اجلريدة الر�سمية العدد ()1262

قــــرار وزاري
رقــــم 2018/173
ب�إ�صـدار الئحـة قواعـد و�إجـراءات ف�سـح الب�ضائـع
وتعليـق �أداء ال�ضريبـة اجلمركيـة
ا�ستنادا �إلى القانون امل�صرفـي ال�صادر باملر�سوم ال�سلطانـي رقم ، 2000/14
و�إلى قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ال�صادر بتطبيقه
املر�سوم ال�سلطاين رقم ، 2003/67
و إ�لــى الالئحــة التنفيذيــة لقانــون اجلمــارك املوحــد لــدول جملــ�س التعاون لدول اخلليج
العربية ال�صادرة بالقرار رقم ، 2005/23
وبناء على ما تقت�ضيه امل�صلحة العامة ،
تـقـــرر
املــادة الأولـــــى
يعمل فــي �ش ـ�أن قواعــد و إ�جــراءات ف�ســح الب�ضائــع وتعليــق �أداء ال�ضريبة اجلمركية وفقا
لقانون اجلمارك املوحد امل�شار �إليه  ،ب�أحكام الالئحة املرفقة .
املــادة الثانيــــة
يلغى كل ما يخالف الالئحة املرفقة � ،أو يتعار�ض مع �أحكامها .
املــادة الثالثــــة
ين�شر هذا القرار فـي اجلريدة الر�سمية  ،ويعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره .
�صدر فـي 1440 / 1 / 6 :هـ
املوافــــق 2018 / 9 / 16 :م
دروي�ش بن �إ�سماعيل بن علي البلو�شي
الوزيـ ـ ــر امل�س ـ ـ ـ�ؤول عـ ـ ــن ال�شـ ـ ـ ـ�ؤون املاليـ ـ ـ ــة
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الئحة قواعد و�إجراءات ف�سح الب�ضائع
وتعليق �أداء ال�ضريبة اجلمركية
الف�صــــل الأول
التعاريف
املــادة ( ) 1
يكــون للكلمــات والعبــارات الآتيــة املعنــى املبيــن قريــن كل منها ما مل يقت�ض �سيــاق النـ�ص
خالف ذلك :
 -1القانـــــــــــون :
قانـون اجلمـارك املوحـد لـدول جملـ�س التعـاون لـدول اخلليـج العربيــة ال�صادر بتطبيقــه
املر�سوم ال�سلطاين رقم . 2003 /67
 -2املديـــر العـــــــام :
مدير عام اجلمارك ب�شرطة عمان ال�سلطانية .
 - 3الإدارة :
الإدارة العامة للجمارك ب�شرطة عمان ال�سلطانية .
 - 4الدائـــرة اجلمركيـــة :
النطاق املحدد فـي امليناء  -البحري �أو اجلوي �أو الربي � -أو �أي مكان �آخر فـي ال�سلطنة
يوجد فيه مركز للإدارة  ،ويرخ�ص فيه ب�إمتام الإجراءات اجلمركية �أو �أي منها  ،والدائرة
اجلمركية مبنفذ الدخول للمنطقة احلرة �أو ال�سوق احلرة �أو مبنفذ اخلروج من �أي منهما ،
بح�سب الأحوال .
 - 5املديـــر :
مدير الدائرة اجلمركية .
 - 6ال�ضريبـــة اجلمركيــــة :
املبلــغ امل�ستحــق علــى الب�ضاعــة امل�ستــوردة بتطبيق فئة ال�ضريبة اجلمركية املحددة وفقا
لأحكام القانون والتعرفة اجلمركية املوحدة .
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 - 7امل�ستـــــــــــــورد :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذي يقوم با�سترياد الب�ضاعـ ــة .
 - 8مالك الب�ضاعــــــــــة :
ال�شخ�ص الطبيعي �أو االعتباري الذي يثبت له حق ملكية الب�ضاعة وفقا للعقود وغريها
من الأدلة الر�سمية املثبتة لذلك .
 -9الب�ضائــع العابــرة (ترانزيـــت) :
الب�ضائع التي تدخل �إقليم الدولة للعبور منه �إلى اخلارج .
 -10امل�ستـــودع اجلمركــي املرخــ�ص :
املكــان �أو البنــاء الــذي تـودع فيــه الب�ضائع حتــت �إ�شراف الإدارة فـي و�ضع معلــق لل�ضريبة
اجلمركية وفقا لأحكام القانون .
