نظام الجمارك السعودي وتعديالته رقم  524لسنة 2542
المادة 2

نظام الجمارك  -2يسمى هذا النظام نظام الجمارك في المملكة العربية السعودية .

المادة 2
(التعريفات والمصطلحات ومدلوالتها النظامية ) ان الخط الجمركي هو الحدود الفاصلة بين المملكةة

العربية السعودية بما فيها حقولها في المنطقتين المحايدتين مع كل من العراق والكويت وبين البالد
المجاورة وكذا شواطئ البحار المحيطة .
المادة 3

ان منطقة المراقبةة الجمركيةة هةي المسةافة الممتةدة مةن الخةط الجمركةي لمسةافة شةرة كيلةو متةرات

بداخل المملكة والى مةد سةتة اميةال بحريةة فيمةا و ار البحةر االقليمةى للمملكةة  -المحةدد بمسةافة
اثني شر ميال بحريا في اتجاه البحر -رقم  33في  22رجب  2322هة.

المادة 5

ان الةةداةرة الجمركيةةة هةةي كةةل مينةةا بحةةري او جةةوي بةةه مقةةر جمةةرك وكةةذلك كةةل مرك ة جمركةةي اخةةر
ويكون انشا الداةرة الجمركية وتحديدها بقرار من و ير المالية .
المادة 4

ال يجةةو مةةرور الب ةةاةع فةةي خةةط الجمةةارك لةةيال اي فيمةةا بةةين ةةروب الشةةم

وشةةروقها اال فةةي

الحاالت اال طرارية كن ول الحجاج او الشغال تتعلق بالحكومة او باذن كتابي من و ير المالية .
المادة 6
يكون لكل من منةدوبي مديريةة الجمةارك ومصةلحة خفةر السةواحل سةلطة القةب

وال ةبط والتفتةي

والتحقيةةق فيمةةا يتعلةةق بتطبيةةق هةةذا النظةةام كةةل بحسةةب اختصاصةةه ولهةةم الحةةق فةةي تفتةةي

و ةةبط

االشخاص والب ةاةع ووسةاةل النقةل البريةة والجويةة والبحريةة فةي داخةل الةداةرة الجمركيةة ولهةم فةي

حالةةة قيةةام شةةبهة تهريةةب تفتةةي

و ةةبط االشةةخاص والمحةةال والمنةةا ل و يرهةةا بقصةةد البح ة

مهربات جمركية وذلك في اي مكان

ةةن

من نطاق الداةرة الجمركية باذن من امين الجمةارك المخةتص

او من يقوم مقامه اما في خارج هذه المنطقة فال يصة لهةم التفتةي

الشرطة او من يقوم مقامةه وللمنةدوبين المةذكورين حةق تفتةي

او ال ةبط اال بح ةور مةدير

وسةاةل النقةل واالشةيا واالشةخاص

العةةابرين فةةي الخةةط الجمركةةي ل ةةبط الب ةةاةع المشةةتبه فةةي تهريبهةةا ولهةةم اي ةةا هةةذا الحةةق فةةي

الصةةحاري فةةي حةةدود الشةةبهة او االخبةةار شةةريطة انةةه اذا تبةةين ةةدم صةةحة االخبةةار يجةةا ي المخبةةر
بالعقوبة المستحقة نظاما.

المادة 2

الب اةع المهربة التي يتعقبها المندوبون يجو

بطها اينما وجدت ولو بعد اجتيا ها حةدود منطقةة

المراقبة الجمركية وفاقا لمقت ى هذا النظام .

المادة 8

ال يجو الي شخص التخلةيص لةى الب ةاةع لحسةاب الغيةر او م اولةة اي مهنةة فةي داخةل الةداةرة
الجمركية اال بالشروط التي تقررها الالةحة التنفيذية لنظام الجمارك ولمديرية الجمةارك او مةن ينةوب
نها الحق فةي ان تبعةد ةن الةداةرة الجمركيةة اي شةخص مشةتبه فيةه او مةن كانةت لةه سةابقة فةي

التهريب .
المادة 5

رؤسةةا السةةفن البخاريةةة والشة ار ية والطةةاةرات والسةةيارات و يةةر ذلةةك مةةن وسةةاةل النقةةل القادمةةة مةةن
بلدان اجنبيةة مكفولةة بتقةديم النسةخة االصةلية ( المنافسةتو) ةن الحمولةة التةي معهةم مو ةحا بهةا
بعدد الطةرود و الماتهةا (ماركةة ) وانوا هةا ونمرهةا وجهةة تصةديرها واسةم الواسةطة ونو هةا واجمةال
دد الطرود رقما وكتابةة وان تكةون تلةك النسةخة مرتبةة حسةب االصةول ومصةدقا ليهةا مةن الجهةة

المسةةةولة فةةي مينةةا التصةةدير لةةى ان يتبةةع فةةي اكمةةال اج ة ار ات المنافسةةتو بمةةا فةةي ذلةةك الةةنقص
وال يةةادة فةةي ةةدد الطةةرود ومشةةتمالتها واخةةتالل انوا هةةا والتعليمةةات التةةي تةةنص ليهةةا الالةحةةة
التنفيذيةةة ولمنةةدوبي مصةةلحة الجمةةارك ورجةةال خفةةر الس ةواحل حةةق الصةةعود داخةةل منطقةةة المراقبةةة
الجمركية في المواد ( )2،3،5من هذا النظام الى السفن البخاريةة والشة ار ية وتكليفهةا لةى الرسةو
ولدخول المنطقة الجمركية كما ان لمنةدوبي الجمةارك وحةدهم حةق الصةعود الةى الطةاةرات والسةيارات
و يرهةةةا مةةةن وسةةةاةل النقةةةل سةةةوا كانةةةت ةةةابرة او يةةةر ةةةابرة ومطالبتهةةةا بتقةةةديم قةةةواةم الشةةةحن (
منافستو) ويجب ان تكون جميع البيانات الواردة في قاةمة الشحن وفي المسةتندات االخةر مطابقةة

للشةةحنة وال يجةةو للمنةةدوبين المةةذكورين الصةةعود الةةى الب ةواخر حو الطةةاةرات الحربيةةة ولةةو فةةي حالةةة
االشتباه اال باذن خاص من المراجع العليا.

