( وعله بهذه ا ساي.   

( إذا لم تكن البضاعة قيد التثمين وو البضاعة المطابقة وو البضاعة المماثلة المستوردة قد بيعت بحالتها 2)

عند اإلستيراد في نفي وقت إستيراد البضياعة قييد التثميين وو قريبياً مين ذليك الوقيت، فتسيتند القيمية 

( من هذا ا سياي، إليس سيعر الوحيدة اليذ  تبياع بيه البضياعة 1كام الفقرة )الجمركية، م  مراعاة وح

المستوردة وو البضاعة المطابقة وو البضاعة المماثلة المستوردة في السيوق المحليي بيدول المجليي، 

بحالتها عند اإلستيراد في وقر" وقت بعد إستيراد البضا   التي يجر  تثمينها علس ون يتم ذليك قبيل 

 يوماً من تاري  إستيراد البضاعة قيد التثمين، بكميات تكفي لتحديد سعر الوحدة.  مرور تسعين

( إذا لم تكن البضاعة المسيتوردة وو البضياعة المطابقية وو البضياعة المماثلية المسيتوردة قيد بيعيت فيي 3)

ليي" السيوق المحلييي بييدول المجلييي، بحالتهييا عنييد اإلسيتيراد، فتسييتند القيميية الجمركييية، بنيياءاً علييس ط

المسييتورد، إلييس السييعر الييذ  تبيياع بييه الوحييدة ميين البضيياعة المسييتوردة فييي السييوق المحلييي بييدول 

المجلي، بعد إجراء تصني  وو تجهييز إضيافي عليهيا ميا ليم تفقيد هويتهيا، بيأكبر كميية إجماليية، بيين 

طاع ( من هذه المادة، مي  مراعياة إسيتق5وشخاص  ير مرتبطين بعلقة حس" تعريف بالفقرة )ثانياً/

، واإلسيييتقطاعات فيييي دول المجليييي  القيمييية التيييي وضييييفت نتيجييية التصيييني  وو التجهييييز اإلضيييافي

 ( من هذا ا ساي.1المنصوص عليها في الفقرة )
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 سابعاً / القيمة المحسوبة: 

(  إذا لم يمكن تحديد القيمة الجمركية وفق الفقرة )سادساً( من هذه المادة، وو فيي حالية طلي" المسيتورد 1)

يييق القيميية المحسييوبة قبييل القيميية اإلسييتداللية وفييق الفقييرة )ثالثيياً/"( ميين هييذه المييادة، فييتن القيميية تطب

 الجمركية تستند وفقاً  حكام هذه الفقرة إلس القيمة المحسوبة، والتي تتألف من مجموع ما يلي: 

فيي إنتياج تكلفة وو قيمة المواد والتصني  وو  يرها من وعمال التجهييز والمعالجية التيي دخليت  - و

 البضا   المستوردة. 

مقييدار الييربح والمصييروفات العاميية للُمنييت ، المعييادل للمقييدار الييذ  ييينعكي عييادة فييي  مبيعييات  -"

البضا   من نفي ف ة وو نوع البضا   التي يجر  تحديد قيمتها والتي يصنعها منتجون آخرون 

 في نفي البلد الُمصِدر، لتصديرها إلس دول المجلي.  

 ( بهذه المادة.  1( من )رابعاً/"/8( و)7والتكاليف المبينة في الفقرتين ) ا جور -ج

 

( ال يجوز الطل" من و  شيخص مقييم خيارج دول المجليي ون يقيدم للفحيص و  حسيابات وو سيجلت 2)

  راض تحدييد القيمية المحسيوبة، وو يطلي" منيه السيماح بياإلطلع عليهيا.   يير ونيه يمكين إلدارة 

ي بلٍد آخر من المعلومات التي يقدمها منت  البضا   المستوردة،   يراض تحدييد الجمارك التحقق ف

القيمة الجمركية وفق وحكام هذه المادة، بموافقية المنيت ، وبشيرط تقيديم إخطيار مسيبق وبفتيرة كافيية 

 إلس حكومة البلد الذ  يجر  فيه التحقيق، وعدم اعتراضها علس ذلك.

 

 ثامناً / الطريقة المرنة:

( إذا تعذر تحديد القيمة الجمركية للبضيا   المسيتوردة بمقتضيس ا سيي السيابقة المشيار ) و  

إليها في الفقرات )رابعاً( حتيس )ثامنياً( مين هيذه الميادة، ييتم ميرًة وخيرى تطبييق وحكيام 

نفييي ا سييي علييس التييوالي، ميي  تييوفر قييدر معقييول ميين المرونيية، لحييين الوصييول إلييس 

 ممكن. القيمة الجمركية وفق وول وساي

)"( في حالة عدم التوصل للقيمة الجمركية بتستخدام تلك ا سي حتس في شكلها المرن، يجيوز إسيتخدام 

وسالي" معقولة ال تتعارض م  المبادئ وا حكيام العامية إلتفاقيية القيمية، ومي  الميادة السيابعة مين 

يجيوز تحدييد  م، وعليس وسياي البيانيات المتيوفرة ليدى و  جهية فيي دول المجليي. وال1994جات 

 -القيمة الجمركية بناءاً علس ما يلي:
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 سعر البي  في دول المجلي لبضا   تم إنتاجها في دول المجلي.  .1

 القيمة ا علس من قيٍم بديلة.  .2

 سعر بي  البضاعة في السوق المحلي ببلد التصدير. .3

( تكلفة إنتاج وخرى  ير القيمة المحسوبة التي حددت وفقاً  حكام الفقيرة )سيابعاً  .4

 بهذه المادة. 

 سعر البضاعة المباعة للتصدير إلس بلد آخر  ير دول المجلي. .5

 قيم عشوا ية وو جزافية. .6

 الحدود الدنيا للقيمة الجمركية.  .7

)ج(  من حق المستورد بناء علس طل" خطي ون يحصل علس تفسير مكتيو" با سيي التيي وُعُتميدت 

. وال يشمل اإليضاح إال البضاعة المسيتوردة ةلفقرفي تحديد القيمة الجمركية بمقتضس وحكام هذه ا

قيييد التثمييين، وال يخييدم كمرجيي  فيمييا يتعلييق بتثمييين الييواردات ميين و  سييلعة وخييرى بيينفي جمييرك 

الييدخول وو  يييره . وليييي هييذا اإلجييراء إال   ييراض المعلومييات، وال يييؤثر علييس وو يحييل محييل 

 إجراءات االعتراض واالست ناف الواردة في هذه  الفقرة. 

 

 تاسعاً / الملحق التفسيري التالي يعتبر جزءاً ال يتجزأ من هذه المادة.

 
 الملحق التفسيري

 
 الملحظات رقم المادة

الدا نة التي تخيص إرسياليات سيابقة عنيد تحدييد القيمية الجمركيية  رصدة ال ينظر إلس ا 5ووالً/

 للبضاعة قيد التثمين . 

وتضييمنت الفيياتورة لاير  11111بقيميية ون وجهييزة تليفزيييإرسييالية تسييلم مسييتورد : مثييال

ح ضييييووو  .لاير 1111كقيميييية ل جهييييزة، ورصيييييد بمبلييييم  لاير 9111مبلييييم 

وجهيزة ( 11عيدد )كتعويض عن تليف  همنح للاير  1111المستورد ون الرصيد 

 . تلفزيون من الشحنة السابقة

تحيدد  ليي له علقة باإلرسالية قيد التثميين، وبالتياليالرصيد في هذه الحالة، 

 لاير .11111مة الجمركية لإلرسالية بمبلم يالق
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 الثمن المدفوع فعلً وو المستحق دفعه: رابعاً/و

عند تحديد قيمة الصفقة، ينظر فيي اليثمن الميدفوع فعيلً وو المسيتحق دفعيه المعيرف  -1

( مين هيذه الميادة، بغيض النظير عين طريقية اسيتنباطه فقيد يكيون 1في الفقيرة )ثانيياً/

ات وو اإلضافات وو المفاوضات، وقد يتم التوصل إليه بتطبيق معادلية نتيجة الحسوم

 معينة .   

ثميين البضيياعة لييم يييتم دفعييه عنييد قيييام الجمييارك  ونتعنييي : عبييارة لالمسييتحق دفعييهل -2

بتحديد القيمة الجمركية للبضاعة المستوردة، وسيكون هيذا اليثمن المتفيق عليس دفعيه 

يتم الدف  بشكل تحوييل المبليم،  ونيلزم  وال  في تحديد القيمة الجمركية. ا سايهو 

، بشييكل مباشيير وو  ييير فقيد يييتم الييدف  بشييكل، خطابييات االعتمياد وو السييندات المالييية

 مباشر.

الدف   ير المباشر:  يتضمن تسوية ديين مين قبيل المشيترى للبيا   كلييا وو  -3

جز يييا، وو قييد يحصييل المشييترى علييس تخفيييض فييي سييعر البضيياعة قيييد 

كوسيييلة لتسييديد دينيياً لييه علييس البييا  . وال تييدخل فييي الييدف   ييير التثمييين، 

المباشر ا نشطة التي يقوم بها المشترى علس حسابه مثل الدعاية، ما عدا 

ا نشييطة المنصييوص عليهييا فييي )رابعيياً/"( علييس ر ييم ونهييا تنفيي  البييا   

ويضييياً. وال تضييياف تكييياليف تليييك ا نشيييطة إليييس اليييثمن الميييدفوع فعيييلً وو 

 دفعه، عند تحديد القيمة الجمركية للبضاعة المستوردة.  المستحق

البضاعة المجمعة: يمكن ون يمثل اليثمن الميدفوع فعيلً وو المسيتحق دفعيه  -4

مبلغييياً عييين تجميييي  البضييياعة المسيييتوردة. فيحتسييي" اليييثمن الميييدفوع وو 

 المستحق دفعه بتضافة قيمة المكونات والتجمي  . 

ن  تجمي  وجنبي مكونات جاهزة للتجميي ، مثال :  سبق ون زود مستورد لمص

( لاير للوحيدة . وييدف  المسيتورد 1وتبلم قيمتهيا وو تكلفتهيا بمصين  التجميي  )

لمصيين  التجمييي  نصييف لاير عيين الوحييدة مقابييل التجمييي  . إذن تكييون قيميية 

 ( لاير . 1551الصفقة للوحدة الواحدة المجمعة هي )

كبير علس قيمة البضاعة، ال تمن  من تحدييد القيمية الجمركيية  القيود التي ليي لها تأثير 1رابعاً/و/

 بتستخدام طريقة قيمة الصفقة، علس سبيل المثال :   

 . القيود التي تحدد تاري  محدد لبي  البضاعة المستوردة .  1

(: إشترى مستورد بضاعة عبارة عن ملبي، وإتضح من عقد الشراء ون البا   1مثال)
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)المسييتورد( ون ال يقيوم ببيعهييا إال فيي تيياري  معييين، إشيترط علييس المشيتر  

 كبداية فصل الشتاء مثلً . 

 . القيود التي تحدد مكان معين في بلد اإلستيراد إلعادة بي  البضاعة المستوردة . 2

(، ليو كيان البيا   قيد إشيترط عليس المشيتر  1(: م  ا خذ في اإلعتبيار المثيال )2مثال)

 ة إال في مدينة الرياض مثلً .  )المستورد( عدم بي  البضاع

 . القيود التي تحدد طريقة معينة إلعادة البي  في بلد اإلستيراد. 3

(، إشترط علس المشتر  )المستورد( بي  البضاعة 1(: لو كان البا   في المثال )3مثال)

عيين طريييق منييدوبي المبيعييات فقييط، وو ميين خييلل اإلعلنييات فييي وسييا ل 

 اإلعلم .  

