
1 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الدليل املوحد

 لإلجراءات اجلمركية  باملنافذ األوىل

 بدول جملس التعاون 

 

 

 

 

 

 

 

 م 2015  يناير

 



 
 

  مقدمة
 

يف االحتاد تسهيل األعمال اجلمركية  إىلدول جملس التعاون لدول اخلليج العربية  تسعى 

 لتجارة البينية والدوليةمنو ا انسياب حركة التجارة و مبا يساعد علىاجلمركي لدول اجمللس 

 للدول األعضاء.

وحرصًا من دول اجمللس على مواكبة آخر التطورات يف االجراءات اجلمركية مبا يتماشى  

 واملعايري الدولية وحيقق االهداف املرجوة من قيام االحتاد اجلمركي .

م 2011يسمرب قرر اجمللس األعلى يف دورته الثانية والثالثني اليت عقدت بالرياض يف دفقد  

توحيد اإلجراءات اجلمركية والتأكد من تطبيق املواصفات واملقاييس واحلجر الزراعي والبيطري 

اإلجراءات اليت يتم تطبيقها يف املنافذ أن ومراقبة السلع املقلدة واملغشوشة يف نقاط الدخول األوىل ، و

ويقتصر الدور اجلمركي يف املنافذ  األوىل مع العامل اخلارجي ال يتم تكرارها يف املنافذ البينية ،

 .البينية على اإلجراءات اليت مل تتم يف نقاط الدخول األوىل  

يف اجتماعها  اد اجلمركي بدول جملس التعاون وبناء عليه كلفت هيئة االحت 

 عداد الدليل املوحد لإلجراءاتإب جلنة االجراءات اجلمركية واحلاسب اآللي  )م2012يونيه(األول

 األوىل بدول جملس التعاون. باملنافذ ةاجلمركي

جلنة االجراءات اجلمركية واحلاسب اآللي واالمانة العامة متكنت وبتوفيق من اهلل عز وجل 

باملنافذ اجلمركية األوىل بدول جملس اجلمركية  الدليل املوحد لإلجراءات من االنتهاء من اعداد 

،  )م2014مايو  (الثامن والتسعني   االقتصادي يف اجتماعه، ومت اقراره من جلنة التعاون املالي وا التعاون

يف الدول  م يف مجيع نقاط الدخول األوىل2015ومت االتفاق على أن يتم العمل به يف مطلع عام 

 األعضاء .

الدليل املوحد جمللس التعاون  أن تضع بني ايديكم األمانة العامة يسر  ،وبهذه املناسبة  

يف طبعته األوىل باللغتني نافذ اجلمركية األوىل بدول جملس التعاون باملاجلمركية لإلجراءات 

والتقدير ألعضاء جلنة االجراءات اجلمركية أن تتقدم جبزيل الشكر العربية واالنـجليزية ، و

واحلاسب اآللي بدول اجمللس ومجيع من ساهم يف اكتمال هذا العمل من مجيع إدارات اجلمارك يف 

إىل  ىما اتصف  به عملهم من مهنية  عالية وعمل دؤوب  وجهود متواصلة ، ادالدول األعضاء ، على 

هم  يف إعداد  هذا الدليل وفق احدث املعايري الدولية واالجراءات اجلمركية املعمول بها عامليًا ، حنـجا

 .والذي سيكون يف متناول موظفي اجلمارك بدول اجمللس واجلهات املتعاملة معها

وأن يساهم يف تسهيل األعمال  إعداده،عامة أن حيقق هذا العمل الغرض من وتأمل األمانة ال 

 األعضاء، وأن يفي بأحد أهم متطلبات االحتاد اجلمركي.اجلمركية بالدول 

 واهلل ولي التوفيق . . .   

 

 األمانة العامة جمللس التعاون لدول اخلليج العربية                 

 / إدارة الشئون اجلمركيةاالقتصاديةالشئون                      
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 ( نواىل بدول جملس التعواملوحد لإلجراءات اجلمركية باملنافذ األالدليل ) 

 الوصـــــــف رمز التبويب

01 

  اإلسترياد

مكاتب الربيد  –شركات النقل السريع  –سفن خشبية  –حبري  –بري  –جوي 

  اجلمركيةاملستودعات  –األسواق احلرة  –املناطق احلرة  –

 التجاري اإلسترياد 0101

 :الضوابط- 

 وجود ما يثبت نشاط املستورد التجاري للحصول على الرمز اجلمركي .1

 التصاريح واملوافقات املطلوبة من اجلهات املختصة للبضائع املقيدة وجود .2

 اىل اللغة العربية. األجنبية/ املستندات للدائرة اجلمركية طلب ترمجة الفواتري  جيوز .3

االحتفاظ بالسجالت  املفوض()املخلص اجلمركي  أو من ميثله أومالك البضاعة على  .4

من تاريخ امتام العملية اجلمركية وتقدميها للدائرة مخس سنوات ميالدية ملدة 

 اجلمركية عند الطلب.

تقديم الوثائق  )املفوض( املخلص اجلمركي أومن ميثله  أوجيوز ملالك البضاعة  .5

علومات اجلمركية للدائرة اجلمركية الكرتونيًا على أن يوايف واملستندات وامل

عند   بعد فسح البضاعة بالوثائق واملستندات األصلية أوالدائرة اجلمركية قبل 

 طلبها.

أن تكون الوثائق و املستندات اجلمركية املقدمة للدائرة اجلمركية أصلية و  .6

 (يوم 90ثالثة أشهر )  زوا تتجميكن قبول صور الفاتورة بتعهد إلحضارها خالل مدة ال

 .مصريف أوتقديم ضمان مالي  أومن تاريخ التعهد 

على وكالء املالحة )حبري / جوي( تقديم بيان احلمولة )املنافيست( للدائرة  .7

املعمول به يف الدائرة حسب نظام التخليص اآللي  الكرتونيا  أواجلمركية ورقيا 

  العملية اجلمركية. إلمتاماجلمركية 

املخلص اجلمركي )املفوض( تقديم بيان احلمولة )املنافيست( و  أوعلى الناقل  .8

أو حبرا للدائرة اجلمركية للبضائع املنقولة برا تسجيل معلومات وسيلة النقل 

العملية  إلمتاماليت ال تقوم برحالت منتظمة  وما مياثلها  أوبواسطة السفن اخلشبية 

 .اجلمركية
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 الوصـــــــف رمز التبويب

01 

  اإلسترياد

مكاتب الربيد  –شركات النقل السريع  –سفن خشبية  –حبري  –بري  –جوي 

  اجلمركيةاملستودعات  –األسواق احلرة  –املناطق احلرة  –

 التجاري اإلسترياد 0101

حسب نظام التخليص  و الرسوم االخرى مسبقا اجلمركية " الرسومتسديد الضرائب "  .9

 املطبق يف كل دائرة مجركية. اآللي 

املطبق يف كل  حسب نظام التخليص اآللي  التخليص اجلمركي املسبق إمكانية .10

 دائرة مجركية.

تطبق التعرفة اجلمركية النافذة على البضاعة اليت تعرضت للتلف وفق قيمتها  يف  .11

 ون عليها وقت تسجيل البيان اجلمركياحلالة اليت تك

تفاقيات واملعاهدات لأل اخلاضعة  أوحمليا  أواسترياد السلع املمنوعة دوليا  الجيوز .12

أو املخالفة الدولية النافذة واألنظمة احمللية وكذلك السلع املقلدة واملغشوشة 

 للمواصفات  املعتمدة أو حقوق امللكية الفكرية .

خاص معتمد لدى  أوتقرير خمترب عام  أوقة من بلد املنشأ شهادات مطابجيوز طلب  .13

 .(املخاطرمع إمكانية أخذ عينات عشوائية )حسب معايري  اجلهات املختصة

  البيان اجلمركي املوحد الواجب ارفاقها معالوثائق :- 

  .الفاتورة األصلية .1

 .شهادة املنشأ األصلية .2

 : املتطلبات- 

 بحريال أو وياجل لإلستريادإذن التسليم  .1

 بحريال أووي اجل لإلستريادبوليصة الشحن  .2

 او ما مياثلها الربي / السفن اخلشبية لإلستريادبيان احلمولة )املنافيست(  .3

)عدة أصناف، على أن تتضمن رمز النظام املنسق لألصناف املتعددة قائمة تعبئة  .4

 . (املواد اخلطرة ائية ويباإلضافة للرمز الدولي للمواد الكيم

 : اإلجراءات- 
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 الوصـــــــف رمز التبويب

01 

  اإلسترياد

مكاتب الربيد  –شركات النقل السريع  –سفن خشبية  –حبري  –بري  –جوي 

  اجلمركيةاملستودعات  –األسواق احلرة  –املناطق احلرة  –

 التجاري اإلسترياد 0101

 املخلص اجلمركيأو من ميثله أو  املستوردينظم البيان اجلمركي آليا من قبل  .1

 )املفوض( .

 تقدم مجيع الوثائق و املتطلبات للدائرة اجلمركية .2

ول التعرفة اجلمركية اوفق جد لضرائب " الرسوم " اجلمركيةختضع البضائع ل .3

اجلمارك املوحد لدول اجمللس أو  "نون قا "املوحدة اال ما استثين مبوجب أحكام نظام 

 إطارمبوجب اإلتفاقية اإلقتصادية لدول اجمللس النافذة  أو أي إتفاقية دولية أخرى يف 

 اجمللس.