المادة 21

كافة وساةل النقل المنوه نها في المادة السابقة لةى اخةتالل انوا هةا سةوا كانةت قاصةدة احةد
الموانئ والمطارات السعودية او ابرة (ترانسيت ) بداخل المملكة العربيةة السةعودية او الةى خارجهةا
يجةةب ان تكةةون خا ةةعة للتفتةةي

طبةةق اصةةوله واو ةةا ه االداريةةة بكةةل مةةا يتطلبةةه الح ة م والدقةةة

والحكمة في حدود ما تنص ليه الالةحة التنفيذية لهذا النظام .
المادة 22

يحظر رسو السفن فةي يةر المنطقةة الجمركيةة واذا ا ةطرت للرسةو لطةارر جبةري فيهةا او لظةرول
قةةاهرة سةةماوية للرسةةو او االتصةةال بالشةةاطئ يجةةب لةةى ربةةان السةةفينة اال يخةةرج مةةن شةةحنتها وال
ي يل اليها شيةا ما لقصد التهريب و ليه اخطار اقرب مرك جمركي ما امكن ذلك.

المادة 22

يجب لى قادة الطاةرات المرخص لها بالمرور في المملكة العربية السعودية ان يتبعةوا فةي طيرانهةا
خط المالحة الجوي الذي تحدده المملكة العربيةة السةعودية وان يهبطةوا فةي االمةاكن المعةدة للهبةوط

اال اذا ا طروا لمخالفة ذلك لحاد جبري و ليهم في هذه الحالة تقديم تقرير للجمرك المختص.
المادة 23

الب ةةاةع الم ةراد ادخالهةةا بطريةةق البةةر يجةةب توجيههةةا القةةرب مرك ة جمركةةي فةةي الحةةدود حو المرك ة
الجمركي الذي تحدده مديرية الجمةارك وان تسةلك الطريةق المة لول بغيةر انحةرال نةه مةع اسةتيفا

االج ار ات التي تعينها الالةحة التنفيذية للنظام الجمركي .
المادة 25

تفريغ الب اةع بكافة انوا ها فةي الةداةرة الجمركيةة وسةحبها منهةا الةى داخةل المملكةة او شةحنها او
اخراجها من تلك الداةرة يكون في الحدود وباالو اع التي تعينها الالةحة التنفيذية .
المادة 24
شةةركات المالحةةة البحريةةة والجويةةة مل مةةة بالمحافظةةة لةةى الب ةةاةع المفر ةةة فةةى الةةداةرة الجمركيةةة

وتكون مسةةولة امةام الجمةارك ةن كةل نقةص يطة حر لةى تلةك الب ةاةع مهمةا كانةت اسةبابه وانوا ةه
حتى يجري تسليم ذلك فعال في الجمرك المختص مقابل ايصال رسمي وفاقا لما تنص ليه الالةحةة
التنفيذية لهذا النظام .

المادة 26

يعتبر حامل اذن التسليم (الستمي) الصادر مةن شةركة المالحةة البحريةة او الجويةة المختصةة وكةيال
ن مالك الب ا ة في اتمام االج ار ات ليها وفي سداد الرسوم والمسةولية نه.

المادة 22

تقدم مديرية الجمارك لى سواها من داةنين و يرهم في استحصةال رسةومها المقةررة لةى الب ةاةع
الموجةةودة فةةي المنطقةةة الجمركيةةة و لةةى مقت ةةى ذلةةك فةةان لهةةا حةةق حج ة الب ةةاةع الغيةةر مدفو ةةة

رسومها حتى يجري تسديد رسومها حسب االصول واالو اع النظامية المتبعة.
المادة 28

تةةةدفع الرسةةةوم والعواةةةةد وكافةةةة المطلوبةةةات المسةةةتحقة لةةةى ا يةةةان الب ةةةاةع نقةةةدا بالعملةةةة العربيةةةة
السةةعودية طبقةةا للتعريفةةة الجمركيةةة ويكةةون تحصةةيلها وفاقةةا للشةةروط التةةي تعينهةةا الالةحةةة التنفيذيةةة

لذلك .
المادة 25

ال تتحمل مديرية الجمارك اية مسةولية ن اي تلل قد تصاب به الب اةع مدة بقاةها داخةل الةداةرة

الجمركية سوا كان ذلك نتيجة لحواد قاهرة او نتيجة اهمال من اصحابها .
المادة 21
الب ةةاةع تبقةةى اثنةةا مكوثهةةا فةةي الجمةةرك تحةةت مسةةةولية اصةةحابها و لةةيهم اجة ار مةةا يرونةةه ال مةةا
للتة مين لةةى ب ةةاةعهم

ةةد االخطةةار التةةي قةةد تلحةةق بهةةا و لةةيهم سةةر ة سةةحبها مةةن الجمةةرك بعةةد

المبادرة الى استيفا االج ار ات الال مة ليها .
المادة 22
يجب لى المستورد ان يقدم للجمرك جميع المستندات الحقيقية الصةحيحة المثبتةة لجميةع اوصةال
الب اةع المستوردة واسعارها الحقيقية المدفو ة او المتفق لى دفعها بعملة البلةد المصةدرة م ةافا
اليهةةةا مصةةةاريل الشةةةحن والتةةة مين ومةةةع ذلةةةك يجةةةو للجمةةةرك اذا تبةةةين لةةةه ان القيمةةةة المبينةةةة فةةةي
المستندات ال تتفق وقيمة الب ا ة وقت التعاقد تسليم الموانئ السعودية ان يعين هذه القيمةة لةى

اسا

اقرب قيمة معادلة يمكن التحقق منها.

