
 

 

 

 

 

 

االستفسارات المتوقعة من المكلفين والمتعلقة بقرارات 

 تأجيل تقديم وسداد اإلقرارات الزكوية والضريبية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  اإلصدار األول

 2020مارس 



 

 

 

 

 المحفزات التي تشملها المبادرة؟: ماهي 1س

 ج: المحفزات التي تشملها المبادرة كاالتي:

من الغرامات المترتبة على تأجيل تقديم اإلقرارات والسداد المرتبط بها لكافة أنواع  االعفاء -

م إلى 18/3/2020الضرائب وللزكاة، والتي يقع تاريخ استحقاقها ضمن فترة المبادرة )من 

تاريخ استحقاقها الجديد بعد ثالث أشهر من تاريخ االستحقاق  م( ليكون30/6/2020

 األساسي.

سداد ضريبة القيمة المضافة المستحقة السداد من خالل الهيئة العامة للجمارك  تأجيل -

لألشخاص المسجلين لدى الهيئة عن االستيرادات المرتبطة بنشاطهم االقتصادي، مع 

 .للفترة المتعلقة باالستيراد السماح لهم بسدادها عبر اإلقرار الضريبي

الضريبة االنتقائية المستحقة السداد من خالل الهيئة العامة للجمارك  سدادتأجيل  -

لألشخاص المسجلين لدى الهيئة عن كافة األصناف الخاضعة للضريبة والتي ال يطبق عليها 

راءات المعمول بها لألشخاص الحائزين على ترخيص مستودعات التعليق الضريبي وفقًا لإلج

ضريبية، ويتم سداد الضريبة المؤجلة الى الهيئة العامة للزكاة والدخل من خالل تعبئة 

وتقديم إقرار مؤقت عبر موقع الهيئة وفقًا للتواريخ والفترات المحددة في الجدول المرفق 

 ز المتخذة من قبل الهيئة. مع القرار الوزاري الخاص بإجراءات التحفي

 م.2019المكلفين الشهادات الزكوية بال قيود عن عام  منح -

 تنفيذ إجراءات إيقاف الخدمات والحجز على األموال خالل فترة المبادرة. تعليق -

 غرامات التأخير في سداد األقساط خالل فترة المبادرة. تعليق -

 الل فترة المبادرة. تعديل اإلقرارات على المكلفين خ تعليق فرض غرامات -

 غرامة عدم تعاون للمكلفين وغرامة الفحص خالل فترة المبادرة.تعليق  -

 طلبات التقسيط بدون اشتراط دفعة مقدمة خالل فترة المبادرة. قبول -

 دفع طلبات االستردادات من قبل الهيئة للمكلفين المطالبين باالسترداد.تعجيل  -

 نات بنكية الى الهيئة.المتطلبات الخاصة بطلب تقديم ضما تعليق -

 

 

 



 

 

 

 : ماهي أنواع الضرائب التي تشملها المبادرة؟2س

ج: يشمل التأجيل والتعليق كل أنواع اإلقرارات للضرائب )ضريبة القيمة المضافة، الضريبة االنتقائية، 

ضريبة الدخل( وكذلك اإلقرارات الزكوية، والتي يقع تاريخ استحقاقها من تاريخ إطالق المبادرة 

 .م30/6/2020وحتى 

 : إلى متى ستستمر هذه المبادرة؟3س

 م.30/6/2020ج: تاريخ انتهاء المحفزات الواردة بالمبادرة هو 

 : هل سيؤثر تأجيل تقديم اإلقرارات في الحصول على شهادة زكوية؟ 4س

 م.2019ج: ال لن يؤثر وسيتم منحكم الشهادات الزكوية بال قيود عن إقرارات 

 : هل ستشمل المبادرة إقرارات استقطاع الضريبة؟5س

 المبادرة ضريبة االستقطاع ويجب تقديم اإلقرارات طبقا للجدول اآلتي:ج: نعم ستشمل 

 جدول توضيحي إلقرارات االستقطاع

 الفترة تاريخ االستحقاق األساسي تاريخ االستحقاق الجديد

 2020مارس  2020/4/10 2020/7/10

 2020ابريل  2020/5/10 2020/8/10

 2020مايو  2020/6/10 2020/9/10

يونيو لن يتغير تاريخ استحقاق إقرارات ضريبة القيمة المضافةوبدأ من   

 الفترة تاريخ االستحقاق األساسي

 2020يونيو  2020/7/10

 