و يتم طباعة البيان  املعاينة وفقا ملعايري املخاطر ختضع البضاعة للتفتيش و .4

 . املتبع يف الدائرة اجلمركية حسب نظام التخليص اآللي اجلمركي 

 .فسح البضاعة وإصدار إذن اخلروج  .5
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  الشخصي اإلسترياد 0102

 :الضوابط- 

 أوسفر الجواز  أوالشخصي يقدم صاحب العالقة البطاقة الشخصية  اإلستريادعند  .1

 العملية اجلمركية.  إلمتامتاشرية االقامة 

  .غري جتارية بكميات أن تكون اإلرسالية ذات طابع شخصي و .2

  .أن ال يكون من ممتهين التجارة  .3

 .التصاريح واملوافقات املطلوبة من اجلهات املختصة للبضائع املقيدةتقديم  .4

 اىل اللغة العربية. األجنبيةاملستندات  / جيوز للدائرة  اجلمركية طلب ترمجة الفواتري .5

للمستورد تقديم  فوض(ملالك البضاعة أو من ميثله أو املخلص اجلمركي ) امل جيوز .6

املعلومات اجلمركية للدائرة اجلمركية الكرتونيا على أن  املستندات و الوثائق و

  عند الطلبسح البضاعة بالوثائق و املستندات فبعد  أويوايف الدائرة اجلمركية قبل 

حسب نظام التخليص  و الرسوم االخرى مسبقا اجلمركية " الرسومتسديد الضرائب "  .7

 طبق يف كل دائرة مجركية.امل اآللي 

على وكالء املالحة )حبري / جوي( تقديم بيان احلمولة )املنافيست( للدائرة  .8

ة املعمول به يف الدائر حسب نظام التخليص اآللي اجلمركية ورقيا أو الكرتونيا 

  العملية اجلمركية. إلمتاماجلمركية 

حلمولة )املنافيست( و املخلص اجلمركي )املفوض( تقديم بيان ا أوعلى الناقل  .9

 أو حبراللدائرة اجلمركية للبضائع املنقولة برا تسجيل معلومات وسيلة النقل 

العملية  إلمتامما مياثلها و اليت ال تقوم برحالت منتظمة  أوبواسطة السفن اخلشبية 

 اجلمركية. 

املطبق يف كل حسب نظام التخليص اآللي   التخليص اجلمركي املسبق إمكانية .10

 ة مجركية.دائر

 واملعاهدات لالتفاقيات اخلاضعة أو حمليا أو دوليا املمنوعة السلع استرياد ال جيوز .11

 املخالفة أو املغشوشة و املقلدة السلع كذلك و احمللية واألنظمة النافذة الدولية

  . الفكرية امللكية حقوق أو املعتمدة للمواصفات

  ملوحدالبيان اجلمركي ا الواجب ارفاقها معالوثائق :- 
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 الوصـــــــف رمز التبويب

  الشخصي اإلسترياد 0102

 الفاتورة  .1

 : املتطلبات- 

 بحريال أووي اجل لإلستريادإذن التسليم  .1

 بحريال أووي اجل لإلستريادبوليصة الشحن  .2

 أو ما مياثلها الربي / السفن اخلشبية لإلستريادبيان احلمولة )املنافيست(  .3

ق )عدة أصناف، على أن تتضمن رمز النظام املنسلألصناف املتعددة قائمة تعبئة  .4

  (ائية واملواد اخلطرةيباإلضافة للرمز الدولي للمواد الكيم

 : اإلجراءات- 

 املخلص اجلمركيأو من ميثله أو  املستوردينظم البيان اجلمركي آليا من قبل  .1

 . )املفوض(

 .تقدم مجيع الوثائق و املتطلبات للدائرة اجلمركية .2

التعرفة اجلمركية  لواوفق جد لضرائب " الرسوم " اجلمركيةالبضائع لختضع  .3

 أو اجلمارك املوحد لدول اجمللس "قانون  "نظام املوحدة اال ما استثين مبوجب أحكام 

 إطارتفاقية دولية أخرى يف إأي  أوقتصادية لدول اجمللس النافذة  اإلتفاقية اإلمبوجب 

  .اجمللس

بيان و يتم طباعة ال  املعاينة وفقا ملعايري املخاطر ختضع البضاعة للتفتيش و .4

  .املتبع يف الدائرة اجلمركية حسب نظام التخليص اآللي اجلمركي 

  . فسح البضاعة وإصدار إذن اخلروج  .5
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 الوصـــــــف رمز التبويب

02 

 التصدير 

مكاتب الربيد  –شركات النقل السريع  –سفن خشبية  –حبري  –بري  –جوي 

 مركيةاملستودعات اجل –األسواق احلرة  –املناطق احلرة  –

 :الضوابط- 

 للحصول على الرمز اجلمركي. املصدروجود مايثبت نشاط  .1

 .املوافقات املطلوبة من اجلهات املختصة للبضائع املقيدة التصاريح ووجود  .2

 اىل اللغة العربية. األجنبية/ املستندات للدائرة  اجلمركية طلب ترمجة الفواتري  جيوز .3

 بة باملستندات والعقود واملراسالت وغريها.حق املطال للدائرة  اجلمركية جيوز .4

االحتفاظ بالسجالت ملدة  املفوض()املخلص اجلمركي  أو من ميثله أو املصدر على .5

من تاريخ امتام العملية اجلمركية وتقدميها للدائرة اجلمركية عند  مخس سنوات

  الطلب.

وثائق واملستندات تقديم ال املفوض()املخلص اجلمركي أو  أو من ميثله جيوز للمصدر  .6

واملعلومات اجلمركية للدائرة اجلمركية الكرتونيا على أن يوايف الدائرة 

 فسح البضاعة بالوثائق و املستندات املصاحبة للبضاعة.بعد  أواجلمركية قبل 

على وكالء املالحة )حبري / جوي( تقديم بيان احلمولة )املنافيست( للدائرة  .7

املعمول به يف الدائرة سب نظام التخليص اآللي حالكرتونيا  أواجلمركية ورقيا 

 العملية اجلمركية. إلمتاماجلمركية 

املخلص اجلمركي )املفوض( تقديم بيان احلمولة ) املنافيست ( و  أوعلى الناقل  .8

أو بواسطة للدائرة اجلمركية للبضائع املنقولة برا تسجيل معلومات وسيلة النقل 

العملية  إلمتاماليت التقوم برحالت منتظمة و  السفن اخلشبية أو ما مياثلها

 اجلمركية. 

املطبق يف كل دائرة  حسب نظام التخليص اآللي  تسديد الرسوم االخرى مسبقا .9

 مجركية.

املطبق يف كل  حسب نظام التخليص اآللي  التخليص اجلمركي املسبق إمكانية .10

 دائرة مجركية.
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 الوصـــــــف رمز التبويب

02 

 التصدير 

مكاتب الربيد  –شركات النقل السريع  –سفن خشبية  –حبري  –بري  –جوي 

 مركيةاملستودعات اجل –األسواق احلرة  –املناطق احلرة  –

ة مبقتضى االحكام و التشريعات ال يسمح بتصدير البضائع املمنوعة أو املخالف .11

 الوطنية.

 جيب االلتزام مبا يلي :عند التصدير الشخصي  .12

/ تاشرية االقامة أوسفر الجواز  أويقدم صاحب العالقة البطاقة الشخصية أن  -أ 

 العملية اجلمركية.  إلمتامالزيارة 

 أن تكون اإلرسالية ذات طابع شخصي و بكميات غري جتارية. -ب 

 .من ممتهين التجارة أن ال يكون املصدر  -ج 
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 الوصـــــــف رمز التبويب

 الوطنيةملنتجات ا تصدير 0201

  البيان اجلمركي املوحد : الواجب ارفاقها معالوثائق- 

 موضحا فيها بلد املنشأ. صليةاأل الفاتورةنسخة من  .1

 : املتطلبات- 

ظام املنسق لألصناف املتعددة )عدة أصناف، على أن تتضمن رمز النقائمة تعبئة  .1

 ائية واملواد اخلطرة(يباإلضافة للرمز الدولي للمواد الكيم

 : اإلجراءات- 

 املخلص اجلمركيأو من ميثله ينظم البيان اجلمركي آليا من قبل املصدر أو  .1

 . )املفوض(

 تقدم مجيع الوثائق و املتطلبات للدائرة اجلمركية .2

املطبق يف كل دائرة  لي حسب نظام التخليص اآل الرسوم االخرى مسبقا سداد .3

 مجركية.

و يتم طباعة البيان   املعاينة وفقا ملعايري املخاطر ختضع البضاعة للتفتيش و .4

 املتبع يف الدائرة اجلمركية حسب نظام التخليص اآللي اجلمركي 

   فسح البضاعة وإصدار إذن املغادرة  .5
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 الوصـــــــف رمز التبويب

  تصدير البضائع إعادة 0202

 : الضوابط- 

 تصدير البضائع للحاالت التالية : إعادة يكون .1

 البضائع املستوردة اليت مل تسحب من املخازن اجلمركية  -أ 

 املؤقت اإلدخالاملدخلة اىل الدولة حتت وضع بضائع ال -ب 

ضاع املعلقة للضرائب " الرسوم " وات كأحد األعالبضائع املودعة يف املستود -ج 

 اجلمركية 

 املدفوعة الضرائب " الرسوم " اجلمركية  األجنبيةالبضائع  -د 

 من السوق احمللي  ) بدون مرجع بيان سابق ( األجنبيةالبضائع  -ه 

 من اجلهة املختصة البضائع اليت مت رفضها  -و 

 التصدير إعادةالبضائع املستوردة بقصد  -ز 

 تقديم الوثائق واملستندات و أو من ميثله أو املخلص اجلمركي )املفوض( جيوز للمصدر .2

علومات اجلمركية للدائرة اجلمركية الكرتونيا على أن يوايف الدائرة اجلمركية امل

 عند طلبها.  بالوثائق و املستندات األصليةإخراج البضاعة بعد  أوقبل 

املطبق يف كل دائرة  حسب نظام التخليص اآللي إمكانية سداد الرسوم االخرى مسبقا  .3

 مجركية.

املطبق يف كل دائرة  حسب نظام التخليص اآللي إمكانية التخليص اجلمركي املسبق  .4

 مجركية.

تفاقيات و املعاهدات الدوليا أو اخلاضعة لحمليا أو سلع املمنوعة التصدير  إعادةحيظر  .5

 الدولية النافذة.

