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 (1المادة )

 

 ( وٌعمل به من تارٌخ نشره فً الجرٌدة الرسمٌة . 2012ٌسمى هذا النظام ) نظام تنظٌم اإلجراءات الجمركٌة فً المناطك الحرة لسنة  
 

 (2المادة )

 

 -ٌكون للكلمات والعبارات التالٌة حٌثما وردت فً هذا النظام المعانً المخصصة لها أدناه ما لم تدل المرٌنة على غٌر ذلن : -أ

 المانون : لانون االستثمار.

 األمٌن العام: أمٌن عام الهٌئة.

 البضاعة : كل مادة طبٌعٌة أو منتج حٌوانً أو زراعً أو صناعً بما فً ذلن الطالة الكهربائٌة .

خزٌن البضاعة لحساب الغٌر المستودع العام : البناء المغلك الذي ٌنشإه المطور الرئٌسً أو الساحة المفتوحة التً ٌجهزها داخل المنطمة الحرة لت

. 

 المطور الرئٌسً : الجهة التً تتولى إدارة المنطمة الحرة وتطوٌرها .

ٌمات المإسسة المسجلة : الشخص الذي ٌتم تسجٌله لدى الهٌئة لممارسة أي نشاط التصادي فً المنطمة الحرة وفك أحكام المانون واألنظمة والتعل

 الصادرة بممتضاه .

التصرٌح الذي ٌمدم لدائرة الجمارن والمتضمن تحدٌد العناصر الممٌزة للبضاعة المصرح عنها وكمٌاتها بالتفصٌل وفك أحكام  البٌان الجمركً :

 لانون الجمارن النافذ وتعتبر الوثائك المطلوبة لانونا والمرفمة به جزءا ال ٌتجزأ من هذا التصرٌح .

 فً المنطمة الحرة السمه أو الشخص الذي تحول إلٌه البضاعة بالطرق المانونٌة .المودع : الشخص الذي تشحن البضاعة المراد تخزٌنها 

 المنتج : البضاعة التً ٌتم تصنٌعها أو إنتاجها داخل المنطمة الحرة.

 المركز الجمركً : المركز الجمركً المنشؤ فً المنطمة الحرة وفك أحكام لانون الجمارن .

 المدٌر : مدٌر المركز الجمركً .

 عتمد التعارٌف الواردة فً المانون حٌثما ورد النص علٌها فً هذا النظام ما لم تدل المرٌنة على غٌر ذلن.ت -ب
 

 (3المادة )

 

مع مراعاة أحكام التشرٌعات النافذة والمرارات الصادرة عن مجلس الوزراء وعن أي جهة رسمٌة مختصة والمتعلمة بادخال البضائع الى  

 -المملكة واخراجها منها ، ٌسمح بما ٌلً :

رخصة تصدٌر إلى غٌر السوق المحلً  ادخال البضائع األجنبٌة إلى المنطمة الحرة دون رخصة استٌراد وإٌداعها فٌها أو إخراجها منها دون -أ 

 دون أن تخضع للرسوم الجمركٌة والرسوم والضرائب األخرى بما فٌها ضرٌبة المبٌعات .

 ادخال البضائع إلى المنطمة الحرة التً ٌتم انتاجها أو تصنٌعها فً المملكة . -ب 

مركٌة والرسوم والضرائب األخرى إلى المنطمة الحرة إللامة أي ادخال المواد واألدوات واللوازم من السوق المحلً مدفوعة الرسوم الج -ج 

 مبان أو منشآت الزمة لممارسة النشاط المرخص فٌها .
 



 (4المادة )

 

 للمطور الرئٌسً السماح بإٌداع البضاعة داخل المنطمة الحرة بعد معاٌنتها من المركز الجمركً . -أ 

 طه وبٌاناته بموجب تعلٌمات ٌصدرها المجلس بالتنسٌك مع دائرة الجمارن .تودع البضائع بموجب طلب إٌداع تحدد شرو -ب 

ٌموم المودع بفرز البضائع حسب نوع الطرود وعددها وأوزانها ومحتوٌاتها وتصنٌفها وفك التعرٌفة الجمركٌة لبل تسجٌلها وتسلٌمها  -1 -ج 

 للمطور الرئٌسً .

من دخولها إلى المنطمة الحرة ٌلتزم المودع بدفع بدل التخزٌن والنفمات المترتبة على عملٌة  إذا لم ٌتم فرز البضائع خالل خمسة أٌام عمل -2 

 الفرز .