 

 



 

 

 

: هل تتضمن المبادرة االعفاء نهائيًا من تقديم اإلقرارات المستحقة التقديم خالل هذا 6س

  الشهر؟

ال لم يتم تطبيق إعفاء نهائي، ولكن ما تم هو مد مهلة تقديم وسداد اإلقرارات للزكاة  ج :

 18والضرائب والتي يقع تاريخ استحقاق تقديمها وسدادها إلى الهيئة ضمن فترة المبادرة )من 

 أشهر بعد تاريخ االستحقاق األساسي لإلقرار. 3( لتكون 2020يونيو  30حتى  2020مارس 

 فترات الضريبية لإلقرارات التي سيشملها التأجيل في ضريبة القيمة المضافة؟: ماهي ال7س

 سيتم تأجيل اإلقرارات الشهرية والربع سنوية لضريبة القيمة المضافة طبقا للجدول اآلتي:

 جدول توضيحي لمواعيد استحقاق تقديم وسداد اإلقرارات الشهرية لضريبة القيمة المضافة

 الفترة الضريبية تاريخ االستحقاق األساسي تاريخ االستحقاق الجديد

 2020فبراير  2020/3/31 2020/6/30

 2020مارس  2020/4/30 2020/7/31

 2020ابريل  2020/5/31 2020/8/31

 2020مايو  2020/6/30 2020/9/30

 يلي م لن يتم تأجيلها وسيبقي استحقاقها في تاريخها األساسي كما2020اإلقرارات من بعد شهر مايو  

 الفترة الضريبية تاريخ االستحقاق األساسي

 2020يونيو  2020/7/31

 2020يوليو  2020/8/31

 2020أغسطس  2020/9/30

 2020سبتمبر  2020/10/31

 

 

 

 



 

 

 

جدول توضيحي لمواعيد استحقاق تقديم وسداد اإلقرارات ربع السنوية لضريبة القيمة 

 المضافة

 الفترة الضريبية االستحقاق األساسيتاريخ  تاريخ االستحقاق الجديد

 2020فترة الربع األول لعام  2020/4/30 2020/7/31

 فترة الربع الثاني لن يتم تأجيله وسيبقي استحقاقه في تاريخه األساسي

 الفترة الضريبية تاريخ االستحقاق األساسي

 2020فترة الربع الثاني لعام  2020/7/31 2020/7/31

 

 اإلقرارات التي سيشملها التأجيل في الضريبة االنتقائية؟: ماهي 8س

ج: سيتم منح لمكلفين الخاضعين للضريبة االنتقائية والحائزين على رخصة مستودع ضريبي 

والملزمين بتقديم إقرارات ضريبة انتقائية للهيئة العامة للزكاة والدخل، إمكانية تأجيل تقديم إقرار 

 فقط كما يلي: 2020ابريل -الضريبة االنتقائية عن فترة مارس

 اق تقديم وسداد إقرارات الضريبة االنتقائيةجدول توضيحي لمواعيد استحق

 الفترة الضريبية تاريخ االستحقاق األساسي تاريخ االستحقاق الجديد

 2020مارس / ابريل  15/5/2020 15/8/2020

 اإلقرارات الضريبية التي لن يتغير تاريخ استحقاقها

 الفترة الضريبية تاريخ االستحقاق األساسي

 2020يناير/ فبراير  15/3/2020

 2020مايو/ يونيو  15/7/2020

 2020يوليو/ أغسطس  15/9/2020

 

والمستحق  2020: هل تشمل المبادرة إقرار الضريبة االنتقائية الخاص بفترة يناير/فبراير 9س

 م؟2020مارس  15التقديم في 

 ج: ال، لن تشمله المبادرة.



 

 

 

المضافة عند االستيراد؟ وكيف سيتم اإلقرار عن : كيف سيتم تأجيل سداد ضريبة القيمة 10س

 الضريبة المؤجلة؟

ال يتطلب تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة تقديم أي طلبات للهيئة العامة للزكاة والدخل : ج

للمسجلين بضريبة القيمة تفعيل آلية تأجيل سداد الضريبة عند االستيراد ب سوف تقوم الهيئةو

م. علمًا أنه يشترط أن تكون السلع التي ينوى استيرادها خاصة  2020 /30/6حتي  المضافة آليا

 بنشاطه االقتصادي في المملكة.