 : الوثائق املطلوبة إلعداد البيان اجلمركي املوحد- 

 .1ند من الضوابط الواردة يف الب  لواأل اإلستريادنسخة من بيان  .1

 الفاتورة. .2

 :اإلجراءات- 
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 الوصـــــــف رمز التبويب

  تصدير البضائع إعادة 0202

تقديم البيان بتنظيم و )املفوض( املخلص اجلمركيأو  من ميثله أو املصدريقوم  .1

 .اجلمركي املوحدآليا

 .تقديم مجيع الوثائق و املتطلبات للدائرة اجلمركية .2

 . تسديد الرسوم االخرى املستحقة .3

، و لغايات رد الضرائب "الرسوم"  طراملعاينة وفقا ملعايري املخا ختضع البضاعة للتفتيش و .4

يتم مطابقة البضاعة مع و اجلمركية أو  رد / االفراج عن الضمانات النقدية أو املصرفية 

مستندات البيان اجلمركي األول الذي استوردت مبوجبه البضاعة ، و يتم طباعة البيان 

 املتبع يف الدائرة اجلمركية. حسب نظام التخليص اآللي اجلمركي 

 .ذن املغادرة و فسح البضاعةإصدار ا .5
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 الوصـــــــف رمز التبويب

   التصدير املؤقت 0203

 :الضوابط 

 يسمح بالتصدير املؤقت للبضائع التالية: .1

إلجراء التجارب العملية و العلمية  أواآلليات و املعدات الثقيلة إلجناز املشاريع  -أ 

 العائدة لتلك املشاريع .

 الصادرة بقصد اكمال الصنع .   األجنبيةالبضائع  -ب 

 . مياثلها ما ما يصدر مؤقتا للمالعب واملسارح و املعارض و -ج 

 اآلالت و املعدات و األجهزة اليت تصدر إىل خارج البالد بقصد إصالحها . -د 

 عية واألغلفة الصادرة مللــئها .واأل -ه 

 احليوانات اخلارجة بقصد الرعي . -و 

 العينات التجارية بقصد العرض .  -ز 

 ت االخرى اليت تستدعي ذلك.احلاال -ح 

يقدم صاحب طلب التصدير املؤقت صور فوتوغرافية ملونة للسلع اليت يصعب متييزها  .2

 استريادها  إعادةك ملطابقتها عند للدائرة اجلمركية  وذل

جيوز للدائرة اجلمركية اختاذ االجراءات و التدابري الالزمة باستخدام الوسائل املناسبة  .3

افية، الباركود االلكرتوني ، اخذ عينة ، ختم العينة  .......اخل ( واليت )الصور الفوتو غر

 استريادها . إعادةمتكن الدائرة اجلمركية من مطابقة البضائع عند 

ضاع املعلقة " للضرائب " الرسوم واليسمح بالتصدير املؤقت للبضائع الداخلة حتت األ .4

 اجلمركية .

) ج ،  1للحاالت املذكورة يف البند يوم(  365)سنة قت ز مدة التصدير املؤواال تتججيب أن  .5

 هـ ، ز (

 ر تصديرها .بالتصدير املؤقت للبضائع اليت حيظاليسمح  .6

و جيوز متديدها ملدد مماثلة حبد يوم(  365سنة )ز مدة التصدير املؤقت واال تتججيب أن  .7

دة و ذلك مبوافقة إال اذا كانت املدة الالزمة تتطلب أكثر من هذه امل مخس سنواتأقصى 

 .  ) أ ، ب ، د ( 1للحاالت املذكورة  يف البند إدارة اجلمارك 

 1للحاالت املذكورة يف البند  (يوم 180)ستة أشهر ز مدة التصدير املؤقت واال تتججيب أن   .8

 )و،ح( .
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 الوصـــــــف رمز التبويب

   التصدير املؤقت 0203

حتويلها  أواىل داخل دول اجمللس البضائــع  استرياد إعادةاملـؤقت ب التصديريـنتهي وضع  .9

 إنتهاء مدة التصدير املؤقت . أو  ىل تصدير نهائيا

 صدير املؤقت من الدائرة اجلمركية.احلصول على موافقة الت .10

غريها من املواد القابلة  البطاريات و ات وطاراإل املؤقت لقطع الغيار و بالتصديرال يـسمـح  .11

 يف املشاريع. لإلستهالك

  ملوحد :البيان اجلمركي ا الواجب ارفاقها معالوثائق- 

 .الفاتورة .1

 . تعبئةقائمة  .2

 : اإلجراءات- 

 . )املفوض( املخلص اجلمركيأو من ميثله ينظم البيان اجلمركي آليا من قبل املصدر أو  .1

 .تقدم مجيع الوثائق و املتطلبات للدائرة اجلمركية .2

 املطبق يف كل دائرة مجركية. حسب نظام التخليص اآللي  الرسوم االخرى مسبقا سداد .3

و يتم طباعة البيان اجلمركي   املعاينة وفقا ملعايري املخاطر ختضع البضاعة للتفتيش و .4

 .املتبع يف الدائرة اجلمركية حسب نظام التخليص اآللي 

 .فسح البضاعة وإصدار إذن املغادرة  .5
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 الوصـــــــف رمز التبويب

03 

 ضاع املعلقة للضرائب " الرسوم " اجلمركيةواأل

اإليداع يف املستودعات  –البضائع العابرة " الرتانزيت "  –ملؤقت ا اإلدخال

 إعادةبقصد  اإلسترياد – اإليداع يف املناطق و األسواق احلرة – اجلمركية

 التصدير

 املؤقت اإلدخال 0301

  املؤقت: اإلدخالحاالت- 

 املؤقت للبضائع التالية: اإلدخاليسمح ب .1

إلجراء التجارب العملية و العلمية  أواملشاريع اآلليات و املعدات الثقيلة إلجناز  -أ 

 العائدة لتلك املشاريع .

 الواردة بقصد اكمال الصنع .   األجنبيةالبضائع  -ب 

 . مياثلها مايستورد مؤقتا للمالعب واملسارح و املعارض وما -ج 

 اآلالت و املعدات و األجهزة اليت ترد إىل البالد بقصد إصالحها . -د 

 ة مللــئها .عية واألغلفة الواردواأل -ه 

 احليوانات الداخلة بقصد الرعي . -و 

 العينات التجارية بقصد العرض .  -ز 

 احلاالت االخرى اليت تستدعي ذلك. -ح 

  املؤقت: اإلدخالضوابط 

1.   

املــؤقت أن يـكـون  مـن املـشاريــع  اإلدخاليـشتـرط يف املـشــروع الذي يستفيد مـن  .أ 

شاريــع اليت يـتطلب تـنفيـذها إدخال اآلليات اليت تـنفـذ حلـساب دول اجمللس  أو من املـ

 واملعدات الالزمـة هلـذه الــغــايــة بشرط عدم توفرها يف االسواق احمللية.

إلجناز املشاريع يسمـح بإدخال اآلليات واملعدات الثقيلة غري املتوافرة باألسواق احمللية  .ب 

لتلك املشاريع ملدة ستة أشهر أو إجراء التجارب العملية والعلمية العائدة االستثمارية 

قابلة للتمديد ملدد مماثلة و حبد أقصى ثالث سنوات  ، إال إذا كانت املدة الالزمة 

 لتنفيذ املشروع تتطلب أكثر من هذه املدة .
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 الوصـــــــف رمز التبويب

03 

 ضاع املعلقة للضرائب " الرسوم " اجلمركيةواأل

اإليداع يف املستودعات  –البضائع العابرة " الرتانزيت "  –ملؤقت ا اإلدخال

 إعادةبقصد  اإلسترياد – اإليداع يف املناطق و األسواق احلرة – اجلمركية

 التصدير

 املؤقت اإلدخال 0301

وملدة ال  فقرة )ب(  الواردة بغرض إكمال الصنع األجنبيةاملؤقت للبضائع  اإلدخاليكون  .2

 .  املؤقت اإلدخالمن تاريخ بيان ( ميو 365سنة )وز مبجموعها اتتج

يقدم صاحب العالقة خطاب للجمارك حيدد به األصناف و املواد املراد ادخاهلا بغرض اكمال  .3

 تصديرها و حتديد شكل املنتج النهائي و كميته . إعادةالصنع و 

لة و حبد قابلة للتمديد ملدد مماثيوم(  180)املؤقت ستة أشهر  اإلدخالجيب أن ال تتجاوز مدة  .4

 )ج ، د ، هـ ، و ، ز ، ح( . 1فقط للحاالت املذكورة يف البند ( يوم 365أقصى سنة واحدة  )

جيوز للدائرة اجلمركية اختاذ االجراءات و التدابري الالزمة باستخدام الوسائل املناسبة  .5

( واليت )الصور الفوتو غرافية، الباركود االلكرتوني ، اخذ عينة ، ختم العينة  .......اخل 

  تصديرها . إعادةمتكن الدائرة اجلمركية من مطابقة البضائع عند 

تصديــر البضائــع املــدخلة إىل خارج دول اجمللس أو  إعادةاملـؤقت ب اإلدخاليـنتهي وضع  .6

أو وضعها يف االستهالك  ، إيداعـها يف املناطق احلرة أو املخازن اجلمركية أو املستودعات

و تقديم شهادة املنشأ  ع الضرائب "الرسـوم" اجلمـركيـة املستحقة عـليهادفــ  بعداملـحلي 

 .عنها 

التصرف بها يف  أوختصيصها  أواملؤقت  اإلدخالالجيوز استعمال البضائع املدخلة حتت وضع  .7

 . جلهاأاليت ادخلت من  األغراضغري 

ملونة للبضائع   املؤقت كما يتم تقديم صور اإلدخالتقدم الكاتلوجات الالزمة لبضائع  .8

الثمينة والبضائع اليت ال حتمل أرقام متسلسلة و يصعب متييزها للدائرة اجلمركية  و 

 التصدير. إعادةذلك ملطابقتها عند 

اجلهة االستثمارية  أواالتفاقية املربمة مع اجلهة احلكومية  أوجيب تقديم نسخة من العقد  .9