المادة 22

يعفى وفاقا لما تنص ليه الالةحة التنفيذية لنظام الجمارك من اج ار ات الكشةل ومةن رسةوم الةوارد

والصةةادر بانوا هةةا وكةةذا العواةةةد اال ةةافية مةةا ةةدا اجةةور الحمالةةة مةةا ي ة تي ح -االشةةيا واالمتعةةة

الخاصة بح رة صاحب الجاللة الملك .ب -االشيا المعدة لالستعمال الشخصي المحة

واالمتعةة

الخاصةةة بالسةةف ار والةةو ار المفو ةةين والقةةاةمين باال مةةال والمستشةةارين والسةةكرتيرين والملحقةةين
بالسفارات ايا كان نو ها وكةذا ا

ةا السةلك القنصةلي المعتمةدين لةد الحكومةة المقيةدين بجةدول

السلك الدبلوماسي شةريطة ان تكةون المةواد المسةتوردة باسةم الوظيفةة التةي يشةغلها المةذكورون او
السةةلك المنتمةةي اليةةه مةةن يشةةمله التمتةةع باال فةةا دوليةةا فةةي حةةدود المقابلةةة بالمثةةل ويشةةمل اال فةةا

المواد المستوردة المنوه نهةا باسةم شةخص ال يتمتةع باال فةا بشةرط انتقةال ملكيتهةا وسةحبها مةن

الدواةر الجمركية بواسطة من له حق التمتع باال فا ممن نصت ليهم هةذه المةادة  .ج -االشةيا
المستوردة رحسا من الخارج لغر

االستعمال في دور السفارات والمفو ةات والقنصةليات فةي حةدود

االنتفةةاع او االسةةتهالك المعقةةول لةةى مبةةدح المقابلةةة بالمثةةل ويجةةو ا فةةا االشةةيا الموجةةودة فةةي
مستودع الجمارك والمستوردة لشخص اخةر ال حةق لةه فةي التمتةع با فةا قبةل التخلةيص ليهةا اذا
بيعت الحد الجهات المذكورة شةريطة ان يةتم انتقةال ملكيتهةا او سةحبها مةن الجمةرك باسةم الجهةة

التي لهةا حةق التمتةع باال فةا  .د -االشةيا والمةواد المسةتوردة لغيةر االشةخاص المنةوه ةنهم فةي
الفقرات السابقة من بعثات لمية او فنية وسواهم قصد المجاملة اذا صةدر بشة نها اوامةر اليةة او
ب مر و اري خاص في حدود الصالحية الممنوحة لو ير المالية من قبل جاللة الملك.
المادة 23

ا فا جمركةي لةى ب ةا ة مختلفةة يعفةى حسةبما تةنص ليةه الالةحةة التنفيذيةة مةن رسةوم الةوارد

بانوا ةةه ورسةةوم الصةةادر بانوا ةةه وكةةذا العواةةةد اال ةةافية االخةةر

ةةدا اجةةور النقليةةات فةةي الةةدواةر

الجمركيةةة مةةا يةةاتي ح -مةةا يةةرد مةةن الخةةارج باسةةم المسةةجد الح ةرام او المسةةجد النبةةو والمسةةاجد
واالوقال والمؤسسات الخيرية والتكايا والصدقات وان يكون ذلك منوطةا بةو ارة الماليةة  .ب -امتعةة
الركةةةاب الشخصةةةية المح ةةةة التةةةي يحملونهةةةا معهةةةم واالثاثةةةات البيتيةةةة ال ةةةرورية المسةةةتعملة الةةةي
يصةةحبها اربابهةةا معهةةم  .ج -خمسةةون كيلةةو رامةةا لكةةل حةةاج مةةن االطعمةةة وفوطتةةان لالح ةرام مةةع
االمتعة الشخصية المستعملة  .د -المؤن والمهمات الال مة للسةفن والطةاةرات والسةيارات مةن وقةود

وخالفةةه مةةع مةةا يسةةتعمله مالحوهةةا مةةن م ةواد ذاةيةةة وكسةةاةية

ةةمن الحةةد المعقةةول  .هةةة -السةةفن

الش ة ار ية والبخاريةةة الخاصةةة بالنقةةل بةةين الم ةوانئ السةةعودية والم ةوانئ االجنبيةةة بمةةا فةةي ذلةةك سةةفن

الصيد المرخص لها طبق نظام صيد االسماك والمحار المعمول به .و -العينات التجاريةة وا النةات
المصانع التي ترد بدون قيمة تجارية وليست للبيع  - .الب اةع التةي يعةاد اسةتيرادها مةن الخةارج

ممةةا سةةبق تصةةديره بالحةةاالت التةةي تةةنص ليهةةا الالةحةةة التنفيذيةةة  - .الةةذهب الخةةام (التبةةر) فةةي
ساةر انوا ه واشكاله مما ال ت يد نفقات صنعه من ذلك جميعه لى قيمة واحد في الماةة من قيمةة

الذهب الصةافي .ط -النقةود الذهبيةة والف ةية والورقيةة النقديةة االجنبيةة المةرخص بتوريةدها حسةب
التعليمةةات المختصةةة فةةي الالةحةةة التةةي ستسةةن فيمةةا بعةةد .ي -السةةباةك الف ةةية  .ك -المصةةاحل
والكتب العلمية بجميع انوا ها والمطبو ةات مةع فحصةها ومعاينتهةا مةن قبةل اللجنةة المختصةة وكةذا

الدفاتر المدرسية المعروفة بشكلها وحجمها .ل -حام

الفنيك ود.د.ت بساةر انوا ه وكةل مةا هةو

مبيد للحشرات بجميع االنواع بما في ذلك حشةرات االشةجار بعةد فحصةها ومعاينتهةا مةن قبةل اللجنةة
المختصةةةة  .م -االو يةةةة التةةةي تةةةرد لتعبةةةةة التمةةةور .ن -االثاثةةةات المن ليةةةة ال ةةةرورية السةةةتعمال
االشةةةخاص االجانةةةب الموفةةةدين لعمةةةل حكةةةومي الول مةةةرة اذا نصةةةت اتفةةةاقيتهم لةةةى ذلةةةك .

-

التراكتورات والحارثات والمكاةن ال ار ية وخراطيشها واج اؤها وقطع يارها وآالت حفر اآلبةار مةا لةم
يكن قابال لالستعمال في اآلالت الميكانيكية االخر  .ع -مواد اطفا الحريق .

المادة 25

فيمةةا ةةدا االح ةوال المتقةةدم ذكرهةةا فةةي الفق ةرات السةةابقة ال يجةةو مةةن اال فةةا الجمركةةي اال بةةاوامر
سامية او بقرار و اري خاص يستصدر في ذلك
المادة 24

االشخاص الخا عون اصوال للتفتي

من الصالحيات الممنوحة من قبل جاللة الملك.

بموجب نظام الجمارك سوا كانوا قادمين او مسافرين تعطةي

لهةةم اسةةتمارات خاصةةة يةةدون فيهةةا موجوداتهةةا س ةوا اكانةةت داخةةل حقةةاةبهم او فةةي جيةةوبهم ليقةةوم
الجمرك بتطبيق التعليمات التي نصت ليها الالةحة التنفيذية واتخةاذ االجة ار ات الال مةة نحةو ذلةك.
اما المستقبلون والمود ون فيكونون خا عين للتفتي

في حالة االشتباه.

