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  السنة
 الخامسة والسـتـون

  ھ١٤٤٤سنة  اآلخر ربیع ٢٠الصادر فى 
 )م ٢٠٢٢ نوفمبر سنة ١٤( الموافق 

   ٤٥العـدد 
  )أ( مكرر 
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  الـوزراء جملـس قـرار
  ٢٠٢٢ لسنـة ٨٧ رقـم

  التيسيرات بعض منح قانون ألحكام المنفذة القواعد بشأن
 الخارجى ف المقيمين للمصريين

  الـوزراء جملـس
  ؛الدستور على االطالع بعد

 دير والئحته التنفيذية ؛ بشأن االستيراد والتص١٩٧٥ لسنة ١١٨وعلى القانون رقم 

  ؛ والئحته التنفيذية١٩٧٣ لسنة ٦٦وعلى قانون المرور الصادر بالقانون رقم 

 ١١١الخارج الصادر بالقـانون رقـم   ى وعلى قانون الهجرة ورعاية المصريين ف    
  ؛ والئحته التنفيذية١٩٨٣ لسنة

يـة   بشأن فرض رسم تنميـة المـوارد المال        ١٩٨٤ لسنة   ١٤٧وعلى القانون رقم    
  ؛للدولة والئحته التنفيذية

  ؛ بشأن األحوال المدنية والئحته التنفيذية١٩٩٤ لسنة ١٤٣وعلى القانون رقم 

  ؛٢٠٠٣ لسنة ١٠وعلى قانون تنظيم االتصاالت الصادر بالقانون رقم 

 ٢٠١٦ لسنة   ٦٧وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم          
  ؛والئحته التنفيذية

  ؛ والئحته التنفيذية٢٠١٧ لسنة ٧٢على قانون االستثمار الصادر بالقانون رقم و

  ؛٢٠٢٠ لسنة ١٩٤الصادر بالقانون رقم ى والجهاز المصرفى وعلى قانون البنك المركز

  ؛ والئحته التنفيذية٢٠٢٠ لسنة ٢٠٧وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 

  ؛٢٠٢٢ لسنة ٦الصادر بالقانون رقم وعلى قانون المالية العامة الموحد 
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 بشأن منح بعـض التيـسيرات للمـصريين         ٢٠٢٢ لسنة   ١٦١وعلى القانون رقم    
  ؛الخارجى المقيمين ف

 بشأن نظـام التـسجيل     ٢٠٢١ لسنة   ٤٩٠ و ٣٨ى  وزير المالية رقم  ى  وعلى قرار 
  ؛المسبق للشحنات

 والجهات المعنية ؛ى ركزوبناء على ما عرضه وزير المالية بعد التنسيق مع البنك الم

  ؛وبعد موافقة مجلس الوزراء

  :ررـــــق

 )١(مادة 

 تعريفات

هذا القرار، المعنى المبين قرين     ى  يقصد باأللفاظ والعبارات التالية، أينما وردت ف      
 : كل منها

 بشأن منح بعض التيسيرات للمـصريين       ٢٠٢٢ لسنة   ١٦١ القانون رقم    : القانون
 . الخارجى المقيمين ف

،   سنة ميالدية كاملـة    ١٦، وبلغ    له إقامة قانونية سارية   ى  الذى   المصر : الطالب
يتقدم بطلب الستيراد الـسيارة     ى  ، والذ  المستحقى  ، وقت سداد المبلغ النقد     على األقل 

 . ا للشروط واألحكام الواردة بالقانون وهذا القرارطبقً

الخارج ى  ين المقيمين ف  يطلب أحد المصري  ى   سيارة الركوب الخاصة الت    : السيارة
  . طبقًا للشروط واألحكام الواردة بالقانون وهذا القرارى استيرادها لالستعمال الشخص

  يقوم الطالب بتحويلـه بالعملـة األجنبيـة       ى   المبلغ الذ  : المستحقى  المبلغ النقد 
طبقًا للشروط واألحكـام الـواردة      ى  ، واسترداد المقابل له بالجنيه المصر      من الخارج 

 . انون وهذا القراربالق
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 . ى  الدوالر األمريك: العملة األجنبية