إلجراء  املعدات الثقيلة إلجناز املشاريع و ليات واليت ينفذ املشروع حلسابها يف حالة إدخال اآل

 .العملية العائدة هلا التجارب العلمية و
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 ضاع املعلقة للضرائب " الرسوم " اجلمركيةواأل

اإليداع يف املستودعات  –البضائع العابرة " الرتانزيت "  –ملؤقت ا اإلدخال

 إعادةبقصد  اإلسترياد – اإليداع يف املناطق و األسواق احلرة – اجلمركية

 التصدير

 املؤقت اإلدخال 0301

احلصول على املؤقت عن طريق منفذ الدخول األول على صاحب العالقة   اإلدخاليف حالة  .10

وفقا ملا  يف بلد املقصد من دول اجمللسلجمارك اإلدارة العامة لاملؤقت من  اإلدخالاملوافقة ب

 :ييل

اإلدارة العامة املؤقت من  اإلدخالاحلصول على املوافقة بيتقدم صاحب العالقة بطلب  . أ

مع مراعاة الشروط و الضوابط املذكورة يف  لجمارك يف بلد املقصد من دول اجمللسل

 املؤقت . اإلدخالإجراءات 

لجمارك لعلى اإلدارة العامة للجمارك يف بلد املقصد إرسال املوافقة إىل اإلدارة العامة . ب

 يف بلد منفذالدخول األول و إن أمكن ذلك آليًا . 

لإلدارة العامة املؤقت للحاالت اليت يسمح بها شريطة تقديم طلب  اإلدخالجيوز متديد مدة  .11

التمديد و من ثم تقدميها ملنفذ  املقصد من دول اجمللس للموافقة  على  يف بلدلجمارك ل

 . حةقبل انتهاء املدة املمنوالدخول األول 

املؤقت خيضع للضرائب  اإلدخالكل نقص يظهر عند إخراج البضائع اليت فسحت ب .12

ال يـجـوز تغيري نوع وصفة اآلليات إدخاهلا و "الرسوم" اجلمركية املستحقة عليها وقت 

  .لجماركاإلدارة العامة لإال بعد احلصول عـلى موافقة   ، إدخاهلاواملعدات اليت مت 

وصفة اآلليات واملعدات اليت مت إدخاهلا لتنفيذ املشاريع، إال بعد ال يـجـوز تغيري نوع  .13

  .لجماركاإلدارة العامة لاحلصول عـلى موافقة 

ات والبطاريات وغريها من املواد القابلة طاراملؤقت لقطع الغيار واإل اإلدخالال يـسمـح ب .14

 يف املشاريع. لإلستهالك

يا أو حمليا أو اخلاضعة لأل تفاقيات واملعاهدات املؤقت للسلع املمنوعة دول اإلدخالالجيوز  .15

الدولية النافذة واألنظمة احمللية وكذلك السلع املقلدة واملغشوشة أو املخالفة للمواصفات  

 املعتمدة أو حقوق امللكية الفكرية .

 .التصاريح واملوافقات املطلوبة من اجلهات املختصة للبضائع املقيدةتقديم   .16
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اإليداع يف املستودعات  –البضائع العابرة " الرتانزيت "  –ملؤقت ا اإلدخال

 إعادةبقصد  اإلسترياد – اإليداع يف املناطق و األسواق احلرة – اجلمركية

 التصدير

 املؤقت اإلدخال 0301

 املؤقت : اإلدخالإلعداد بيان  لوثائق املطلوبةا- 

 .الفاتورة االصلية موضحًا فيها بلد املنشأ -1

 : املتطلبات- 

 .بحريال أووي اجل لإلستريادإذن التسليم  .1

 .بحريال أووي اجل لإلستريادبوليصة الشحن  .2

 .أو ما مياثلها الربي / السفن اخلشبية لإلستريادبيان احلمولة )املنافيست(  .3

)عدة أصناف، على أن تتضمن رمز النظام املنسق صناف املتعددة لألقائمة تعبئة  .4

 .(باإلضافة للرمز الدولي للمواد الكيميائية واملواد اخلطرة

  اإلجراءات:- 

بتنظيم وتقديم  )املفوض ( املخلص اجلمركي أو من ميثله أومالك البضاعة  يقوم  .1

 .البيان اجلمركي املوحد اليآ

 تطلبات للدائرة اجلمركية .و املمجيع الوثائق  تقديم .2

ل واالضرائب " الرسوم " اجلمركية وفق جد مصريف مبا يعادل أوتقديم ضمان مالي  .3

تعهد  أوالتعرفة اجلمركية النافذة على البضاعة و تسديد الرسوم األخرى املستحقة 

ل واتعهد من اجلهة الضامنة للسلع املعفية وفق جد أوكتابي من اجلهة احلكومية 

 اجلمركية املوحدة التعرفة

و يتم طباعة   وفقا ملعايري املخاطرو املطابقة املعاينة  ختضع البضاعة للتفتيش و .4

 املتبع يف الدائرة اجلمركية. حسب نظام التخليص اآللي البيان اجلمركي 

 .فسح البضاعة وإصدار إذن اخلروج  .5
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 رمز التبويب الوصـــــــف

 030101 (  ATAدفرت اإلدخال املؤقت )الكارنيه 

 03010101 ( ATAاإلدخال املؤقت بنظام دفرت اإلدخال املؤقت )الكارنيه 

 : الضوابط- 

جيب أال تتجاوز الفرتة احملددة إلعادة تصدير البضائع املستوردة مبوجب دفرت اإلدخال  .1

يوم(  شريطة أال تتجاوز خالل تلك املدة تاريخ سريان  180املؤقت فرتة ستة أشهر )

 الدفرت . صالحية

ختضع التظهريات اجلمركية )االعتمادات( يف دفرت اإلدخال املؤقت لدفع رسوم اخلدمة  .2

 مقابل التخليص على البضائع يف الدوائر اجلمركية بعد ساعات الدوام  الرمسي.

الغرامــات اجلمركيــة علــى    ينتهــى وضــع اإلدخــال املؤقــت باســتحقاق الرســوم و      .3

ــدي   ــادة تص ــتم إع ــيت مل ي ــائع ال ــباب البض ــن األس ــع ،   رها ألي م ــع ، التوزي ــة: البي التالي

 الفقد ، السرقة ، التلف 

 : الوثائق املطلوبة- 

 (   carnet  ATAدفرت اإلدخال املؤقت الصادر من املنشأ )  .1

 : املتطلبات- 

 إذن التسليم لإلسترياد اجلوي أو البحري .1

 بوليصة الشحن لإلسترياد اجلوي أو البحري .2

 ملنافيست( لإلسترياد الربيبيان احلمولة )ا .3

 : االجراءات- 

يقوم مالك البضاعة أو من ميثله أو املخلص اجلمركي )املفوض( بتقديم دفرت اإلدخال  .1

 (. carnet ATAاملؤقت الكارنيه ) 

 تقوم الدائرة اجلمركية بإدخال مجيع املعلومات الواردة يف دفرت الكارنيه بالنظام االلي. .2

و يتم طباعة إذن الدخول التفتيش / املعاينة حسب نظام   املخاطر ختضع البضاعة ملعايري .3

 التخليص اآللي  املتبع يف الدائرة اجلمركية .

( اخلاصة باإلسترياد  voucherتقوم الدائرة اجلمركية خبتم و اقتطاع النسخة البيضاء )  .4



18 

 

 رمز التبويب الوصـــــــف

 030101 (  ATAدفرت اإلدخال املؤقت )الكارنيه 

 03010101 ( ATAاإلدخال املؤقت بنظام دفرت اإلدخال املؤقت )الكارنيه 

 counterألرومة ) ا –( من القسيمة االصلية 8اىل  1يف اإلدخال املؤقت ، وتعبئة احلقول من )

foil  )– . اخلاصة باإلسترياد 

 إصدار إذن اخلروج و فسح البضاعة  . .5



19 

 

 

 الوصـــــــف رمز التبويب

03010102 

)الكارنيه  املؤقت اإلدخالتصدير البضائع الداخلة مبوجب دفرت  إعادة

ATA ) 

 : الضوابط- 

املؤقت يف إرسالية  اإلدخال تصدير البضائع اليت أدخلت مؤقتًا مبوجب دفرت إعادةجيوز  .1

 واحدة أو أكثر.

املؤقت عن طريق منفذ  اإلدخالتصدير البضائع اليت أدخلت مؤقتًا مبوجب دفرت  إعادةجيوز  .2

 .غري املنفذ الذي وردت عن طريقه على أن تكون من خالل أٍي من الدوائر اجلمركية 

مركية على البضائع اليت مل الغرامات اجل املؤقت باستحقاق الرسوم و اإلدخالينتهى وضع  .3

 التالية: البيع ، التوزيع ، الفقد ، السرقة ، التلف. تصديرها ألي من األسباب إعادةيتم 

 : الوثائــق املطلوبــة-  

 .(ATA Carnetاملؤقت ) اإلدخالدفرت  .1

 : االجراءات- 

املؤقت  دخالاإليقوم مالك البضاعة أومن ميثله أو املخلص اجلمركي املفوض بتقديم دفرت  .1

 ( للدائرة اجلمركية.ATA Carnetالكارنيه )

املؤقت يف النظام  اإلدخالتقوم الدائرة اجلمركية بإدخال مجيع املعلومات الواردة يف دفرت  .2

  اآللي.