اإلقرار عن  تأجيل سداد ضريبة القيمة المضافة عند االستيرادب المكلفين الذين قامو ىيجب عل

االفراج ) فسح( السلع تم الذي قرار الفترة الضريبية لإلاالستيرادات التي تم تأجيل سدادها في ذات 

على أن االحتساب العكسي ب ( الخاصة9عنها من الجمارك من خالل اإلقرار عنها ضمن البند رقم )

ًا نتيجة لقيامه توريدات يدرج الجزء غير القابل للخصم ) في حال كان يخصم ضريبة المدخالت جزئي

معفية من الضريبة( في خانة التعديل بنفس البند الخاص باالحتساب العكسي، مع قيامه باإلقرار عن 

الضريبة المستحقة على توريداته الفعلية ) مبيعاته الالحقة( من األصناف المستوردة ضم البند رقم 

لإلجراءات االعتيادية، ولمزيد من  ( الخاص بالتوريدات الخاضعة للنسبة األساسية. وفقاً 1)

المعلومات بشأن كيفية اإلقرار عن الضريبة وفقًا آللية االحتساب العكسي يرجى الرجوع الى الدليل 

 االرشادي العام. لاالرشادي الخاص باإلقرارات والدلي

ر مسجل في : استوردت بضاعة من الخارج ألغراض شخصية، أو ألغراض العمل ولكني غي11س

  نظام ضريبة القيمة المضافة هل أسدد الضريبة بالجمرك؟ ام تشملني إجراءات التأجيل؟

ج: في حال لم تكن مسجاًل في ضريبة القيمة المضافة، أو إذا كنت تقوم باالستيراد لصالح شخص 

وفقًا أخر، فسيتم تحصيل الضريبة المستحقة على استيراداتك من خالل الجمارك قبل االستيراد، 

 لإلجراءات االعتيادية.

 

 

 



 

 

 

 : ماهي اإلقرارات التي سيشملها التأجيل في ضريبة الدخل والزكاة؟12س

: بالنسبة إلقرارات ضريبة الدخل والزكاة، ستقوم الهيئة بتمديد فترة تقديم اإلقرارات الضريبية ج

ريبة الخاصة بها، وفترة سداد الض 2019والزكوية المستحقة عن السنة المالية المنتهية في عام 

لمدة ثالثة أشهر من تاريخ استحقاق تقديم اإلقرار والسداد وذلك لجميع اإلقرارات التي يقع تاريخ 

  م30/6/2020م إلى 18/3/2020استحقاقها خالل الفترة من 

: هل تتضمن المبادرة السماح لمستوردي السلع الخاضعة للضريبة االنتقائية بتأجيل 13س

ى الجمارك، وما هي إجراءات سدادها في حال إلسداد الضريبة االنتقائية المستحقة السداد 

 تأجيل سدادها؟

عند  ستقوم الهيئة العامة للزكاة والدخل بالسماح بتأجيل سداد الضريبة االنتقائية المستحقة ج:

االستيراد لجميع األشخاص الخاضعين للضريبة االنتقائية والمسجلين لديها ألغراض الضريبة 

االنتقائية، بدون تقديم أي ضمانات تتعلق بالضريبة المستحقة، وال يلزم لمستوردي السلع االنتقائية 

خل. على ان يقوم تقديم أي طلبات لتأجيل سداد الضريبة عن االستيرادات للهيئة العامة للزكاة والد

قرارات مؤقته للهيئة عن االستيرادات التي تمت عن الفترة من إالمستورد بتقديم إقرار/

 طبقا للجدول التالي: م30/6/2020م إلى 18/3/2020

 لى المملكة.إسداد الضريبة االنتقائية المؤجلة عن السلع االنتقائية المستوردة 

 االستيرادفترة  الحد األقصى لتقديم اإلقرار المؤقت

 31/3/2020حتى  18/3/2020من  30/6/2020بحد أقصى 

 30/4/2020حتى  1/4/2020من  31/7/2020بحد أقصى 

 31/5/2020حتى  1/5/2020من  31/8/2020بحد اقصى 

 30/6/2020حتى  1/6/2020من  30/9/2020بحد أقصى 

استحقاقها وسيتم  لن يتغير تاريخ2020 /1/7االستيرادات التي ستتم بداية من تاريخ 

 سدادها بالجمارك عند االستيراد وفقًا للقواعد االعتيادية

 