 -11املنطقـــة احلـــــرة :
جزء من �إقليم الدولة متار�س فيه الأعمال التجارية �أو ال�صناعية مبوجب نظم خا�صة ،
وتعامل الب�ضائع الواردة منه �إلى داخل الدولة �أو خارجها معاملة الب�ضائع الأجنبية .
 -12ال�ســـوق احلـــــــرة :
املقر املرخ�ص الـذي تـودع فيـه الب�ضائع بغـر�ض العـر�ض �أو البيـع مـع تعليـق �أداء ال�ضريبة
اجلمركية امل�ستحقة عليها بالتطبيق لأحكام القانون  ،وهذه الالئحة .
 -13ال�ضمانـــة امل�ستنديــة :
تعهد مكتوب من امل�ستورد �أو مالك الب�ضاعة يت�ضمن االلتزام ب�أداء ال�ضريبة اجلمركية
والغرامة املالية وغريها من املبالغ التي ت�ستحق بالتطبيق لأحكام القانون .
 -14ف�سح الب�ضائع :
�إجراء جمركي ت�سمح مبوجبه اجلمارك للم�ستورد �أو مالك الب�ضاعة ب�إنهاء الإجراءات
اجلمركية للب�ضاعة قبل ت�أدية ال�ضريبة اجلمركية وفقا لأحكام هذه الالئحة .
 -15ال�سجـــل :
ال�سجل الذي تدون وحتفظ فيه جميع البيانات والوثائق التي ت�صدرها الإدارة �أو تقدم
�إليها ب�ش�أن ف�سح الب�ضائع �أو تعليق ت�أدية ال�ضريبة اجلمركية .
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الف�صــل الثانــي
قواعــد و�إجــراءات ف�ســح الب�ضائــع
املــادة ( ) 2
يكون ف�سح الب�ضائع وفقا للإجراءات الآتية :
� - 1أن يتقدم امل�ستورد �أو مالك الب�ضاعة � ،أو من ميثلهما قانونا بطلب �إلى املدير
مت�ضمنا نوع الب�ضاعة املطلوب ف�سحها  ،وكميتها �أو عددها  ،وقيمتها  ،والأ�سباب
التي ي�ستند �إليها فـي طلب الف�سح .
� - 2أن يرفــق بالطلــب �ضمانا نقديا �أو م�صرفيا �ساري املفعول للمدة التي يحددها
املدير بقيمة ال�ضريبــة اجلمركيــة امل�ستحقـة على الب�ضاعــة املطلــوب ف�سحهــا ،
�أو �ضمانــا م�ستنديـا يوافــق عليه املدير العام  ،وي�صدر باملوافقة على طلب ف�سح
الب�ضاعة قرار من املدير .
املــادة ( ) 3
يلتزم امل�ستورد �أو مالك الب�ضاعة ب�أداء ال�ضريبة اجلمركية امل�ستحقة على الب�ضاعة بعد
�إدخالها �إلى ال�سلطنة .
املــادة ( ) 4
تقيد الب�ضائع التي يتم ف�سحها فـي ال�سجل مت�ضمنا البيانات الآتية :
 - 1الب�ضاعة من حيث النوع والقيمة والكمية �أو العدد واملن�ش�أ وال�ضريبة اجلمركية
امل�ستحقة عليها .
 - 2ا�سم امل�ستورد �أو مالك الب�ضاعة .
� - 3سبب ف�سح الب�ضاعة  ،وامل�ستندات امل�ؤيدة لها .
 - 4البيانات املتعلقة بال�ضمان امل�صرفـي �أو النقدي �أو امل�ستندي .
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الف�صل الثالث
قواعد و�إجراءات حاالت تعليق �أداء ال�ضريبة اجلمركية
الفرع الأول
�أحكــام عامـــة
املــادة ( ) 5
يجــوز �إدخــال الب�ضائـع �أو نقلهـا �إلـى �أي مكــان �آخــر داخــل ال�سلطنة دون ت�أدية ال�ضريبة
اجلمركية وفقا للإجراءات الآتية :
�	- 1أن يتقــدم امل�ستـورد �أو مالك الب�ضاعة � ،أو من ميثلهما قانونا بطلب �إلى املدير
مت�ضمن ــا ن ــوع الب�ضاع ــة املطل ــوب �إدخاله ــا �أو نقلهــا وكميتها �أو عددها وقيمتها
من واقع البيان اجلمركي املقدم عن الب�ضاعة بعد ت�سجيله وفقا لأحكام القانون .
