الرقم/1070 :ل إ
التاريخ2021/8/31 :
بناء على أحكام القانون رقم  /23/لعام  2002وتعديالته ،وعلى أحكام
لجنة إدارة مص ر ر ررامل ك ر ر ر ر ة ا ا
الو راء رقم
املرس و و و وووم ال و و و وور رقم /208/تواريخ  1952/4/21وتعوديالتوه ،وعلى أحكوام قرار راواسو و و و ووق
/249م .و توواريخ  ،2012/1/4وعلى القرار رقم /1814ل أ توواريخ  2019/12/15وتعووديالتووه ،وعلى كتووام ووديريووق
العالقات الخارجيق رقم /7/ 2068ص تاريخ  ، 2021/8/31عقدت ج سق بتاريخ  2021/8/31قارت ما يلي :
مرادة ( :)1تمول ستوردات القطاعين الخاص وامل ترك ن املواد املسموح باستيرادها وفقا ألحكام الت ارة
الخارجيق النافذة والقرارات والتعا يم النافذة ذات الص ق 1واملدرجق ضمن الجدول املرفق بهذا
القرار بغايق وضعها باالستهالك املحل ن أحد املصادر التاليق:
أ -حسام املستورد املفتوح بالقطع األجنبي لدى أحد املصارف العا ق ف سوريق املرخص لها
التعا ل بالقطع األجنبي وفق األنظمق النافذة ذات الص ق ،وذلك سواء تمت عم يق االستيراد
بموجب اعتمادات س نديق أو بموجب س ندات تحصيل ستحقق لدى االطالع أو ؤج ق
الدفع أو س ندات قرونق ب رط الدفع املسبق.
م -بيع القطع األجنبي ل مستورد عن طريق املصارف العا ق ف سوريق املرخص لها التعا ل بالقطع
األجنبي.
ج -بيع القطع األجنبي ل مستورد عن طريق إحدى شركات الصرافق العا ق ضمن إطار عمل اللجنق
الو راء رقم  1/3884تاريخ .2021/3/18
امل ك ق بقرار السيد راي
د -حسابات املستورد ف الخارج.
ا رادة ( :)2أ  -بالنسبق لعم يات تمويل املستوردات التي تتم ن خالل بيع القطع األجنبي ل مستورد عن طريق
املصارف العا ق ف سوريق وفق أحكام الفقرة (م) ن املادة رقم ( )1أعاله فهي تقتصر على
املواد املحددة ضمن التعا يم الصادرة عن صرف سوريق املركزي املتضمنق قاامق املواد
املسموح بتموي ها عن طريق املصارف العا ق ف سوريق املرخص لها التعا ل بالقطع األجنبي.
م  -بالنسبق لعم يات تمويل املستوردات التي يتم تموي ها وفق أحكام الفقرة /ج /ن املادة /1/
أعاله يتم تخ يص البضائع لدى األ انق الجمركيق بعد أن تقوم شركق الصرافق املعنيق وعلى
سؤوليتها بتزويد املستورد بكت وام وج وه إلى األ انق الجمركيق املعنيق ذك وور ع يه