 

 

 

وقمت بسداد  15/3/2020: قمت باستيراد سلع انتقائية وتم اإلفراج عنها بتاريخ 14س

 الضريبة االنتقائية المستحقة عليها، هل سيتم رد الضريبة المستحقة عليها؟

التي تم اإلفراج عنها وسداد الضريبة المستحقة عليها قبل ج: جميع السلع االنتقائية المستوردة  

 ة لن يشملها نطاق المبادرة.رتاريخ العمل بالمباد

: ماذا عن االستيرادات الواردة بصحبة المسافرين أو عن طريق شركات الشحن والخاضعة 15س

مسجل  للضريبة )المضافة و/أو االنتقائية( ويكون المستورد الفعلي شخص طبيعي )فرد( غير

 بالهيئة؟

ج: بالنسبة لالستيرادات الواردة عن طريق شخص طبيعي أو من خالل طرف ثالث )شركات الشحن( 

أو من قبل منشأة غير مسجلة بضريبة القيمة المضافة أو الضريبة االنتقائية، ستقوم الهيئة العامة 

تيرادات من خالل الهيئة للجمارك بتحصيل ضريبة القيمة المضافة والضريبة االنتقائية عن تلك االس

 .العامة للجمارك ووفقا لإلجراءات المعتادة ولن تشملهم المبادرة

قراري المستحق االن وصدرت لي الفاتورة االن ولم اسدد بعد صدورها  إ: في حال تعبئة 16س

  هل علي غرامات؟

ة بحد أقصي ج: ال، لن يكون عليك غرامات خالل فترة المبادرة . ولكن يجب عليك سداد الفاتور

 ، حيث سيتم احتساب الغرامات بداية من اليوم التالي لذلك التاريخ.30/6/2020

قراري للتعبئة بغرض تقديمه للهيئة، هل استكمل إ: في األول من ابريل الحالي جهزت 17س

  تعبئته ام يشملني القرار؟

وايضا لك الخيار لو رغبت تعبئته وسداده في تاريخ االستحقاق  ،ج : نعم يشملك قرار التأجيل

األصلي، وفي كافة األحوال يجب ان تقوم بتقديم اإلقراراتالمستحقة خالل فترة المبادرة في أو قبل 

التواريخ المحددة في الجدول المرفق مع القرار الخاص بالمبادرة والمحددة لكل نوع ضريبة على 

 حده.



 

 

 

المستحقة التقديم خالل فترة المبادرة هل سيكون هناك  تقديم اإلقرارات : في حال عدم18س

  غرامة؟

المستحقة خالل  ج : لن يتم احتساب أية غرامات تأخير طوال فترة المبادرة بشرط تقديم اإلقرارات

 فترة التأجيل الخاصة بكل إقرار يقع استحقاقه في فترة المبادرة.

  قرار بدل عني؟هل ستقدم الهيئة اإل: في حال عدم تقديم االقرار 19س

ج : ال لن تقدم الهيئة اقراركم بداًل عنكم ، ويجب على المكلف أو من ينوب عنه تقديم اإلقرارات 

 وسداد الضريبة المستحقة بموجبها بحد أقصي التاريخ المحدد لكل إقرار مشمول في مهلة التأجيل.

 هل يوجد اعفاء إذا قدمت ما يثبت؟ قرار: انا في حجر صحي وال أستطيع تقديم اإل20س

ج: ال يوجد إعفاء من تقديم اإلقرار، ومراعاة للظروف الحالية قامت الهيئة بتأجيل فترات تقديم 

إلى  18/3/2020لى ثالثة أشهر لكل إقرار مستحق عن الفترة من إاإلقرارات لمدة تصل 

30/6/2020. 

التأجيل واكتشفت الحقًا خطأ في ادخال قرار من اإلقرارات التي شملها إ: قمت بتقديم 21س

 اإلقرار هل سيكون هناك على غرامة؟

ج: لن يستحق أي غرامة على التعديل في اإلقرارات التي شملها التأجيل طالما تم التعديل على تلك 

 اإلقرارات قبل انتهاء تاريخ االستحقاق الجديد.