 .يكون للطالب حق اإلقامة القانونية فيه ى الذى  البلد األجنب: دولة اإلقامة

  )٤( حـساب وزارة الماليـة المنـصوص عليـه بالمـادة             :ى  الحساب المصرف 

 . من هذا القرار

  جـراءات االسـتيراد   يتم مـن خاللـه إنهـاء إ       ى  الذى   التطبيق الرقم  : المنصة

 . هذا القرارى وفقًا لألحكام المنصوص عليها ف

ـ  ى  الحساب الذ:ى الحساب اإللكترون  ى يتم فتحه وتخصيصه للطالب بـرقم تعريف

 . من هذا القرار) ٥(مميز على المنصة وفقا للمادة 

المـستحق طبقًـا   ى وتحويـل المبلـغ النقـد     تسجيل السيارة ،   :ى  التسجيل األول 

  .من هذا القرار) ٧(و) ٦(لواردة بالمادتين لإلجراءات ا

من القانون  ) ٥(و) ٤( الموافقة المنصوص عليها بالمادتين      : الموافقة االستيرادية 

ى تصدر للطالب عند إتمام إجراءات التسجيل األول      ى  ، والت  من هذا القرار  ) ٨(والمادة  

 .   القرارأو عند االستبدال، بحسب األحوال، وفقا لإلجراءات الواردة بهذا

  ، بعد تحديـد نوعهـا وجميـع مواصـفاتها      تسجيل السيارة:ى التسجيل النهـائ  

ـ   ى  ، واستيفاء كافة مستندات الشحن من خالل أ        بصورة نهائية  معـد  ى  نظـام إلكترون

 . للتسجيل المسبق للشحنات

المـستحق  ى  مقدار المبلغ النقد  ى  تستحق فيها زيادة ف   ى   الحالة الت  : إعادة التسوية 

  أو مواصفاتها عـن نـوع     ى  اختالف نوع السيارة محل إجراءات التسجيل النهائ      نتيجة  

جميع األحوال قبـل    ى  ، وتكون ف   أو مواصفات السيارة محل إجراءات التسجيل األولي      

 . إجراءات الشحن
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يتم منحه للطالـب لـدى إتمـام       ى   المستند الذ  :ى  المبدئى  شهادة اإلفراج الجمرك  

 . ارةللسيى إجراءات التسجيل النهائ

أحـد البنـوك المـصرية    ى  الحساب المفتوح باسم الطالب ف: حساب االسـترداد  

ى يقوم الطالب بتحديده خالل سنة من فتح الحساب االلكترون        ى  ، والذ  بالجنيه المصري 

المستحق فيه فور حلـول ميعـاد       ى  ، ويتم إيداع المقابل المحلى للمبلغ النقد       الخاص به 

 .  ن هذا القرارم) ١٠(االسترداد وفقًا للمادة 

 الجداول المرفقة بهذا القرار ألغراض تنفيذ القانون دون غيره          : الجداول المرفقة 

 . من التشريعات ذات الصلة بالجمارك واالستيراد

يصدر للطالب، ويتم من خاللـه      ى   المستند الذ  :ى  النهائى   الجمرك اإلفراجشهادة  

يفاء جهات العرض الرقابية وسداد     إنهاء اإلجراءات الجمركية وإجراءات المطابقة واست     

  .مقابل الخدمات المقررة

 )٢(مادة 

 أحكام عامة

الخارج، استيراد سـيارة ركـوب      ى  له إقامة قانونية سارية ف    ى  الذى  يحق للمصر 

كان يتعين أداؤها   ى  معفاة من الضرائب والرسوم الت    ى  خاصة واحدة الستعماله الشخص   

، وذلك مقابل    كام الواردة بالقانون وهذا القرار    لإلفراج عن السيارة طبقًا للشروط واألح     

، لـصالح   المستحق المحدد وفقًا للجداول المرفقة، يحول من الخارج  ى  سداد المبلغ النقد  

 . من هذا القرار) ٤(المنصوص عليه بالمادة ى الحساب المصرفى وزارة المالية ف

 .  هذا القرارمن) ١٠(ويتم استرداد المبلغ المشار إليه وفقًا لحكم المادة 
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 )٣(مادة 

 السيارة

، فـإذا كـان    يكون استيراد السيارة من المالك األول دون التقيد بسنة صنع معينة          
  ٢٠١٩، فيشترط أن تكون سـنة الـصنع          االستيراد يتم من غير المالك األول للسيارة      

