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 (8) املادة
على املستوردين واملصدرين واملخلصني اجلمركيني وشركات ومؤسسات املالحة والنقل ومكاتب وشركات 

األشخاص الطبيعية واإلعتبارية وغريهم ممن هلم صله بالعمليات اجلمركية اإلحتفاظ باألوراق والسجالت والوثائق 

اريخ إلفراج ،وبالنسبة للسجالت من تواملستندات املتعلقة بهذه العمليات ملدة مخس سنوات تبدأ من تاريخ ا

 التأشري عليها بإنتهائها أو قفلها ،وعلى كل حائز لبضائع أجنبية بقصد اإلجتار اإلحتفاظ باملستند الدال على مصدرها 

 يةممن هلم صفة الضبطية القضائ املصلحة ملوظفي ، املساكن حرمة اإلخالل بالقوانني املقررة حلماية ومع عدم

 املذكورين يف الفقرة السابقة بغرضمقار   دخول يف احلق يفوضه من أو املصلحة رئيس من تابيك إذن ومبوجب

 مصدر البضائع ة علىدالال أو اجلمركية املتعلقة بالعمليات واملستندات والوثائق والسجالت األوراق علي االطالع

 البضائع نةمعاي جيوز كما ، خمالفة وجود حالة يف وضبطها، اإلفراج بعد الالحقة واملراجعة التدقيق وإجراء وفحصها

 لتدقيقا اليت تنظم واإلجراءات القواعد التنفيذية الالئحة وحتدد، االقتضاء عند - وجودها حالة يف -ذاتها 

 االلتزام  بإمساكها يدويًا أو إلكرتونيًا . يتعني التى والسجالت ، الالحقة واملراجعة

من هذا القانون جيوز إعادة حساب الضرائب والرسوم املستحقة إذا ثبت  ومع عدم اإلخالل بأحكام الباب التاسع

 أن حسابها مت بناء على غش أو تدليس.

 تعليق 
  مع التأكيد على عدم  نرى أن تكون املراجعة الالحقة يف غضون سنة واحدة من خروح البضاعة من اجلمارك

 يص الرسائل إال إذا ثبت أن هذا التخليص متالتوسع يف إهدار ما مت تقدميه من مستندات وإجراءات يف ختل

هذا مع األخذ يف اإلعتبار أن البضائع عند ورودها تكون يف حيازة  –دليس تالغش أو الدليل قطعي على ب

اجلمارك وحتت سيطرتها وهلا أن تفحصها جيدًا وتراجعها وتتأكد من نوعيتها قبل اإلفراج عنها وبذلك ال يكون 

 هناك داع بعدها ألي حماسبات أو مراجهات إضافية . 

 

 

 

 10 املادة
 ، أدائهم معدالت ضوء يف باملصلحة  العاملني إلثابة  نظام وضع للوزير بعد العرض على رئيس جملس الوزراء 

 . العمل يف اجنازهم ومستوى وحجم

بشأن  1975لسنة  54وللوزير أو من يفوضه إنشاء صندوق للرعاية الصحية للعاملني باملصلحة وفقًا ألحكام القانون رقم 

 ،بعد أخذ رأي هيئة الرقابة املالية ،وحيدد نظامه االساسي وموارده وأغراضه وكيفية إدارته.الصناديق اخلاصة 

 مادة مرفوضة نرى إلغاءها
 وال يوجد هلا  نظري يف قوانني اجلمارك بالدول األخرى داعي لوجود هذه املادة يف نص القانون أنه ال  نرى 

نرى أن يتم ذكر مثل هذه األمور بالئحة العاملني من موظفي وزارة املالية أو موظفي مصلحة اجلمارك وليس بهذا  

ذا األمر ليس حمله ه نرى أن ولكن وعمل صندوق لرعايتهم الصحية موافقتنا إلثابة العاملني مع تأكيدنا على، القانون 

  قانون اجلمارك

 (14مادة )
اجلمركية املستحقة علي االالت واملعدات واالجهزة وخطوط االنتاج واجزائها اليت ال تتمتع جيوز تقسيط الضريبة 

بأي اعفاءات او ختفيضات يف التعريفة اجلمركية ميت كانت واردة للمشروعات االنتاجية ، ملدة ال جتاوز سنه وذلك 

 نظري سداد ضريبة اضافية عن كل شهر أو جزء منه خالل مدة التقسيط .