المادة 26
ا ادة الرسم الجمركي لد ا ادة التصةدير اوال -يجةو ا ةادة تصةدير الب ةاةع المسةتوردة التةي لةم
تلق رواجا فةي المملكةة وا ةادة رسةومها ويشةترط ال ةادة الرسةوم مةا يةاتي  -2اال يكةون قةد م ةى
لى دخول الب ا ة المطلوب تصديرها مدة سنة  -2 .اال تكون اال يةان المصةدرة خةالل اال يةان
المستوردة التي سبق ترسيمها  -3 .اال تكةون قةد اسةتعملت داخةل المملكةة  -5 .ان يثبةت التةاجر
باالدلة المقنعة دم رواج الب ا ة المراد تصديرها  -4 .ان تصدر موافقةة و ارة الماليةة واالقتصةاد

الوطني لى اال ادة ودفةع الرسةوم  .ثانيةا  -اجة ار ات تصةدير الب ةا ة وا ةادة اسةتيرادها اال يةان

التةةي دخلةةةت المملكةةةة بعةةةد تسةةةديد رسةةةومها المقةةررة وطلةةةب اصةةةحابها تصةةةديرها بقصةةةد ترميمهةةةا او
اصةةالحها او ت يينهةةا او تصةةنيفها او ا ةةافة شةةي اليهةةا ومةةا الةةى ذلةةك يسةةم بتصةةديرها وا ادتهةةا

ثانيةة بعةةد اتخةةاذ االجة ار ات آالتيةةة ح -إبة ار شةهادة مصةةدقة مةةن الجهةات االختصاصةةية التةةي هةةي
ذات القةةةة مباشةةةرة بنةةةوع تصةةةديرها مةةةع بيةةةان اسةةةباب التصةةةدير المنةةةوه نهةةةا ا ةةةاله .ب -تسةةةجل
مواصةفات اال يةةان المةراد تصةةديرها فةي سةةجلها الخةةاص بهةةا مةع و ةةع العالمةةات الال مةةة ليهةةا اذا

امكةةن وا طةةا صةةاحبها شةةهادة بةةذلك .ثالثةةا  -اج ة ار ات تصةةدير الب ةةا ة وا ةةادة تصةةديرها تقةةدم
لجمرك الورود شهادة مصدقة حين ا ادة اال يةان المةذكورة مةن جمةرك البلةد الصةادرة منةه مشةتملة
لى مواصفاتها وما تحمله من المات فارقةة قةد توجةد ليهةا وبعةد مطابقةة ذلةك لةى المواصةفات

المسةةجلة بةةالجمرك يةةوم تصةةديرها تالحةةظ الف ةوارق الطارةةةة ليهةةا مةةن يةةادة او نقةةص  .وتسةةتوفي
الرسوم الجمركية والعواةد اال افية لةى تلةك الطةوارر كةل بحسةبه الةى جانةب اجةور النقةل والتةامين
المستحقة  .رابعا  -شروط ا ادة التصدير اال يان التي ترد مةن البلةدان االجنبيةة ثةم يةراد تصةديرها
ثانيةةة قبةةل مبارحتهةةا الةةدواةر الجمركيةةة وقبةةل اسةةتيفا الرسةةوم الجمركيةةة والعواةةةد اال ةةافية يسةةم

الصحابها بتصديرها مرة اخةر بعةد اسةتيفا رسةوم االر ةية واجةور النقةل بالشةروط آالتيةة  .ح -اال
تكون من المواد الغذاةية او الكسةاةية او العالجيةة او االنشةاةية ومةا الةى ذلةك ممةا قةد تكةون الةبالد
في حاجة اليه منها  .ب -ان تكون من االصنال الغيةر مر ةوب فيهةا فةي الةبالد وانهةا جةا ت يةر
مطابقة لطلب التاجر الذي جر التعاقد ليةه مةع جهةة التصةدير فةي الخةارج ج -ان يكةون شةحنها
او تفريغها بطريق الخط لغير البلد المصدرة اليه .د -ان يكون قد وجةد بعةد ورودهةا يةب او تلةل
او ير ذلك مما يجعلها ير صالحة للعر

في االسواق المحلية .

المادة 22
ا فةةا جمركةةي لبعثةةات دبلوماسةةية وقنصةةلية يجةةو الفس ة بصةةفة مؤقتةةة بةةدون تحصةةيل الرسةةوم
الجمركية والعواةد اال افية بانوا ها وبالشروط واالو اع التي يعينهةا و يةر الماليةة فيمةا يةاتي ح-

األثا واالدوات واالشيا االخر الستقبال الهيةات والبعثات القادمين الى المملكة العربية السةعودية
فةةةي مهمةةةات رسةةةمية او لميةةةة وكةةةذا المعةةةدة السةةةتعمال رجةةةال السةةةلكين السياسةةةي والقنصةةةلي مةةةن
السةةعوديين القةةادمين مةةن الخةةارج بصةةفة مؤقتةةة .ب -السةةلع والب ةةاةع الال مةةة للمعةةار

الرسةةمية

المرخص لها للبالد الصديقة ويكون اال فا الى ان تباع تلةك االشةيا فةي داخةل المملكةة فتتحصةل

الرسوم ليها او يعاد تصديرها الى مصدرها .

المادة 28
تحدد المدة التي يجب خاللها سحب الب اةع بما يتناسب مع او اع التفريغ والتخ ين فةي المةوانئ

ويصدر بقرار من و ارة المالية واالقتصاد الةوطني بعةد االتفةاق مةع رةةي

المؤسسةة العامةة للمةوانئ

فيما يتعلق بالموانئ البحرية ومع المختصين في ير تلك الموانئ وذلك بموجب مح ةر يتخةذ بهةذا
الشان ويكون للجمارك الحق في بيع الب ةاةع التةي تتجةاو مةدة بقاةهةا الفتةرة المحةددة بعةد اخطةار

اصةةحاب الشةةان او النشةةر نهةةا  .واذا كانةةت الب ةةا ة قابلةةة للتلةةل او النقصةةان او خطةةرة ولةةم يةةتم
سةةحبها فةةةي الميعةةةاد المناسةةب جةةةا بيعهةةةا فةةو ار طبقةةةا لالجةةة ار ات المنصةةوص ليهةةةا فةةةي الالةحةةةة
التنفيذية لهذا النظام .