 . أو أحدث

ـ          –أو طلـب االسـتبدال      ى  ويتعين على الطالب سواء لدى إجراء التسجيل األول
ـ          –بحسب األحوال    ى  أن يفصح عن التجهيزات واإلعدادات الخاصة وغير النمطية الت
 . تتمتع بها السيارة

ويحظر استيراد السيارات ذات المواصفات غير المسموح بالترخيص بتـسييرها           
، والـسيارات ذات التجهيـزات       البالد كالسيارات ذات المقود على الجانب األيمن      ى  ف

،  ال يمكن فصلها عن السيارة دون تلف أو إضـرار بهـا           ى  التواإلعدادات المحظورة   
وذلك كله طبقًا للقرارات واللوائح ذات الصلة المطبقة لدى كـل مـن وزارة الداخليـة               

 . لتنظيم االتصاالتى والجهاز القوم

 )٤(مادة 

 الحساب المصرفي

ـ        ى  بالدوالر األمريك ى  يفتح حساب مصرف   ى باسـم وزارة الماليـة بالبنـك األهل
المـستحق عـن الـسيارة    ى  ، يحول عليه المبلغ النقد     )١٧٣١٠٠١٦٧(برقم  ى  لمصرا

عبر المنصة وفقًـا لإلجـراءات   ى  بالعملة األجنبية عند استيفاء إجراءات التسجيل األول      
، كما يحول عليه مقدار مـا قـد          من هذا القرار  ) ٧(و) ٦(المنصوص عليها بالمادتين    

 .  المستحق نتيجة إعادة التسويةى يطرأ من زيادة على المبلغ النقد
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 )٥(مادة 

 على المنصةى  فتح الحساب اإللكترون

  يرغـب ى  الـذ ى  من القانون، يتعين علـى المـصر      ) ٢(تطبيق حكم المادة    ى  ف

ـ            ى  ف  )ID(ى  االستفادة من أحكام القانون، أن يفتح حسابا إلكترونيا على المنصة برقم تعريف

 – دولـة اإلقامـة   -  تاريخ الميالد   –االسم رباعيا   (مميز من خالل إدخال بياناته الشخصية       

ـ ى  رقم مستند اإلقامة ف   –ى  الرقم القوم    – وسـيلة التواصـل   –ونوعـه  ى البلد األجنب

، ثم يقوم برفع المستندات التاليـة   حسبما تتطلبه المنصة  ) بالخارجى  بيانات حسابه البنك  

 : للسيارةى على المنصة تمهيدا للتسجيل األول

  ، أو شـهادة   ى  أو جـواز سـفر مـصر      ى  ونة من بطاقة رقم قوم     صورة مل  -١

 . ، بحسب األحوال ميالد مصرية

  ، لـه فيهـا حـق اإلقامـة    ى  مستند إقامة قانونية سارية صادر من الدولة الت       -٢

 . سار، بحسب األحوالى أو جواز سفر أجنب

بعة الفقرة الرا ى  أو الشهادة البنكية المنصوص عليهما ف     ى   كشف الحساب البنك   -٣

 . من هذا القرار مثبتًا بهما تاريخ فتح الحساب) ٧(من المادة 

  ، وذلك إلثبـات صـلة القرابـة        ، بحسب األحوال    قيد زواج أو شهادة ميالد     -٤

الخـارج  ى له حق اإلقامة فى الذى حالة إذا كان الطالب هو أحد أفراد أسرة المصرى  ف

أو الشهادة  ى  ون كشف الحساب البنك   هذه الحالة يكتفى بأن يك    ى  ، وف  )الزوج أو األبناء  (

، صـادرا باسـم الـزوج أو أحـد      من هذه المادة) ٣(البند ى  ، المشار إليهما ف    البنكية

ـ        الوالدين، بحسب األحوال   ) ٢( ، )١(البنـدين   ى  ، مع تقديم المستندات المشار إليها ف

 . العالقة األسريةى بالنسبة لكال طرف
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 )٦(مادة 

  للسيارةى التسجيل األول
 المستحقى وتحديد المبلغ النقد

للسيارة من خالل   ى  ، التسجيل األول   ، بعد فتح الحساب اإللكتروني     الطالبى  يجر
، وتـاريخ أول     ، جديدة أم مستعملة    نوع السيارة :  تشملى  تعبئة بياناتها األساسية والت   