 - 2الأ�سباب التي ي�ستند �إليها فـي طلب الإدخال �أو النقل م�ؤيدة بامل�ستندات والوثائق
الر�سمية املثبتة لها .
�	- 3أن يرف ــق بالط ـلــب �ضمان ـ ــا نقديـ ــا �أو م�صرفيـ ــا بقيم ــة ال�ضريب ـ ــة اجلمركي ـ ــة
علـى الب�ضاعــة املطلــوب �إدخالهــا �أو نقلهــا .
وي�صدر باملوافقة على طلب الإدخال �أو النقل للب�ضائع قرار من املدير .
املــادة ( ) 6
يجــب و�ضـع الأختــام اجلمركيــة �أو الر�صــا�ص اجلمركــي علــى الب�ضاعــة املطلوب �إدخالها
�أو نقلها .
املــادة ( ) 7
يكون احلد الأق�صى لإدخال الب�ضاعة �أو نقلها قبل �أداء ال�ضريبة اجلمركية ( )3ثالثة �أيام
من تاريخ ت�سجيل البيان اجلمركي .
املــادة ( ) 8
يرتتــب علــى انق�ضــاء املــدة املحــددة فـي املــادة ( )7من هذه الالئحة دون �إدخال الب�ضاعة
�أو نقلها �أن ت�صبح ال�ضريبة اجلمركية امل�ستحقة واجبة الأداء .
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الفـــرع الثانـــي
قواعد و�إجراءات تعليق �أداء ال�ضريبة اجلمركية للب�ضائع العابرة
(ترانزيــــت)
املــادة ( ) 9
يكون عبور الب�ضائع لإقليم ال�سلطنة وفقا للإجراءات الآتية :
� - 1أن يتقـ ـ ــدم امل�سـتـ ــورد �أو مالــك الب�ضاع ــة العاب ــرة � ،أو ممثلهمــا القانوين بطلب
�إلى املدير  ،مرفقا به �ضمانا نقديا �أو م�صرفيا م�ساويا لقيمة ال�ضريبة اجلمركية .
� - 2أن يكــون ال�ضمــان امل�صرف ــي �س ــاري املفعـول مل ــدة ال تق ــل ع ــن ( )3ثالث ــة �أ�شه ــر
من تاريخ ت�سجيل البيان اجلمركي .
وي�صــدر باملوافقـة علــى طلـب عبــور الب�ضاعة قرار من املدير .
املــادة ( ) 10
تقيد الب�ضائـ ــع العابـ ــرة فـي ال�سجل مت�ضمنا البيانات املتعلقة مبا ي�أتي :
 - 1الب�ضاعة العابرة من حيث القيمة والنوع والكمية واملن�ش�أ وبيانات ال�ضمان املقدم .
 - 2ا�سم امل�ستورد �أو مالك الب�ضاعة  ،مع �إرفاق ن�سخة من �إثبات هويته �أو �صفته .
 - 3تاريخ دخول الب�ضاعة �إقليم ال�سلطنة للعبور .
 - 4املــدة املحددة للعبور .
 - 5بيان الطرق املحددة للعبور وو�سائط النقل امل�ستخدمة .
 - 6تاريخ خروج الب�ضاعة العابرة من املنفذ املحدد للخروج .
 - 7تاريخ دخول الب�ضاعة العابرة لدولة الو�صول �إن وجد .
 - 7املنطقة احلرة التي دخلت �إليها الب�ضاعة العابرة وتاريخ الدخول �إن وجد .
� - 9سبب �إعادة ال�ضمان امل�صرفـي �أو رد ال�ضمان النقدي مع بيان تاريخ الرد .
املــادة ( ) 11
يرتتب على انق�ضاء املدة املحددة للعبور دون خروج الب�ضاعة من ال�سلطنة ت�سييل ال�ضمان
ل�صالح الإدارة .
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الفــرع الثالــث
قواعـد و�إجـراءات تعليـق ال�ضريبـة اجلمركيـة فــي حـال �إيـداع الب�ضائـع
فــي امل�ستودعـات اجلمركيـة املرخ�صـة
املــادة ( ) 12
يكون تعليق ال�ضريبة اجلمركيــة لإيداع الب�ضائع فـي امل�ستودعات اجلمركيــة املرخ�ص ــة -
داخل �أو خارج الدائرة اجلمركية  -قبل �أداء ال�ضريبة اجلمركية امل�ستحقة عليها وفقا
للإجراءات الآتية :
�	- 1أن يتقــدم امل�ستــورد �أو مالــك الب�ضاعــة �أو من ميثلهمـا قانونــا بطلــب �إلــى املديــر
مت�ضمــنا نــوع الب�ضاعـة املطلــوب �إيداعهــا وكميتهــا �أو عددهــا وقيمتهــا مــن واقــع
م�ستندات ال�شحن .