 الشروط وو اإلعتبارات التي ال يمكن تحديد قيمه لها: 2رابعاً/و/

كييأن يحييدد البييا   سييعر البضيياعة المسييتوردة بشييرط ون يشييتر  المسييتورد 

بضاعًة وخرى ويضاً بكميات محدده.  وو ون يتوقف سعر البضاعة المستوردة 

علس السعر وو ا سعار التي يبي  بموجبها المستورد، بضاعة وخرى إلس با   

المسييتوردة.  وو ون ُيحييدد البييا   سييعر البضيياعة المسييتوردة علييس  البضيياعة

وساي شكل الدف  الذ  ال يرتبط جوهريا بالبضاعة، مثل إذا كانيت البضياعة 

ممييا ستخضيي  لمزيييد ميين التصييني  ميين قبييل المشييتر ، ووشييترط البييا   علييس 

 المشتر  حصوله علس كمية معينة من البضاعة بعد التصني . 

كييان لييدى الجمييارك معلومييات تفصيييلية كافييية عيين المشييترى والبييا   بمييا يقنعهييا ون  إذا 4رابعاً/و/

العلقة بينهما ليم تيؤثر عليس اليثمن الميدفوع فعيل وو المسيتحق دفعية، يقبيل اليثمن بيدون 

طل" معلومات إضافية من المستورد.  وما إذا كان ليدى الجميارك شيكوك بيأن اإلرتبياط 

م المسييتورد بييذلك، ويعطييس مهليية كافييية للييرد، ويكييون قييد وثيير علييس الييثمن فعليهييا ون تبليي

 التبليم خطياً، إذا طل" المستورد ذلك.

 تقبل قيمة الصفقة، بعد دراسة ظروف البي ، إذا تبين للجمارك ا تي:   /و4رابعاً/و/

ون المشييتر  والبييا  ، علييس ر ييم إرتباطهمييا، يشييتريان ويبيعييان لبعضييهما الييبعض  .1

 كشخصين  ير مرتبطين .  

ذا تم تحديد القيمية بطريقية تتوافيق مي  الممارسيات العاديية فيي تحدييد ا سيعار فيي إ .2

 مجال صناعة معينة، فتن تلك مؤشرات إلس ون الثمن لم يتأثر بالعلقة.
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 إجمياليويماثيل ، اليربح إذا ثبت ون الثمن كاف لتغطية كافة التكياليف باإلضيافة إليس .3

مبيعات من نفي الف ية وو  إجماليمن  الشركة المتحقق في فترة زمنية معينة، ورباح

 .    النوع

  

 ا قيام المعيارية )اإلختبارية(:  /"4رابعاً/و/

هي وقيام سبق قبولها كقيم جمركية لبضا   تم تصديرها إلس دول المجلي في وقيت  .1

استيراد البضاعة المستوردة وو فترة قريبة منه.  وتستعمل ا قيام المعيارية للمقارنة 

 الصفقة للبضاعة المستوردة.   فقط بقيمة

لتحديد ما إذا كانت قيمة الصفقة قريبة من القيمة المعيارية )اإلختباريية(، ينظير فيي  .2

 العوامل التالية: 

 طبيعة البضاعة المستوردة  ومجال  الصناعة . ( و)

 فترة استيراد البضاعة. ( ")

 )ج( هل اإلختلف في القيمة ملحوظ تجارياً.

لقيميية إلييس تكيياليف الشييحن الداخلييية ببلييد )د( هييل يعييزى اإلخييتلف فييي ا

 التصدير.

وحيث ون تلك العواميل وعيله قيد تختليف، فيل يمكين تطبييق معييار موحيد 

كنسييبة م وييية محييددة فييي كييل حاليية.   فقييد يكييون إختلفيياً طفيفيياً فييي قيميية 

نوعية معينة من البضا    ير معقول، في حين ون إختلفاً كبيراً فيي قيمية 

 ا   قد يكون مقبوالً.   نوع آخر من البض

عنييد تطبيييق ا قيييام المعيارييية، يؤخييذ فييي االعتبييار وجييوه االخييتلف بييين القيميية  .3

المصرح عنها والقيمة المعيارية، ويتم تسوية اإلختلف إذا كانت مبنية علس بيانات 

موضوعية مقدمة من قبل المشتر  وو متوفرة لدى الجمارك.  وقد يكون اإلخيتلف 

 :  يتعلق بما يلي

 ) و ( المستوى التجار  للمستورد. 

 )"(  الكمية المستوردة وو المتعاقد عليها.

 ( بهذه المادة. 1( من )رابعاً/"/8( و)7)ج(  التكاليف الواردة في الفقرتين )

التكاليف التي تحملها البا   في عملييات بيي  ال يكيون فيهيا البيا    ( د)
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ت بيي  يكيون والمشتر   ير ميرتبطين.  وال يتحملهيا فيي عملييا

 البا   والمشتر  فيها مرتبطين. 

.  إذا إتضح من نتيجة المقارنة وو اإلختبار ون إحدى القيم المعيارية المنصوص عليها 4

/"( من هذه المادة، قريبة من القيمة المصرح عنها، فل يليزم اللجيوء 4في )رابعاً/و/

شيترى والبيا   فيي اليثمن إلس دراسة ظروف البي  لتحديد ما إذا وثر اإلرتباط بين الم

وم ال. وإذا كيان يتييوفر لييدى الجميارك معلومييات كافييية مسيبقة تقتنيي  بهييا دون إجييراء 

مزيد من التحقيق بأن إحدى القيم المعيارية )اإلختبارية( قريبية مين اليثمن المصيرح 

 عنه، فتنها ال تلزم المستورد بتثبات صحة القيمة المعيارية.

خيدمات تمثيليه مقابيل المسيتورد اليس وكيليه هي المصاريف التي ييدفعها  :عمولة الشراء 1/1رابعاً/"/

التيي يجير  تحدييد قيمتهيا.  وال تيدخل شراء البضاعة لفي الخارج 

 ضمن القيمة الجمركية .

عمولة البي :  هي المصاريف المدفوعة إلس وكيل البا   الذ  يرتبط بالمصنِّ  وو البا  ، 

بالنيابية عنيه، مقابيل خيدمات بيي   وو يخض  له، وو يعمل لصالحه، وو

 البضاعة.

 متطلبات إضافة قيمة ا صناف المساعدة:  -و  1/4رابعاً/"/

 .وو المستحق دفعه الثمن المدفوع فعلً راجها ضمن إذا لم يسبق إد .1

إلييس المنييت  )الشييركة الصييانعة( إذا قييدمت مجانييا ميين قبييل المسييتورد )المشييتر (  .2

 بشكل مباشر وو  ير مباشر.

  . إال بمقدار المبلم المخفض  اإلضافةمقدمة بتكلفة مخفضة، فل تتم انت إذا ك .3

 قيد التثمين.  ةالبضاعإذا وستخدمت في إنتاج  .4

 تحديد قيمة ا صناف المساعدة :   -" 

إلضافة قيمة ا صناف المساعدة إلس قيمة الصفقة للبضاعة قيد التثمين، وو إدراجهيا 

عيين تحدييد قيمية ا صيناف المسياعدة وتكياليف ضمن مكونات القيمية المحسيوبة، فيت

شحنها إلس مكان إنتاج البضاعة قيد التثمين بما في ذلك الرسوم والضيرا " التيي ال 

يتم إسيتردادها، وتوزيعهيا بشيكل نسيبي عليس قيمية البضياعة المسيتوردة عليس النحيو 

 التالي : 

اء مماثلية إذا كان الصنف المساعد يتكون من مواد وو مكونيات وو قطي  وو وجيز .1
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داخليييه فيييي إنتييياج البضييياعة المسيييتوردة، وو مسيييتهلكة خيييلل إنتييياج البضييياعة 

المستوردة، وحصيل علييه المشيترى مين بيا    يير ميرتبط، فيان قيمية الصينف 

المساعد هي تكلفة شرا ه.  وإذا كيان الصينف المسياعد مميا ونتجيه المشيتر  وو 

 شخص مرتبط به، فتن قيمته هي تكلفه إنتاجه.   

نت ا صناف المساعدة تتكون من ودوات وو مسابك وو قوالي" وو وصيناف إذا كا .2

مماثلة وسيتخدمت فيي إنتياج البضياعة المسيتوردة، وقيد اشيتراها المسيتورد مين 

با    ير مرتبط، فان قيمتها هي تكلفة إنتاجها.  وإذا كانت ا صناف المساعدة 

اجهييا ينبغييي تعييديلها قييد اسييتخدمت سييابقاً، فييان التكلفيية ا ساسييية لشييرا ها وو إنت

لتعكي القيمة الحالية بعد االستخدام قبل تحديد قيمته.  وما إذا كان المستورد قيد 

استأجر الصنف المساعد من شخص  ير ميرتبط، فيتن قيمية الصينف المسياعد 

هيييي تكلفيييه إيجييياره.  وفيييس كيييل الحيييالتين ييييتم إضيييافة تكلفييية و  تعيييديلت وو 

 إصلحات وجريت عليه. 

قام مستورد خليجي بتزويد منت  وجنبي بتصاميم تفصيلية الزمة لتصيني  (: 1مثال)    

البضاعة. وكان المستورد الخليجي قد اشيترى تليك التصياميم مين شيركة 

 هندسية في دول المجلي بغية تزويدها للمنت   ا جنبي . 

 ي : هل تتضمن القيمة الجمركية للبضاعة، قيمة ذلك الصنف المساعد؟     

ال،  ن وعمال التصاميم المنجزة في دول المجلي ال يجوز إضيافتها  إليس   اإلجابة:   

 الثمن المدفوع فعلً وو المستحق دفعه . 

(: قام مسيتورد خليجيي بتزوييد الُمنيت  ا جنبيي )المصيدر( بقوالي" مجانياً.  2مثال)     

وهذه القوال" مما يلزم لتصني  بضاعة للمستورد الخليجي .  وكيان ليدى 

رد الخليجييي قواليي" مصيينعة  فييي إحييدى دول المجلييي  وقواليي" المسييتو

 وخرى مصنعة خارج دول المجلي . 

 ي   :  هل تتضمن القيمة الجمركية للبضاعة، قيمة القوال"؟      

اإلجابة:  نعم، يلزم إدخال قيمة القوال" في قيمة الصفقة سواء ونتجت فيي    

 دول المجلي وو خارج دول المجلي. 

 قيمة ا صناف المساعدة: توزي    -ج 

يييتم توزييي  قيميية ا صييناف المسيياعدة علييس البضيياعة المسييتوردة بطريقيية معقوليية 
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ومناسبة للظروف وحسي" مبيادئ المحاسيبة المقبولية عمومياً.  مين واقي  المسيتندات 

 المقدمة من قبل المستورد .  

م الصينف علس سبيل المثال: إذا كان إجميالي عيدد القطي  المتوقي  تصينيعها بتسيتخدا

المسيياعد سيييتم تصييديره إلييس بلييد اإلسييتيراد، فيجييوز توزييي  إجمييالي قيميية ا صييناف 

 المساعدة بتستخدام وحد الطرق التالية :

علس اإلرسالية ا ولس إذا كان المستورد ير " في دفي  الرسيوم عليس إجميالي  .1

 قيمة الصنف المساعد مرة واحدة. 

 ية ا ولس. علس عدد الوحدات المنتجة عند وصول اإلرسال .2

عليس كامييل اإلنتيياج المتوقي  للصيينف المسيياعد، عنيدما توجييد عقييود وو تعهييدات  .3

 قاطعة بشأن هذا اإلنتاج . 