 ختضع البضاعة للتفتيش واملعاينة. .3

 إعادةاخلاصة ب(Voucher)تقوم الدائرة اجلمركية خبتم واقتطاع النسخــة البيضــاء  .4

 -( من القسيمة األصلية  8إىل  1املــؤقت، وتعبئة احلقــول من )  اإلدخالالتصدير يف دفتــر 

 التصدير. إعادةاخلاصة ب - (counter foilاألرومة ) 

 إصدار اذن اخلروج وفسح البضاعة. .5
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 الوصـــــــــــــــــف رمـز التبويـب

 ( ATA)الكارنيه  ؤقتامل اإلدخالعبور البضائع مبوجب دفرت  03010103

 ( ATA)الكارنيه  املؤقت اإلدخالدفرت املنظمة لالدولية مع مراعاة ما تقضي به االتفاقية 

 : الضوابط- 

ــموحة       .1 ــرتة املس ــالل الف ــا خ ــد مت اخراجه ــائع ق ــن ان البض ــد م ــروج التأك ــذ اخل ــى منف عل

 للعبور.

ــع  .2 ــى وضـ ــالينتهـ ــوم و  اإلدخـ ــتحقاق الرسـ ــت باسـ ــات اجلمر املؤقـ ــى الغرامـ ــة علـ كيـ

التاليــة: البيــع ، التوزيــع ،    تصــديرها ألي مــن األســباب   إعــادةالبضــائع الــيت مل يــتم   

 الفقد ، السرقة ، التلف

 : الوثائق املطلوبة- 

 (ATA Carnetاملؤقت ) اإلدخالدفرت  .1

 : املتطلبات- 

 بوليصة الشحن اجلوي أو البحري. .1

 بيان احلمولة )املانفيست( الربي. .2

 : االجراءات- 

قــوم مالــك البضــاعة أومــن ميثلــه أو املخلــص اجلمركــي املفــوض بتقــديم دفــرت          ي .1

ــال ــه ) اإلدخــ ــت الكارنيــ ــذ  ATA Carnetاملؤقــ ــة يف منفــ ــدائرة اجلمركيــ ( للــ

 الدخول/اخلروج.

ــرت      .2 ــواردة يف دف ــات ال ــع املعلوم ــال مجي ــة بإدخ ــدائرة اجلمركي ــوم ال ــالتق ــت  اإلدخ املؤق

  يف النظام اآللي.

 ش واملعاينة.ختضع البضاعة للتفتي .3

اخلاصـــة (Voucher)تقـــوم الـــدائرة اجلمركيـــة خبـــتم واقتطـــاع النسخـــــة الزرقـــاء  .4

ـــر   ــالعبور يف دفتـ ــالب ــن )    اإلدخ ـــول م ــة احلقـ ـــؤقت، وتعبئ ــيمة   7إىل  1املـ ــن القس ( م

 اخلاصة بالعبور.  - (counter foilاألرومة )  -األصلية 
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 الوصـــــــــــــــــف رمـز التبويـب

 ( ATA)الكارنيه  ؤقتامل اإلدخالعبور البضائع مبوجب دفرت  03010103

 إصدار اذن اخلروج وفسح البضاعة. .5
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 الوصـــــــف بويبرمز الت

  األجنبيةاملؤقت للسيارات السياحية  اإلدخال  030102

 : الضوابط- 

)من غري السيارات املسجلة لدى دولة عضو يف دول  األجنبيةمتنح السيارات السياحية  .1

 اجمللس ( رخصة إدخال مؤقت على النحو التالي :

 ي ساري املفعول .للسيارات املضمونة بدفرت مرور دول يوم( 180ستة أشهر )  . أ

للسيارات غري املضمونة بدفرت مرور دولي ساري املفعول ،  يوم( 90ثالثة أشهر ) . ب

تأمينًا نقديًا  أومتدد لفرتة مماثلة إذا قدم صاحب العالقة ضمانات مصرفية 

 بقيمة الضرائب "الرسوم" اجلمركية املستحقة   على السيارة. 

 ما يلي:  األجنبيةت للسيارات السياحية املؤق اإلدخاليشرتط ألجل االستفادة من  .2

 أن تكون السيارة مسجلة رمسيًا يف البلد املرخصة به ومبوجب وثيقة تثبت ذلك. .أ 

 أن يكون ترخيص السيارة ساري املفعول وأاّل حتمل السيارة لوحات تصدير. .ب 

إبراز تأمني من إحدى الشركات املعتمدة يف الدولة يغطي أراضيها طوال مدة  .ج 

 ؤقت. امل اإلدخال

لضمان  أي دولة من الدول األعضاء باجمللسيف إبراز دفرت مرور دولي معرتف به  .د 

 الضرائب "الرسوم" اجلمركية.

أن يتوافر يف  األجنبيةاملؤقت للسيارات السياحية  اإلدخاليشرتط ألجل االستفادة من  .3

 الشخص ما يلي :

اصة صادرة من موكاًل بقيادتها مبوجب وكالة خ أوأن يكون مالكًا للسيارة  .أ 

 البلد الذي سجلت فيه السيارة و مصدقة حسب األصول.

أن تكون لديه إقامة صاحلة يف البلد الذي سجلت فيه السيارة إن مل يكن من  .ب 

 مواطين تلك الدولة.

 أن يكون حاصاًل على رخصة قيادة سارية املفعول. .ج 

لس أن تعرتف به إدارة دول اجمل إطاري دفرت معتمد يف أ أويشرتط يف دفرت املرور الدولي  .4

 املؤقت للسيارة. اإلدخالتغطي مدة سريان الدفرت مدة أن  اجلمارك ، و
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 الوصـــــــف بويبرمز الت

  األجنبيةاملؤقت للسيارات السياحية  اإلدخال  030102

ن ( الذين يدرسون يف وايسمح للطلبة واملبتعثني )من غري مواطين دول جملس التع .5

املؤقت لسياراتهم خالل فرتة  اإلدخالاملعاهد يف الدولة  ـ  بتجديد مدة أوإحدى اجلامعات 

 لبعثة ، بشرط أن تكون مضمونه بدفرت مرور دولي ساري املفعول. ا أوالدراسة 

 : تتبع اإلجراءات التالية عند دخول السيارة مبوجب دفرت املرور الدولي .6

 .املؤقت وتارخيها واملهلة املمنوحة هلا على دفرت املرور اإلدخالتسجيل رقم رخصة  -أ 

     واخلروج. اقتطاع القسيمة اخلاصة من دفرت املرور يف حاليت الدخول -ب 

خبروجها من الدولة عن طريق احدى  األجنبيةاملؤقت للسيارات  اإلدخالينتهي وضع  .7

الدوائر اجلمركية بدول جملس التعاون او بوضعها يف احدى املناطق احلرة بدول 

اجمللس او بالتخليص عليها حمليا و تأدية ما يستحق عليها من رسوم مجركية 

 مبوافقة االدارة املختصة

 لوثائق املطلوبة:ا- 

 دفرت مرور  دولي معتمد ساري املفعول . .1

 رخصة قيادة سارية املفعول . .2

  األجنبيةإجراءات دخول و خروج السيارات السياحية:- 

  الدائرة اجلمركية .إىل يقوم  قائد املركبة بتقديم دفرت مرور دولي معتمد  .1

ة من دفرت املرور الدولي تقوم الدائرة اجلمركية خبتم و اقتطاع القسيمة اخلاص .2

 املعتمد .

لدولي املعتمد  يف تقوم الدائرة اجلمركية بادخال مجيع املعلومات الواردة بدفرت املرور ا .3

املؤقت للسيارات متضمنة مجيع املعلومات  اإلدخال، و اصدار رخصة النظام االلي

كل و احملرك املتعلقة بالسيارة و الشخص صاحب العالقة من حيث رقم السيارة و اهلي

 و صنف السيارة و اللون و كذلك اسم صاحب العالقة و جنسيته و رقم جواز سفره

 .  املعاينة وفقا ملعايري املخاطر للتفتيش و السيارةختضع  .4

 .  السيارةإصدار إذن اخلروج و الدخول و فسح  .5

 .تقديم ما يثبت تسجيل الطلبة و املبتعثني  .6
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 الوصـــــــف رمز التبويب

 البضائع العابرة " الرتانزيت " 0302

  مع مراعاة ما تقضي به االتفاقيات املنظمة للعبور

  اليت جيب أن تتوفر يف وسائط النقل املستخدمة يف عملية العبور:و الشروط الضوابط- 

 أن تكون مرخصة أصواًل مبوجب رخصة سري سارية املفعول ومطابقة لواقعها. .1

 م اجلمركي بسهولة وفعالية.إمكانية وضع الرصاص واخلت .2

صندوق احلمولة، مما يضمن سالمة وضع  أن يكون هناك حاجز بني غرفة السائق و .3

  األغلفة واألغطية وفق أحكام هذه السياسة.

األختام اجلمركية  أوعدم إمكانية إخراج أي بضائع من اجلزء املثبت عليه الرصاص  .4

 دون كسرها. أوضحة إدخاهلا فيه دون أن يرتك ذلك آثار عبث وا أو

 أن ال حتتوي على فراغات خفية حيث ميكن إخفاء أي بضائع فيها. .5

أن تكون أرضية صندوق احلمولة وجوانبه مثبته على هيكل السيارة بشكل ال  .6

ميكن معه فصله إال من داخله وأن يكون على هذه اجلوانب حلقات معدنية مثبته 

 بواسطة اللحام.

كشوفة بأغطية حمكمة تربط باحلبال وتطوق بسلك يتم تغليف وحدات النقل امل .7

الرصاص اجلمركي حبيث يضمن عدم العبث     أومن اخلارج ميكن من تثبيت اخلتم 

 حبمولتها.

 : جيب أن تكون وسائط النقل مزوده بأغطية ) شوادر( يتوفر فيها الشروط التالية- 

قماش املغطى ال أوأن يكون سليمًا غري ممزق ومصنوعًا من القماش القوي  .1

 .املطاط املقوى واملكون من قطعة واحدة أوبالبالستيك 

أن يغطي الشادر مجيع احلمولة تغطيه تامة وينسدل على جوانب صندوق احلمولة  .2

 الذي جيري تغليفه.