 

 تعليق
ن لتتناسب مع سعر اخلصم املعل ضريبة اجلمركية املقررة للبضاعةمن قيمة ال %1بواقع  االضافية الضريبة تكون أن

 سنويًا( %14من البنك املركزي )
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 الثالث الفصل
 اخلدمات مقابل

 (17املادة )
 بناء على طلب من  املصلحة ابه قومت اليت واألعمال ، املسبق اإلستعالمو، الواحدة النافذة مقابل خدمات يقدر

 جياوز ال اجلمركية مبا الدائرة خارج أو الرمسية العمل غري أوقات سبيل تنفيذ أحكام القانون يف فى الشأن ذوي

 أالف جنيه لكل منها . عشرة

اليت  ، اخلدمات كافة املقررة عنشروط وإجراءات اإلستعالم املسبق وفئات املقابل  التنفيذية الالئحة وحتدد

 املقابل يدخل ال و ، اجلمركية واألقفال والنماذج املطبوعات وأمثان املقابلخفض  وحاالت قدمها املصلحةت

 أو الضمانات. الضرائب رد أو اجلمركية اإلعفاءات نطاق يف املشار اليه

 باسم خاص حساب يف للغري املصلحة تقدمها اليت الفعلية  اخلدمات مقابل حساب حتت احملصلة املبالغ وتودع

البنية  وحتديث تطوير يف  احلساب هذا من ويصرف املوحد، اخلزانة حبساب املركزي البنك لدي املصلحة

 من الفائض يرحل أن علي الوزير، من يصدر قرار مبوجب وذلك ، التحتيه واخلدميةوتدريب العاملني باملصلحة

 آلخر. عام من احلساب هذا

 
 

 يل على الفقرة األوىلدمطلوب تع
 بناء على طلب من  املصلحة بها تقوم اليت واألعمال ، املسبق ،واإلستعالم الواحدة النافذة مقابل خدماتيقدر 

  جياوز ال اجلمركية مبا الدائرة خارج أو الرمسية العمل غري أوقات فى سبيل تنفيذ أحكام القانون يف الشأن ذوي

 أالف جنيه لكل منها . مخسة

 

 22املادة 
 اليت الاخلاصة وبشرط املعاينة على ما يستورد من سيارات الركوب  من القيمة %5حتصل ضريبة مجركية بنسبة 

والسيارات املعدة لنقل عشرة أشخاص فأكثر مبا فيها السائق والالزمة إلنشاء أو  أربعمائة الف جنيه تتجاوز قيمتها 

وفقًا  1977لسنة  38التوسع يف الشركات املرخص هلا بالعمل يف جمال النقل  السياحي طبقًا ألحكام القانون رقم 

 عفاء.زاد عن حد اإل للشروط واألوضاع اليت حتددها الالئحة التنفيذية على أن تؤدى الضريبة كاملة على ما

 التعليق
نرى ضرورة مراعاة استثناء السيارات الواردة من الدول املربم معها إتفاقيات تبادل جتاري تفضيلية )مثال اإلحتاد 

  من القيمة %5وذلك من حتصيل ضريبة مجركية بنسبة  "معفاه بالكامل"( –األوربي حيث أن الضريبة اجلمركية صفر 

 اح املؤقت(الفصل السابع  )السم
 (32املادة )

الوسيطة و املكونات  والسلع األولية املواد والرسوم الضرائب من وغريها اجلمركية الضريبة من مؤقتة بصفة تعفى

 أو إصالحها ألجل املستوردة املصدرة واألصناف السلع وتعبئة إنتاج مستلزمات وكذا ، تصنيعها بقصد املستوردة

 .تصديرها  إعادة ثم صنعها تكملة

 

 التعليق
ن لتتناسب مع سعر اخلصم املعل ضريبة اجلمركية املقررة للبضاعةمن قيمة ال %1بواقع  االضافية الضريبة تكون أن

 سنويًا( %14من البنك املركزي )

ة سنوات ) ثالثبعد إستطالع رأي املصدرين حول مدد إعادة التصدير : وجد أن أغلبهم يرون توحيد املدد لتصبح 

 ( 33( و)املادة 32إما سنتني ومهلة سنة أو سنة ونصف ومهلة سنة ونصف( يف مجيع احلاالت  )املادة 



                      2019 اجلمارك اجلديد أكتوبر شروع قانونجدول املالحظات على م                                                                                     
 

 املالحظات 2019النص وفقًا ملشروع القانون اجلديد أكتوبر 
 

 3                                                                                                                                                                                                                                        ( 2018 أكتوبر 20عية رجال األعمال املصريني) مج –جلنيت اإلسترياد واجلمارك ، والتصدير  