 و  طريقة يطلبها المستورد للتوزي  تتفق م  مبادئ المحاسبة المقبولة عموما.  .4

إذا كانت البضاعة المستوردة عبارة عن جزء من اإلنتاج، وو إذا كان الصينف  .5

تخدم بعدة دول، فتعتمد طريقة التوزي  علس المستندات المقدمة من المساعد يس

 قبل المستورد. 

مثال : ورسل المستورد للُمنيت  قالبياً إلسيتخدامه فيي إنتياج البضياعة المسيتوردة، وكيان 

قطعييية .  وحيييين وصيييول  11111المسيييتورد قيييد إتفيييق مييي  الُمنيييت  عليييس شيييراء 

كيان الُمنيت  قيد إنتهيس مين إنتياج  قطعية، 1111اإلرسالية ا وليس المحتويية عليس 

 قطعة .    4111

 1111في هذه الحالة، يجوز للمستورد ون يطل" من الجمارك توزي  قيمة القالي" عليس 

 قطعة، وو و  عدد يتوافق م  مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً.  11111وو  4111وو 

شييتر  مقابييل إسييتغلله لحييق ميين يجييوز ون تشييمل الرسييوم )المبييالم( التييي يييدفعها الم .1 1/5رابعاً/"/

ميين بييين مييا تشييمله، التكيياليف التييي  خيص االسييتعمالاتيير ووالفكرييية لكييية حقييوق الم

تغطي بيراءات االختيراع، والعلميات التجاريية المسيجلة وحقيوق النشير . حييث ييتم 

 إضافتها إلس القيمة الجمركية .  

المسييتوردة  قيييد  ال يضيياف إلييس الييثمن المييدفوع فعييل وو المسييتحق دفعييه للبضيياعة .2

التثمين، رسوم حق إعادة اإلنتاج، الذ  يشمل البضا   مثل: وصول وو نس  ا عمال 
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الفنية وو العلمية، ووصيول وو نسي  الميوديلت وو الرسيومات الصيناعية، وميوديلت 

 ا جهزة وعينات منها، و فصا ل نباتية وو حيوانية. 

لحق في توزي  وو إعادة بي  البضاعة ال تضاف المبالم التي يدفعها المشتر  مقابل ا .3

المسييتوردة، إلييس الييثمن المييدفوع فعييلً وو المسييتحق دفعييه، إذا لييم تكيين تلييك المبييالم 

 مدفوعة كشرٍط لبي  البضاعة لتصديرها إلس دول المجلي. 

إذا كان حق الملكية الفكريية مبنيياً جز يياً عليس وسياي البضياعة المسيتوردة وجز ييا   .4

متعلقيية بالبضيياعة المسييتوردة، كييأن ال يمكيين تمييييز حييق علييس عوامييل وخييرى  ييير 

الملكية الفكرية عن ترتيبات مالية خاصة بيين المشيترى والبيا  .  فتنيه يتعيذر تحدييد 

 القيمة الجمركية وفقاً لطريقة قيمة الصفقة بالفقرة )رابعاً( من هذه المادة. 

ردة فقيط ويمكين تحدييد وما إذا كان حق الملكية الفكرية، مبنياً عليس البضياعة المسيتو .5

 مقداره بسهولة.  ففي هذه الحالة، يضاف إلس الثمن المدفوع فعلً وو المستحق دفعه. 

 طريقة إستبعاد الرسوم الجمركية القيمية وو  ضرا " وخرى :  /ج1رابعاً/ج/

( لاير ويشمل: قيمة 56111: إذا كان الثمن المدفوع فعلً وو المستحق الدف  يبلم )مثال

التي  الجمركية القيميةوالرسوم  ،والشحن )سيف( والتأمين،ة الواردة، البضاع

باإلضافة إلس ضريبة وستحقت بعد %، 21تبلم نسبتها مثلً في دول المجلي 

 لاير .  511اإلستيراد مقدارها 

   يتم إستقطاع الرسوم الجمركية والضرا " كالتالي : 

  56111     -  511   =55511 

 )النتيجة تمثل القيمة سيف(   46251=   1.20÷      55511   

ال تدخل في القيمة الجمركية، ا رباح والمدفوعات ا خرى من المشتر  إلس البا  ،  /د1رابعاً/ج/

التي التي تدف  للمساهمين  والتي ليي لها علقة بالبضا   المستوردة،.  كأرباح ا سهم

وبين العوا د،  ا سهم ورباحلتفريق بين اويج"   .المستوردةال تتعلق مباشرة بالبضاعة 

جزء مستحق للبا   بشكل مباشر وو  ير مباشر نتيجة عملية العوا د عبارة عن  ونحيث 

قيمة  إلسضافتها إويج" إعادة بي ، وو تصرف، وو إستخدام للبضاعة المستوردة 

 .البضاعة

من مقدم من البا   وو من البنك وو ال شراء البضاعة المستوردة،المالي، لتمويل فوا د ال /هـ1رابعاً/ج/
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  -:، ال تدخل في القيمة الجمركية بشرطو  شخص آخر

نظير ستحق  الدف  مفصولة عن الثمن المدفوع فعلً وو المفوا د  ال هذهون تكون  .1

 .المستوردةالبضاعة 

 ون يكون اإلتفاق المالي محرر خطياً. .2

وهو  هبالسعر المصرح عن ون يستطي  المشتر  إثبات ون البضاعة مباعة فعلً  .3

 . دف ستحق الالثمن المدفوع فعلً وو الم

م فيه التمويل عن المستوى السا د في البلدالتمويل تزيد نسبة فا دة  وال.   4    الذ  قُدِّ

 بخصوص تلك الصفقة.

نشطة التي يقوم بها المشتر  علس  اال تتضمن القيمة ل  راض الجمركية تكاليف  /و1رابعاً/ج/

لو الفقرة )رابعاً/"(، حتس والتي يجوز تسوية تكلفتها بموج"  ا نشطةما عدا ه، سابح

الدراسات والبحوث  علس سبيل المثال: ا نشطةومن هذه  كانت ذات فا دة للبا  .

، تحضير  رف العرض، المشاركة في المعارض واإلعلنالتسويقية، الدعاية 

 التجارية.

مستورد، والمدرجة ضمن الثمن المدفوع فعلً لتي لدى البا   لصالح الالمالية اا رصدة  2رابعاً/ج/

وو المستحق الدف  للبضاعة قيد التثمين كتعويض عن إرسالية وو معاملة تجارية سابقة. 

يتم تسويتها بعيداً عن اإلرسالية قيد التثمين حيث ونها ورصدة لشحنات سابقة.  يرج  

 ( من هذا الملحق . 5للمثال في فقرة )ووالً/

القيمة الجمركية هي قيمة الصفقة لبضا   مطابقة، سبق قبولها كقيمة جمركية  تعتبر .1 خامساً/و

وفقاً  حكام الفقرة )رابعاً( من هذه المادة، علس وساي ون تلك البضاعة المطابقة 

التاري  الذ  صدرت فيه البضاعة في نفي بيعت للتصدير إلحدى دول المجلي، 

 وبنفي المستوى التجار الصانعة،  ومن نفي الشركة وو قريبا منه،قيد التثمين 

   للبضا   المستوردة قيد التثمين.ونفي الكميات  للمستورد،

إذا لم تتوفر مثل هذه القيمة تستخدم قيمة الصفقة للبضا   المطابقة حس" ا ولوية   .2

 وفقاً لآلتي :

 من نفي الشركة الصانعة، وبكميات و/وو مستوى تجار  مختلف. -و 

 ختلفة، وبنفي الكميات و/وو بنفي المستوى التجار .من شركة صانعة م-"

 من شركة صانعة مختلفة، وبكميات مختلفة و/وو بمستوى تجار  مختلف.-ج
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لالمستوى التجار  للمستوردل يعني شكل النشاط الذ  يمارسه المستورد، علس   .3

 سبيل المثال: البي  بالجملة، وو بالتجز ة، وو إستهلك شخصي.  

ختلف بين البضاعة قيد التثمين والبضاعة المطابقة من ناحية إذا كان هناك إ .4

( من هذه 1الكميات والمستوى التجار  والتكاليف المشار إليها في الفقرة )رابعاً/"/

المادة، يتم التعديل في قيمة الصفقة المطابقة لمراعاة تلك اإلختلفات، سواءاً ودى 

قاطعة تثبت بوضوح معقولية  ذلك إلس الزيادة وو النقصان، وعلس وساي ودلة

التعديلت ودقتها، كقا مة وسعار معتمدة تتضمن وقياماً تشير إلس مستويات مختلفة وو 

 كميات مختلفة. 

قط ، والبضاعة  11مثال: إذا كانت البضاعة المستوردة قيد التثمين تتكون من 

هناك قطعة، و 511المطابقة الوحيدة التي تتوفر لها قيمة الصفقة تشتمل علس 

قا مة وسعار من البا   في الخارج تتضمن وسعار مختلفة حس" الكميات.  ففي 

هذه الحالة يمكن التعديل باللجوء إلس قا مة ا سعار تلك، وتطبيق السعر المناس" 

حس" كمية البضاعة المستوردة قيد التثمين . وال يلزم ان تكون الصفقة للبضاعة 

لما وجدت قا مة ل سعار صالحة من واق  قط ، طا 11المطابقة قد تمت بكميات 

المبيعات بكميات وخرى .  ولكن في حالة  يا" مثل هذا اإلجراء الموضوعي 

فمن  ير المناس" تحديد القيمة الجمركية بموج" ا حكام الخاصة بقيمة الصفقة 

 لبضاعة مطابقة.

عة علس وإذا وجد عند تطبيق هذه الفقرة وكثر من قيمة صفقة لبضا   مطابقة مبا .5

نفي المستوى التجار  وبنفي الكميات وبنفي ظروف البي  )من ناحية كيفية الدف : 

نقداً وو بأجل.(، )ومن ناحية حالة البضاعة عند البي : بضاعة خط إنتاج وول، وو 

بضاعة لإستوكاتل كبقايا خطوط اإلنتاج وو تصفية مصن  وو مبيعات نهاية 

 س هذه ا قيام.   الموسم..ال (. عندها يتم ا خذ بأدن

تعتبر القيمة الجمركية هي قيمة الصفقة لبضا   مماثلة، سبق قبولها كقيمة جمركية وفقاً  خامساً/"

 حكام الفقرة )رابعاً( من هذه المادة، علس وساي ون تلك البضاعة المماثلة بيعت 

التاري  الذ  صدرت فيه البضاعة قيد في نفي للتصدير إلحدى دول المجلي، 

 وبنفي المستوى التجار ومن نفي الشركة الصانعة،  وو قريبا منه،ثمين الت

   للبضا   المستوردة قيد التثمين.ونفي الكميات  للمستورد،

إذا لم تتوفر مثل هذه القيمة تستخدم قيمة الصفقة للبضا   المماثلة حس" ا ولوية وفقاً 
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 لآلتي :

 ى تجار  مختلف.من نفي الشركة الصانعة، وبكميات و/وو مستو -و 

 من شركة صانعة مختلفة، وبنفي الكميات و/وو بنفي المستوى التجار .-"

 من شركة صانعة مختلفة،وبكميات مختلفة و/وو بمستوى تجار  مختلف. -ج

يقصد بـ لالمستوى التجار  للمستوردل و  نشاط المستورد في بلد اإلستيراد: البي  

 بالجملة، وو بالتجز ة، وو مستهلك.  