 مينـاء  ، دولة ، مالك أول أو غير ذلك، بلد المنشأ، سنة الصنع، السعة اللترية        ترخيص
، مدى احتوائها على تجهيزات خاصة أو اسـتثنائية أو غيـر نمطيـة ومـدى               الشحن

 . استيفاء شروط تطبيق إحدى االتفاقيات التجارية الدولية من عدمه

المستحق ى  وبمجرد تعبئة البيانات المطلوبة تقوم المنصة تلقائيا بتحديد المبلغ النقد         
) ٪١٠٠(، والذى يشمل نـسبة        بالجداول المرفقة  عن السيارة طبقا للقيم المالية الواردة     

  ، كان يتعين أداؤها لإلفـراج عـن الـسيارة       ى  الضرائب والرسوم الت  ى  من قيمة إجمال  
،  ، والضريبة الجمركيـة  ، وضريبة الجدول ذلك الضريبة على القيمة المضافة    ى  بما ف 

  ألخـرى التـي   ، وغيرها من الرسـوم اإلداريـة ا        ورسم تنمية الموارد المالية للدولة    
  ، بمناسبة واقعـة االسـتيراد      ، أو إلحدى الجهات العامة     تستحق للخزانة العامة للدولة   

 . طبقًا للقوانين واللوائح

) ٣(، ودون إخالل بحكم المادة       وبالنسبة للسيارات غير الواردة بالجداول المرفقة     
كـل حالـة    ى  فالمستحق عن هذه السيارات     ى  تقدير المبلغ النقد  ى  من هذا القرار، يجر   

  ، ، بموجب استعالم يقدم عبر المنصة من الطالب إلى مـصلحة الجمـارك             على حدة 
على أن يتم الرد على هذا االستعالم خالل ثالثة أيام عمل من تاريخ اسـتيفاء الطالـب          

، وتتولى مصلحة الجمارك تحـديث       للبيانات والمستندات الالزم توفيرها إلتمام التقدير     
يتم تحديد المبـالغ    ى  ، بإضافة السيارات الت    والمنشورة على المنصة  ،   الجداول المرفقة 

 . النقدية المستحقة عنها من خالل االستعالمات المشار إليها
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المستحق وفقًا للفقرتين السابقتين، يؤشر الطالب إلكترونيا       ى  بعد تحديد المبلغ النقد   

م إدخالهـا صـحيحة وأن      تى  بأن جميع البيانات الت   ) إقرار وتعهد (بالقبول على نموذج    

، وأنـه علـى درايـة       ى  ، وأن السيارة مستوردة لالستعمال الشخص      المستندات حقيقية 

وإلمام كاملين بكافة الشروط واألحكام المنصوص عليها بالقانون وهذا القـرار، وأنـه             

يتعهد بتقديم أصول المستندات أو صور رسمية منها، مصدقًا عليها، للجمرك المختص            

 . جراءات اإلفراج عن السيارةعند إتمام إ

 )٧(مادة 

 المستحقى تحويل المبلغ النقد

  )٦(المـستحق وفقًـا لحكـم المـادة         ى  فور تسجيل السيارة وتحديد المبلغ النقـد      

المـستحق ليقـوم    ى  ، يصدر للطالب عبر المنصة أمر دفع بالمبلغ النقد         من هذا القرار  

خالل أربعة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا        ى  الطالب بتحويله إلى الحساب المصرف    

 . ، ثم تعبئة بيانات التحويل ورفع المستند الدال عليه إلكترونيا على المنصة القرار

مبلغ مقابـل  ى المستحق دون خصم أ ى  ويتعين على الطالب سداد قيمة المبلغ النقد      

وق تحويل  ، ويتحمل وحده كافة فر     مسمىى  أية مصروفات أو عموالت تحويل تحت أ      

، وعلى الطالب التحقق من ذلك وقـت         أو البنكي ى  اإللكترون التحويل العملة أو تكاليف  

 . المستحقى كامل قيمة المبلغ النقدى سداد ال يغطى ، وال يعتد بأ إجراء التحويل

  المستحق مـن حـساب الطالـب البنكـي    ى  ويشترط أن يكون تحويل المبلغ النقد     

ـ  ، باستثناء من له حق اإلقامـة       قامةله فيها حق اإل   ى  الدولة الت ى  ف   الـدول التـي   ى  ف