 - 2ن�سخة البيان اجلمركي وامل�ستندات امل�ؤيدة له .
 - 3البيانات اخلا�صة بامل�ستودع املطلوب �إيداع الب�ضائع فيه .
 - 4تقدمي �ضمان نقدي � ،أو م�صرفـي �ساري املفعول طوال مدة �إيداع الب�ضائع بقيمة
ال�ضريبة اجلمركية على الب�ضاعة املطلوب �إيداعها .
املــادة ( ) 13
ي�صدر باملوافقة على تعليـق ال�ضريبــة اجلمركيــة لإيــداع الب�ضائــع فـي امل�ستــودع اجلمركــي
املرخ�ص قرار من املدير العام �أو من يفو�ضه مت�ضمنا املدة املحددة للإيداع  ،والتي تبد�أ
من تاريخ ت�سجيل البيان اجلمركي .
املــادة ( ) 14
يجــوز متديد املــدة املحـددة لإيداع الب�ضائع فـي امل�ستودع اجلمركي املرخ�ص ملدة �أخرى
مماثلة  ،وذلك بناء على طلب يقدم من امل�ستورد �أو مالك الب�ضاعة �أو ممثلهما القانوين
قبل التاريخ املحدد النق�ضاء املدة امل�شار �إليها بفرتة كافية  ،مع جتديد ال�ضمان امل�صرفـي
بقدر مدة التمديد .
املــادة ( ) 15
يرتتــب علــى انق�ضــاء امل ــدة املحــددة لإيــداع الب�ضائــع فــي امل�ست ـ ــودع اجلمركــي املرخ ــ�ص
دون الت�صــرف فيهــا ت�سييـل ال�ضمــان ل�صالــح الإدارة .
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املــادة ( ) 16
للدائــرة اجلمركيــة  -قبــل انق�ضــاء املدة املحددة لإيداع الب�ضائع  -املوافقة على �سحب
الب�ضاع ــة من امل�ستـ ــودع اجلمركـي املرخـ ــ�ص لداخـ ــل ال�سلطن ــة بعــد معاينتهــا وحت�صيـل
ال�ضريبة اجلمركية امل�ستحقــة عليهــا وفقــا لقيمــة الب�ضاعــة عنـد �إخراجها من امل�ستودع
اجلمركي املرخ�ص فـي تاريخ �إجناز البيان اجلمركي .
املــادة ( ) 17
تقيد الإدارة اجلمركية فـي ال�سجل الب�ضائـع املودعــة فـي امل�ستــودع اجلمركــي اخلــا�ص ،
على �أن يخ�ص�ص �سجل م�ستقل لكل م�ستودع من امل�ستودعات الكائنة فـي دائرة اخت�صا�ص
الدائرة اجلمركية .
الفــرع الرابــع
قواعـد و�إجـراءات تعليـق ال�ضريبـة اجلمركيـة علـى الب�ضائـع الـواردة
�إلى املناطــق والأ�ســواق احلــرة
املــادة ( ) 18
يكــون تعليــق ال�ضريبــة اجلمركيــة علـى الب�ضائــع الــواردة �إلى املناطــق والأ�ســواق احلــرة
وفقا للإجراءات الآتية :
�	- 1أن يتـقدم امل�ستــورد �أو مالــك الب�ضاعــة �أو من ميثلهمــا قانونا بالبيان اجلمركي
�إلى املدي ــر مت�ضمـنــا ن ــوع الب�ضاع ــة املطل ــوب �إدخالهــا وكميتهــا وعدده ــا وقيمته ــا
مع امل�ستندات امل�ؤيدة لذلك .
 - 2حتديد املنطقة �أو ال�سوق احلرة املطلوب �إدخال الب�ضاعة �إليها .
 - 3تقدي ــم �ضمــان نقــدي �أو م�صــرفـي �ســاري املفع ــول للم ــدة التــي يحددهــا املديــر
بقيمة ال�ضريبة اجلمركية على الب�ضاعة املطلوب �إدخالها .
املــادة ( ) 19
ت�ستوفـى ال�ضريبــة اجلمركيــة عنــد �إدخــال الب�ضاعــة لل�سـوق املحلي وفقا لقيمتها وقت
ت�سجيل البيان اجلمركي .