ذا كان هناك إختلف بين البضاعة قيد التثمين والبضاعة المماثلة من ناحية الكميات إ

( من هذه المادة، 1والمستوى التجار  والتكاليف المشار إليها في الفقرة )رابعاً/"/

يتم التعديل في قيمة الصفقة المماثلة لمراعاة تلك االختلفات، سواء ودى ذلك إلس 

س وساي ودلة قاطعة تثبت بوضوح معقولية التعديلت الزيادة وو النقصان، وعل

ودقتها، كقا مة وسعار معتمدة تتضمن وقياماً تشير إلس مستويات مختلفة وو كميات 

 مختلفة. 

قط ، والبضاعة  11مثال: إذا كانت البضاعة المستوردة قيد التثمين تتكون من 

قطعة، وهناك قا مة  511المماثلة الوحيدة التي تتوفر لها قيمة الصفقة تشتمل علس 

وسعار من البا   في الخارج تتضمن وسعار مختلفة حس" الكميات.  ففي هذه 

الحالة يمكن التعديل باللجوء إلس قا مة ا سعار تلك، وتطبيق السعر المناس" 

حس" كمية البضاعة المستوردة قيد التثمين . وال يلزم ون تكون الصفقة للبضاعة 

قط ، طالما وجدت قا مة ل سعار صالحة من واق   11 المماثلة قد تمت بكميات

المبيعات بكميات وخرى.  ولكن في حالة  يا" مثل هذا اإلجراء الموضوعي فمن 

 ير المناس" تحديد القيمة الجمركية بموج" ا حكام الخاصة بقيمة الصفقة 

 .لبضاعة مماثلة 

ضا   مماثلة مباعة علس نفي .   إذا وجد عند تطبيق هذه الفقرة وكثر من قيمة صفقة لب5

المستوى التجار  وبنفي الكميات وبنفي ظروف البي  )من ناحية كيفية الدف : نقداً وو 

بأجل. ومن ناحية حالة البضاعة عند البي : بضاعة خط إنتاج وول، وو بضاعة 

لإستوكاتل كبقايا خطوط اإلنتاج وو تصفية مصن  وو مبيعات نهاية الموسم..ال (. 

 م ا خذ بأدنس هذه ا قيام.    عندها يت

 1سادساً /
إذا بي  عدد من الوحيدات مين البضياعة المسيتوردة نفسيها وو مين البضياعة  .1
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المطابقيية وو البضيياعة المماثليية،  بكميييات مختلفيية فيكييون سييعر الوحييدة هييو 

 السعر الذ  بموجبه تم بي  وكبر عدد من الوحدات.

 

وسيعار تتضيمن وسيعاراً مخفضية  ( : بيعت بضاعة بناءاً علس قا مية1مثال )

 للوحدة عند شراء كميات كبيرة .  وقد نت  ما يلي :

 كمية الوحدات        سعر                  عدد               إجمالي الكمية

عمليييات البييي        المباعيية بسييعر         (      المباعيية         الوحييدة)ري  

 واحد          

وحيييييييدات             5عملييييييييات بيييييييي  مييييييين  11        111 وحيييييييدات         11 -1

65 

 وحدات    3عمليات بي  من  5                                

وحييييييييدات              11عمليييييييييات بييييييييي  ميييييييين  5        95وحييييييييدة           25 -11

55  

 81وحدة            31عملية بي  واحدة من    91وحدة    25وكثر من 

 وحدة 51عملية بي  واحدة من                                 

( قطعية، هيي وكبير كميية إجماليية بيعيت بسيعٍر 81في هيذه الحالية فيتن كميية )

ري(، وبالتيالي فيتن لسيعر الوحيدة  كبير كميية إجمالييةل هيو 91واحد وهو )

 ( ري.91)

( :  جرت عمليتا بيي  إليس شخصيين  يير ميرتبطين، وولهميا عبيارة 2مثال )

( ريياالً للوحيدة، بينميا عمليية 95( وحدة مباعية بسيعر )511عن )

( رييياالً 91( وحييدة مباعيية بسييعر )411البييي  الثانييية عبييارة عيين )

 للوحدة .  

في هذه الحالة فتن وكبر عدد من الوحدات المباعة بسعر معين في هذا المثيال 

 الً.( ريا95( ، لذا فأن سعر الوحدة  كبر كمية إجمالية مباعة هو )511هو )

( :  بيعييت الكميييات التالييية إلييس وشييخاص  ييير مييرتبطين بأسييعار 3مثييال )
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 -مختلفة، علس النحو المبين ودناه :

 سيييعر الوحيييدة                الكمييييات المباعييية )وحيييدة( * المبيعيييات :           

 )ري(

41 111  

31 91     

15 111 

51 95 

25 115 

35 91 

5 111 

                     

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 سااعر الوحاادة           إجمااالي الكميااام المباعااة بسااعر واحاادالمجييامي  :      

 )رس(

65 91  

51 95 

61 111 

25 115 

 

في هذه الحالة، فأن وكبر كميية إجماليية مباعية بسيعر معيين بهيذا المثيال هيو 

( رييياالً 91إجمالييية هييو )( وحييدة، لييذا فييتن سييعر الوحييدة  كبيير كمييية 65)

 1خليجياً 

ر خارج دول 1 /و1سادساً / . في حال كون ملكية البضاعة قيد التثمين تعود إلس البا   وو الُمصدِّ

المجلي، ومباعة علس وساي عمولة توكيل وو وكالة، يتم إستقطاع تلك لالعمولةل: 

ظير التكاليف التي وهي تلك، المستحقة وو التي تستحق عادًة، من البا   للمستورد ن

 يتحملها مقابل بيعه البضاعة محلياً.  

. وما إذا كانت البضاعة قيد التثمين مباعة لصالح المستورد، الذ  يعمل لحسابه 2
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الخاص، فعند ٍذ يتم إستقطاع لا رباح والمصروفات العامةل: وهي ا رباح 

سوق المحلي، ما لم والمصروفات العامة التي يضيفها المستورد إلس ثمن البي  في ال

تكن  ير متقاربة ومنسجمة م  مقدار ا رباح والمصروفات العامة المعتاد إضافتها 

عة قيد لبضااة وو نوع من نفي ف    للبضافي دول المجلي البي  خلل صفقات 

التثمين، المستوردة من نفي البلد وو من بلدان وخرى. حيث يتم إستقطاع ذلك المقدار 

   آخر  ير المستورد. رٍ صد  المعلومات المناسبة من م   علس وسايالمعتاد 

  .مبلٍم واحد بصورة إجماليةالمصروفات العامة كمبلم و. ينبغي ا خذ بمبلم ا رباح 3

ن وولكن طالما  معينة،في صناعة  هفقد يكون وحد المقدارين  ير منسجم م  مثيل

 ت العامةل المعتادة،م  مجموع لا رباح والمصروفاالمجموع الكلي لهما، منسجم 

يحدد علس وساي  ون، يج" هوهذا المقدار المراد استقطاع  فينبغي إستخدامه.

تتضمن المصروفات العامة، و المعلومات المقدمة من قبل المستورد وو بالنيابة عنة. 

 ة.يالتكاليف المباشرة و ير المباشرة لتسويق البضا   المعن

البضا   التي تق  ضمن مجموعة وو دا رة من هي : البضا   من نفي الف ة وو النوع. 4

البضا   التي تنتجها صناعة وو قطاع صناعي معين بما في ذلك البضا   المطابقة 

سواء من نفي بلد إنتاج وو  دون االقتصار عليهما،والبضا   المماثلة المستوردة 

ت بضا   معينة ويعتمد تحديد ما إذا كان  تصدير البضاعة قيد التثمين وو من بلد آخر .

النوع، علس اساي كل حالة علس حدة وذلك بالرجوع إلس الظروف  وف ة ومن نفي ال

 المحيطة بالبضاعة.

تحديد القيمة  ر م ضياع هوية البضا   المستوردة، قد توجد حاالت يمكن فيها، .1 3سادساً /

ون علس  المضافة نتيجة التجهيز وو التصني  بدقة دون وجود صعوبات  ير معقولة.

يتم ذلك بناءاً علس المعلومات الموضوعية والكمية، المرتبطة بتكلفة هذا العمل. 

ويستند في ذلك علس معادالت التصني  المقبولة ووصفاته ووسالي" اإلنشاء و ير 

 ذلك من ممارسات الصناعة.   

فقد توجد كذلك حاالت تحتفظ فيها البضا   المستوردة بهويتها،  ،ومن ناحية وخرى .2

تكون عنصرا ثانويا في البضا   التي بيعت في البلد المستورد، بحيث ال يكون  لكنها
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لذلك، فينبغي بحث كل حالة  ونظراً للتقييم .   لو"ا س هذا  هناك ما يبرر إستخدام

 علس حدة.

 1سابعاً /
علس وساي المعلومات المتوفرة المادة كقاعدة عامة، تحدد القيمة الجمركية بمقتضس هذه 

 إستخدام القيمة المحسوبة. وقد يكون من الضرور  عند دول المجليفي بسهولة 

، بحث تكاليف إنتاج البضا   التي يجر  تحديد قيمتها و يرها من با ساي )سابعاً(

يقتصر استخدام عموماً، و . دول المجليالمعلومات التي يج" الحصول عليها من خارج 

ون فيها المشتر  والبا   مرتبطين، ويكون طريقة القيمة المحسوبة علس الحاالت التي يك

وفر يالمعلومات الضرورية المتعلقة بالتكلفة، والجمارك المنت  علس استعداد  ن يقدم إلس 

 التسهيلت  جراء و  تحقق قد يلزم فيما بعد.

 /و1سابعاً /
قة تحدد لالتكلفة وو القيمةل المشار إليها في هذه الفقرة علس وساي المعلومات المتعل .1

تنسجم م  بتنتاج البضاعة قيد التثمين، المقدمة من نفي الُمنت  وو بالنيابة عنه، و

وفي حالة توفر تلك المعلومات من  .في البلد المصدر مبادئ المحاسبة المقبولة عموماً 

ر آخر علس الجمارك ون تقوم بتخطار المستورد، بناءاً علس طلبه، بالمعلومات  م صدَّ

( من هذه 3ومصدرها، م  مراعاة السرية وفقاً للفقرة )ووالً/ التي سيتم إستخدامها

 المادة.  

 تشمل التكلفة وو القيمة المشار لها بهذه الفقرة : .2

 (( من هذه المادة.  3(و)2/)1)و( تكاليف العناصر الواردة بالفقرات )رابعاً/"/

وزيعاً نسبياً ( من هذه المادة. موزعة ت1/4)"( تكاليف العناصر المحددة في )رابعاً/"/

( من هذا الملحق التفسير .  م  مراعــاة ون 1/4بمقتضس وحكام الفقرة )رابعاً/"/

/د(، التي يتم تنفيذها في دول 1/4تكاليف العناصر الــواردة في الفقرة )رابعاً/"/

إال بالقدر الذ  يتحمله  ضمن تكلفة المواد،في القيمة الجمركية تدخل المجلي، ال 

صول علس هذه العناصر.  وال يجوز بأ  حال تكرار إحتسا" قيمة في الحنت  المُ 

 العناصر المشار إليها في هذه الفقرة .

 /"1سابعاً /
ورباح  ت، فتذا كانبصورة إجمالية يؤخذ  ونمقدار الربح والمصروفات العامة ينبغي . 1
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ون يك ونالعامة مرتفعة، فتن وخذهما معا ككل يمكن  ه، ومصروفاتةمنت  ما منخفض

مبيعات البضا   من منسجما م  الربح والمصروفات العامة التي تنعكي عادة في 

 .نفي الف ة وو النوع

عندما ال تتوافق ا رقام التي قدمها المنت  عن الربح والمصروفات العامة م  ا رقام  .2

التي تنعكي عادة في مبيعات بضا   من نفي ف ة وو نوع البضا   التي يجر  

بتنتاجها منتجون في البلد المصدر لتصديرها إلس دول المجلي، في هذه تقييمها، يقوم 

الحالة، يجوز ون يستند تحديد مقدار الربح والمصروفات العامة علس بيانات 

( من هذه المادة،  ير التي قدمها منت  البضا   وو 11موضوعية، وفقاً للفقرة )ثانياً/

 التي قدمت بتسمه.  