، ويثبت ذلك بموجب شهادة بهذا المضمون        ال تسمح لغير رعاياها بفتح حسابات بنكية      

 . تعينها إلصدار هذه الشهادةى تصدر من وزارة الخارجية أو البعثات الت
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ـ  ى يجرى الذى حسابه البنكى كما يشترط أن يكون لدى الطالب ف       ،  هالتحويـل من
ى ، يسمح بتغطية المبلغ النقـد  رصيد سابق على تاريخ التحويل بثالثة أشهر على األقل  

، وأال يكون هـذا الحـساب قـد تلقـى           ى  المستحق لدى إتمام إجراءات التسجيل األول     
ـ    (تحويالت بالعملة األجنبية من مصر منذ تاريخ العمل بالقانون           ى فيما عدا الرواتب الت

، وعلـى أن يكـون ذلـك         )خل جمهورية مصر العربيـة    تحول من إحدى الجهات دا    
الحساب باسم الطالب أو زوجه أو أحد والديه، بحسب األحوال ، ويثبـت ذلـك كلـه                 

ويل مبينا به تاريخ    عن الستة أشهر السابقة على تاريخ التح      ى  بموجب كشف حساب بنك   
  مـل بالقـانون   التحويالت الواردة عليه واإليداعات النقدية منذ تاريخ الع       فتح الحساب و  
تـم  ى  الـذ ى  تتضمن ذات البيانات وتفيد أن رصيد حساب الطالب البنك         أو شهادة بنكية  

 . من تاريخ التحويل أشهرقيمة المبلغ المحول قبل ثالثة ى التحويل منه كان يغط

 )٨(مادة 

 الموافقة االستيرادية واالستبدال

ـ   ى  ، وفحص كشف الحساب البنك     بعد التأكد من التحويل    ،  شهادة البنكيـة  ، أو ال
، ى ، بمعرفـة المختـصين بالبنـك المركـز       من هذا القرار  ) ٧(المشار إليهما بالمادة    

ـ          القـانون وهـذا القـرار بمعرفـة       ى  والتأكد من استيفاء الشروط المنصوص عليها ف
ـ              وزارة المالية  ى ، يتم موافاة الطالب خالل سبعة أيام عمـل علـى حـسابه اإللكترون

، وصالحة لمدة سنة ميالدية مـن   ، صادرة عن وزارة المالية مدةبموافقة استيرادية معت 
 . ، وشحنها للسيارةى ، يحق له خاللها إتمام إجراءات التسجيل النهائ تاريخ إصدارها

، يخطر الطالـب علـى حـسابه         وإذا أسفر الفحص عن رفض عملية االستيراد      
 الطالب على ذات الحساب     السابق تحويله من  ى  ، ويتم رد المبلغ النقد     بذلكى  اإللكترون

 مبالغ فيمـا عـدا مـصاريف        ةالمحول منه بذات العملة األجنبية دون خصم أي       ى  البنك
 . ، وذلك خالل خمسة أيام عمل من تاريخ الرفض التحويل
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  وتكون الموافقـة االسـتيرادية صـالحة ألغـراض النقـل المباشـر للـسيارة              

ـ    ى  ، أو أ   من دولة اإلقامة     مهوريـة مـصر العربيـة     عالقتهـا بج  ى  دولة تخـضع ف

 . ، إلى أحد الموانئ المصرية لذات المعاملة الجمركية لدولة اإلقامة

،  من هذا القرار وحكم الفقرة الثانية من هـذه المـادة          ) ٣(ودون اإلخالل بالمادة    

ـ      ، استبدال سيارة أخرى    سببى  ، أل  يجوز للطالب  الموافقـة  ى  ، بالسيارة المثبتـة ف

 ، ، فبل اتخاذ إجراءات الشحن ، من خالل تقديم طلب االستبدال االستيرادية الصادرة له

  ، بالعملـة األجنبيـة، قيمـة الفـرق         الخارجى  فى  وشريطة أن يحول من حسابه البنك     

،  المـستحق عـن الـسيارة المـستبدلة     ى  المبلغ النقد ى  ، ف  ، إن وجدت   بمقدار الزيادة 

 تجاوز صالحيتها مدة صـالحية      ، ال  وتصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة     