 و بأبعادأن يكون جمهزًا حبلقات معدنيه مثبته يف داخل القماش على طول حميطه  .3

 ضائع.ية حبيث يضمن عدم تسرب البوامتس

 : جيب أن تتوفر باألربطة ) حبل الرصاص ( الشروط التالية- 
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 الوصـــــــف رمز التبويب

 البضائع العابرة " الرتانزيت " 0302

أن يكون مؤلفًا من قطعة واحدة وينتهي بقطعة معدنية يف طرفيه وجيب أن  .1

 تكون القطعة املعدنية جموفة تسمح بوضع الرصاص اجلمركي.

أن يكون بطول يسمح جبمع طرفيه بعد مروره يف عرى الغطاء وحلقات الصندوق  .2

  ا.مجيعه

احلمولـة  أوأن يثبت بشكل حيول دون الوصول إىل أي مكان يف صندوق احلمولـة  .3

 تلفه. أوذاتها دون أن يؤدي ذلك إىل قطعه 

 : جيب أن تتوفر بالرصاص واألختام اجلمركية الشروط التالية- 

بالستيكية حتول دون تعرضه للكسر  أوأن يكون مصنوعًا من مادة قوية معدنية  .1

 عل عوامل الطبيعة.التلف بف أو

 أن يكون ذا شكل و حجم يسمحان برؤيته بسهولة. .2

 تزويره. أوأن يكون من الصعب تقليده  .3

 أن حيمل كلمة )مجارك( وأسم الدولة. .4

 أن حيمل أرقامًا متسلسلة.   .5

 أن يكون مصنوع بشكل ال ميكن استعماله ألكثر من مرة واحدة. .6

  ية الشروط التالية :وااحل أوجيب أن تتوفر يف كبينة احلمولة- 

أن تكون األجزاء املكونة هلا ) اجلوانب، األغطية، السقف، األعمده، القواطع (  .1

اإلستعاضة عنها من اخلارج دون أن يرتك ذلك آثارًا  أوبشكل ال ميكن إزالتها 

 واضحة.

اخلتم  أوأن تكون األبواب وأنظمة اإلغالق معدة بطريقة ميكن تثبيت الرصاص  .2

 .ليها بسهولهاجلمركي ع

 إستبداله من اخلارج. أوأن يكون جهاز اإلغالق مركبًا بشكل ال ميكن إزالته  .3

أن يكون الباب مصممًا بشكل ال ميكن فتحه دون خلع الرصاص واألختام  .4

 اجلمركية.

أن تكون فتحات التهوية مصممة بشكل ال يساعد على فتحها من اخلارج ويتعذر  .5

 إخراج البضائع من خالهلا.

 ملتطلبات:ا- 
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 الوصـــــــف رمز التبويب

 البضائع العابرة " الرتانزيت " 0302

 بوليصة الشحن )حبري / جوي( .1

 بيان احلمولة ) منافيست ( )بري( .2

 الفاتورة إن وجدت  .3

 : اإلجراءات املطلوبة- 

 املخلص اجلمركي )املفوض( بتنظيم البيان اجلمركي آليا أويقوم وكيل الشحن  .1

رائب " جهة ضامنة معتمدة يف دول اجمللس مبا يعادل الض أومصريف  أوتقديم ضمان مالي  .2

ل التعرفة اجلمركية النافذة على البضاعة وتسديد الرسوم واالرسوم " اجلمركية وفق جد

 . االخرى املستحقة

 تقدم مجيع الوثائق و املتطلبات للدائرة اجلمركية  .3

الرتصيص و طباعة البيان يتم  ختضع البضاعة للتفتيش و املعاينة وفقا ملعايري املخاطر و .4

 املتبع يف الدائرة اجلمركية خليص اآللي حسب نظام التاجلمركي 

 إصدار إذن اخلروج و فسح البضاعة  .5
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 الوصـــــــف رمز التبويب

 اإليداع يف املستودعات اجلمركية  0303

 :ضوابط املستودعات اجلمركية-  

ان يكون املستودع داخل الدائرة اجلمركية أو خارجها وفق القواعد والشروط اليت اقرتها  .1

 اجمللس. دول 

ان يكون املستودع  قد صدر قرارا بتسميته مستودعا مجركيا ومت ابالغ دول اجمللس  .2

 بذلك .

 جيوز ايداع البضائع يف املستودعات اجلمركية دون تأدية الضرائب "الرسوم" اجلمركية . .3

يوم( وجيدد مبدد  365يسمح ببقاء البضائع املودعة يف املستودعات اجلمركية سنة ) .4

ال تزيد عن ثالث سنوات و تكون الضرائب " الرسوم " اجلمركية مستحقة  مماثلة 

 السداد بعد انتهاء املدة.

 تقديم التصاريح واملوافقات املطلوبة من اجلهات املختصة للبضائع املقيدة. .5

 ال يسمح بإيداع البضائع املمنوعة أو املخالفة مبقتضى االحكام و التشريعات الوطنية .  .6

البضائع بني املستودعات اجلمركية يف دول اجمللس  مبوجب البيان  جيوز انتقال .7

اجلمركي املوحد لدول اجمللس مرفقا به الفاتورة  األصلية عن البضاعة موضح بها بلد 

منشأ البضاعة  بعد احلصول على موافقة املستودع املرسل اليه البضاعة املنتقلة و 

الضرائب "الرسوم " اجلمركية   مبوجب كفالة نقدية او ضمان مصريف مبا يعادل

املستحقة عليها، مع مراعاة عدم جتاوز الفرتة الزمنية الكلية لاليداع االول و الواردة 

 (. 4بالفقرة ) 

 :الوثائق الواجب إرفاقها مع البيان اجلمركي- 

 الفاتورة األصلية  .1

 شهادة املنشأ األصلية .2

 :املتطلبات- 

 البحرياجلوي أو  لإلستريادإذن التسليم  .1

 اجلوي أو البحري لإلستريادبوليصة الشحن  .2

 الربي لإلستريادبيان احلمولة )املنافيست(  .3
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 الوصـــــــف رمز التبويب

 اإليداع يف املستودعات اجلمركية  0303

)عدة أصناف، على أن تتضمن رمز النظام املنسق باإلضافة لألصناف املتعددة قائمة تعبئة  .4

 (للرمز الدولي للمواد الكيميائية و املواد اخلطرة

 : اإلجراءات- 

 . )املفوض( املخلص اجلمركيأو من ميثله أو  املستوردليا من قبل ينظم البيان اجلمركي آ  .1

 إرفاق مجيع الوثائق املطلوبة .2

 تسديد الرسوم االخرى املستحقة  .3

ختضع البضاعة للتفتيش و املعاينة وفقا ملعايري املخاطر  و يتم طباعة البيان اجلمركي  .4

 حسب نظام التخليص اآللي  املتبع يف الدائرة اجلمركية

 صدار إذن اخلروج و فسح البضاعة  إ .5
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 الوصـــــــف رمز التبويب

 اإليداع يف املناطق و األسواق احلرة  0304

 : ضوابط املناطق واالسواق احلرة- 

ان تكون املناطق واالسواق احلرة قد صدر قرارا بتسميتها من جهات  االختصاص ومت ابالغ  .1

 دول اجمللس بذلك.

 يف املناطق واالسواق احلرة دون تأدية الضرائب "الرسوم" اجلمركية .جيوز  إيداع البضائع  .2

املعاد تصديرها من داخل البالد إىل املناطق واألسواق احلرة  األجنبيةجيوز إدخال البضائع  .3

 التصدير . إعادةعلى أن ختضع لقيود التصدير واإلجراءات اجلمركية املتبعة يف حالة 

ارجة  من/ اىل املناطق واالسواق احلرة معاملة البضائع تعامل البضائع املودعة  و اخل .4

 . األجنبية

 ال يسمح بإيداع البضائع املمنوعة أو املخالفة مبقتضى االحكام و التشريعات الوطنية .  .5

 -حيظر دخول البضائع التالية اىل املناطق واالسواق احلرة: .6

 البضائع القابلة لإلشتعال عدا احملروقات.  -أ 

 .  ةاملواد املشع -ب 

 األسلحة احلربية والذخائر واملتفجرات أيا كان نوعها. -ج 

البضائع املخالفة لألنظمة املتعلقة حبماية امللكية الفكرية و التجارية  -د 

  والصناعية واألدبية والفنية.

 املخدرات على اختالف أنواعها ومشتقاتها . -ه 

 البضائع اليت منشأها بلد تقرر مقاطعتها اقتصاديا . -و 

 ع دخوهلا لالحتاد اجلمركي أو يف بلد املقصد النهائي والعبور.البضائع املمنو -ز 

الجيوز نقل أو ادخال البضائع الواردة يف البيان اجلمركي املوحد او بيان احلمولة  .7

 )املنافيست( برسم الوارد اىل املناطق واالسواق احلرة إال مبوافقة املدير العام .

 واق احلرة الي قيد من حيث مدة بقائها فيها .الختضع البضائع املوجودة يف املناطق واالس .8

 :الوثائق الواجب ارفاقها مع البيان اجلمركي- 

 الفاتورة األصلية  .1

 شهادة املنشأ األصلية .2

 :املتطلبات- 

 اجلوي أو البحري لإلستريادإذن التسليم  .1

 اجلوي أو البحري لإلستريادبوليصة الشحن  .2
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 الوصـــــــف رمز التبويب

 اإليداع يف املناطق و األسواق احلرة  0304

 الربي لإلستريادبيان احلمولة )املنافيست(  .3

)عدة أصناف، على أن تتضمن رمز النظام املنسق باإلضافة لألصناف املتعددة قائمة تعبئة  .4

 (للرمز الدولي للمواد الكيميائية و املواد اخلطرة

 : اإلجراءات- 

املخلص اجلمركي أو من ميثله أو مالك البضاعة ينظم البيان اجلمركي آليا من قبل  .1

 .)املفوض(

 و املتطلبات للدائرة اجلمركية . مجيع الوثائق  تقديم .2

تقديم ضمان مالي أو مصريف مبا يعادل الضرائب " الرسوم " اجلمركية وفق جداول  .3

التعرفة اجلمركية النافذة على البضاعة عند التخليص عليها عرب منفذ دولة غري 

 الدولة املرخصة للمنطقة واالسواق احلرة ، و تسديد الرسوم االخرى املستحقة.