/"( من هذه المادة، جمي  1مشار إليها بالفقرة )سابعاً/تغطي المصروفات العامة ال .3

التكاليف المباشرة والغير مباشرة إلنتاج وبي  البضا   للتصدير التي لم تدخل ضمن 

 /و( من هذه المادة.1الفقرة )سابعاً/

/"( من 1عند تحديد ا رباح والمصروفات العامة المعتادة وفقاً  حكام الفقرة )سابعاً/ .4

من نفي الف ة وو يتم البحث في وضيق مجموعة وو دا رة من البضا    هذه المادة،

بلد إنتاج المنتجة في نفي  مبيعات البضا   المطابقة وو المماثلة تشملبحيث  النوع

بما فيها دول المجلي للتصدير إلس  ، والمباعةالبضاعة التي يجر  تحديد قيمتها

ذا كانت بضا   معينة من نفي ف ة وو .  ويتحدد ما إالبضا   التي يجر  تحديد قيمتها

 نوع بضا   وخرى، في كل حالة علس حدة م  الرجوع إلس الظروف المحيطة. 

 ثامناً/و 
وفقاً  بان يتم تحديد القيمة الجمركية يال تعطي طريقة محددة للتثمين بل تقضهذه الفقرة 

 : لآلتي

 باستخدام وسا ل وو وسالي" معقولة -1

القيمة الجمركية، وم  المادة المبادئ وا حكام العامة التفاقية  تنسجم وو تتفق م  -2

 م .1994السابعة من جات 

 وعلس وساي البيانات المتاحة في البلد المستورد. -3

 تحديد القيمة باستخدام وسا ل معقولة -1

وفقاً  سي بعد حد ممكن   الفقرة،تبنس القيمة الجمركية بموج" وحكام هذه  ونيج"  
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قدراً توفر ( م  سابعاً ) حتس( رابعاً من )الفقرات في  السابق ذكرهاالجمركية القيمة تحديد 

تعذر إذا وإتفاقية القيمة، حكام وتطبيق، بما يتماشس م  وهداف والمن المرونة في  معقوالً 

يجوز تحديد القيمة الجمركية باستخدام ا سي، تحديد القيمة الجمركية باستعمال تلك 

 بشرط: طرق منطقية وخرى

 وفقاً للفقرة )ثامناً/"( .تكون تلك الطرق  ير ممنوعة  ون . 1

  القيمة. تكون تلك الطرق منسجمة ومتفقة م  المبادئ وا حكام العامة التفاقية ون. 2

 :مثال

وردت إرسالية عبارة عن جهاز مستأجر لفترة محددة، علس سبيل المثال لمدة ثلث 

لاير.  ولم  (2111)شهر  وقدره  بتيجار( يفتراض)تمثل عمر الجهاز اإلسنوات 

وتعذر تحديد القيمة الجمركية لذلك الجهاز   1يسبق إستيراد جهاز مطابق وو مماثل

 وفق ا سي الواردة في الفقرات )رابعاً حتس سابعاً( .  

لتطبيق قيمة عدم وجود بي  يؤخذ في اإلعتبار لجهاز ل ةالجمركي ةالقيمولتحديد 

ولم يتم إعادة بي  هذا الجهاز   .مماثل له المطابق وجهاز  إستيراد لم يسبقو الصفقة،

فل يمكن  وعليه، ة إنتاج ذلك الجهاز. وال يوجد معلومات عن تكلف دول المجلي،في 

ولكن  حتس في شكلها المرن. الجمركية وفقاً للفقرات )رابعاً حتس سابعاً( حديد القيمة ت

وهي إستخدام رسوم الفقرة )ثامناً(، موج" ممكن إستخدامها ب ةمعقولوسيلة هناك 

=  2111× شهر  36لجهاز ) ل إلفتراضيعمر االيمثل  قد التأجير الكامل الذ 

 (، كقيمة جمركية.لاير  72111

  

 تفاقية القيمة الجمركية :الالمبادئ العامة  -2

 .االعتماد  قصس حد ممكن علس قيمة الصفقة للبضا   المستوردة -و  

 .وحد للقيمةنظام م -" 

 .معايير بسيطة وعادلة -ج 

 .واضحة ومحايدة -د 

 .تنسجم وتتفق م  الممارسات التجارية -هـ 

 : البيانات المتاحة في البلد المستورد -3

من استخدام تلك  ذاتهبيانات من مصدر وجنبي، فان ذلك لن يمن  في حد في حالة توفر 
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ه طالما انلكن و  هذه المادة.من  ثامناً(الفقرة ) البيانات   راض تحديد القيمة بموج"

 .إستخدامهافينبغي  صحيحة ودقيقة،معلومات  دول المجليفي يتوفر 

 

 الباب الثاني
 اإلدخـال المــؤقـت:  ثانيا  

 
(لمااانلنظاا ملناا ندنل94(لإ اا ل 89ماا لد فل ااكلم ااا ملد ماااددفلماااانل لبناا على اا 
دإلف ااااا للل  ضااا ل ع ب ااا ل د تعااا دنل ااافدللد   ااا  لدل ااافدللمج ااا لد جمااا  كلد مد اااف

 : ج دعدتلد ت    إل  ش دطلددد مااؤناتل
ل.(2الـمــادة )

ل سمحلل-مل ل كلد م فت نل  لد ادد فة لد بض ئا  لمن91 ل89باإف ا ل ل"ن ندن"لنظ مل(
د الئ  لت تلله م لىدلمب نل كلىاذلد جم  كلد مد فل فدللمج  لد تع دنلد ق ًل
لمشي  لست  ل مفة لد مؤنت لدإلف  ل لدست اف عللدضاا  لتعاا  ق لماا  ل  ل  تمف ف ن ب  

لد ض دئبل"د ا سادم"لد جاما ا ا لىاناي .
 تملضم نلد ض دئبل"د  سدم"لد جم ا  لدغ  ى لمنلد ض دئبل"د  سدم"لدأل  ىلل-ب

لمص  كللمدلنقفيل سبلمقتض لد   للدد ق ًللضم نبمدجبلل-إنلدجفتلل-
ل م ل ق  هلد مف  لد ع مل.لللللللللللللللل

 انتيكلدض لدإلف  للد ماؤنتلبإى فةلتصف اا لد بض ئاا لد مااف   لإ  ل   جلل–جل
د فد  لمدلإ فدىاي ل كلد من طقلد   ةلمدلد م  زنلد جم ا  لمدلد مستدفى تلمدل
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دف اا لد ض دئبل"د  سادم"لد جما ا ا لد مست ق للكل لدضعي ل كلدالستيالكلد ما  
لتكل ق  ى لد مف  لد ع مل.د للددإلج دعدتىا  ي ل لد اقً ل  ش دطل

ل
 اإلدخال المؤقت لآلليات والمعدات الثقيلة

 

 (3الــمــادة )
 سماااااحلبإف اااا للدل  اااا تلدد معاااافدتلد فق  اااا لغ اااا لد متاااادد  ةلب ألسااااددقلإلنجاااا زلل–ملل

 مافةلساات لد مشا    لمدلإجاا دعلد تجا  بلد عم  اا لدد ع م ا لد ع ئاافةل ت اكلد مشاا    ل
إاللإذدلا ناااتلل لف ااا لدب اافلمنصاا لفااالثلساانددتمشااي لن ب اا ل  تمف اافل مااففلمم 

لد مفةلد الزم ل تنف ذلد مش دعلتتط بلماف لمنلىذهلد مفةل.
ل

 اشتااااا طل اااكلد ماشااااا دعلد اااذيل ساااتف فلماااانلدإلف ااا للد ماااااؤنتلبمقتضااا لىاااااذهلل–بل
د ماش   اا لفد  للمدلمنلمنل ااادنللمانلد ماش   اا لد تكلتانفاذل  اس بلد لالئ  لد 

ام    لد تااااكل اااااتط بلتانف اااااذى لإف اااا للدل  اااا تلدد معاااافدتلد الزمااااا ل ياااااذهلدالستفاااا
لد ااغاا  اا ل.
ل.(4الــمــادة )

ل

دغ  ىا لمانلالل اسماحلب إلف  للد مؤنتل قط لد غ ا  لددإلطا  دتلدد بط   ا تلل–لم
ل.د مددفلد ق ب  ل الستيالكل كلد مش    ل

ل

بعافللإالللتلد تاكلتاملإف   يا ل الل اجادزلتغ   لندعلدصاف لدل  ا تلدد معافدل–لب
لد  صدللىا  لمدد ق لإفد ةلد جم  كل.

ل
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د مش دعلد تاكلمف  اتل تنف اذهللإالل كلدستعم للدل   تلدد معفدتللزالل جدلل–لج
ل.

 

 (5الــمــادة )
 
ت تزملد جي لد تكلتط بلد سم حلب إلف  للد مؤناتل ل  ا تلدد معافدتلد الزما للل

ل تنف ذلمش   عي لالبم ل  كل:
ل

د  ادم اا لد تاكل نفااذلدالتف ن اا لد مب ما لماا لد جياوللدمتقاف ملنسا  لماانلد عقافلل–ل1
لد مش دعل  س بي ل.

ل

د ماااؤنتل لدد تصا  حلل إلف ا لتنظ ااملب ا نلجم اكلد ااقلد نماادذجلد معااتمفلل–ل2
"لد قا ندنابلد نظا مل" لبمادجااقلد مط دباااا قلد دف ئاادم تل لدد   ا انلجم  لد معااى

ل جم  لدإلجا دعدتلد جماا ا اا ل.لد ب  نلض  لام ل  
ل

د جم ا  لل"لد  سدم"مدلتأما انلنقافيلبق ام لد ضا دئبللمص    لتقاف املافاا   لل–ل3
د ب ااا نلد جم ااااكلد  ااا البإف   يااا لد اااقلدضااا لساااج للد مسااات ق لبتااا    لت
لدإلف  للد مؤنتل.

 

ل
 اإلدخال المؤقت للبضائع بقصد إكمال الصنع وإعادة التصدير

 
لل(6المـــادة )
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 سااااامحلبإف ااااا للد بضااااا ئ لدألجنب ااااا لإ ااااا لد فد ااااا لمااااا لتع  اااااقلدست ااااااف عل
د جم ا  لى  ي لبقصفلإامااا للد صناا لألجاللد تصاف  ل االللل"د  سدم"د ض دئبل

ل ت ةلزمن  لاللتتج دزلد سن لد دد فةل.
ل
ل

 (7المــادة )
 ماانحل صااف لد مااف  لد عاا ملتع  ماا تل  ااففل  ياا لد شاا دطلد ددجاابلتدد  ىاا لل

(لمااانللنظااا مل91 لةد مااا فلدإلف ااا للد مؤنااااتل بق ااا لمناااددعلد بضااا ئ لد ااادد فةل اااك
ل"ن ندن"للد جم  كلد مد فل لى  لداّللتتج دزلمفةلدإلف  للست لمشي .