   
 

 (5المادة )

 

فً حالة بٌع أي بضاعة داخل المنطمة الحرة ٌتم التنازل عنها بموجب وثٌمة تنازل ٌعدها المطور الرئٌسً بناء على طلب المودع وتعتبر  -1 -أ

 إٌداع جدٌد باسم المتنازل له . الوثٌمة بمثابة

ٌكون المتنازل والمتنازل له مسإولٌن بالتكافل والتضامن عن البضاعة وعن أي رسم وضرٌبة بما فٌها ضرٌبة المبٌعات أو أي غرامة أو بدل  -2

أو نملها داخل المنطمة الحرة تحت لد ٌترتب على البضاعة حتى تارٌخ إخراجها بموجب بٌانات جمركٌة أصولٌة أو تسلٌمها إلى المستودع العام 

 إشراف المطور الرئٌسً .

ال ٌعتد بؤي إجراءات تنفذ على وثٌمة التنازل ما لم ٌتم دفع أي بدل وأي أجر ٌستحك على البضاعة خالل سبعة أٌام عمل من تارٌخ تولٌع  -3

 المتنازل والمتنازل له على وثٌمة التنازل .

 لتنفٌذ أحكام هذه المادة بما فً ذلن تحدٌد ممدار بدل الخدمات الواجب استٌفاإه عن إجراءات التنازل . تصدر الهٌئة التعلٌمات الالزمة -ب
 

 (6المادة )

 

تودع البضاعة فً المنطمة الحرة حسب مواصفاتها المحددة فً الوثائك التً لدمت بشؤنها وٌكون المودع مسإوال عن صحة البٌانات الواردة  -أ

 فً تلن الوثائك .

تكون البضاعة المودعة لدى المستثمر فً عهدته ، وعلٌه مسن السجالت والمٌود الورلٌة أو اإللكترونٌة وفك التعلٌمات الصادرة عن  -1 -ب

 الهٌئة وبالشكل الذي ٌسهل عملٌة تدلٌك هذه السجالت ومطابمتها مع سجالت المطور الرئٌسً.

ضامن أمام المطور الرئٌسً والهٌئة ودائرة الجمارن عن دفع أي رسوم وضرائب وغرامات ٌكون المستثمر مسإوال مع المودع بالتكافل والت -2

 وأي بدل وأي أجر ٌستحك على البضاعة المودعة لدٌه سواء كانت تعود ملكٌتها له أو مخزنة لدٌه .

لمٌود الورلٌة أو اإللكترونٌة وفك تكون البضاعة المودعة لدى المستودع العام فً عهدة المطور الرئٌسً وعلٌه مسن السجالت وا -1 -ج

 التعلٌمات الصادرة عن الهٌئة وبالشكل الذي ٌسهل عملٌة تدلٌك هذه السجالت ومطابمتها من الضابطة الجمركٌة.

فً ٌكون المطور الرئٌسً مسإوال مع المودع بالتكافل والتضامن أمام الهٌئة ودائرة الجمارن عن النمص والزٌادة فً البضاعة المودعة  -2

 المستودع العام وعن صحة لٌودها وسجالتها وعن أي جرم أو مخالفة جمركٌة مرتكبة بخصوص هذه البضاعة وفما ألحكام لانون الجمارن .
 

 (7المادة )

 

والفرز  تجري بموافمة كل من المطور الرئٌسً والمدٌر عملٌات تحوٌل البضاعة فً المنطمة الحرة بما فً ذلن عملٌات التمسٌم والتجزئة -أ 

 والتشكٌل والتغلٌف والتعبئة والمزج والتمطٌر والتحمٌص والدق والتكسٌر والطحن والترلٌم ووضع العالمات التجارٌة المرخصة لانونا .

   

الرئٌسً  تتم عملٌات التحوٌل المنصوص علٌها فً الفمرة ) أ ( من هذه المادة فً المستودع العام واألماكن المإجرة للمستثمرٌن ، وللمطور -ب 

 بموافمة المدٌر أن ٌسمح بإجراء عملٌات التحوٌل فً األماكن التً ٌعدها لهذا الغرض فً حرم المنطمة الحرة .
 

 (8المادة )



 

ا من ٌحك للمطور الرئٌسً بموافمة دائرة الجمارن إتالف معامالت االخراج وطلبات اإلٌداع ووثائك التنازل المتعلمة بالبضاعة التً تم اخراجه 

المنطمة الحرة بعد مرور خمس سنوات على تارٌخ إنجازها ، شرٌطة أن ٌتم ذلن بوساطة لجنة تشكل لهذه الغاٌة من مندوبٌن عن كل من دائرة 

 الجمارن ودٌوان المحاسبة والمطور الرئٌسً .
 