المادة 25

استيفا الرسوم الجمركية بعد استيفا ما يكون مستحقا لى الب اةع المذكورة من الرسةوم و واةةد
ومصاريل لى اختالل انوا ها يحتفظ بباقي الثمن بصفة امانة لى ذمة صاحب الشان .

المادة 31

الم اد العلني لةى الب ةاةع الخا ةعة لرسةم نةو ي او رسةم مقطةوع  .الب ةاةع التةي تكةون خا ةعة
لرسم نو ي او رسةم مقطةوع بعةد ان تصةب ملكةا للحكومةة تبةاع بةالم اد العلنةي واذا لةم تبلةغ قيمتهةا
الرسوم المسةتحقة يتبةع بشةان مةا يةاتي  .ح -الةدخان والتنبةاك وورق السةجارة بجميةع انوا ةه يتلةل

بموجةةب مح ةةر اصةةولي لتسةةديد القيةةود الخاصةةة بةةذلك  .ب -امةةا بقيةةة االنةواع مةةن المةواد الغذاةيةةة
والكسةةاةية والعالجيةةة ومةةا يمكةةن اسةةتعماله واالسةةتفادة منةةه مةةن الم ةواد االخةةر فتةةو ع لةةى الةةدواةر
الحكوميةةة او المالجةةى او المستشةةفيات و يةةر ذلةةك مةةن المؤسسةةات الخيريةةة وتقيةةد رسةةميا لةةى
حساب الدولة .
المادة 32
كل ب ا ة لم يتيسر بيعها بعةد ر ةها فةي المة اد العلنةي مةرتين لةى االقةل تصةب ملكةا للحكومةة

بدون مقابل بعد اتخاذ المح ر االصولي في ذلك .
المادة 32

رسم جمركي لى سحب الب ا ة يجو لصاحب الب ا ة المذكورة في المادة السةابقة سةحبها مةن

الجمةةةرك بعةةةد دفةةةع الرسةةةوم الجمركيةةةة ورسةةةوم االر ةةةية والعواةةةةد اال ةةةافية بمةةةا فةةةي ذلةةةك جميةةةع
المصروفات بل اتمام البيع او توقيع المح ر االصولي بنقل الملكية للحكومة .

المادة 33
مرور ال من لى مطالبة الحكومة بباقي ثمن الب ا ة  .يسقط حق المطالبة بالمبةالغ الباقيةة لةد

الحكومةةةة مةةةن قةةةيم الب ةةةاةع المةةةذكورة فةةةي المةةةادة ( )25ويصةةةب حقةةةا مكتسةةةبا لهةةةا اذا لةةةم يطالةةةب
سنوات من تاريخ البيع .

اصحابها بالمبالغ المذكورة خالل مدة اقصاها خم
المادة 35

مةةةدة ا ةةةادة تصةةةدير الب ةةةا ة يعةةةاد تصةةةدير الب ةةةاةع المسةةةتوردة لةةةى خةةةالل القوا ةةةد والقيةةةود

المنصوص ليها في الالةحة التنفيذية للنظام الجمركي وتكون ا ادة تصديرها لى نفقة المسةتورد
خةةالل المةةدة التةةي تحةةددها الجمةةارك فةةاذا انق ةةت تلةةك المةةدة ولةةم تصةةدر جةةا ا ةةدامها لةةى نفقةةة

المستورد دون ان يكون له حق المطالبة باي تعوي

.

المادة 34
يجةةو بق ةرار مةةن وو يةةر الماليةةة التةةرخيص فةةي انشةةا مسةةتود ات ام ةة داخةةل الةةدواةر الجمركيةةة
وخارجها لتخ ين الب اةع الغير خالصة الرسوم و ند موافقة الحكومة لى ايجاد مناطق حرة يجةو

لو ير المالية الترخيص بانشا مخا ن فيها او مصانع طبقا للشةروط واالو ةاع التةي يقررهةا و يةر
المالية .
المادة 36

نقل بري لو ير المالية الحةق فةي تعيةين الب ةاةع العةابرة ( الترانسةيت) والشةروط التةي يراهةا لمراقبةة
مرور الب اةع او منعها من المرور واالستيال

ليها ند االقت ا طبقا لالصول والتعليمات التةي

ت عها الالةحة التنفيذية .
المادة 32
الممنو ةةات منةةع وتقييةةد االسةةتيراد والتصةةدير الممنو ةةات اداريةةا او دينيةةا او اقتصةةاديا تو ةةع بهةةا
جةةداول دوريةةة مةةن قبةةل و ارة الماليةةة وتعةةر

وتطبق فيما بعد.

لةةى المقةةام السةةامي الخةةذ موافقتةةه الكريمةةة ليهةةا

المادة 38
تعريل التهريب يعد تهريبا ادخال ب اةع او مواد او اشيا من اي نوع الى ا ار ي المملكةة العربيةة

السعودية بما فيها المنطقتين المحايدتين مع كل من العراق والكويت او اخراجهةا منهةا بطريقةة يةر
مشرو ة دون ادا الرسوم الجمركية المقررة ليها كما يعد تهريبا كل ما يحاول ادخالةه او تصةديره

من اللواة واالنظمةة المعمةول بهةا بمةا فةي ذلةك االصةنال الخا ةعة لترتيبةات خاصةة فةي االسةتيراد
والتصدير .

المادة 35

قوبةةة تهريةةب الب ةةا ة او محاولةةة تهريبهةةا  .كافةةة اال يةةان بانوا هةةا الغيةةر ممنةةوع دخولهةةا اذا
بطت مهربة او اثنا محاولة تهريب تصادر ويستوفي من الفا ل رامة تعادل رسومها الجمركيةة

والعواةد اال افية م ا فة حسب التو ي االتي ح -اال يان التي تمر الى مواقع ير معينة من
قبل الجمرك قبل االستحصال لى الرخصة الرسمية  .ب -اال يان التي تخرج مةن الوسةاةط النقليةة
في ير الحدود البرية او البحرية المعروفة رسميا قبل وصةولها الةى اول جمةرك بةدون سةبب قهةري

بشةةكل يةةدل لةةى محاولةةة تهريبهةةا  .ج -اال يةةان التةةي تظهةةر نةةد المعاينةةة انهةةا مخب ة ة او كانةةت
مخفية بساةر ترتيبات االخفا اومن طيات الظرول الدا ية لشبهة الكتم كالف ار

