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  الفهرس
 الصفحة املوضوع

 2 مقدمة 

 9 يف وأحكـام عامــةار تعـ –الباب األول 

 13 مبادئ تطبيق التعرفة اجلمركية –ين الباب الثا

 15 املنع والتقييد –الباب الثالث 

 16 العناصر املميزة للبضاعة –الباب الرابع 

  18  االسترياد والتصدير –الباب اخلامس 
  18  االسترياد –الفصل األول 

  18  النقل حبرا -1
  20  النقل برا -2
  21  النقل جـوا -3

  21  التصدير –الفصل الثاين 
  22  النقل الربيدي –الفصل الثالث 
  22  أحكام مشرتكة –الفصل الرابع 

  23  مراحل التخليص اجلمركي  –الباب السادس 
ت اجلمركية –الفصل األول    23  البيا
  25  معاينة البضائع –الفصل الثاين 

ملسافرين –الفصل الثالث    28  أحكام خاصة 
  28  الفصل يف القيمة –الفصل الرابع 

  

دية الضرائب "الرسوم" اجلمركية والرسوم  –الفصل اخلامس 
  29  األخرى واالفراج عن البضاعة

  اجلمركية "الرسوماألوضاع املعلقة للضرائب " –الباب السابع 
 اجلمركية "الرسومورد الضرائب "

30  

  30  أحكام عامة –الفصل األول 
  31  البضائع العابرة (ترانزيت) –الفصل الثاين 
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  32  املستودعـات –فصل الثالث ال
  32  املناطق واالسواق احلرة –الفصل الرابع 

  35  االدخال املؤقت –الفصل اخلامس 
  36  اعادة التصدير –الفصل السادس 
  37  اجلمركية "الرسومرد الضرائب " –الفصل السابع 

  37  اإلعفاءات –الباب الثامن 
  37  اجلمركية "الرسوم"البضائع املعفاة من الضرائب  –الفصل األول 
  37  االعفاءات الدبلوماسية  –الفصل الثاين 

  39  االعفاءات العسكرية –الفصل الثالث 
  39  الشخصية االعفاءات  –الفصل الرابع 

 -اعفاءات مستلزمات اجلمعيات اخلريية  –الفصل اخلامس
والبضائع املستوردة لذوي االحتياجات اخلاصة ـ واملواد الالزمة 

  ة والعينات التجاريةلإلغاث

40  

  41  البضائع املعادة –الفصل السادس 
  41  أحكام مشرتكة –الفصل السابع 

  42  رسوم اخلدمـات –الباب التاسع 
  42  املخلصون اجلمركيون –الباب العاشر 

م –الباب احلادي عشر    45  حقوق موظفي االدارة وواجبا
  46  النطاق اجلمركـي –الباب الثاين عشر 

  46  القضا اجلمركية –اب الثالث عشر الب
  46  التحري عن التهريب –الفصل األول 
  48  حمضر الضبط –الفصل الثاين 

  50  تدابري احتياطية –الفصل الثالث 
  50  جز االحتياطياحل –القسم األول 
  51  منع املخالفني واملتهمني من السفر –القسم الثاين 

  52  ة وعقوبتهااملخالفات اجلمركي –الفصل الرابع 
ته –الفصل اخلامس    53  التهريب وعقو
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  53  التهريب –القسم األول 
  55  املسئولية اجلزائية –القسم الثاين 

ت –القسم الثالث    55  العقو
  57  املالحقـات –الفصل السادس 

  57  املالحقات اإلدارية  -القسم األول 
  58  يباملالحقة القضائية جلرائم التهر  –القسم الثاين 

  58  التسوية الصلحية–القسم الثالث 
  60  املسئولية والتضامن –الفصل السابع 
  62  أصول احملاكمات –الفصل الثامن 
  63  بيع البضائع –الباب الرابع عشر 

  65  امتياز ادارة اجلمارك –الباب اخلامس عشر 
  66  التقـادم –الباب السادس عشر 
  67  أحكام ختامية –الباب السابع عشر 

 
  68  الالئحة التنفيذية 

  69  : قيمة البضائع لألغراض اجلمركية الباب األول
ت اجلمركية و :  الباب الثاين   103  اإلدخال املؤقتالبيا

  108  : إعادة تصدير البضائع الباب الثالث
  111  الشخصية الباب الرابع : اإلعفاءات 

  إعفاء مستلزمات اجلمعيات اخلريية:  الباب اخلامس
  والبضائع املستوردة لذوي االحتياجات اخلاصة

  و املواد الالزمة لإلغاثة
113  

: البضائع اخلاضعة ألحكام النطاق اجلمركي وشروط  الباب السادس
  النقل داخله

117  

  118  : الغرامات املالية املفروضة على املخالفات اجلمركية الباب السابع
  124  املذكرة اإليضاحية
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1
 

  ر الوحدهسع  املباعة كمية الوحدات
  (ر.س)

  إمجايل الكمية  عدد    عمليات البيع
  املباعة بسعر واحد

  وحدات   10 - 1
  
  
  

100          
  
  
  

يــع مــن عمليات ب 10
  وحدات    5
ــن  5 ــات بيــــع مــ عمليــ
  وحدات    3

65  
  
  

  
وحدة                  25 - 11
  

95          
  

ــن  5 ــات بيــــع مــ عمليــ
  ةوحد 11

55  
  

عملية بيع واحدة مــن            90  وحدة      25أكثر من 
  وحدة   30

عملية بيع واحدة مــن 
  وحدة 50

                          

80  
  

لتايل 90) قطعة، هي أكرب كمية إمجالية بيعت بسعٍر واحد وهو (80فإن كمية ( يف هذه احلالة رس)، و
  ) رس.90فإن "سعر الوحدة ألكرب كمية إمجالية" هو (



   

98 
 

) وحــدة مباعــة 500) :  جــرت عمليتــا بيــع إىل شخصــني غــري مــرتبطني، أوهلمــا عبــارة عــن (2مثــال (
ــة البيــع الث95بســعر ( ًال للوحــدة، بينمــا عملي ــة عبــارة عــن () ر ) وحــدة مباعــة 400اني
ًال للوحدة .  90بسعر (   ) ر

) ، لذا فأن سعر 500يف هذه احلالة فإن أكرب عدد من الوحدات املباعة بسعر معني يف هذا املثال هو (
ًال.95الوحدة ألكرب كمية إمجالية مباعة هو (   ) ر

ه ) :  بيعت الكميات التالية إىل أشخاص غري مرتبطني 3مثال ( سعار خمتلفة، على النحــو املبــني أد
: - 

  سعر الوحدة (رس)                الكميات املباعة                * املبيعات :    
40 100  
30 90      
15 100  
50 95  
25 105  
35 90  

5 100 
                 

  
         

اميع   سعر الوحدة (رس)                بسعر واحد   : إمجايل الكميات املباعةا
65 90   
50 95  
60 100  
25 105  

  
ــذا املثــال هــو ( ) وحــدة، لــذا فــإن ســعر 65يف هذه احلالة، فأن أكرب كمية إمجالية مباعة بســعر معــني 

ًال خليجياً .90الوحدة ألكرب كمية إمجالية هو (   ) ر
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