  
 

 والرسوم وغريها من الضرائب الضريبة اجلمركية املصلحة ضمانًا بقيمة لدى املستورد يودع أن لإلعفاء ويشرتط

التصدير  قبل يفوضه من أو للوزير وجيوز ، من تاريخ اإلفراج ونصف,سنة خالل التصدير إعادة يتم أن على ، املستحقة

أصبحت تلك الضرائب والرسوم والضريبة ،فإذا إنقضت املدة  سنة جياوز ال مبا أخرى ملدد أو ملدة املدة مد هذه

 اإلضافية واجبة األداء.

 والقرارات القوانني يف عليها املنصوص  القواعد االستريادية من والسلع واألصناف املواد هذهمؤقتًا  تعفى كما

 .اخلاصة باالسترياد 

 وافقةم بعد ال إ أجلها من استوردت ض اليتاألغرا غري يف األصنافالسلع وو املواد تلك يف التصرف وحيظر

 والضريبة ااستحقاقه حال السابق تقديرها والرسوم الضرائب وسداد ، االستريادية القواعد واستيفاء  املصلحة

 .السداد   وحتى تاريخ للبالد إليها املشار واألصناف املواد دخول من تاريخ اإلضافية

 إىل الغري قطري عن أو املستوردين مبعرفة البضائع أو املصنوعات من نقله مت ما بنسبة إليه املشار الضمان ويرد

 ع باإلعفاءتتمت خارج البالد أو بيعها إىل جهات إىل تصديرها أو خاصة طبيعة ذات اقتصادية منطقة أو حرة منطقة

 . والرسوم الضرائب من الكلى

 يف إليها املشار البضائع أو النهائي املنتج على املستحقة والرسوم الضرائب من اجلزئي اإلعفاء قيمة يوازي ما ويرد

  .جزئي تتمتع بإعفاء جلهات البيع مت إذا املاده هذه

 ا معها صعبي حبيث معاملها غريت قد إليها املشار واألصناف املواد على متت اليت الصناعية العمليات كانت وإذا

ذاتها  ملستوردةا األصناف عادة يف صنعها يدخل مما املصدرة املنتجات تكون فيكتفي بأن عينيتها على الستدالل

 عوادمو اهلالك نسب اجلهة هذه وحتدد املختصة اليت حيددها وزير التجارة والصناعة ، اجلهة لقرار وفقًا وذلك

  قيمة. هلا كانت إذا وما الصناعة،

 .إليه املشار الضمان رد ونظم املؤقت للسماح املنظمة واإلجراءات القواعد التنفيذية الالئحة وحتدد

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الثامن )اإلفراج املؤقت( الفصل
 33مادة 

 وذلك املقررة والرسوم الضرائب من وغريها اجلمركية الضريبة أداء تعليق مع البضائع عن املؤقت اإلفراج جيوز

املصلحة. تقبلها اليت الضمانات أحد تقديم بعد  

 

 

 

 التعليق
ن لتتناسب مع سعر اخلصم املعل ضريبة اجلمركية املقررة للبضاعةمن قيمة ال %1بواقع  االضافية الضريبة تكون أن

 سنويًا( %14من البنك املركزي )
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 لركوبا سيارات عدا فيما النقل ووسائل واحلاويات واألجهزة واملعدات اآلالت عن املؤقت وبالنسبة لإلفراج

 تاريخيف  املقررة اجلمركية الضريبة من  %2 بواقع مجركية ضريبة حتصل البالد داخل التأجري أو للعمل ، واليخوت

 وحتى البالد داخل بقائها مدة طوال وذلك سنويًا  %20 أقصي وحبد منه جزء أو شهر كل عن املؤقت اإلفراج

 ويكتفى بتقديم تعهد من الوزير املختص او رئيس اهليئة إذا كانت اإلفراج النهائي عنها  أو للخارج تصديرها إعادة

 للعمل يف الوزارات واألشخاص اإلعتبارية العامة وشركات القطاع العام وقطاع األعمال العام واردة لصاحل 

 القومية اليت يصدر بتحديدها قرار من رئيس جملس الوزراء.املشروعات 

من الضريبة اجلمركية املقررة يف تاريخ اإلفراج املؤقت عن كل شهر أو جزء منه  %1وحتصل ضريبة مجركية بواقع 