 . الموافقة االستيرادية السابقة

 )٩(مادة 

 ، واستكمال إجراءات اإلفراج الجمركي التسجيل النهائي

إتمـام إجـراءات    ى  يحوّل الطالب الحاصل على موافقة استيرادية، لدى رغبته ف        

المعد ى  إللكترون، إلى النظام ا    خالل مدة صالحية الموافقة االستيرادية    ى  التسجيل النهائ 

، وذلك إلدخـال بيانـات الـشحن         للتسجيل المسبق للشحنات ألغراض تطبيق القانون     

ـ         واإلفـراج عـن    ى  واستكمال كافة البيانات الالزمة إلتمام إجراءات التخليص الجمرك

، طبقـا للقواعـد      السيارة، سواء من قبل الطالب أو وكيله من المخلصين الجمـركيين          

  ون الجمارك والئحتـه التنفيذيـة والـضوابط الـواردة بقـراري         واألحكام الواردة بقان  

، وذلك كله فيما ال يتعارض مـع أحكـام           ٢٠٢١ لسنة   ٤٩٠ و ٣٨ى  وزير المالية رقم  

 . القانون وهذا القرار
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، لدى إتمام إجراءات اإلفراج عن السيارة تقديم صورة          ، أو وكيله   وعلى الطالب 
، وكـذلك   من هذا القـرار ) ٥(من المادة ) ٢(بند الى من اإلقامة السارية المشار إليها ف 

) ٧(الفقرة الرابعة من المادة     ى  أو الشهادة البنكية المشار إليهما ف     ى  كشف الحساب البنك  
ـ            من هذا القرار   ى ، ويتم التصديق على هذه المستندات من إحدى البعثات المصرية الت

 تطبيـق إحـدى االتفاقيـات       ، وشهادة المنشأ حال    نطاق اعتمادها ى  تقع دولة اإلقامة ف   
 . التجارية الدولية

،  ٢٠١٩حالة االستيراد من المالك األول لسيارة تعود سنة صنعها لما قبـل             ى  وف
الفقرة ى  فيتعين لدى إتمام إجراءات اإلفراج عنها، إضافة إلى المستندات المشار إليها ف           

  انـات الـسيارة   دولة اإلقامـة موضـحا بهـا بي       ى  السابقة، تقديم شهادة من المرور ف     
تقـع دولـة    ى  وتاريخ الشراء أو التملك ومصدقًا عليها من إحدى البعثات المصرية الت          

 . نطاق اعتمادهاى اإلقامة ف

 ، للطالبى المبدئى بصدور شهادة اإلفراج الجمركى إجراءات التسجيل النهائى تنته
  ، لقـرار وذلك بعد التأكد من سداد كافة المستحقات وفقـا ألحكـام القـانون وهـذا ا               

وال يجوز تحصيل أية مبالغ أخرى تحت مسمى ضرائب أو رسوم بمناسـبة الواقعـة               
، حتى تمام اإلفراج عن السيارة نهائيا من ميناء الوصول، وذلك بخـالف              االستيرادية

  ما قد يتم تحصيله من الطالب أو وكيلـه مقابـل خـدمات لحـساب وزارة الداخليـة                 
  .لتنظيم االتصاالتى أو الجهاز القوم

 )١٠(مادة 

 االسترداد

،  ، بذات القيمة   المستحق فورا بتحويله إلى حساب االسترداد     ى  يسترد المبلغ النقد  
، وبـسعر الـصرف المعلـن مـن البنـك        للعملة األجنبية المسدد بها   ى  بالمقابل المحل 

 : من الحالتين اآلتيتينى أى وقت االسترداد، فى المركز

 .  ادية دون إتمام االستيراد انتهاء مدة الموافقة االستير-١
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/  حالة إعـادة التـسوية    ى  وف.   انقضاء مدة خمس سنوات على تاريخ السداد       -٢
، تُحسب المدة المشار إليها بالنـسبة لكامـل المبلـغ            االستبدال طبقًا ألحكام هذا القرار    

 . مقدارهى المستحق من تاريخ سداد آخر زيادة فى النقد

 )١١(مادة 

 اطق الحرةاالستيراد من المن

  ، اإلجـراءات الـواردة بالقـانون وهـذا القـرار         مع عدم اإلخالل باألحكـام و     
  ، يكون للطالب استيراد السيارة من إحدى المنـاطق الحـرة العاملـة داخـل الـبالد               