وما ماثلةه او فةي

وايا وساةط النقل او مخابةها الغير معتاد و ع شي فيها او من بين امتعة المسافرين اومن بين

ملبوسةةاتهم الذاتيةةة التةةي يحملونهةةا  .د -اال يةةان التةةي لةةم تسةةدد رسةةومها ويحةةاول اخراجهةةا بةةد و

انها مرسمة تحت شعار الب اةع التي رسمت بالفعل  .هةة -اال يةان التةي يتبةين نةد المعاينةة انهةا
مخالفة للعدد او النوع او الجةن

او المقةا

او الةو ن المو ة بالفةاتورة او يشةتمل الفهةا لةى

كتابة رقم يتغاير مع الواقع مما هو في باطنها او التي يقدم نها فةواتير او مسةتندات مصةطنعة او
صورية او المات م ورة بقصد التخلص من كل او بع

الرسوم .و -الب اةع واالشيا الداخليةة

التي تهرب او يشرع في تهريبها للتصدير  - .االشيا التي يجري ادخالها الى مخا ن الجمرك او
مستود ات تحت نوان اخر حالة كونها ممنو ة تصدي ار وتوريدا.
المادة 51
اال يةةان التةةي تكةةون بالحةةاالت المو ةةحة فةةي فق ةرات المةةادة السةةابقة التةةي ثبةةت تهريبهةةا بالبينةةة او
با ترال المهربين انفسهم ولم ت بط فعال تستوفي قيمتها بما تساويه امثالها ةالوة لةى اسةتيفا
رامة تعادل

عل الرسم الجمركي والعواةد اال افية .

المادة 52
وساةط النقل القادمة من ممالك اجنبية ب ار و بح ار وجوا اذا حةادت ةن الطريةق المة لول الةى مواقةع
خاليةةة مةةن دواةةةر الرسةةوم وان لةةت حمولتهةةا بةةدون اسةةباب مجبةةرة تعةةد مهربةةة وتسةةري ليهةةا احكةةام

التهريب المو حة في المادة السابقة .

المادة 52
قوبة تكةرار تهريةب الب ةا ة فةي حالةة تكةرار التهريةب تصةادر االشةيا المهربةة وتسةتوفي الغرامةة

بمثلي ال عل وت ةا ل الغرامةة الةى اربعةة امثالهةا اذا ارتكةب المهةرب فعةل التهريةب خةالل خمة
سنوات من تاريخ انق ا

قوبة التهريب االولى.

المادة 53

قوبة تكرار تهريب الب ا ة او محاولة تهريبها  .وفةي حالةة ةدم اسةتطا ة المهةرب دفةع الغرامةة

المحكةةوم بهةةا ليةةه يحةةب

يومةةا واحةةدا ةةن كةةل خمسةةة ة بحي ة ال تتجةةاو مةةدة الحةةب

ثالثةةة

شهور.

المادة 55
قوبةةة تكةرار تهريةةب الب ةةا ة او محاولةةة تهريبهةةا تصةةادر اآلالت التةةي تسةةتعمل للتهريةةب ايةةا كةةان
نو ها واالسلحة ووساةط النقةل بجميةع انوا هةا سةوا كانةت مملوكةة للمهةرب او لغيةره وسةوا اكةان

مالكهةةا لةةى لةةم بالتهريةةب او لةةى يةةر لةةم بةةه سةوا اكةةان شةةريكا فيةةه بطريةةق مباشةةر او يةةر
مباشر او ير شريك .ويستثنى من هذه الوساةط ما ياتي ح -الطاةرات والبةواخر والسةيارات العامةة
بانوا ها كاالتوبي

المعدة لنقةل الركةاب بةر حةدود المملكةة مةا لةم تكةن قةد ا ةدت فعةال للتهريةب .

ب -واسةةطة النقةةل اذا كةةان المهةةرب تمباكةةا او سةةجاير بجميةةع انوا هةةا وكانةةت كميتهةةا ال ت يةةد ةةن
خمسة كيلو جرامات وكذلك اذا كان للمهرب ب ا ة اخر ال ت يةد قيمتهةا ةن خمسةماية ة مةا لةم

تكن مخدرات او مسكرات .
المادة 54
فةةي تهريةةب الب ةةا ة او محاولةةة تهريبهةةا تجةةري التحقيقةةات االصةةولية ةةن طريةةق اللجنةةة الجمركيةةة
المختصة المنصوص لى ت ليفها في المادة  42للنظةر فةي ق ةايا التهريةب والفصةل فةي خصةوص
االشيا المهربة ويتخذ بةذلك قةرار مسةدد باالسةباب الموجبةة لالدانةة وبمصةادرة االشةيا او اسةتيفا

بدل المصادرة او استحصال الج ا النقدي ومصادرة الوساةط الناقلة لهةا وفقةا للمةادة الخاصةة بةذلك
لةى ان يبلةةغ صةةورة مةةن القةرار المةةذكور الةةى المحكةوم ليةةه فةةي ظةةرل اربعةةة و شةةرين سةةا ة مةةن
تةةاريخ صةةدور القةرار وفةةي حالةةة ا ت ار ةةهم لةةى القةرار يمةةن مهلةةة خمسةةة شةةر يومةةا مةةن تةةاريخ

تبلةةيغهم القةرار لتقةةديم ا ت ار ةةهم فةةي خةةالل المةةدة المةةذكورة الةةى الحةةاكم االداري الحالتةةه الةةى الجهةةة
المختصة وبعد م ي الخمسة شر يوما ولم يتقدموا با ت ار هم يصةب قةرار اللجنةة نافةذ المفعةول

وفي حالة رف

المحكوم ليه قبول التبليغ او دم االهتدا

ليه تحرر الكيفية ويقةدم نةص القةرار

الةةى الحةةاكم االداري بابال ةةه المحكةةوم ليةةه ويجةةب لةةى الحكةةام االداريةةين ان يتخةةذوا اسةةرع وسةةيلة
البالغ المحكوم ليه القرار بطريق الكتابة او النشر حو اال الن وبعد انتها ثالثين يوما من تةاريخ

النشر واال الن اذا كان محل المحكوم ليه مجهوال او من تةاريخ الكتابةة اليةه اذا كةان معلومةا واذا
لم يتقدم المحكوم ليهم با ت ار هم يعتبر قرار نافذ المفعول .