بدء المبادرة هل سيستحق  : لدي أقساط ضريبية مستحقة السداد للهيئة قبل تاريخ22س

عليها غرامة تأخير او سيتم الغاء خطة التقسيط في حال مالم اقم بالسداد في المواعيد 

 المحددة لسداد األقساط خالل الفترة التي تشملها المبادرة؟

ج: لن يترتب على عدم سدادك األقساط الضريبية غرامات خالل تلك الفترة ولكن يجب ان تقوم 

سوف يتم حساب  1/7/2020. واعتبارا من 30/6/2020ساط المتأخرة بحد أقصي بسداد كل األق

 .غرامات تأخر في سداد المبالغ المستحقة عليكم



 

 

 

: أود تقديم طلب تقسيط عن مستحقات سابقة خالل فترة المبادرة هل سيتم طلب 23س

 خطة التقسيط؟ ىيتم الموافقة عل ىسداد دفعة مقدمة حت

بمطالبتكم بسداد دفعة مقدمة لقبول طلبات التقسيط التي سيتم التقدم بها تقوم الهيئة  ج: لن

ى وسيتم الموافقة عل .م30/6/2020وحتى م 18/3/2020من من قبل المكلفين خالل الفترة 

 طلب التقسيط الخاص بكم بدون طلب دفعة مقدمة.

وعليه سيكون تاريخ استحقاق تقديم  30/5/2020: إذا كان نهاية السنة المالية للمكلف 24س

 120هل سيكون للمكلف مهله تأجيل إضافية بعد  2020./30/9اإلقرار الضريبي/ الزكوي هو 

 يوم؟ 

ج: هذا اإلقرار لن يكون مشمواًل في المبادرة حيث أن تاريخ استحقاقه يتجاوز التاريخ الخاص 

 .م30/6/2020بالمبادرة والمحدد بـ 

 : هل يشمل التأجيل الضمانات البنكية والنقدية الخاصة بتراخيص الضريبة االنتقائية؟ 25س

من ج: نعم يشمل التأجيل الضمانات البنكية والنقدية التي تستوجب التقديم خالل فترة المبادرة 

ويجب عليكم القيام بتقديم تلك الضمانات البنكية أو النقدية  م30/6/2020وحتى م 18/3/2020

 المؤجلة بعد انتهاء فترة المبادرة مباشرة.

هل . : في حال إعادة الربط والتقييم على إقرارات الضرائب المباشرة و غير المباشرة26س

 سيتم فرض غرامة على التأخر في سداد المبالغ الناتجة عن الربط أو التقييم؟

فقط، ولن يسري هذا اإليقاف ج: سيتم تعليق الغرامات النظامية المستحقة خالل فترة المبادرة 

تاريخ اطالق المبادرة. وعليه فإن فترة المبادرة لن تدخل في  ىعلى الغرامات المستحقة السابقة حت

 حساب الغرامات المستحقة.

 

 

 



 

 

 

% من المبلغ المعترض 25: هل يشمل التأجيل شرط سداد المبلغ الغير معترض عليه و27س

 الهيئة؟  عليه لقبول اعتراض المكلف على قرارات

ضمانات كشرط لقبول طلبات االعتراض وذلك طوال فترة  أوج: سيتم تعليق طلب أي مبالغ 

 م.30/6/2020المبادرة وحتى تاريخ 

 : هل يشمل التأجيل الضمانات البنكية والنقدية لتقديم االعتراضات؟28س

تطلب الهيئة تقديم أي ج: نعم يشمل التأجيل الضمانات البنكية والنقدية لتقديم االعتراضات ولن 

 ضمانات خالل مدة تطبيق المبادرة.

 : أنا اآلن موقوف خدماتي قبل تاريخ المبادرة هل سيتم فك إيقاف الخدمات عني؟29س

وحتى م 18/3/2020ج: نعم سوف يتم تعليق إيقاف الخدمات عنكم خالل فترة المبادرة من 

 .م30/6/2020

 األموال قبل تاريخ المبادرة هل سيتم تعليق هذا الحجز؟: الهيئة قامت بعمل حجز على 30س 

وحتى م 18/3/2020من ج: نعم سيتم تعليق الحجز على األموال خالل فترة المبادرة 

 .م30/6/2020

: ماذا لو لم اقم بتقديم اإلقرار المؤقت للضريبة االنتقائية عن الضريبة المستحقة 31س

 المؤجلة في الجمارك في موعده المحدد؟

: سوف يتم تطبيق كافة الغرامات المستحقة والمنصوص عليها في نظام الضريبة االنتقائية ج

 والئحته التنفيذية. 