 سنويًا بالنسبة للمعدات ومكونات الطاقة اجلديدة واملتجددة وقطع الغيار اخلاصة بها. %10أقصى وحبد 

من قيمة  %5بالنسبة لسيارات الركوب واليخوت مبا ال جياوز  الضريبة أداء مقابل تعليق  التنفيذية الالئحة وحتدد

 هذا لتطبيق الالزمةواألوضاع  والشروط دواملد والضمانات واحلاالتالضريبة عن كل شهر أو جزء منه كما حتدد 

 .النظام

 النهائي اإلفراج مت الذي الشهر عن املسددة النسبة يعادل ما اجلمركية الضريبة من خيصم ويف مجيع األحوال

  .فيه

بعد إستطالع رأي املصدرين حول مدد إعادة التصدير : وجد أن أغلبهم يرون توحيد املدد لتصبح ثالثة سنوات ) 

 (33)املادة  ( و32إما سنتني ومهلة سنة أو سنة ونصف ومهلة سنة ونصف( يف مجيع احلاالت  )املادة 

 

 

  ( والعقوبات اجلرائم) الباب التاسع   
 69مادة 

 من أو األخرى النقل ووسائل الطائرات قادة أو السفن ربابنة مع عدم اإلخالل باي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر يعاقب

 اآلتية : ذا إرتكبوا أحد األفعال جنيهثالثون ألف  مقدارها غرامةبميثلونهم 

 عن التأخر أو القانون هذا من  45و  44 املادتني  يف املنصوص عليها الكشوف أو مالحقها أو الشحن  قائمة تقديم عدم-1

 احملدد . امليعاد

 صحيح بها . غري بيان إدراج أو الشحن قائمة يف إدراجه جيب ما إغفال -٢

 أو التجول أو لضرائب باهظة خاضعة أو ممنوعة لبضائع حبري طن مائيت عن محولتها تقل اليت السفن نقل- 3

 حبرية طوارئ أو قاهرة ذلك ناشئا عن قوة يكن مل اجلمركية ما الرقابة نطاق داخل السري وجهة خمالفة

 إذن دون النيل مصيب السويس أو حبرياتها أو ممراتها يف قناة يف أو لذلك املعدة املوانئ غري يف السفن رسو -4

 حبرية طوارئ أو قاهرة ذلك ناشئا عن قوة يكن مل ما املختص اجلمرك من سابق

 
 

 تعليق خبصوص السطر األول )الغرامة (  :
 

 ألفان () 0002,نقرتح أال تزيد الغرامة وفقًا ملشروع القانون اجلديد عن  ( :2( و)1النقطتني )للغرامة يف  بالنسبة 

حيث أننا يف أشد احلاجة إىل قدوم السفن إىل ( 1963لسنة  66أضعاف ما جاء بالقانون السابق رقم 4جنيها )

ري والسياحة يف ظل وجود الكث وليةالد ااملوانيء املصرية ملا لذلك من فوائد عظيمة على النقل والتجارة

 من املنافسني . 

 ( إلغاء كلمة )حبري( 3النسبة للفقرة )ب 
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 الفجائي احلادث أو القاهرة القوة حاالت يف إال للجمارك مبكاتب املزودة املطارات غري يف الطائرات هبوط -5

. 

 .املصلحة من موافقة دون اجلمركية الدائرة األخرى النقل وسائل أو الطائرات أو السفن مغادرة -٦

 . لذلك املخصصة األماكن غري يف اجلمركية الدائرة داخل البضائع تفريغ -٧

 موظفيها . وحضور املصلحة من موافقة دون اجلمركية الدائرة داخل تفريغها أو البضائع شحن -٨

 77مادة 
 واخلامسة والرابعة والثالثة الثانية الفقرات احكام تسرى أخر قانون أى عليها ينص أشد مع عدم االخالل بأي عقوبة

 التزوير او الغش بطريق االسرتداد فى شرع اسرتد أو من كل على القانون هذا من 76 املادة والسابعة من والسادسة

 ، بعضها او كلها عنها حلسابها او الضمانات املقدمه املدفوعة املبالغ او الخرىاالضرائب  او اجلمركية الضريبة 

 اجلرمية موضوع مثلى املبلغاًل معاد ويكون التعويض

 

 التعليق
ألنها كلمة فضفاضة قد تفتح اجملال إىل الكثري من الشك حيث أن النوايا ال  نظرًا " شرع أو " عبارة حذف نقرتح

 .ميكن إثباتها

 

 

 