المادة 56

قوبةةة اذا فةةر الشةةخص الةةذي تحقةةق تهريبةةه االشةةيا الممنو ةةة دخولهةةا او التابعةةة لرسةةم الجمةةرك
فلم مور الجمرك ان يعقب ذلةك الشةخص ولةه حةق التفتةي

نةه فةي االدارة او المحةل الةذي شةوهد

التجاؤه اليه واذا امتنع صاحب الدار ن تسليمه بح ور م مور الشةرطة وبح ةور صةاحب المحةل
او من ينوب نه تطبق التعليمات الحكومية الصادرة في ذلك.
المادة 52

اذا كان صاحب االشيا المهربة ير موجود يعتبةر المتسةبب فةي تهريبهةا او الةذ يقةوم بالوسةاطة

في نقلها صاحبا لها .
المادة 58
اذا قامةةت االدلةةة لةةى وجةةود اشةةيا مهربةةة فةةي اي محةةل او مبنةةى يجةةري تفتيشةةه حسةةب االصةةول

المتبعة .

المادة 55
الشخص او االشخاص الذين ي بطون المهربةات او يكشةفون نهةا او يرشةدون اليهةا او يعةاونون
الموظفين المسةولين في احد الحةاالت المةذكورة يكةافؤون بجة مةن قيمةة المهربةات ومةن الغرامةة
حسب التعليمات التي تعينها الالةحة التنفيذية .
المادة 41

قوبة تهريب الب ا ة او محاولة تهريبها اذا كانت االشيا المهربة او التي شرع في تهريبها من

نوع المخدرات او المسكرات تطبق بش نها المةواد المخصوصةة مةن نظةام منةع االسةتعمال حو االتجةار
بالمخةةدرات و يرهةةا مةةن االنظمةةة المختصةةة بةةذلك ويج ةري اتةةالل الم ةواد التةةي

ةةبطت حةةاال بموجةةب

مح ةةةر اصةةةولي مخصةةةوص ويحةةةال المةةةتهم والوسةةةيط الةةةى جهةةةات االختصةةةاص لمحاكمتةةةه وفاقةةةا
لمقت يات المواد المخصوصة من االنظمةة والقة اررات المصةدقة وتسةلم الغرامةات المستحصةلة قانونةا

لجهةةة ادارة الجمةةارك واذا كانةةت المهربةةات مةةن االسةةلحة او العتةةاد او النقةةود الم يفةةة يجةةري احالةةة
المهربين الى المحاكم المختصة بعد تطبيق ما يجب ليهم من الغرامات بمقت ى هذا النظام .

المادة 42

قوبة اذا كانةت االشةيا المهربةة او التةي شةرع فةي تهريبهةا مةن المةواد واالنةواع الممنةوع توريةدها
تصادر ويعاقب الفا ل بغرامة معادلة لقيمتها المحلية وتت ا ل ليه العقوبة ند التكرار.

المادة 42

اللجةةان الجمركيةةة مختصةةة بةةالنظر فةةي جميةةع ق ةةايا التهريةةب او الشةةروع فيةةه والفصةةل فيهةةا وتعتبةةر
محا ةةر اللجنةةة صةةحيحة مةةا لةةم يطعةةن فيهةةا بةةالت وير  ،واللجنةةة الجمركيةةة هةةي محكمةةة اداريةةة لهةةا

الحةةق فةةي سةةماع شةةهود واسةةتجواب المةةتهم بالتهريةةب وجمةةع االدلةةة لةةى المخالفةةة وتحقيةةق اوجةةه
الدفاع التي يقدمها المتهم ةن نفسةه وتشةكل كةل لجنةة مةن تلةك اللجةان وتحةدد مناطقهةا بقةرار مةن
و ير المالية .

المادة 43

قوبةةة تهريةةب الب ةةا ة او محاولةةة تهريبهةةا يعاقةةب لةةى التهريةةب او الشةةروع فيةةه بغرامةةة تعةةادل
عل الرسوم والعواةد اال افية وفي جميع االحوال يحكةم بمصةادرة المةواد مو ةو ة المخالفةة فةاذا
لم ت بط تلك المواد ال م المخالل بقيمتها حسب تقةدير الجمةرك ف ةال ةن

ةعل الرسةوم والعواةةد

المستحقة كغرامة اما اذا كانت المواد مو ةو ة المخالفةة مةن االصةنال الغيةر المقةرر ليهةا رسةوم

جمركيةة او كانةةت خا ةعة لقيةةود باالسةتيراد او التصةةدير كانةت الغرامةةة معادلةة لقيمتهةةا  .وفةي حالةةة
العةةودة يحكةةم بالمصةةادرة وت ةةا ل الغرامةةة ويجةةو ابال هةةا الةةى اربعةةة امثالهةةا اذا ارتكةةب الفا ةةل
المخالفةةة فةةي خةةالل خمسةةة سةةنوات مةةن تةةاريخ انق ةةا

قوبةةة مخالفةةة التهريةةب االولةةى  ..امةةا اذا

كانت الب ا ة من صنل الممنو ات فيحكم بالمصةادرة وبغرامةة تعةادل

ةعل الرسةم وبةالحب

شهر الى اثني شر شه ار وفةي حالةة ةدم دفةع الغرامةة المحكةوم بهةا يحةب
ن كل خمسة رياالت بحي ال تتجاو مدة الحب

الثالثة شهور .

مةن

المخةالل يومةا واحةدا

المادة 45
قوبة ت وير الب اةع يعاقب بالحب

من ثالثة اشهر الى سنة كل من تجاسر لى فة

او تبةديل

خةةتم الرصةةاص او سةةاةر العالمةةات الفارقةةة وآالت الةةربط المو ةةو ة لةةى الب ةةاةع بمعرفةةة الجمةةرك
بقصد التخلص من بع

الرسوم المستحقة او كلها ويطبق لى تلك الب اةع احكام التهريب .