 (9المادة )

 

أو العكس أو نملها فٌما بٌن مستودعات المستثمرٌن إال بموافمة ال ٌسمح بنمل البضاعة من المستودع العام إلى األماكن المإجرة للمستثمرٌن  -أ 

 المطور الرئٌسً .

   

 ال ٌسمح باستهالن البضاعة المودعة داخل المنطمة الحرة إال بعد الحصول على موافمة المدٌر ووفك الشروط المحددة من دائرة الجمارن . -ب 
 

 (11المادة )

 

االشخاص والمركبات الداخلة للمنطمة الحرة أو الخارجة منها بعد التصرٌح عما بحوزتهم من بضائع لموظفً الضابطة الجمركٌة تفتٌش  -أ

 للتحمك والتحري عن أي مخالفات لمانون الجمارن.

هة ٌجوز ألي جهة رسمٌة بموافمة خطٌة من الرئٌس أو من ٌفوضه الدخول إلى مولع المستثمر لغاٌات التفتٌش أو التدلٌك المشترن مع الج -ب

 التً تتولى إدارة المنطمة الحرة وصاحب العاللة.

لغاٌات التدلٌك والتفتٌش على البضائع والتحري عن التهرٌب وعن أي مخالفة لمانون الجمارن داخل المناطك الحرة ، تشكل لجنة أو أكثر  -ج

 بمرار من وزٌر المالٌة.

لتنفٌذ أحكام الفمرتٌن ) ب ( و ) ج ( من هذه المادة ، ٌتم الدخول لموالع فً حال تعذر حضور المستثمر أو المودع أو من ٌمثله لانونا  -د

 المستثمر ومخازنه فً المنطمة الحرة إلجراء التفتٌش أو التدلٌك بالتنسٌك مع الجهات األمنٌة.
 

 (11المادة )

 

 ٌنظم بٌان جمركً بالبضاعة التً ٌكون ممصدها المنطمة الحرة . -أ

ة تنظٌم بٌان جمركً بالبضائع المستهلكة أو المستخدمة فً إلامة وإنشاء وتجهٌز وتؤثٌث مشروعها داخل المنطمة على المإسسة المسجل -ب

 الحرة.

( من المانون ٌتوجب على المإسسة المسجلة لممارسة النشاط 14لغاٌات االستفادة من اإلعفاءات الواردة فً الفمرة )ج( من المادة ) -ج

ة أن تمدم للهٌئة كشفا مفصال بالبضائع الالزمة إللامة مشروعها أو إنشائه فً المنطمة الحرة وفك النموذج المعتمد االلتصادي فً المنطمة الحر

 لهذه الغاٌة على أن ٌصادق علٌه الرئٌس أو من ٌفوضه لهذه الغاٌة.

الغاٌة التً اعفٌت من أجلها أو التنازل عنها إال ال ٌجوز التصرف فً البضاعة المعفاة وفما ألحكام الفمرة ) ج ( من هذه المادة بشكل ٌخالف  -د

 بموافمة المدٌر ووفما لإلجراءات الجمركٌة .
 

 (12المادة )

 

 -تخرج البضاعة من المنطمة الحرة بموجب طلب إخراج وتنظٌم بٌان جمركً أصولً على أن ٌراعى فً ذلن : 

 تعامل البضائع ذات المنشؤ األجنبً الخارجة بحالتها األصلٌة من المنطمة الحرة إلى السوق المحلً كؤنها مستوردة من خارج المملكة وفما -أ 

 للتشرٌعات النافذة .

   

عة الرسوم الجمركٌة وذلن ٌتم احتساب الرسوم الجمركٌة عن المنتج فً حدود النفمات والتكالٌف المستحمة على مدخالت اإلنتاج غٌر مدفو -ب 

 -عند التخلٌص علٌه محلٌا وعلى النحو التالً :

 تصنٌعه.ٌتم اعتماد معادلة التصنٌع الخاصة بالمنتج لغاٌات تحدٌد المواد األولٌة الرئٌسٌة أو المساعدة أو المتممة أو الالزمة المستخدمة فً  -1 



 اجنٌة وفما لبٌان االستٌراد الجمركً الخاص بكل منها . ٌتم احتساب لٌمة مدخالت االنتاج من نفمات وتكالٌف -2 