 

 اإلدخال المؤقت للسيارات األجنبية
 

   (8المادة)
لمانلغ ا لد سا   دتلد مساج  ل افىلفد ا لىضادل اك)دألجنب  للس     س   دتلد د تمنحلُ  

ل:لى  لد ن دلد ت  كإف  للمؤنتل   ص  (لفدللد مج  
ل
لمفةلست لمشي ل  س   دتلد مضمدن لبف ت لم د لفد ك.لللل-1
مم ف ااا لإذدلنااافملل فتااا ةتماااففلل لفالفااا لمشاااي ل  سااا   دتلغ ااا لد مضااامدن لباااف ت لمااا د لفد اااكل-2

 ا ااا لد جم"د  سااادم"لبق مااا لد ضااا دئبلل ًلنقاااف ل ًلمدلتأم نااالضااام ن تلمصااا    صااا  بلد عالنااا ل
لى  لد س   ة.لد مست ق 

ل
 (  9المادة)

لد س   ةلم ل  ك:ل كل  لدمنلتتدللدإلف  للد مؤنتدالستف فةلمنلم ا مللألجل شت طلل-م
ل سم ً ل كلد ب فلد م  ص لبولدبمدجبلدف ق لتفبتلذ ك.لسج  منلتادنلد س   ةلمل -1
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ل. د  تلتصف  لد س   ةلت مللمالّلمنل ادنلت   الد س   ةلس  يلد مفعدللدلل -2
إبااا دزلتاااأم نلمااانلإ ااافىلد شااا ا تلد معتمااافةل اااكلد فد ااا ل غطاااكلم دضااا ي لطاااددللمااافةل -3

لدإلف  للد مؤنت.ل
لد جم ا  ."د  سدم"لإب دزلف ت لم د لفد كلمعت فلبول ضم نلد ض دئبل -4

ل
 اكلد شا الد اذيل  غابل اكلتادد  ل دالستف فةلمنلم ا مللىاذهلد الئ ا لمنللألجل شت طلل-ب

ل تولم ل  كل: س  لى  لإف  للمؤنتلد  صدل
ل  ساا   ةلمدلماادااًللبق  فتياا لبمدجاابلدا  اا ل  صاا لصاا ف ةلماانلد ب اافل ًلمنل ااادنلم  ااال -1

لد س   ةلدلمصفن ل سبلدألصدل.لد ذيلسج تل  و
نل ااامل اااانلمااانلإد سااا   ةللد اااذيلساااج تل  اااومنلتاااادنل ف اااولإن مااا لصااا    ل اااكلد ب ااافلل -2

لمددطنكلت كلد فد  .
ل.د مفعدلس    لن  فةلمنل ادنل  صاًللى  ل  ص لل -3

ل
ل

 (11المادة)
لد الئ  لمنللألجل شت طل كلف ت لد م د لد فد كلل-م  تعت فلبولدالستف فةلمنلم ا ملىذه

ل  س   ة.لدإلف  للد مؤنتدمنلتغطكلمفةلس   نلد ف ت لمفةلل لإفد ةلد جم  ك
ل:د فد كللم د د تتب لدإلج دعدتلد ت    لىنفلف دللد س   ةلبمدجبلف ت لل-ب

 لدإلف ااا للد مؤناااتلدت    يااا لدد مي ااا لد ممند ااا ل يااا لى ااا لف تااا ل نااامل  صااالتساااج لل -1
لد م د .

لدنتط علد قس م لد   ص لمنلف ت لد م د ل كل   تكلد ف دللدد   دج.ل -2
ل

   (11المادة)
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د اذ نل ف سادنل اكل (مج ا لد تعا دنلماددطنكلفدللمنلغ  ل)لدد مبتعف ن سمحل  ط ب ل 
تيمل اااللل تاا ةلدساا   ل لماافةلدإلف اا للد مؤنااتفلبتجف االاللدد مع ىاافل ااكلد فد اا دإ اافىلد ج معاا تل
ل.للس  يلد مفعدلمنلتادنلمضمدنولبف ت لم د لفد كلل لبش طد ف دس لمدلد بعف ل

ل
للل(21المادة)

لد قلم ا ملىذهلد الئ  .تمنحل  الدإلف  للد مؤنتل  س   دتلد فدئ ةلد جم ا  لل
ل

   (31المادة)
ع دماا تلد متع قاا لب  ساا   ةلدد شاا الد مجم اا ل جاابلمنلتتضاامنل  صاا لدإلف اا للد مؤنااتلل-م

سملدص  بلد عالن لمنل  ثل نملد س   ةلدد ي اللدد م  كلدصنفلد س   ةلدد  دنلداذ كل
لص  بلد عالن لدجنس تولد نملجددزلسف ه.

 نتيااكلدضاا لدإلف اا للد مؤنااتل  ساا   ةلدألجنب اا لب  دجياا لماانلد فد اا لىاانلط  ااقلإ اافىلل-ب
نطقااا لد  ااا ةلمدلبااا  ت   الى  يااا لم   اااً لدتأف ااا لمااا لد ااافددئ لد جم ا ااا لمدلبدضاااعي ل اااكلد م

لجم ا  لبمدد ق لد جم  ك." سدم"لي لمنلض دئبل ت قلى س 
ل

 الباب الثالث
 إعــــادة تصـــديــــر البضــائـــع

 

مااانلنظااا ملنااا ندنلد جمااا  كلد مد ااافل ااافدللل(95المـــادة )بنااا ًعلى ااا لمااا لد فل اااكلم اااا مل
ضاااام ن تلىناااافلإىاااا فةلتصااااف  لد بضاااا ئ لدألجنب اااا لد مج اااا ل لتااااادنلدإلجاااا دعدتلدد شاااا دطلدد 

لد فد   لإ  لد فد  لى  لد ن دلد ت  كل:
ل

لل(14المادة )
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لتستدفلىني ل ل م لد تك ل  لد فد   لإ   لد فد    لدألجنب   لد بض ئ  لتصف   لإى فة  جدز
لد ض دئب"د  سدم"لد جم ا  ل.لد شمللذ كلم ل  كل:

لد جم ا  .لد بض ئ لد مستد فةلد تكل ملتس بلمنلد م  زنل-1
د بض ئ لد مستد فةلبقصفلإى فةلد تصف  ل لد تكلم  جلىني لمؤنتً ل ق علضام ن تلنقف ا لمدل -2

مصااا    لتتضااامنلد ضااا دئبل"د  سااادم"لد جم ا ااا لد اااالللمااافةلاللتتجااا دزلسااات لمشاااي لمااانل
لت    لدإل  دج.

ةلد بضاا ئ لد مف  اا لإ اا لد فد اا لت ااتلدضاا لدإلف اا للد مؤنااتلد  غاابلمصاا  بي ل ااكلإىاا ف -3
لتصف  ى .

لد بض ئ لد مدفى ل كلد مستدفى تلاأ فلدألدض علد مع ق ل  ض دئبل"د  سدم"لد جم ا  . -4
ل

 (15المادة )
 عااا فلتصاااف  لد بضااا ئ لبمدجااابلب  نااا تلإىااا فةلتصاااف  لتتضااامنلجم ااا لد عن صااا لد مم ااازةلل-م 

ل  بض ى ل لدتنظملد قً ل م ل ق  هلد مف  لد ع م.ل
 اافلتصااف  لد بضاا ى لغ اا لمسااتد فى ل لبشاا طلمدد قاا ل جاادزلمنل ااادنلد شاا الد ااذيل عل-ب

لد فدئ ةلد جم ا  لى  لذ ك.ل
 جااابلتفب اااتل ناااملد ب ااا نلد جم ااااكلد اااذيلدساااتد فتلبمدجباااولد بضااا ى لى ااا لب ااا نلإىااا فةلل-ج

لد تصف  .
لد نظ ملل-ف لبمدجب لد مق  ة لد جم ا   لددإلج دعدت لد جم ا   ل  مع  ن  لد بض ى  ت ض 

ل"د ق ندن"لد مد فل  جم  ك.
ل

ل(ل16د م فةل 
ل

(لمنلنظ ملن ندنلد جم  كلد مد فل فدلل97بن على  لم لد فل كلم ا ملد م فةل لل
لد مع فل لدألجنب   لد س   لى   لد جم ا   ل ل"د  سدم" لد ض دئب لإى فة ل تم د مج   
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تصف  ى ل    جلفدللمج  لد تع دنلددست فدفلد ض دئبل"د  سدم"لد جم ا  لد مستد  ةل
ل ت    ل:ى  ي لد قً ل  ضددبطلد

ل
لد س ع لل–ل1 لب سمو لد فت لد ذي لد مستد ف لىد لد تصف  ( ل مع ف لد ُمصّف  ل ادن من

دألجنب  لل لمدلميلش الآ  لمت لمفبتلإلفد ةلد جم  كلبم لالل فعلمج اًلل  شكل
لش دعهل  بض ى .

ل
منلاللتقللن م لد س ع لدألجنب  لد م دفلإى فةلتصف  ى لددست فدفلد ض دئبل"د  سدم"للل–ل2

م ا  لد مستد  ةلى  ي لىنل مس لآالفلفدال لمم  اكلل مدلم ل ع ف ي لمنلد عم  لد ج
لد م    (ل.

ل
ل–ل3 لل لمنلت    لسفدفلل-م لم الف   لتصف  لد س ع لدالجنب  ل الللسن  لإى فة منلتتم

لد ض دئبل"د  سدم"لد جم ا  لى  ي لىنفلدست  دفى لألدللم ةلمنل   جلفدللد مج  ل.
لد مط  ب ل–بل ل الللست للمنلتتم لى  ي  لد مستد  ة لد جم ا   لد ض دئبل"د  سدم" بإى فة

لمشي لم الف  لمنلت    لإى فةلد تصف  ل.
ل
ل–ل4 لبيففلل ل  لدد فة لمنلإ س     لتصف  ى  لد مط دبلإى فة لدألجنب   منلتادنلد س  

لتصف  لدإل س    ل لد جدزلإى فة ل  لم لمستنفدتلدالست  دف لدمط بقتي  د تع فلى  ي 
مت لمفبتلإلفد ةلد جم  كلبم لالل فعلمج اًلل  شكلبأني لجزعلمنلنف لى  لمجزدعل
لدإل س    ل.

ل
منلتادنلد مط  ب لبإى فةلد ض دئبل"د  سدم"د جم ا  لى  لس  لمجنب  ل ملتستعمللل–ل5

لم   ً لبعفلدست  دفى لمنل   جلفدللد مج  ل لدبنف ل   تي لىنفلدالست  دفل.
ل
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لد ض دئبل"د  للل-ل6 لد جم ا  لى  لت كلد مف دى ل عاًللى  لد س  لتقتص لإى فة سدم"
لدألجنب  لىنفلدست  دفى لل.

ل
لد جم ا  لبعفلإى فةلتصف  لد س ع لدألجنب  لد م دفللل–ل7  تملإى فةلد ض دئبل"د  سدم"

لد مستنفدتل لا    لمن لدد تأاف لى  ي  لد مستد  ة لد جم ا   ل"د ض دئب" لد  سدم إى فة
لد الزم لإلى فةلد تصف  ل.

ل
ل–ل8 لد س  لل لتصف   لإى فة لىنف لى  و لد متفق لد مد ف لد جم اك لد ب  ن لدست فدم  تم

لد جم ا  ل ل"د  سدم" لد ض دئب لدست ج ع لد م دف لد مج   لفدل ل   ج لد   دالجنب  
لد مستد  ةلى  ي ل.