المادة 44
قوبةة الت ويةةر كةل مةةن يقلةد الطوابةةع والعالمةةات الفارقةة المخصوصةةة للجمةارك بقصةةد االخةةتال

يسةةتعملها بغيةةر حةةق مةةع لمةةه بالتقليةةد يعاقةةب بةةالحب

او

مةةن ثالثةةة اشةةهر الةةى سةةنة واحةةدة وتعتبةةر

الب اةع التي افرج نها او شرع في االفراج نها مهربة.
المادة 46

قوبة تهريب الب ا ة او محاولة تهريبها فةي حالةة اتفةاق اشةخاص بشةكل صةابة بقصةد تهريةب

الب اةع من الرسوم الجمركية يعاقب رؤسةا تلةك العصةابات بةالحب
ويعاقةةب اف ةراد العصةةابة بةةالحب

مةن اربعةة اشةهر الةى سةنتين

مةةن ثالثةةة اشةةهر الةةى سةةنة واحةةدة ومصةةادرة الب ةةاةع او تحصةةيل

قيمتها اذا لم ت بط مع م ا فة الرسوم بطريق الت امن فيما بينهم .
المادة 42
قوبةةة تهريةةب الب ةةا ة ومحاولةةة تهريبهةةا يعاقةةب بةةالحب

مةةن سةةتة اشةةهر الةةى ثالثةةة سةةنوات كةةل

شخص يثبت ليه ارتكاب فعل التهريب وهدد رجال الجمرك او خفر السواحل بالسال اثنةا ارتكةاب
جريمة التهريب وذلك ف ال ن العقوبات االخر بسبب التهديد او حمل السال .
المادة 48
قوبة تهريب الب اةع او محاولة تهريبها اذا وجةد شةخص مسةل بةين اشةخاص مهةربين متعةددين

اثنا وقوع التهريب يعاقب الجميع بالحب

من ستة اشهر الى سنتين ف ةال ةن العقوبةات االخةر

.
المادة 45
لمديريةةةة الجمةةةارك حةةةق التصةةةرل فةةةي الب ةةةاةع وفةةةي ادوات التهريةةةب ووسةةةاةل النقةةةل التةةةي يحكةةةم
بمصادرتها نهاةيا وبيعها وتو يع ج من قيمتهةا ومةن قيمةة الغرامةة لةى كةل مةن ارشةد او اشةترك
او اون في

المادة 61

بط المخالفة او اكتشافها طبقا للقوا د التي تنص ليها الالةحة التنفيذية.

لمديرية الجمارك في االحوال المستعجلة حق بيع االشيا الم بوطة اذا كان في بقاةها ما يعر ةها
للنقص او لل ياع بح ور

و من الغرفة التجارية و

البيع وفى الجهات التي ال يوجد فيها رفة تجاريةة وال مجلة

و مةن المجلة

البلةدي وتنظةيم مح ةر

بلةدي يقةوم منةدوب االمةارة والشةرطة

مقامها واذا صدر االمر با ادة االشةيا المبا ةة لصةاحبها فلةه الحةق فةي اسةترداد نةاتج القيمةة بعةد

حسةةم الرسةةوم والعواةةةد المسةةتحقة ومصةةاريل البيةةع ومةةع ذلةةك يجةةو لصةةاحب االشةةيا الم ةةبوطة
استالم اشياةه اذا كانت ير ممنو ة بعد دفع قيمتها للجمرك م افا اليها الرسةم والعواةةد اال ةافية

واقصى الغرامة المستحقة وتقيد له بصفة امانة لحين الفصل في الق ية .
المادة 62

رجال الجمارك وخفر السواحل الذين يثبت ليهم انهم تعدوا تنظةيم محا ةر

ةبط يةر صةحيحة او

المسا دة لى تنظيمها في شان الب اةع التي ال تعد مهربة طبقا للقانون واخ ةعوها للمصةادرة او
التي تكون مهربة وال يطبق ليها احكام التهريب يعاقبون بالحب
مع حفظ حق صاحب الشةان فةي طلةب تعةوي

نظيةر مةا لحقةه مةن

من ستة اشهر الى سةنة واحةدة
ةرر ةالوة لةى فصةلهم مةن

وظةةاةفهم واذا ثبةةت ان تغييةةر الوقةةاةع تةةم بتة ثير مةةن الغيةةر فيجةةا ي ذلةةك المةةؤثر بةةالحب

مةةن ثالثةةة

اشهر الى سنة.
المادة 62

يعاقب بالحب

من ستة اشهر الى سنتين كل مستخدم او امل فى الجمارك وكةل رجةل مةن الرجةال

القاةمين با مةال الحةر

الجمركةي المنةوط بهةم المراقبةة الجمركيةة يجتةر

لةى تهريةب ب ةاةع او

الشروع في تهريبها سوا كان بصةفة فا ةل اصةلي ام شةريك او وسةيط ويعاقةب بالعقوبةة ا لمةذكورة
كةةل مسةةتخدم او امةةل بالجمةةارك وكةةل مةةن الرجةةال القةةاةمين با مةةال الحةةر

الجمركةةي المنةةوط بهةةم

المراقبة الجمركية يحاول بارتكاب اي فعل اثنا ت دية وظيفته او تقصةيره مةدا فةي واجباتةه تسةهيل
دم دفع الرسوم الجمركية كلهةا او بع ةها لةى الب ةاةع المقةررة ليهةا الرسةوم او تسةهيل ادخةال

شةةي فةةي المملكةةة العربيةةة السةةعودية بطريقةةة يةةر قانونيةةة مةةن الب ةةاةع الممنةةوع دخولهةةا والحكةةم
بعقوبة الحب

المشار اليها وال يمنع اللجان الجمركية من الحكم بالغرامات والمصادرات المنصةوص

ليها في المواد من ( )35الى ( )42من هذا النظام .
المادة 63

تحةةل هةةذه المةواد النظاميةةة محةةل نظةةام الجمةةارك السةةابق بمةةا فةةي ذلةةك االوامةةر والق ة اررات والتعليمةةات

المصةدقة التةةي قبتةه وكةةل مةةادة تتعةار

مةةع المةواد المةذكورة او مةةع مةا هةةو ملحةةق بهةا مةةن مةواد

تختص بالالةحة التنفيذية التي تعقبه تعد ملغاة والعمةدة فةي جميةع ذلةك لةى محتويةات هةذا النظةام

والالةحة التنفيذية المختصة به.
المادة 65

لى و ير المالية تنفيذ احكام هذا النظام وله ان يصةدر الالةحةة التنفيذيةة والقة اررات الال مةة

ةمن

االختصاص والصالحيات الممنوحة له من لدن صاحب الجاللة .

المادة 64

يسري مفعول هذا النظام من تاريخ تصديقه وابال ه لجهةات االختصةاص و لةى جهةات االختصةاص
تعميمه ونشره بكل وساةل النشر .