 1ف حال وجود أي قرارات أو تعا يم تحدد أولويات التمويل يتم راعاتها والتقيد بها.
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(رقم إجا ة  /وافقق االستيراد وتاريخها -الرقم الضريبي ل مستورد -رقم وتاريخ الفاتورة
"الت اريق  /األوليق “) وبختم نسخق إجا ة  /وافقق االستيراد والفاتورة الت اريق  /األوليق ذات
الص ق بما يفيد تموي ها عن طريقها وتحتفظ بصورة طبق األصل عنها قبل أن يتم تس يمها
ل مستورد.
ت -بالنسبق لعم يات تمويل املستوردات التي يتم تموي ها وفق أحكام الفقرة /ج /ن املادة /1/
أعاله ل مس ندات املقرونق ب رط الدفع اآلجل (والتي ي ترط أن ال يت او أجل استحقاقها
شهر واحد ن تاريخ إصدارها):
 يتم تخ يص البضائع لدى األ انق الجمركيق بعد أن تقوم شركق الصرافق املعنيق وعلىسؤوليتها بتزويد املستورد بكتام وجه إلى األ انق الجمركيق املعنيق ذكور ع يه أنه سيتم
تمويل الفاتورة الت اريق رقم  ...تاريخ  ...املقد ق ن قبل املستورد – ..الرقم الضريبي الخاص
باملستورد – رقم وتاريخ إجا ة  /وافقق االستيراد – الرقم الوطني الخاص باملستورد ،حيث
تقوم شركق الصرافق بختم نسخق إجا ة  /وافقق االستيراد والفاتورة الت اريق ذات الص ق بما
يفيد قبول تموي ها عن طريقها وتحتفظ بصورة طبق األصل عنها قبل أن يتم تس يمها
ل مستورد.
 ي تزم املستورد بالتوجه إلى شركق الصرافق املعنيق ل راء القطع األجنبي الال م ل فاتورةالت اريق املقد ق ضمن أجل استحقاقها.
 ف حال عدم التزام املستورد ب راء القطع األجنبي ن شركق الصرافق املعنيق ضمن أجلاستحقاق الفاتورة املقد ق ن قب ه ت تزم شركق الصرافق املعنيق بإبالغ فرع صرف سوريق
املركزي املعني ملالحقق املستورد ب ريمق غسل األ وال وتهريب وساال الدفع بالعمالت
األجنبيق إلى خارج القطر.
ث -ت تزم األ انات الجمركيق بعدم تخ يص البضائع الواردة على إجا ة  /وافقق االستيراد ذات
الص ق امل ار إليها ضمن الفقرتين (م) – (ت) ن هذه املادة (حسب الحال) إال بعد تقديم
املستورد ل كتام امل ار إليه ضمن الفقرتين املذكورتين رفقا بباق الثبوتيات الال ق،
وترسل األ انق الجمركيق املعنيق صورة طبق األصل عن جميع هذه الوثااق ع نسخق إجا ة
االستيراد رقم  /7/إلى فرع املصرف املركزي املعني أصوال
ج  -با لنسبق لعم يات تمويل املستوردات التي يتم تموي ها وفق أحكام الفقرة /د /ن املادة /1/
أعاله:
 يتم تخ يص البضائع لدى األ انق الجمركيق بعد أن يقوم املستورد بتقديم وثيقق صرفيقصادرة على سبيل الحصر عن أحد املصارف املرخصق العا ق خارج سوريق تؤكد تسديد
قيمق البضاعق املستوردة ن حسام املستورد بالخارج املفتوح لدى املصرف املذكور أو ن
حسام شركق يعتبر املستورد شريكا أو ؤسسا فيها فتوح لديه ع تقديم
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الوثااق التي تؤكد ذلك ،وي و ل مستورد التمويل ن قطع التصدير (املتحقق بعد تاريخ نفاذ
هذا القرار بحيث يكون تاريخ تنظيم البيان الجمركي املثبت على شهادة التصدير الجمركيق
الحقا لتاريخ صدور هذا القرار) وبحدود النسبق املسموح االحتفاظ بها وفق األنظمق النافذة
ذات الص ق ع ابرا الوثااق التي تؤيد ذلك.
 ت تزم األ انات الجمركيق بعدم تخ يص البضائع الواردة على إجا ة /وافقق االستيراد ذاتالص ق امل ار إليها إال بعد تقديم املستورد ل وثااق امل ار إليها ضمن الفقرة املذكورة آنفا،
وترسل األ انق الجمركيق املعنيق صورة طبق األصل عن جميع هذه الوثااق ع نسخق إجا ة
االستيراد رقم  /7/إلى فرع املصرف املركزي املعني أصوال.
مادة (:)3ت تزم شركات الصرافق التي تقوم ببيع القطع األجنبي وفق أحكام الفقرة /ج /ن املادة  /1/أعاله
بتزويد صرف سوريق املركزي – ديريق العالقات الخارجيق خالل دة  /5/أيام عمل ن نهايق كل
شهر يالدي 2بنسخق عن جميع بيانات عم يات بيع القطع األجنبي املنفذة عن طريقها خالل
ال هر املعني وفق النموذج املرفق رقم  /2/بصيغق ف اكسل على ( CDيرسل النموذج حتى ف
حال عدم تنفيذ شركق الصرافق املعنيق أي عم يق بيع قطع أجنبي ويدون على النموذج ضمن خانق
املالحظات عبارة ال يوجد).
مرادة (:)4ال تطبق أحكام هذا القرار على البضائع املستوردة التي صدرت بوالص الشحن الخاصق بها قبل
تاريخ صدوره وتبقى خاضعق ألحكام القرار رقم /1814ل أ تاريخ  2019/12/15واألنظمق النافذة
ذات الص ق.
مرادة (:)5ت تزم فروع املصرف املركزي بتدقيق إجا ات  /وافقات االستيراد وضوع املادة رقم ( )1أعاله
والتحقق ن دى االلتزام بإبرا الوثااق التي تؤكد صدر تموي ها قبل طيها أصوال ،وتعرض أيق
حاالت استثناايق على ديريق العالقات الخارجيق ل بت بها أصوال.
مرادة (:)6
 ف حال عدم التزام شركق الصرافق املعنيق بتزويد صرف سوريق املركزي -ديريق العالقات الخارجيقبالنموذج املط وم أصوال 3وفق أحكام املادة  /3/ن هذا القرار يفرض على شركق الصرافق املعنيق ف
حال عدم التقيد بإرسال النموذج املط وم ضمن املدة املحددة لذلك و/أو ف حال عدم اس يفاء
النماذج املرس ق ن شركق الصرافق املعنيق ضمن امله ق 4ل دقق الال ق (بما فيها عدم اس يفاء جميع
البيانات املط وبق) بدل تسويق قداره  /100,000/ليرة سوريق عن كل نموذج عااد ل هر ذي الص ق،
وف الحاالت التي يتم فيها خاطبق شركق الصرافق املعنيق لتصحيح البيانات املقد ق ن قب ها  ،ت تزم
ال ركق املعنيق بتزويد صرف سوريق املركزي  -ديريق العالقات الخارجيق بالبيانات املصححق ضمن
 2يعتمد تاريخ ختم ديوان صرف سوريق املركزي ف تحديد تاريخ ورود هذه البيانات.
 3يرسل النموذج حتى ف حال عدم تنفيذ شركق الصرافق املعنيق أي عم يق بيع قطع أجنبي ويدون على النموذج ضمن خانق املالحظات عبارة ال يوجد
 4بالنسبق ل بيانات املرس ق خارج امله ق يكتفى بفرض بدل ال سويق املترتب على شركق الصرافق املعنيق ن ي ق تأخرها ف إحالق النموذج واملحدد م ( )100,000ليرة سوريق.
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امله ق املحددة بكتام املخاطبق املذكور ُويفرض على ال ركق التي لم ت تزم بتصحيح البيانات وفق
املط وم