املــادة ( ) 20
تقيد الإدارة اجلمركية فـي ال�سجل الب�ضائع الداخلة واخلارجة للمنطقة �أو ال�سوق احلرة .
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الف�صــل الرابــع
ال�ضمانــات امل�صرفيــة والنقديــة وامل�ستنديــة
املــادة ( ) 21
ي�شرتط لقبول ال�ضمان امل�صرفـي ما ي�أتي :
� - 1أن يكون خطاب ال�ضمان �صادرا من �أحد امل�صارف املرخ�ص بها بال�سلطنة .
� - 2أن ي�صدر اخلطاب ل�صالح الإدارة .
 - 3التزام امل�صرف م�صدر خطاب ال�ضمان ب�أن يدفع �إلى الإدارة  -ب�صفتها امل�ستفيد -
بدون قيد �أو �شرط املبلغ املحدد فـي اخلطاب خالل مدة �سريان ال�ضمان املحددة
فيه .
 - 4الت ــزام مقــدم خطــاب ال�ضمان جتديد اخلطــاب �أو متديــده قبــل انق�ضاء مدته
بوقت كاف .
املــادة ( ) 22
حتفظ ال�ضمانات امل�صرفيــة املقدمة فـي ملــف خــا�ص يــودع لــدى الإدارة املعنية مبوجب
مح�ضر ت�سليم وت�سلم �أو وفق النظم الآلية املعمول بها فـي الإدارة .
املــادة ( ) 23
�إذا كان ال�ضمان نقديا  ،يجوز بعد موافقة املدير العام �أن يكون ذلك ب�شيك بقيمة ال�ضريبة
اجلمركية امل�ستحقة م�سحوبا على �أحد امل�صارف املرخ�ص لها بال�سلطنة  ،وم�صدقا منه .
وت�صدر الإدارة للم�ستورد �إي�صاال ر�سميا يفيد ت�سلمها املبلغ النقدي �أو ال�شيك � ،أو وفقا
للنظم الآلية املعمول بها فـي الإدارة .
املــادة ( ) 24
يتعني فـي نهاية كل يوم عمل ت�سليم ال�ضمانات النقدية �أو امل�صرفية �أو ال�شيكات �إلى الإدارة
املعنية مبوجب مح�ضر ت�سليم وت�سلم � ،أو وفقا للنظم الآلية املعمول بها فـي الإدارة .
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املــادة ( ) 25
ي�شرتط لقبول ال�ضمان امل�ستندي ما ي�أتي :
� - 1أن يقت�صر تقدمي ال�ضمان امل�ستندي على حاالت ف�سح الب�ضائع .
�	- 2أن يكون مقدم ال�ضمان امل�ستندي جهة حكومية  ،ويجوز تقدميه من قبل �إحدى
ال�شركات .
� - 3أن يت�ضمن امل�ستند املقدم ك�ضمان الن�ص بالتزام امل�ستورد �أو مالك الب�ضاعة ب�سداد
ال�ضريبة اجلمركية وغريها من املبالغ التي ت�ستحق للإدارة مبجرد الطلب .
وي�صدر باملوافقة على قبول ال�ضمان امل�ستندي قرار من املدير العام .
املــادة ( ) 26
يكون حفظ ال�ضمانات امل�ستندية وفقا للنظم الآلية املعمول بها فـي الإدارة .
املــادة ( ) 27
يكون الإفراج عن ال�ضمان النقدي �أو امل�صرفـي �أو امل�ستندي بناء على طلب يقدمه امل�ستورد
�أو املالك �أو من ميثلهما قانونا  ،وبعد الت�أكد من خلو ذمته من �أي التزامات مالية جتاه
الإدارة  ،ويلتزم امل�ستورد �أو مالك الب�ضاعة �أو من ميثلهما قانونا بالتوقيع على �إقرار
بت�سلــم مبلــغ ال�ضمــان النقــدي �أو امل�صرف ــي �أو امل�ستنــدي وفــقا للنظم الآليــة املعمــول بهــا
فـي الإدارة .
املــادة ( ) 28
فـي حالة عدم التزام امل�ستورد �أو املالك بالأحكام اخلا�صة بالتعليق امل�ؤقت لل�ضريبة  ،تقوم
الإدارة بتح�صي ــل ال�ضريب ــة اجلمركي ــة والغرام ــات امل�ستحق ــة له ــا م ــن خ ـ ــالل ال�ضمانـ ــات
املقدمــة منــه .