تحتسب الرسوم الجمركٌة والرسوم والضرائب األخرى المتوجبة على مدخالت االنتاج من نفمات وتكالٌف أجنبٌة حسب نسبة الرسوم الواردة  -3 

 كً .فً جداول التعرٌفة الجمرٌكة النافذة بتارٌخ تسجٌل بٌان الوضع فً االستهالن الجمر

تعفى من الرسوم الجمركٌة والرسوم والضرائب األخرى البضاعة المستهلكة من المإسسة المسجلة لممارسة النشاط المرخص من الهٌئة  -4 

 وتخضع للرسوم الجمركٌة والضرائب األخرى عند استهالكها فً غٌر ممارسة النشاط المرخص .

( من هذه الفمرة بموجب البٌان الجمركً الذي  3التً ٌتم احتسابها وفما ألحكام البند )  تسدد الرسوم الجمركٌة والرسوم والضرائب األخرى -5 

 ٌتم تنظٌمه .

   

 ٌنظم بٌان الوضع فً االستهالن الجمركً بالمنتج المشار إلٌه فً الفمرة ) ب ( من هذه المادة عند طرحه للسوق المحلً فً مناطك المملكة -ج 

 حرة وٌتم استٌفاء جمٌع الرسوم والضرائب الممررة وضرٌبة المبٌعات وفك أحكام التشرٌعات النافذة .أو استهالكه داخل المنطمة ال

   

فً حال إخراج المنتج المشار إلٌه فً الفمرة ) ب ( من هذه المادة إلى خارج المملكة أو إلى أي منطمة حرة أخرى أو إلى منطمة العمبة  -د 

 ج بٌان جمركً معلك الرسوم الجمركٌة والرسوم والضرائب األخرى وضرٌبة المبٌعات .االلتصادٌة الخاصة ٌنظم بهذا المنت

   
 

 (13المادة )

 

 -( من هذا النظام ال ٌشترط تنظٌم بٌان جمركً بالبضاعة فً أي من الحاالت التالٌة : 12( و )  11على الرغم مما ورد فً المادتٌن ) 

من السوق المحلً من غٌر البضاعة معلمة الرسوم والضرائب الدخالها إلى المنطمة الحرة شرٌطة  لٌام المإسسة المسجلة بشراء أي بضاعة -أ

 إبراز فاتورة الشراء التفصٌلٌة وفما لحدود المٌم المعتمدة من دائرة ضرٌبة الدخل والمبٌعات وتنظٌم طلب إٌداع أصولً بها .

والمعدات من المنطمة الحرة للتصنٌع أو اإلصالح شرٌطة تمدٌم طلب مسبك إلى المركز لٌام المإسسة المسجلة بإخراج البضاعة واآلالت  -1 -ب

الجمركً من خالل المطور الرئٌسً مرفك بكشف تفصٌلً بها وتعهد تلتزم المإسسة المسجلة بموجبه بإعادة البضاعة واآلالت والمعدات إلى 

 المنطمة الحرة .

 هذه الفمرة بموجب تعلٌمات تصدر عن دائرة الجمارن بالتنسٌك مع الهٌئة .( من  1تحدد شروط تطبٌك أحكام البند )  -2

لٌام المإسسة المسجلة بإدخال البضاعة أو المعدات واآلالت من السوق المحلً إلى المنطمة الحرة للتصنٌع أو اإلصالح شرٌطة تمدٌم  -1 -ج

فصٌلً بها وتعهد تلتزم المإسسة المسجلة بموجبه بإعادة إخراجها طلب مسبك إلى المركز الجمركً من خالل المطور الرئٌسً مرفك بكشف ت

 إلى السوق المحلً .

 تستوفى الرسوم الجمركٌة والرسوم والضرائب األخرى وضرٌبة المبٌعات التً لد تترتب على التصنٌع أو اإلصالح . -2

 در عن دائرة الجمارن بالتنسٌك مع الهٌئة .( من هذه الفمرة بتعلٌمات تص 2( و )  1تحدد شروط تطبٌك أحكام البندٌن )  -3

 أي حالة أخرى تعتمدها الهٌئة بموافمة دائرة الجمارن . -د

  
 

 (14المادة )

 

ن هذه تمنح المإسسة المسجلة تسهٌالت فً اإلجراءات الجمركٌة وفما لما تمرره الهٌئة بالتنسٌك المسبك مع دائرة الجمارن وتحرم هذه المإسسة م

 بالطرٌمة ذاتها فً حال ارتكابها أي مخالفة ألحكام المانون أو لانون الجمارن أو هذا النظام والتعلٌمات الصادرة بممتضاه .التسهٌالت 
 

 (15المادة )

 

 تشكل لجنة فً كل منطمة حرة تسمى ) لجنة معادلة التصنٌع ( من المركز الجمركً والمطور الرئٌسً تتولى وضع معادلة التصنٌع الخاصة -أ 

 بمدخالت أي منتج وتعتمد هذه المعادلة من المدٌر أو من ٌفوضه .