ل
ل-9 لدد ت ص للل لد دد فة لد ف دل لنقط  لتطب ق لبفع لم  لمب ش ة لد ضددبط لبيذه  عمل

لض دئبل"لد جم ا  لد مف دض لى  لد س  لدألجنب  .د مشت كلدتدز  لد  سدمل"د 
ل

تتملم دجع لىذهلد ضددبطلبعفلم د لفالثلسنددتلمنلت    لتطب قي ل لمدلا م لل–ل11
لبن على  لط بلمنلإ فىلد فدللدألىض عل لد  جن لد تع دنل ل  ا نلذ كلض د  ً 

لد م  كلددالنتص فيل قلتفس  لدتعف للىذهلد ضددبطل.
ل

لدألد دلل-11 لدد قددن نلتادن لدألنظم  لم  لتع  ضي  لىنف لد ضددبط ل يذه لد تطب ق ل ك   
لددإلج دعدتلد مطبق ل كلم  لفد  لىضدلل.

ل
 (17المادة )
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ت ضاااا لدساااا ئطلد نقااااللد ب  اااا لد تااااكلتنقااااللد بضاااا ى لد معاااا فلتصااااف  ى ل   ااااا ملد متع قاااا لل-م 
نلب  ت صاااا الددضاااا لدأل تاااا ملدسااااالم لدألغط اااا ل د شااااددف (لدد  باااا لل لدغ اااا لذ ااااكلماااا

لدأل ا ملد تكلتنطبقلى  لدض لد عبد ل د ت دنز ت(.
ل جبلمنل ع فلتصف  لد بض ئ ل الللد مفةلد مق  ةل ي .ل-ب
ُتضااامنلد ضااا دئبل"د  سااادم"لد جم ا ااا لد مسااات ق لى ااا لد بضااا ى لد مااا دفلإىااا فةلتصاااف  ى لل-ج

لبمدجبلضم ن تلنقف  لمدلمص    .
ل

 (18المادة )
ففلن دفى لدتا فلد ضام ن تلد مقفما لبعافلتقاف ملم افل تملإب دعلب  ن تلإى فةلد تصف  لدتس

لدإلفب ت تلد ت    ل:
نساا ولماانلب اا نلإىاا فةلد تصااف  لم تدماا لدمدنعاا لماانلد مدظاافلد جم اااكلد م ااتال ااكل -1

لم ازلد   دجلد جم اكلبم ل ف فل  دجلد بض ى لمنلد بالف.
 ل ف افلنس ولمنلب  نلإى فةلد تصف  لم تدم لدمدنع لمنلد مدظفلد جم اكلد م تالبم -2

لف دللد بض ى ل  منطق لد   ة.
شااي فةلإباا دعلمصاافن لماانلد ساا ط تلد م تصاا ل ااكلب اافلد مقصاافلبماا ل ف اافلف اادللد بضاا ى لل -3

 د مع فلتصف  ى لإ  ي .

ل
 الباب الرابع

 إعـفاء األمتعة الشخصية والهدايا الواردة مع المسافرين

 
ظاا ملناا ندنلد جماا  كل(لماانلن113بناا ًعلى اا لماا لد فل ااكلم ااا ملد فقاا ةل ب(لماانلد ماا فةل 
إىاف علدألمتعا لد ش صا  لدد يافد  لبلد مد فل فدللد مج  ل لتادنلد ضددبطلدد ش دطلد   ص ل

لى  لد ن دلد ت  كل:د دد فةلم لد مس    نل
 (19المادة )
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تعفا لمانلد ضا دئبل"د  سادم"لد جم ا اا لدألمتعا لد ش صا  لدد يافد  لد ادد فةلبصاا ب لل
(لفالفااا لآالفلعلساااعدفيلمدلمااا ل ع ف يااا ل3111ىااانل لد مساا    نلد تاااكلاللتز ااافلن متيااا 

لمنلىمالتلفدللد مج  لدأل  ىل.
 
 

 (21المادة )
 

ل شت طلألجللدإلستف فةلمنلدإلىف علم ل  كل: 
لمنلتادنلدألمتع لدد يفد  لذدتلط ب لش صكلدبام  تلغ  لتج    .ل–ل1
نلممتينكلد تج  ةل  مددفلماّلل ادنلد مس   لمنلد مت فف نلى  لد فدئ ةلد جم ا  لمدلمل–ل2

لد تكلب دزتو.
ل(لم بعم ئ لس ج  ة.411ماّللتز فلىففلد سج ئ لد تكل طبقلى  ي لدإلىف على  ل ل–ل3
 

 (21المادة )
لل

دلل18ت ضاا لدألمتعاا لدد ياافد  لد تااكل طبااقلى  ياا لدإلىفاا علد مشاا  لإ  ااول ااااكلد مااااا فت نل  
لالأل اا ملد مناا لدد تق  افلد ا19 دد فةل ااكلنظا ملنا ندنلد جماا  كلد مد افل اافدلل(لمانلىاذهلد الئ اا 

لد مج  لدد تش  ع تلد دطن  ل اللفد  لىضد.
ل
ل

 الباب الخامس
 إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية ً  

 من الضرائب "الرسوم" الجمركية
ل
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(لمااانلنظاا ملناا ندنلد جماا  كلد مد اافل اافدلل114باناااا ًعلىااا  لماا لد فل ااكلم ااا مللد ماا فةل للللللل
دنلد شاا دطلدد ضااددبطلىناافلإىااف علمستاا زم تلد جمع ا تلد     ا لماانلد ضا دئبلد مج  ل لتاا

ل"د  سدم"لد جما ا ا لى  لد ن دلد ت  كل:
ل
ل

 ( :22الـمــادة )
 

 جبلمنلتادنلد جمع  لد      لد مستف فةلمنلدإلىف عللمسج  ل فىلد جي لد  ادم  للل-م
لتقف م لإنش ؤى  لغ ض ل ادن لدمن ل  لد فد   ل ك لد مج التللد م تص  ل ك  فم ت

دإلنس ن  لمدلدالجتم ى  لمدلد فاق    لمدلد ع م  لمدلد ف ن  لمدلميلىففل   يلآ   ل
لفدنلمنل ادنلد يففلمنولت ق قل بحلم فيل.

د جمع  تلد تكل ادنلىف ي لنش طلس  سكلمنلدإلىف علمانلد ضا دئبل"د  سادم"للفاللتستف ل-ب
 د جم ا  .

 
 ( :23الــمـادة )

ل
طل اااكلد ماااددفلدد مسااات زم تلد مساااتد فةلمااانلد جمع ااا لد     ااا ل ااااكلتعفااا لمااانل شااات للللللل

لد ض دئبل"د  سدم"لد جم ا  لم ل  ك:
ل
منلتاااااادنلذدتلطب عااااا لتتن سااااابلدمغااااا دضلد جمع ااااا لدد نشااااا طلد اااااذيلللتم  ساااااولطبقاااااً لل–1

ل نظ مي لدألس سك.
لللل
 ت  جا تلد فع  ا لى لما لدالؤلالمنل تن سبل جملدام  لد مددفلدد مست زم تلد مط دبلإىف 2ل

لد تكلتمانلد جمع  لد      لمنلمم  س لنش طي لد    ي.
ل
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لمنلتستد فلىذهلد مددفلدد مست زم تلب سملد جمع  لد      لمب ش ةل.ل–ل3
ل

 ( :24المادة )
 

  جمع ااا لد تصاا فل اااكلد مااددفلدد مسااات زم تلد معفاا ةلمااانلد ضاا دئبل"د  سااادم"للزالل جاادلل-مل
مىف اتلمانلمج يا ل لدتاادنلإفد ةلد جمع ا لمساؤد  لىانلد جم ا  ل كلغ  لد غ   لد تاكل

لذ كلتج هلد جم  ك.
 اكل اا لل غبا لد جمع اا ل اكلب اا لد ماددفلدد مساات زم تلد مساتي ا لمدلد مسااتعم  ل لد تااكلل-ب

ساابقلإىف ؤىاا لماانلد ضاا دئبل"د  ساادم"لد جم ا اا ل ع  ياا لمنلتتقاافملبط اابل ط ااكلإلفد ةل
 إج دعلد مع  ن لد الزم ل ي .لد جم  كل   صدللى  لد مدد ق لب  ب  لبعف

ل
 ( :25الـمــادة )

 

د جياااااا لد  ادم اااااا لد م تصاااااا لبم  طباااااا لإفد ةلد جماااااا  كلإلىفاااااا علد مااااااددفللمتقاااااادل
دد مسات زم تلد ادد فةلإ ا لد جمع ا لد     ا لماانلد ضا دئبل"د  سادم"لد جم ا ا ل االل   اا ل

لللى  ل فة.
ل

 الباب السادس
 ط النقل داخلهالبضائع الخاضعة ألحكام النطاق الجمركي وشرو 

 
ل لد ف لى  لم  ل ل كلم ا مبن ًع ل121د م فة لمن ل فدلل( لد جم  كلد مد ف لن ندن نظ م

ل:د قً ل م ل  كأل ا ملد نط قلد جم اكلتع مللد بض ئ لد   ضع للد مج  ل 
 

 ( :26الـمــادة )
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 شت طل كلنقللد بض ئ لد   ضع لأل ا ملد نط قلد جم اكلمنلتادنلم  ق لبتص  حللل
لىنلد فدئ ةلد جم ا  لمب نً ل  ولم ل  كل:لنقللص ف 

لدسملص  بلد عالن ل. -1 
لد عن ص لد مم زةل  بض ى لمفللد ندعلدد عففلدد دزنلدد منشألدد ق م .ل -2

لدسملدندعلد نملددسط لد نقللدندىي لد نمي ل لددسملن ئفى ل.ل-3    
لد ما نلد م دفلنقللد بض ى لمنولدمقصفى .ل-4 

 
 ( :27الـمــادة )

ل ظ ل-م لد جم اك لد نط ق لفد ل لد بض ئ  ل   زة لإفد ةللإال  لت ففى  لد تك لدألم ان  ك
لد جم  كل.ل

لد جم اكلل-ب لد نط ق لفد ل لدنتن ؤى  ل مان لد تك ل  بض ى  لد ع ف   لدال ت  ج ت ت فف
لمنلإفد ةلد جم  كل.لبق د  غ ضلدالستيالكل

 
 ( :28الـمــادة )

د جم اكلمدل   زتي لمدلد تجدللبي لفد للل عفلنقللد بض ى لد   ضع لأل ا ملد نط ق
ل املل ل ك لا لد تنف ذ   لدالئ تو لد مد ف لد جم  ك لن ندن لنظ م لأل ا م لم   ف لبشال د نط ق

 د تي  بل.ل
 
 

 الباب السابع
 الغرامات المالية المفروضة على المخالفات الجمركية

 
ناالد فل كللم بن ًعلى  ل(ل لدل144دلل143دلل142م لىفملدإل الللبأ ا ملد مددفل 

تااادنلنددىاافل اا ضلد غ دماا تلد م   اا لىاانلد جماا  كلد مد اافلل"ناا ندننظاا مل"ماانلل(141)د ماا فةل
ل:ل تلد جم ا  لى  لد ن دلدلتكم   فد 
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ل
ل

 ( :29الـمــادة )
ل

ل لد ض دئب لمف ك لى   لتز ف لال لل"د  سدم"غ دم  لمف ي  لىن لتقل لدال ىنلد جم ا  
لد م   ف تلد ت    ل:

 ص ف ل لإىا فةلد تصاف  (لد اذيلمانلشاأنولمنلُ ادفيلإ ا لدالساتف فةلمانل دلد جم اكد ب  نلل-1
جم ا ااا لمدلتساااف فلن ااادفلبضااا ئ لمف  ااا لت اااتلدضااا لدإلف ااا لل" سااادم"لدسااات فدفلضااا دئبل