 

 

 

 التي سيتم تأجيلها لكل نوع من أنواع الضرائب والزكاة ملحق: بيان توضيحي باإلقرارات

 أواًل: ضريبة القيمة المضافة

 الشهرية لضريبة القيمة المضافة جدول توضيحي لمواعيد استحقاق تقديم وسداد اإلقرارات 

 السنوية لضريبة القيمةجدول توضيحي لمواعيد استحقاق تقديم وسداد اإلقرارات ربع 

 المضافة

 تاريخ االستحقاق الجديد

تاريخ االستحقاق 

 الفترة الضريبية األساسي

 2020فترة الربع األول لعام  2020/4/30 2020/7/31

لن يتم تأجيلها وسيبقي تاريخها استحقاقها  2020اإلقرارات المستحقة من بعد الربع األول من عام 

 األساسي، كما يلي: 

 الفترة الضريبية تاريخ االستحقاق األساسي

 2020فترة الربع الثاني لعام  2020/7/31 2020/7/31

 

 

 الفترة الضريبية تاريخ االستحقاق األساسي تاريخ االستحقاق الجديد

 2020فبراير  31/3/2020 2020/6/30

 2020مارس  2020/4/30 2020/7/31

 2020ابريل  2020/5/31 2020/8/31

 2020مايو  2020/6/30 2020/9/30

 وسيبقي تاريخها استحقاقها األساسي، كما يلي:م لن يتم تأجيلها 2020اإلقرارات من بعد شهر مايو  

 الفترة الضريبية األساسيتاريخ االستحقاق 

 2020يونيو  2020/7/31

 2020يوليو  2020/8/31

 2020أغسطس  2020/9/30

 2020سبتمبر  2020/10/31



 

 

 

 ثانيًا: الضريبة االنتقائية      

 جدول توضيحي لمواعيد استحقاق تقديم وسداد إقرارات الضريبة االنتقائية

 الفترة الضريبية تاريخ االستحقاق األساسي تاريخ االستحقاق الجديد

 2020مارس/ابريل  15/5/2020 15/8/2020

تتغير وسيبقي تاريخها استحقاقها اإلقرارات المستحقة بعد الفترة الثانية )مارس /ابريل( لن 

 األساسي كما هو:

 الفترة الضريبية تاريخ االستحقاق األساسي

 2020يناير/فبراير  15/3/2020

 2020مايو/يونيو  15/7/2020

 2020يوليو/أغسطس  15/9/2020

 

 ثالثًا: إقرارات ضريبة الدخل والزكاة

يتم تمديد فترة تقديم اإلقرارات الضريبية والزكوية المستحقة عن السنة المالية المنتهية  

لمدة ثالثة أشهر لجميع اإلقرارات التي يجب تقديمها خالل الفترة من  2019في عام 

 .30/6/2020لى إ 18/3/2020

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 استقطاع الضريبة: رابعًا:

 جدول توضيحي إلقرارات االستقطاع

 الفترة  تاريخ االستحقاق األساسي تاريخ االستحقاق الجديد

 2020مارس  2020 /10/4 2020 /10/7

 2020ابريل  2020 /10/5 2020 /10/8

 2020مايو  2020 /10/6 2020 /10/9

وسيبقي تاريخها استحقاقها تتغير لن 2020 اإلقرارات المستحقة بعد فترة مايو 

 األساسي كما هو:

 الفترة  تاريخ االستحقاق األساسي

 2020يونيو  10/7/2020

 

 خامسًا: اإلقرارات المؤقتة للضريبة االنتقائية

 سداد الضريبة االنتقائية المؤجلة عن السلع االنتقائية المستوردة إلى المملكة.

 فترة االستيراد األساسي تاريخ االستحقاق تاريخ االستحقاق الجديد

 31/3/2020حتى  18/3/2020من  تاريخ االستيراد 30/6/2020بحد أقصى 

 4/2020/ 30حتى2020 /1/4من  تاريخ االستيراد 31/7/2020بحد أقصى 

 31/5/2020حتى 2020 /1/5من  تاريخ االستيراد 31/8/2020بحد اقصى 

 30/6/2020حتى  1/6/2020من  تاريخ االستيراد 30/9/2020بحد أقصى 

لن يتغير تاريخ استحقاقها وسيتم  1/7/2020االستيرادات التي ستتم بداية من تاريخ 

 سدادها بالجمارك عند االستيراد وفقًا للقواعد االعتيادية

 