البضاعة للتفتيش و املعاينة وفقا ملعايري املخاطر  و يتم طباعة البيان اجلمركي  ختضع .4

 حسب نظام التخليص اآللي  املتبع يف الدائرة اجلمركية.

 إصدار إذن اخلروج و فسح البضاعة .  .5
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 الوصـــــــف رمز التبويب

0305 

  التصدير إعادةبقصد  اإلسترياد

مكاتب الربيد  –شركات النقل السريع  –بية سفن خش –حبري  –بري  –جوي 

 املستودعات اجلمركية  –األسواق احلرة  –املناطق احلرة  –

 :الضوابط- 

 وجود ما يثبت نشاط املستورد التجاري للحصول على الرمز اجلمركي .1

 التصاريح واملوافقات املطلوبة من اجلهات املختصة للبضائع املقيدةوجود  .2

 اىل اللغة العربية. األجنبية/ املستندات ية طلب ترمجة الفواتري للدائرة اجلمرك جيوز .3

على مالك البضاعة أو من ميثله أو املخلص اجلمركي )املفوض( االحتفاظ بالسجالت  .4

ملدة مخس سنوات من تاريخ امتام العملية اجلمركية وتقدميها للدائرة اجلمركية 

 عند الطلب.

املخلص اجلمركي )املفوض( تقديم الوثائق جيوز ملالك البضاعة او من ميثله او  .5

واملستندات واملعلومات اجلمركية للدائرة اجلمركية الكرتونيًا، على ان يوايف 

 الدائرة اجلمركية قبل او بعد فسح البضاعة بالوثائق واملستندات األصلية عند طلبها.

ية و أن تكون الوثائق و املستندات اجلمركية املقدمة للدائرة اجلمركية أصل .6

( يوم 90ميكن قبول صور الفاتورة بتعهد إلحضارها خالل مدة ال تتجاوز ثالثة اشهر )

 من تاريخ التعهد أو تقديم ضمان مالي أو مصريف.

على وكالء املالحة )حبري / جوي( تقديم بيان احلمولة )املنافيست( للدائرة  .7

ل به يف الدائرة املعموحسب نظام التخليص اآللي  اجلمركية ورقيا أو الكرتونيا 

 العملية اجلمركية. إلمتاماجلمركية 

تسجيل على الناقل أو املخلص اجلمركي )املفوض( تقديم بيان احلمولة )املنافيست( و  .8

للدائرة اجلمركية للبضائع املنقولة برا أو حبرا بواسطة السفن معلومات وسيلة النقل 

 العملية اجلمركية. إلمتامة اخلشبية أو ما مياثلها و اليت ال تقوم برحالت منتظم

و تسديد  اجلمركية " الرسومتقديم  ضمان مالي او مصريف مبا يعادل الضرائب "  .9

 املطبق يف كل دائرة مجركية.حسب نظام التخليص اآللي   الرسوم االخرى مسبقا

إمكانية التخليص اجلمركي املسبق حسب نظام التخليص املطبق يف كل دائرة  .10

 مجركية.
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 الوصـــــــف رمز التبويب

0305 

  التصدير إعادةبقصد  اإلسترياد

مكاتب الربيد  –شركات النقل السريع  –بية سفن خش –حبري  –بري  –جوي 

 املستودعات اجلمركية  –األسواق احلرة  –املناطق احلرة  –

عرفة اجلمركية النافذة على البضاعة اليت تعرضت للتلف وفق قيمتها  يف تطبق الت .11

 احلالة اليت تكون عليها وقت تسجيل البيان اجلمركي

التصدير للبضائع املمنوعة أو املخالفة مبقتضى  إعادةبقصد  اإلسترياد زال جيو .12

غشوشة أو االحكام و التشريعات الوطنية واألنظمة احمللية وكذلك السلع املقلدة وامل

 املخالفة للمواصفات  املعتمدة أو حقوق امللكية الفكرية.

جيوز طلب شهادات مطابقة من بلد املنشأ أو تقرير خمترب عام أو خاص معتمد لدى  .13

 اجلهات املختصة مع إمكانية أخذ عينات عشوائية )حسب معايري املخاطر(.

 يوم(. 180) التصدير ستة أشهر إعادةبقصد  اإلستريادال تتجاوز مدة  .14

التصدير أو  إعادةبقصد  اإلسترياداستعمال البضائع املستوردة  حتت وضع  زال جيو .15

 تصدير البضاعة . إعادةالتصرف بها يف حالة رغبة العميل ب

جيوز للدائرة اجلمركية اختاذ االجراءات والتدابري باستخدام الوسائل املناسبة )الصور  .16

ي، اخذ عينة، ختم العينة .....اخل(  من السلع واليت الفوتوغرافية، الباركود االلكرتون

 التصدير. إعادةمتكن الدائرة اجلمركية من مطابقتها عند 

تصديرها  إعادةالتصدير وذلك ب إعادةتصدير البضائع املستوردة بقصد  إعادةجيوز   .17

 وأاجلمركية احلرة أو املخازن واألسواق يف املناطق  اىل خارج دول اجمللس أو إيداعها

 .املستودعات

تصدير أو  إعادةالتصدير بأكثر من بيان  إعادةجيوز جتزئة البضائع املستوردة بقصد   .18

 وضع جزء منها يف االستهالك احمللي.

تسدد جزء/كل  قيود الضمانات املصرفية يف حالة وضع جزء/ كل البضاعة يف   .19

يوم(   180بستة أشهر ) االستهالك احمللي أو التصرف بها أو بانقضاء املدة احملددة هلا

 ليها. الضرائب "الرسـوم" اجلمـركيـة املستحقة عـ  واستيفاء

تستقطع الدائرة اجلمركية  جزء/كل الضمانات النقدية  يف حالة وضع  جزء/كل   .20

البضاعة يف االستهالك احمللي أو التصرف بها أو بإنقضاء املدة احملددة هلا بستة أشهر 

 مجركية عنها. يوم(  كضرائب "رسوم" 180)

 : الوثائق الواجب ارفاقها مع البيان اجلمركي املوحد- 
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 الوصـــــــف رمز التبويب

0305 

  التصدير إعادةبقصد  اإلسترياد

مكاتب الربيد  –شركات النقل السريع  –بية سفن خش –حبري  –بري  –جوي 

 املستودعات اجلمركية  –األسواق احلرة  –املناطق احلرة  –

 الفاتورة األصلية  .1

 شهادة املنشأ األصلية .2

 :املتطلبات 

 اجلوي أو البحري لإلستريادإذن التسليم  .1

 اجلوي أو البحري لإلستريادبوليصة الشحن  .2

 الربي لإلستريادبيان احلمولة )املنافيست(  .3

)عدة أصناف، على أن تتضمن رمز النظام املنسق صناف املتعددة لألقائمة تعبئة  .4

 (باإلضافة للرمز الدولي للمواد الكيميائية واملواد اخلطرة

 : اإلجراءات- 

ينظم البيان اجلمركي آليا من قبل املستورد او من ميثله او املخلص اجلمركي  .1

 )املفوض(.

 ة .و املتطلبات للدائرة اجلمركيمجيع الوثائق  تقديم .2

الضرائب " الرسوم " اجلمركية وفق جداول  تقديم ضمان مالي أو مصريف مبا يعادل .3

التعرفة اجلمركية املوحدة إال ما استثين مبوجب احكام نظام "قانون" اجلمارك املوحد 

لدول اجمللس او مبوجب االتفاقية االقتصادية لدول اجمللس النافذة أو أي اتفاقية دولية 

 اجمللس.  دول  إطارأخرى يف 

و يتم طباعة  وفقا ملعايري املخاطرو املطابقة املعاينة  ختضع البضاعة للتفتيش و .4

 البيان اجلمركي حسب نظام التخليص اآللي املتبع يف الدائرة اجلمركية.

 .فسح البضاعة وإصدار إذن اخلروج  .5
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 الوصـــــــف رمز التبويب

 رد الضرائب " الرسوم "  اجلمركية عن البضائع املعاد تصديرها  04

 :الضوابط- 

أي  أو،   األجنبيةأن يكون امُلصّدر )معيد التصدير( هو املستورد الذي وردت بامسه السلعة  .1

 شخص آخر متى أثبت إلدارة اجلمارك مبا ال يدع جمااًل للشك شراءه للبضاعة.

من تاريخ سداد الضرائب "الرسوم"  يوم( 365)سنة خالل  جنبيةاألتصدير السلعة  إعادةأن تتم  .2

 ل مرة من خارج دول اجمللس.واجلمركية عليها عند استريادها أل

ستة أشهر الضرائب " الرسوم " اجلمركية املستوفاة عليها خالل  إعادةأن تتم املطالبة ب .3

 التصدير. إعادةمن تاريخ  يوم(180)

تصديرها من إرسالية واحدة ، بهدف التعرف عليها  إعادةطلوب امل األجنبيةأن تكون السلع  .4

 ما ثبتتصدير اإلرسالية على أجزاء متى  إعادة، وجيوز  اإلستريادومطابقتها مع مستندات 

 إلدارة اجلمارك مبا ال يدع جمااًل للشك بأنها جزء من نفس اإلرسالية.

ى سلع أجنبية مل تستعمل حمليًا الضرائب "الرسوم"اجلمركية عل إعادةأن تكون املطالبة ب .5

 .اإلستريادبعد استريادها من خارج دول اجمللس ، وبنفس حالتها عند 

 األجنبيةالضرائب "الرسوم" اجلمركية على تلك املدفوعة فعاًل على السلع  إعادةتقتصر  .6

 عند استريادها.