 تصدر دائرة الجمارن بالتنسٌك مع الهٌئة التعلٌمات الالزمة لتنفٌذ أحكام الفمرة ) أ ( من هذه المادة . -ب 
 

 (16المادة )

 

 -كل من:تشكل لجنة تسمى )لجنة المنشؤ( برئاسة أحد موظفً الهٌئة ٌسمٌه الرئٌس وعضوٌة  -أ

 مندوب عن وزارة الصناعة والتجارة والتموٌن ٌسمٌه وزٌرها. -1

 مندوب عن دائرة الجمارن ٌسمٌه مدٌرها العام. -2

 ٌجوز بموافمة الرئٌس إضافة عضو أو أكثر للجنة ٌمثلون أٌا من الجهات الحكومٌة ذات العاللة. -ب

تنظٌم جدول أعمالها وتدوٌن محاضر جلساتها وحفظ لراراتها وسجالتها وأي مهام  ٌسمً الرئٌس احد موظفً الهٌئة امٌنا لسر اللجنة ٌتولى -ج

 أخرى ٌكلفه رئٌس اللجنة بها.

تجتمع لجنة المنشؤ بدعوة من رئٌسها كلما دعت الحاجة بحضور جمٌع أعضائها وتتخذ لراراتها باإلجماع وتتولى تحدٌد منشؤ المنتج وفما  -د

 ول بها لدى وزارة الصناعة التجارة والتموٌن.لألسس والشروط والمعاٌٌر المعم

 -تستوفً الهٌئة من المإسسة المسجلة بدل خدمات على النحو التالً: -هـ

 مائة وخمسون دٌنارا عن إصدار معادلة تحدٌد منشؤ جدٌدة للمنتج أو تعدٌل معادلة تحدٌد منشؤ. -1

 التً سبك وأن صدرت من الجهات ذات العاللة فً المملكة.خمسون دٌنارا عن اعتماد معادلة تحدٌد منشؤ للمنتج ذاته و -2
 

 (17المادة )

 

( من هذا النظام شرٌطة تصدٌمها من الجهات ذات  16تصدر غرف الصناعة شهادة المنشؤ للمنتج حسب صفته المتحممة وفما ألحكام المادة )  -أ 

 العاللة .

 الخارجة من المنطمة الحرة .تصدر غرف التجارة شهادة المنشؤ للبضائع األجنبٌة  -ب 
 

 (18المادة )

 

ٌنظم بٌان ترانزٌت عند نمل البضائع من منطمة حرة إلى منطمة حرة أخرى وفك الترتٌبات المعمول بها عند نمل البضائع من مركز جمركً  -أ 

 إلى مركز جمركً آخر وفك أحكام لانون الجمارن .

   

 تعامل البضائع التً تخرج من المنطمة الحرة إلى خارج المملكة معاملة البضائع المارة بالترانزٌت . -ب 
 

 (19المادة )

 

لما أن على المستثمر االحتفاظ بالمعلومات والبٌانات الجمركٌة وطلبات اإلٌداع واإلخراج المتعلمة بعمله سواء كان ذلن ورلٌا أو الكترونٌا طا 

ضوع البٌانات الجمركٌة بحوزته ، وعلٌه االحتفاظ بالمعلومات والبٌانات مدة ال تمل عن خمس سنوات بعد إخراج تلن البضائع البضاعة مو

 وتزوٌد الهٌئة والمركز الجمركً بها عند الطلب .
 

