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الجمركيةالقضايا 



بسم هللا الرحمن الرحيم
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هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 
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:إنشاؤها ➢

م، القاض ي بدمج الهيئة العامة 2021مايو 4هـ املوافق 1442رمضان 22في ( 570)قرار مجلس الوزراء رقم 

"هيئة الزكاة والضريبة والجمارك"للزكاة والدخل والهيئة العامة للجمارك في هيئة واحدة باسم 
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:عملها  ➢

لتزام من تعمل الهيئة على جباية الزكاة وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية، وتحقيق أعلى درجات اال

وتمكين اململكة من أن قبل املكلفين بها بالواجبات املفروضة عليهم وفًقا ألفضل املمارسات وبكفاية عالية،

نشطة املتعلقة تكون مركًزا لوجستًيا عاملًيا عبر تيسير التجارة وحماية األمن الوطني، وتنظيم جميع األ

ن الكفاية بالعمل الجمركي واملنافذ الجمركية، وإدارتها، بما يكفل النهوض بمستواها إلى أقص ى درجة م

واإلنتاجية والتنافسية
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:المنافذ الجمركية ➢

عدد املنافذ

13برية

9بحرية

13جوية
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اللجان الجمركية
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     لجنة الفصل في المخالفات 

والمنازعات الجمركية
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:إنشاؤها ➢

(  425)من نظام الجمارك الصادر باملرسوم امللكي رقم ( الثانية والخمسون )نصت املادة 

.هـ بموجب قرار وزير املالية على إنشاء اللجان الجمركية1372/03/05وتاريخ
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:اختصاصها  ➢

اصها، بما في ذلك وللجنة الفصل جميع الصالحيات الضرورية للتحقيق والفصل في الدعاوى التي تدخل في اختص

.سلطة استدعاء الشهود، واألمر بتقديم األدلة والوثائق، وإصدار القرارات، وفرض العقوبات

ا في نظام االعتراضات املقدمة على القرارات الصادرة بشأن الغرامات الجمركية املحصلة واملنصوص عليه-د

. الجمارك املوحد والئحته التنفيذية ومذكرته االيضاحية

.االعتراضات على قرارات التحصيل الصادرة من الهيئة-ج 

.املخالفات الواردة في نظام الجمارك املوحد والئحته التنفيذية ومذكرته اإليضاحية-ب  

.جرائم التهريب الجمركي وما في حكمه، والشروع في أي منها-أ
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:تشكيلها  ➢

:شكلت اللجان الجمركية االبتدائية بموجب قرار وزاري بما يأتي

خالفات الدائرة األولى للفصل في امل

ة واملنازعات الجمركية في مدين

.الرياض

الدائرة الثانية للفصل في 

ة في املخالفات واملنازعات الجمركي

.مدينة الرياض

للفصل في الدائرة الثالثة 

ة في املخالفات واملنازعات الجمركي

.مدينة الرياض
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     اللجنة االستئنافية للمخالفات 

والمنازعات الجمركية
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:إنشاؤها ➢

(  425)من نظام الجمارك الصادر باملرسوم امللكي رقم ( الثانية والخمسون )نصت املادة 

.هـ بموجب قرار وزير املالية على إنشاء اللجان الجمركية1372/03/05وتاريخ
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:اختصاصها  ➢

االعتراضات املقدمة ضد قرارات اللجنة االبتدائية الواقعة ضمن اختصاصها املكاني



16

:تشكيلها  ➢

:شكلت اللجان الجمركية االستئنافية بموجب قرار وزاري بما يأتي

دينة اللجنة الجمركية االستئنافية في م

.الرياض
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     رفع الدعوى
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:  طريقة رفع الدعوى ➢

ياملوقع اإللكترون

https://gstc.gov.sa/ar/Pages/default.aspx
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:  دليل رحلة التعامل ➢

https://gstc.gov.sa/ar/DocumentsLb/Publications/Documents/13.pdf
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:  االستئناف ➢

يوًما بدًء من اليوم التالي ( 30)يتاح تقديم طلب االستئناف ألطراف الدعوى بعد صدور قرار لجنة الفصل خالل 

.للتاريخ املحدد الستالم القرار 
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     القضايا الجمركية
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:  القضايا الجزائية ➢

(تهريب حكمي)من نظام الجمارك املوحد  تحدثت عما يدخل في حكم التهريب ( 143)املادة 

.استعمال الشخص مستندات مصطنعة( : 11)فقرة 

:من نظام الجمارك املوحد  تحدثت عن التهريب، ويشمل ( 142)املادة 

األشياء املمنوعة ، التهرب من الرسوم كليا أو جزئيا

:لغرض تجاري أو شخص ي( سلع ممنوعة–سلع مقلدة –مخدرات )إذا تبين وجود بضائع محظورة 

.ثم يحيلها كتابيا للجنة الجمركية( رئيس الهيئة حاليا)الجمارك يكتب ملدير عام 
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:عقوبات التهريب ➢

، فتكون «ةمعفا»الجمركية « الرسوم»إذا كانت البضاعة محل التهريب من البضائع غير الخاضعة للضرائب 03

ل عن شهر وال العقوبة غرامة ال تقل عن عشرة في املئة من قيمة البضاعة وال تزيد على قيمتها، والحبس مدة ال تق