بدل

تسويق

قداره

()100,000

ل.س

فقط

ااق ألف ليرة سوريق ال غير عن املالحظات التي لم يتم استدراكها ،وف حال قا ت ال ركق بإعادة إرسال
ذات النموذج وضوع املخالفق امل ار إليها دون اس يفاء الدقق الال ق ل بيانات وتالف أي نقص فيها إن
وجدُ ،يفرض ع يها بدل تسويق قداره ()100,000ل.س فقط ااق ألف ليرة سوريق ال غير عن
املالحظات التي لم يتم استدراكها عن كل رة يتم إعادة إرسالها غير ستوفيق ل مط وم لحين
استدراكها.
-

ع راعاة ا ورد أعاله ،ف حال خالفق شركق الصرافق ل ضوابط األخرى الواردة ضمن هذا القرار
السيما لجهق عدم قيا ها بمنح املستورد الكتام امل ار إليه ف الفقرتين /م-ت /ن املادة رقم  2أعاله
وفق املط وم و /أو عدم ختم نسخق إجا ة  /وافقق االستيراد  -الفاتورة الت اريق  /األوليق ذات الص ق
ُيفرض على شركق الصرافق املعنيق بدل تسويق قداره  /500,000/ليرة سوريق عن كل خالفق.

مرادة ( :)7ت تزم شركات الصرافق الخاضعق ألحكام هذا القرار بتحويل بدالت ال سويق الواجبق خالل ه ق
يو ي عمل ن تاريخ طالبتها بذلك بموجب كتام رسمي صادر عن صرف سوريق املركزي –
ديريق العالقات الخارجيق وذلك إلى حسام" بدالت تسويق ترتبق على شركات الصرافق بال يرات
السوريق لقاء عم يات تمويل املستوردات" يفتح لدى صرف سوريق املركزي – فرع د ق ،وتقوم
ديريق العالقات الخارجيق لدى صرف سوريق املركزي بتحصيل بدل ال سويق الواجب بأس وم
التحصيل اإلداري املباشر باقتطاعه ن حسام شركق الصرافق الجاري املفتوح بال يرات السوريق
لدى صرف سوريق املركزي ف حال عدم التزا ها ب سديد بدل ال سويق املترتب ضمن امله ق
املحددة  ،ويتم التصرف به وفق القرارات النافذة ذات الص ق.
مرادة ( :)8كل خالفق ألحكام هذا القرار تعرض املستورد املخالف إلى املالحقق ب ريمق غسل األ وال و خالفق
تهريب وساال الدفع بالعمالت األجنبيق إلى خارج القطر.
مرادة ( :)9يعتبر القرار رقم /1814ل أ تاريخ  2019/12/15عدال حكما بما يتوافق ع أحكام هذا القرار،
وتسري جميع الضوابط األخرى الواردة ضمن أحكام القرار /1814ل أ تاريخ  2019/12/15ف كل
ا لم ينص ع يه هذا القرار بخصوص عم يات التمويل التي تنفذ وفق أحكام الفقرات
(أ-م-د) ن املادة رقم ( )1ن هذا القرار.
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مادة (:)10تعرض أيق حاالت استثناايق على لجنق إدارة صرف سوريق املركزي عن طريق ديريق العالقات
الخارجيق ل بت بها أصوال.
مرادة (ُ :)11يب غ هذا القرار ن ي زم لتنفيذه و عتبر نافذا ن تاريخ اليوم التال لصدوره وحتى نهايق شهر
شباط ن عام .2022
حا م مصامل ك ر ة ا ا

الد رت رمحمد عصام ه مة

ل.ش
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