 (21المادة )

 

على شركات التخلٌص وأصحاب البضاعة والجهة الناللة تسلٌم البضاعة المعنونة ) منطمة حرة ( والوثائك المتعلمة بها دون تؤخٌر خالل )  -أ 

( ساعة من وصول وسٌلة النمل إلى المركز الجمركً ، وتنظٌم طلب إٌداع بالبضاعة وبخالف ذلن تطبك أحكام لانون الجمارن باإلضافة لما  72

 رتب علٌها من أي بدل للمطور الرئٌسً .ٌت

   

ي ال ٌسمح بتمدٌم ) المنافسٌت ( أو كشوفات الحمولة أو طلبات إٌداع البضاعة للمنمطة الحرة أو إخراجها منها لحساب الغٌر إال للشخص الذ -ب 



 ٌنطبك علٌه تعرٌف المودع أو من ٌفوضه حسب األصول .

   

ركات التخلٌص الموخصة من دائرة الجمارن بتمدٌم طلبات إٌداع البضائع وإخراجها وتسلمها من المنطمة ٌجوز للمطور الرئٌسً السماح لش -ج 

 الحرة نٌابة عن أصحابها بعد إبراز تفوٌض أصولً من صاحب البضاعة ٌخولها ذلن وفما للشروط التً ٌمررها المطور الرئٌسً .
 

 (21المادة )

 

 -ٌلتزم المطور الرئٌسً بما ٌلً : -أ

 بناء سور ٌحٌط بكامل حدود المنطمة الحرة ووضع بوابات رئٌسٌة على مداخلها ومخارجها . -1

 تولً مسإولٌة الحراسة ضمن حدود المنطمة الحرة . -2

  تحمل كلف إنشاء وتشغٌل وإدامة المركز الجمركً وفما لمتطلبات العمل الجمركً وما ٌمتضٌه تطوٌر المنطمة. -3

وتنظٌم طلبات اإلٌداع واإلخراج المتعلمة بحركة خروج البضائع والمركبات من المنطمة الحرة ودخولها إلٌها وتمكٌن موظفً فتح السجالت  -4

 المركز الجمركً من االطالع علٌها وتدلٌمها.

 ة الحرة .التنسٌك مع المركز الجمركً فً كٌفٌة التخلص من النفاٌات الٌومٌة الناتجة من أعمال المستثمر داخل المنطم -5

ها التنسٌك مع الهٌئة والمركز الجمركً إلحكام الرلابة على البضائع الموجودة داخل المنطمة الحرة وفما لألحكام واإلجراءات التً ٌنص علٌ -6

 فً مذكرة التفاهم التً تبرم فٌما بٌن الهٌئة ودائرة الجمارن .

 رونٌا وفك التعلٌمات التً تصدرها الهٌئة بالتنسٌك مع دائرة الجمارن.ٌلتزم المطور الرئٌسً بتطبٌك نظام مرالبة المخزون إلكت -ب
 

 (22المادة )

 

لواردة ٌسمح بممارسة النشاط التجاري فً المنطمة الحرة وفك أحكام هذا النظام مع عدم استفادة هذا النشاط من اإلعفاءات الجمركٌة والضرٌبٌة ا

 ضمن أحكام المانون.
 

 (23المادة )

 

( من المانون تصدر الهٌئة وبالتنسٌك مع دائرة الجمارن التعلٌمات التً تبٌن كٌفٌة تطبٌك هذه الفمرة 28تنفٌذ أحكام الفمرة )ج( من المادة )لغاٌات 

 وآلٌة الرلابة على المنشآت الصناعٌة المستفٌدة من أحكامها.
 

 (24المادة )

 

 فٌه على األفعال المرتكبة خالفا ألحكامه داخل المنمطة الحرة . تطبك أحكام لانون الجمارن والعموبات المنصوص علٌها -أ 

   

فً غٌر الحاالت المنصوص علٌها فً هذا النظام والتعلٌمات الصادرة بممتضاه ، تطبك بشؤن اإلجراءات الجمركٌة فً المناطك الحرة أحكام  -ب 

 لانون الجمارن واألنظمة والتعلٌمات الصادرة بممتضاه .
 

 (25المادة )

 

والمخالفات تحدد األحكام واإلجراءات المتعلمة باتالف البضائع غٌر الصالحة والمخالفات ذات المٌمة غٌر التجارٌة والبٌع بالمزاد العلنً للبضائع 

ٌك مع دائرة ذات المٌمة التجارٌة المتروكة داخل المنطمة الحرة بما فً ذلن البدل المترتب على ذلن بممتضى تعلٌمات تصدرها الهٌئة بالتنس

 الجمارن .
 

 (26المادة )

 



 تصدر الهٌئة بالتنسٌك مع دائرة الجمارن الالزمة لتنفٌذ أحكام هذا النظام .

7/8/2012 
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