لد مؤنتلفدنلدجول ق.
مدلم ل قدمل"د م ن فست"لمف جل كلب  نلد  مد  لى  لم لغ  لد مب  لمدلد نقاللد ز  فةلل-2

لمق مو.
دفلد مشمد  لب إلىف علمدلبتع  ف لجم ا  لم فض ل كلغ ا لد غ  ا لمدلد ياففلدستعم للد مدلل-3

 لفدنلمدد قااااا لإفد ةل  يااااامدلتباااااف  ي لمدلب عيااااا لمدلد تصااااا فلل لد اااااذيلدساااااتد فتلمااااانلمج اااااو
دلل111دلل99د قاً ل  ماددفل لجم ا ا ل" سادم"د جم  كلدتأف  لم ل ت ققلى  ي لمنلضا دئبل

ل. دد فةل كلىذهلد الئ  (لمنلد نظ مل"د ق ندن"لددأل ا ملد114
د جم ا ا ل اكلغ ا ل"د  سادم"ل اكلدضا لمع اقل  ضا دئبلد تاكلىاكلد بضا ئ ل كلد تص فلل-ل4

مدلإباااافد ي لفدنلمدد قاااا لإفد ةلد جماااا  كلدتأف اااا لماااا لل لد تااااكلمف  ااااتلماااانلمج ياااا دألغاااا دضل
لجم ا  .ل" سدم"ت قلى  ي لمنلض دئبلس 

لعل كلدست فدفى ل.دست فدفلد ض دئبل"د  سدم"لد جم ا  لمدلد ش دلل–ل5
ل

 ( :31الـمــادة )
ل
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لى ا ل 511تاقللىاانل  دم لاللااغ (ل مس ل5111(ل مسم ئ ل  ا للساعدفيلداللتاز ف
د جم ا  لد م   ف تللآالفلعلسعدفيللمدلم ل ع ف ي لمنلىمالتلفدللد مج  لدأل  ىلىن

لد ت    ل:
ل

د ت  المنلميلش طلمدلن فلد ب  ن تلد جم ا  للد م   ف لد تكلمنلشأني لمنلتؤفيلإ  ل -1
ل تع ق نلب الست  دفلمدلد تصف  .ل

د م   فل كلد ق م لمدلد ندعلمدلد عففلمدلد دزنلمدلد ق   لمدلد منشألد اذيلد جم اكلد ب  نل -2
تصا  حلب  د جم ا ا ل  ضا  عل لدذ اكل"د  سادم"لمنلشأنولمنل ؤفيلإ ا لتعا  ضلد ضا دئبل

لد تااكلتااادنلمط بقاا ل ددناا لد بضاا ى ل ل قا لبااو اكلد ب اا نلد جم اااكلبماا ل  اا  فلد دفاا ئقلد م ل
ل.(لمنلد نظ مل"د ق ندن"47د قً لأل ا ملد م فةل 

د قاااً للفد ةلدإلدنلمدد قااا لفل"د ت دنز اااتد عباااد ل" اااكلب ااا نللة كلد م ااافف د مساااد طااا قلدللتغ  ااا  -3
 .(لمنلد نظ مل"د ق ندن"71أل ا ملد م فةل 

ماف لمانلب ا نل مد ا ل"م ن فسات"للىفملدجدفلب  نل مد  ل"م ن فست"لب  بض ى ل لددلدجدف -4
ل(لمنلد نظ مل"د ق ندن"ل.38/مل,ل36/مل,ل31  بض ى لد دد فةلد قً لأل ا ملد مددفل 

مدلدإلف ا للد مؤناتلمدللل"د ت دنز اتد عباد ل" الزما لإلبا دعلدتساف فلب  نا تلدتقف ملد شي فدتل -5
(لماانل68ملد ماا فةل  ال ااً ل  شاا دطلد تااكل  ااففى لد مااف  لد عاا ملد قااً لأل ااا إىاا فةلد تصااف  ل
ل.د نظ مل"د ق ندن"ل

د تااكل صااف ى لد   صاا لبتنظاا ملإ اافدعلد بضاا ئ ل ااكلد مسااتدفى تللد قددىاافلدد شاا دطم   فاا ل -6
ل(لمنلد نظ مل"د ق ندن".75دلل74د مف  لد ع ملد قً لأل ا ملد م فت نلل ل

 ااااكلغ اااا لدألماااا انل ل ساااادلد ساااافنلمدلىباااادطلد طاااا ئ دتلمدلدناااادفلدساااا ئطلد نقااااللدأل اااا ىل -7
(لماانل37دلل22دلل21دلل21د قااً لأل ااا ملد مااددفل لفد ةدإلففةل ياا لدد تااكلتاا  البياا لد م اا

ل.د نظ مل"د ق ندن"
د جم اااااكلفدنللد نطاااا قمدل  مااااددنكعلمغاااا ف ةلد ساااافنلدد طاااا ئ دتلددساااا ئطلد نقااااللدأل اااا ىل -8

ل(لمنلد نظ مل"د ق ندن".41منلإفد ةلد جم  كلد قً لأل ا ملد م فةل ت   ال
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د قاً لى ا لم اا ملد مااا فت نلل للدإلفد ةللإ ا لم ا ىلفدنلمدد قاا لنقاللبضا ى لمانلددسااط لنقا -9
ل(لمنلد نظ مل"د ق ندن".45دلل32

د ساافنلمدلدساا ئطلد نقااللدأل اا ىلمدلساا بلد بضاا ئ لفدنلتاا   التف  ااالد بضاا ئ لماانل -11
د قااً لأل اا ملد ماددفللذ كامدلبغ  بلمدظف ي لمدل   جلدألدن تلد م ففةل لإفد ةلد جم  كمنل

ل(لمنلد نظ مل"د ق ندن".45دلل41دلل32 
ىنلد ق  ملبددجب تيملدمم  س ل قيمل اكلد تفتا ولدد تافن قللإفد ةلد جم  كإى ن لمدظفكل -11

د قااً لأل ااا ملد باا بلد ف  ااثلىشاا لماانلد نظاا مل"د قاا ندن"ل لدتفاا ضلىااذهلد غ دماا للدد مع  ناا 
لب قلاللمنلش  كل كلىذهلد م   ف .

دم ل كل امي ل الللد مفةلد م ففةل اكللىفملدال تف ظلب  سجالتلدد دف ئقلدد مستنفدت -12
ل."د ق ندند نظ مل"ل(لمن127 ل115د م فت نل 

 ل.نط لد  ص المدلنزعلدأل ت ملد جم ا  لىنلد بض ئ  -13

ل
ل
ل

 ( :31الـمــادة )
ل

ل  لتقللىن لال ل511غ دم  ل( لى مسم ئ  لتز ف ل اعلسعدفيلدال لم فلع1111   ل(
لىنلد م   ف تلد جم ا  لد ت    ل:دأل  ىلاللسعدفيلمدلم ل ع ف ااي لبعمالتلفدللد مج  

 افىلدالسات  دفلمدلم ل قدملمق مولدد مستنفدتلدأل ا ىل"د م ن فست"لىفملتقف ملب  نلد  مد  لل-1
مدلماا ل قاادملمق مااولىاانل"د م ن فساات"ل لداااذ كلد تااأ   ل ااكلتقااف ملب اا نلد  مد اا للدد تصااف  

ل(لمنلد نظ مل"د ق ندن".41دلل39دلل36دلل31د قاً لأل ا ملد مددفل د مفةلد م ففةل
ل كلل-2 لد س ط تلد جم ا   لمن لد  مد   لب  ن لتأش   لد تكللم ن عىفم د ش نل كلدأل ددل

ل.(لمنلد نظ مل"د ق ندن".31د قً لأل ا ملد م فةل  تدجبل  ي لىذدلد تأش  ل
ل



 - 48 - لقانون اجلمارك لدول جملس التعاون()الئحة تنفيذية 

مدلم ل"د م ن فست"لمجمع لبأيلط  ق لا نتل كلب  نلد  مد  لدلذا لىفةلط دفلمقف  لل-3
ل ق لدد ف لط ف لمني  لى   لمق مو لألدم ل د قً  لد م فة ل44 ا م لمن ل"( لم لل"د ق ندند نظ م  

لد مستدىب تلدد طب   تلدد مقطد دت.م دى ةلد تع  م تلد تكل صف ى لد مف  لد ع ملبشأنل
لمدلم ل قدملمق مو."د م ن فست"لف دجولمنللمع دم تل كلب  نلد  مد  لإإغف للم ل جبلل-4
 ال ً لأل ا مللد معتفة قلد ب  فل  زملمقف  لمدلى بلاللت مللد بط ن تلدالست  دفلىنلط لل-5

لد  تش  ع تلد دطن   لدد فد    لد ع ب   ل لدالتف ن  تلد ب  ف   لد ما فة لأل اا م لمنل43د قً  )
ل.د نظ مل"د ق ندن"

ل. لد نظ مل"د ق ندن"د ص ف ةلبمقتض د دتلد دزد   لدد تع  م تلم   ف لم  ىلأل ا ملد قلميل-6
ل
ل

 ( :32الـمــادة )
 

ل  لناف ى  لمنلىمالتلفدللد مج  ل211غ دمو ل ع ف ي  لم ئت لعلسعدفيلمدلم  )
 لدذ كلىنلتتج دزلد غ دم لنصفلن م لد بض ى ماّللى  ل للتأ   دأل  ىلىنلالل دمل

مدلإى فةلد تصف  لإ  لل"ل ت دنز ت عبد ل"د كلتقف ملد بض ئ لد م س  لب لم   ف تلد تأ   
لد فدئ ل لد م س   لد جم ا   لد فدئ ة لإ   لمد لد بض ى  لمني  لست  ج لد تك لد جم ا     ي لإة

لد م ففةل ي ل كلد ب  ن تلد جم ا  .لد مففد بض ى لبعفلدنقض عل
 

 ( :33الـمــادة )
ل

(لمااأتكلعلسااعدفيلمدلماا ل ع ف ياا لماانلىمااالتلفدللد مج اا لدأل اا ىل211غ دمااولنااف ى ل 
تلد نقللد ع م لدس   دتلدألج ةلد ق فما ل  فد ا ل لى ا لدذ كلىنلالل دملتأ   لى  لس   د

(لىشااا ةلآالفلعلمدلمااا ل ع ف يااا لمااانلىماااالتلفدللد مج ااا ل11111ماّللتتجااا دزلد غ دمااا ل 
لدأل  ى.
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 ( :34الـمــادة )

(لم فلعلسعدفيلمدلم ل ع ف ي لمنلىمالتلفدللد مج  لدأل  ىل1111غ دمولنف ى ل 
%(لىش  نل كلد م ئ لمنل21ول لى  لماّللتتج دزلد غ دم ل ىنلاللمسبدعلتأ   لمدلجزعلمن

ل لد بض ى  لن م  لإى فة ل ك لد تأ    لم   ف ت لىن لدض لل د بض ىتصف   لت ت د مف   
د جم ا  ل.لمم لب  نسب ل  س   دتلد م ففةل ي ل كلد ب  ن تللفةدإلف  للد مؤنتلبعفلدنقض علد م

   اًللسعدف ً لمدلم ل ع ف ي لمنلىمالتل(لىش دنل21د س     ل  ف ضلى  ي لغ دم لنف ى ل 
ل لتأ    ل دم لال لد مج  لدأل  ىلىن لى  لفدل لد غ دماااتتجلمالّل  ل كل11 ل ا دز لىش ة )%

لد م ئ لمنلن م لد س   ةلد س     لبعفلدنقض علد مفةلد م ففةل ي ل كل  ص لدإلف  للد مؤنت.ل