.تزيد على سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين

ة وال تزيد على الجمركية املستحق« الرسوم»أما السلع األخرى فتكون العقوبة غرامة ال تقل عن مثلي الضريبة 02

.قيمة البضاعة، والحبس مدة ال تقل عن شهر وال تزيد على سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين

قل عن جمركية مرتفعة، فتكون العقوبة غرامة ال ت« رسوم»إذا كان محل التهريب بضاعة تخضع لضرائب 01

تقل عن شهر الجمركية املستحقة، وال تزيد على مثلي قيمة البضاعة، والحبس مدة ال« الرسوم»مثلي الضريبة 

.وال تزيد على سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين

نظام الجمارك املوحد من ( 147)املادة 

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b93d0275-775f-482a-9d52-a9a700f2ca15/1
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عند العودة يمكن مضاعفة العقوبة

ثة أمثال إذا كانت البضاعة املهربة املمنوعات ، تكون العقوبة غرامة ال تقل عن قيمة البضاعة وال تزيد على ثال07

:قيمتها، والحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وال تزيد على ثالث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين 

مصادرة وسيلة النقل-مصادرة البضاعة 

.مصادرة البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها06

مة، كالسفن مصادرة وسائط النقل واألدوات واملواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا وسائط النقل العا05

.متها والطائرات والقطارات والسيارات العامة ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض، أو الحكم بما يعادل قي

.في حالة العودة يجوز الحكم بمثلي العقوبة04
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:قضايا المخدرات ➢

.عند صدور حكم نهائي من القضاء الجزائي، يبلغ به الحاكم اإلداري 

يبلغ الحاكم اإلداري الجمارك إليقاع العقوبات على وسيلة النقل وبقية العقوبات األخرى 
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     المنازعات الجمركية
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.وأال يكون البيع خاضعا لشرط

.وأال ترجع جزئيا أو كليا للبائع

.وأال يوجد ملكية مشتركة بين الطرفين

.بأال يوجد قيود على املشتري تمنعه من بيعها بحرية

:قيمة البضاعة الختالف نوعها، ويشترط لقبول القيمة أن تكون حقيقية( 1

:كل خالف بين املوظف الجمركي املختص ومالك البضاعة حول 

نظام الجمارك املوحد من ( 62)املادة 

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b93d0275-775f-482a-9d52-a9a700f2ca15/1
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خانات، ويكون النزاع حول 8كتاب النظام املنسق، تأخذ به الدول وتعدله حسب أنظمتها، وتتكون كل بضاعة من 

...(بولستر -قطن-صوف)نسبة كل مادة في املنتج 

اعة وبالتالي الخالف حول التعريفة الجمركية املنسقة، بحيث يختلف رأي املالك واملوظف حول تصنيف البض

.قيمة الجمرك املستحق عليها

(ال بد من إحضار شهادة املنشأ)الخالف حول منش ئ البضاعة 
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الصلحيةالتسوية 
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لو رفض تحال للجنة

.وله حق الرفض(رئيس الهيئة حاليا)الجماركعند إنهاء التسوية ال بد من موافقة مدير عام 

لع املقلدة، قيود التسوية الصلحية حسب تعميم وزير املالية أال تكون السلع من املمنوعات أو املخدرات أو الس

السلع غير الصالحة لالستهالك اآلدمي، األسلحة والذخائر، األفالام والصور، املطبوعات املمنوعة

.يشترط أن تكون التسوية الصلحية قبل القرار االبتدائي

(.رئيس الهيئة حاليا)الجمارك التسوية أمر جوازي بيد مدير عام 

.، وغالبا تكون أقل من العقوبة املقررةالصلحيةالنظام التسوية أجاز 

نظام الجمارك املوحد من ( 151)املادة 

https://laws.boe.gov.sa/BoeLaws/Laws/LawDetails/b93d0275-775f-482a-9d52-a9a700f2ca15/1
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األنظمة واللوائح
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نظام الجمارة املوحد
الالئحة التنفيذية لنظام 

الجمارك املوحد

أسس تحديد القيمة لألغراض

الجمركية

حدنظام التنظيم الصناعي املو لةالتعريفة الجمركية املتكام
تنظيم الالئحة التنفيذية لنظام ال

الصناعي املوحد

https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Pages/Customs-Law.aspx
https://www.customs.gov.om/lawsandregulation/ar/customLawListe.pdf
https://gstc.gov.sa/ar/DocumentsLb/Regulations/Pages/Regulationdetails.aspx?name=%D8%A3%D8%B3%D8%B3%20%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%8A%D9%85%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D8%A3%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D8%B6%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%85%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Pages/Integrated-Tarrifs.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Pages/Common-Industrial-Regulatory-Law-of-the-GCC-Countries.aspx
https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/Taxes/Pages/Implementing-Regulations-of-the-Unified-Industrial-Regulation-Law.aspx
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طريق الملك عبدهللا الفرعي، الرحمانية، الرياض: العنوان

12343.

0505849406

http://www.saaid.net/Doat/aldgithr/index.htm

0505849406

@ Fiqh_issues

https://wa.me/0505849406
https://twitter.com/Fiqh_issues?s=20&t=RIoFqHconTahC2aa3B6rVw