املــادة ( ) 29
ي�سقط حق امل�ستورد �أو املالك فـي ا�سرتداد ال�ضمان النقدي بانق�ضاء ( )5خم�س �سنوات
ميالدي ــة مــن تاري ــخ زوال �سب ــب التعلي ــق  ،عل ــى �أن ي�سبق ذلك �إخطار امل�ستورد �أو املالك
قبل انق�ضاء املدة بـ ( )3ثالثة �أ�شهر .
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املــادة ( ) 30
تقوم الإدارة بتقييد جميع ال�ضمانات فـي ال�سجل املخ�ص�ص لذلك .
املــادة ( ) 31
يجب �أن يت�ضمن �سجل قيد ال�ضمانات امل�صرفية البيانات الآتية :
 - 1امل�صرف م�صدر ال�ضمان .
 - 2امل�ستورد �أو مالك الب�ضاعة املقدم لل�ضمان .
 - 3قيمة ال�ضمان  ،و�سبب تقدميه .
 - 4تاريخ �إ�صدار خطاب ال�ضمان امل�صرفـي واملدة املحددة ل�سريانه والتاريخ املحدد
النتهاء هذه املدة .
 - 5التاريخ الواجب خالله جتديد ال�ضمان �أو متديد مدته قبل انق�ضائها .
 - 6بيانات جتديد ال�ضمان �أو متديد مدته و�سبب التجديد �أو التمديد .
� - 7سبب رد ال�ضمان .
 - 8تاريخ �صدور �شهادة الإبراء .
 - 9تاريــخ �إعــادة خطــاب ال�ضمــان �إلــى امل�صــرف امل�صــدر لــه  ،وتاريــخ �إخطــار امل�ستــورد
�أو مالــك الب�ضاعــة بذلـك .
 - 10تاريخ ا�سرتداد الإدارة لقيمة خطاب ال�ضمان فـي احلالــة التــي ي�ستحــق لهــا مبالــغ
بالتطبيق لأحكام هذه الالئحة .
 - 11تاريخ اتخاذ �إجراءات حت�صيل الفروق املالية امل�ستحقة للإدارة .
املــادة ( ) 32
يجب �أن يت�ضمن �سجل قيد ال�ضمانات النقدية البيانات الآتية :
 - 1تاريخ تقدمي ال�ضمان وقيمته  ،و�سبب تقدميه .
 - 2ا�سم امل�ستورد �أو مالك الب�ضاعة املقدم لل�ضمان .
 - 3بيانــات ال�شيــك املقــدم وب�صفــة خا�صــة امل�صــرف امل�سحــوب عليــه ال�شيك وتوقيع
ال�ساحب (امل�ستورد �أو مالك الب�ضاعة)  ،وتاريخ �صدوره .
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 - 4تاريــخ ت�سلـيم ال�ضم ــان �أو ال�شي ــك �إلــى �أمي ــن اخلزينــة املخت�ص مع �إرفاق ن�سخة
من مح�ضر الت�سليم والت�سلم .
� - 5سبب رد ال�ضمان .
 - 6تاريخ �صدور �شهادة الإبراء .
 - 7تاريــخ رد ال�ضمــان �أو ال�شيــك �إلــى امل�ستــورد �أو مالــك الب�ضاعــة  ،مـع �إرف ــاق ن�سخ ــة
من الإقرار املوقع منه .
 - 8تاريخ تنازل امل�ستورد �أو مالك الب�ضاعة عن ال�ضمانات النقدية املقدمة .
 - 9تاريخ اتخاذ �إجراءات حت�صيل الفروق املالية امل�ستحقة .
املــادة ( ) 33
يجب �أن يت�ضمن �سجل قيد ال�ضمانات امل�ستندية البيانات الآتية :
 - 1تاريخ تقدمي ال�ضمان  ،و�سبب تقدميه .
 - 2ا�سم امل�ستورد �أو مالك الب�ضاعة املقدم لل�ضمان .
 - 3بيانات امل�ستند املقدم ك�ضمان  ،مع �إرفاق ن�سخة منه .
� - 4سبب رد ال�ضمان .
 - 5تاريخ رد ال�ضمان امل�ستندي �إلى امل�ستورد �أو مالك الب�ضاعة .
 - 6تاريــخ اتخــاذ �إجــراءات التنفيــذ الإداري علــى �أمــوال امل�ستــورد �أو مالــك الب�ضاعــة
للوفــاء باملبالــغ امل�ستحقــة للإدارة .