 : ا للشروط اآلتيةطبقً

حساب ى  ، ف   أن يسدد كامل ثمن السيارة بتحويله من الخارج بالعملة األجنبية          -١
 . ، وتقديم شهادة التحويل الدالة على ذلك أحد البنوك المصريةى ح فالبائع المفتو

المستحق بتحويله من الخـارج بالعملـة       ى   أن يقبل الطالب ويسدد المبلغ النقد      -٢
  حالـة إذا كانـت الـسيارة المـستوردة        ى  قيمته ف ى   الفرق بالزيادة ف   ، شامالً  األجنبية

   من تلك المقررة للسيارة ذاتهـا فيمـا  من المنطقة الحرة متمتعة بمعاملة جمركية أفضل     
 . لو قام الطالب باستيرادها من دولة اإلقامة

 )١٢(مادة 

 إلغاء االستفادة بأحكام القانون

يعد تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض االسـتفادة             
نصوص ، ويتخذ بشأنها اإلجراءات الم     من أحكام القانون دون وجه حق جريمة تهريب       

 . قانون الجمارك المشار إليهى عليها ف

، تلغى االسـتفادة مـن أحكـام         ودون اإلخالل بحكم الفقرة األولى من هذه المادة       
 فى حالة ثبوت تدبير      إجراء آخر ى  ، دون حاجة إلى إعذار أو تنبيه أو أ         االقانون فور ،
  الـب لغـش   المستحق من مصدر داخل البالد، أو ثبـوت ارتكـاب الط          ى  المبلغ النقد 
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أو تدليس أو تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية، سـواء لـدى                
، أو لدى تقديم بيانـات ومـستندات التـسجيل    ى إيداع مستندات فتح الحساب اإللكترون    

 .ى واستكمال إجراءات اإلفراج الجمركى أو لدى التسجيل النهائى األول

، مـع اتخـاذ اإلجـراءات القانونيـة          ويخطر المخالف بذلك فور ثبوت المخالفة     

 . ، وإجراء التسوية الالزمة للمستحقات الجمركية المقررة

 )١٣(مادة 

 المنصة والدعم الفني

ـ  (تُقدم طلبات الحصول على الموافقات االسـتيرادية          وتحويـل ى التـسجيل األول

 سـيارات "يتم تدشينه خصيصا لهذا الغـرض، باسـم   ى عبر تطبيق رقم) المبلغ النقدي 

 . )Google Play Store(و) App Store( على" المصريين بالخارج

، ويـتم ربطهـا إلكترونيـا        وتُنشر الجداول المرفقة وتحديثاتها على هذا التطبيق      

المعد للتسجيل المسبق للشحنات ألغراض تطبيق أحكـام القـانون          ى  بالنظام اإللكترون 

فقـة االسـتيرادية السـتكمال    ، بحيث يتم التكامل إلرسـال بيانـات الموا       وهذا القرار 

 . من هذا القرار) ٩(والشحن طبقا لحكم المادة ى إجراءات التسجيل النهائ

تلتزم وزارة المالية مع وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات بالتنـسيق مـع            

استفـسارات  ى  لتلقى  ، بتوفير فريق دعم فن     وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج    

أسرع وقت  ى  ، وحل أية صعوبات تقنية ف      الخارج والرد عليها  ى   ف المصريين المقيمين 

 . ممكن باستخدام وسائل االتصال الحديثة
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 )١٤(مادة 

 لجنة المتابعة

تُشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة من ممثلين عن الجهات المعنية تضم             

ـ  ، تتولى دراسة وفحص اإلشكالي     عضويتها عناصر قانونية وفنية وإدارية    ى  ف ى ات الت

، ويحدد القرار الـصادر     ، ومتابعة تنفيذهما   تنشأ عن تطبيق أحكام القانون وهذا القرار      

 . بتشكيلها اختصاصاتها األخرى ونظام عملها

 )١٥(مادة 

 . لتاريخ نشرهى ، ويعمل به من اليوم التال الجريدة الرسميةى ينشر هذا القرار ف

  ه١٤٤٤ سنة راآلخ ربيع ٢٠ فى الوزراء مجلس برئاسة صدر
  . ) م٢٠٢٢ سنة نوفمبر ١٤ الموافق (          

  الوزراء مجلس رئيس
  مدبوىل كمال مصطفى /دكتور
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