 إعادةاملراد  ةاألجنبيتصدير السلعة  إعادةالضرائب "الرسوم" اجلمركية بعد  إعادةيتم  .7

 عادةالرسوم "الضرائب" اجلمركية املستوفاة عليها والتأكد من كافة املستندات الالزمة إل

 التصدير .

تصديرها واسرتداد الضرائب " الرسوم "  إعادةاملراد  األجنبيةأن ال تقل قيمة السلعة  .8

من العملة ما يعادهلا  أواجلمركية املستوفاة عليها عن مخسة آالف دوالر أمريكي  )

 احمللية(.

 اإلسترياد بيان متطابقة مع  مستندات التصدير   إعادةبيانات   و جيب ان تكون مستندات .9

  للبضاعة املعاد تصدير ها.

 :الوثائق املطلوبة- 

  الذي استوردت مبوجبه البضاعة . اإلستريادنسخة من بيان  .1
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 الوصـــــــف رمز التبويب

 رد الضرائب " الرسوم "  اجلمركية عن البضائع املعاد تصديرها  04

جلمركي املختص يف مركز التصدير خمتومة وموقعة من املوظف ا إعادةنسخة من بيان  .2

 اخلروج اجلمركي مبا يفيد خروج البضاعة من دول اجمللس .

 :االجراءات- 

 الدخول نفذيف متقديم طلب الستعادة الضرائب " الرسوم " اجلمركية للدائرة اجلمركية  .1

 األول.

 . األجنبيةتقديم مايثبت انه مت دفع الرسوم اجلمركية على البضاعة  .2

 ب " الرسوم " اجلمركية بعد التأكد من كافة املستندات الالزمة .الضرائ إعادةيتم  .3
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 الوصـــــــف رمز التبويب

 اإلعفاءات 05

 األجنبية(البعثات اإلعفاءات الدبلوماسية ) 0501

 : الفئة املستهدفة من هذا االعفاء-  

 ثل(.السفارات و القنصليات املعتمدة يف دول جملس التعاون )بشرط املعاملة بامل -أ 

 اهليئات و املنظمات الدولية األجنبية املعتمدة يف دول جملس التعاون.  -ب 

رؤساء و أعضاء السلكني الدبلوماسي و القنصلي املعتمدين لدى دول جملس التعاون  -ج 

 ) بشرط املعاملة باملثل(

 : ضوابط االعفاء الدبلوماسي- 

أجله أو التنازل عنها إال  ال جيوز التصرف بالبضائع املعفاة بغري اهلدف الذي أعفيت من .1

 . تأدية الضرائب "الرسوم" اجلمركية املستحقة واجلمارك بعد إعالم إدارة 

ثالث عفي بعد أال جتب الضرائب "الرسوم" اجلمركية إذا تصرف املستفيد فيما  .2

 .من تاريخ الفسح من الدائرة اجلمركية بشرط املعاملة باملثليوم(  1095) سنوات

يوم( من تاريخ  1095 السيارات املعفاة قبل مضي ثالث سنوات )الجيوز التصرف يف .3

   -إعفائها يف منفذ الدخول األول ويستثنى من ذلك احلاالت التالية :

 انتهاء مدة العضو الدبلوماسي أو القنصلي املستفيد من االعفاء يف الدولة.   .أ 

يات استعمال إصابة السيارة بعد إعفائها حبادث مروري جيعلها غري مالئمة ملقتض.ب 

العضو الدبلوماسي أو القنصلي بناء على توصية مشرتكة من إدارة املرور و إدارة 

 .اجلمارك

البيع من عضو دبلوماسي أو قنصلي اىل عضو اخر , و يشرتط يف هذا احلالة ان  .ج 

 يكون املتنازل له متمتعا حبق االعفاء. 

ريخ مباشرتهم العمل يف مقار يبدأ حق االعفاء لالشخاص املستفيدين منه إعتبارا من تا .4

 . بالدولةعملهم الرمسي 

 : الوثائق الواجب إرفاقها مع البيان اجلمركي املوحد- 

 منوذج إعفاء دبلوماسي صادر من وزارة اخلارجية للبعثات األجنبية.  .1

 الفاتورة. .2
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 اإلعفاءات 05

 األجنبية(البعثات اإلعفاءات الدبلوماسية ) 0501

 :املتطلبات 

 إذن التسليم لإلسترياد اجلوي أو البحري. .1

 وي أو البحري.بوليصة الشحن لإلسترياد اجل .2

 بيان احلمولة )املنافيست( لإلسترياد الربي. .3

 قائمة تعبئة بالنسبة للبضائع املستعملة أو اخلطرة. .4

 : اإلجراءات- 

 املخلص اجلمركيأو من ميثله ينظم البيان اجلمركي آليا من قبل املصدر  أو  .1

 )املفوض( .  

 تقدم مجيع الوثائق و املتطلبات للدائرة اجلمركية. .2

 سديد الرسوم األخرى املستحقة.ت .3

ختضع البضاعة للتفتيش و املعاينة وفقا  لإلعراف الدبلوماسية املتبعة و يتم طباعة  .4

 البيان اجلمركي حسب نظام التخليص اآللي  املتبع يف الدائرة اجلمركية .

 إصدار إذن اخلروج و فسح البضاعة. .5

 

 



38 

 

 

 الوصـــــــف رمز التبويب

 لعسكرية  اإلعفاءات ا 0502

 : الفئة املستهدفة من هذا اإلعفاء- 

 ن. واالقوات املسلحة لدول جملس التع - أ

 ن.واقوى األمن الداخلي جبميع قطاعاتها لدول جملس التع  - ب

 الضوابط 

تعفى املواد التالية: ذخائر , أسلحة , جتهيزات عسكرية , وسائط نقل عسكرية ,  .1

 ن اجلهة املختصة يف اي من دول اجمللس.خرى بقرار مأقطع غيار عسكرية , و أي مادة 

أن تتقدم بطلب خَطي إلدارة  فعلى اجلهة املعنيةاملعفاة املواد يف حال الرغبة يف بيع  .2

اجلمارك للحصول على املوافقة بالبيع بعد إجراء املعاينة الالزمة هلا و سداد الضرائب 

  "الرسوم" اجلمركية.

قوى األمن الداخلي جيب  الوسطاء( للقوات املسلحة وغري املباشر )عرب  اإلسترياديف حالة  .3

 على املورد :

تقديم خطاب رمسي من قبل القوات املسلحة أو قوى األمن الداخلي يفيد بأن  -أ 

اإلفراج عن الشحنات لقاء ضمانات نقدية أو لغرض الشحنة خاصة بها 

 .يوم( 90) ثالثة أشهر خالل مصرفية أو مستندية

كة الوسيطة مع اجلهة احلكومية املستفيدة تقديم صورة من عقد الشر -ب 

 موضحا فيه االعفاء من الضرائب "الرسوم" اجلمركية . 

جراءات اليتم اإلفراج عن الضمانات النقدية أو املصرفية بعد استكمال ا -ج 

 . يوم( 90)ثالثة أشهر خالل اجلمركية 

 : الوثائق الواجب ارفاقها مع البيان اجلمركي املوحد- 

األمن الداخلي بأي من دول اجمللس تفيد بأن الشحنة خاصة  قوى وأات املسلحة من القو خطاب .1

 بها

 الفاتورة. .2

 .(باشراملغري  اإلسترياديف حالة ) شهادة املنشأ .3

 :املتطلبات- 
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 الوصـــــــف رمز التبويب

 لعسكرية  اإلعفاءات ا 0502

 البحري أواجلوي  لإلستريادإذن التسليم  .1

 البحري أواجلوي  لإلستريادبوليصة الشحن  .2

 الربي ريادلإلستبيان احلمولة )املنافيست(  .3

 : اإلجراءات- 

 )املفوض( .  املخلص اجلمركيأو  من ميثله ينظم البيان اجلمركي آليا من قبل املصدر أو  .1

 تقدم مجيع الوثائق و املتطلبات للدائرة اجلمركية .2

 تسديد الرسوم االخرى املستحقة.  .3

لبيان اجلمركي و يتم طباعة ا  املعاينة وفقا ملعايري املخاطر ختضع البضاعة للتفتيش و .4

 املتبع يف الدائرة اجلمركية حسب نظام التخليص اآللي 

 فسح البضاعة وإصدار إذن اخلروج  .5
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 الوصـــــــف رمز التبويب

 اإلعفاء الصناعي 0503

 :الفئة املستهدفة- 

املشاريع املرخصة مبوجب قانون " النظام" التنظيم الصناعي املوحد لدول اجمللس و الئحته  .1

 .فيذيةالتن

 :الضوابط- 

ساري املفعول من اجلهة ان تكون املنشأة الصناعية حاصلة على ترخيص صناعي  .1

 .املختصة

يلتزم صاحب املنشأة الصناعية احلاصل على االعفاء اجلمركي بإجياد سجل قيد  .2

 ن.واحسب النموذج )ج( و )د( وفقا لضوابط مدخالت الصناعة يف دول جملس التع

لية و املواد نصف وت و املعدات و قطع الغيار و املواد اخلام األيكون االعفاء لآلال .3

 ة مباشرة لإلنتاج الصناعي طوال قيام املنشأة.املصنعة و مواد التعبئة و التغليف الالزم

اآلالت و املعدات و قطع الغيار و املواد اخلام ال جيوز للمنشأة الصناعية التصرف يف  .4

املعفاة من الضرائب "الرسوم" مواد التعبئة و التغليف   لية و املواد نصف املصنعة وواأل

احلق يف الرقابة  إلدارة اجلماركاجلمركية يف غري الغاية اليت أعفيت من أجلها و 

عفيت من اجله أالالحقة للتأكد من ذلك. و يف حالة تعذر استخدامها يف الغرض اليت 

الضرائب "الرسوم" اجلمركية  عليها التقدم للدائرة اجلمركية ألخذ املوافقة و تسديد

  املستحقة.

وفقا  احملددةاحلاصلة على الرتخيص الصناعي باسترياد الكميات  املنشأةتلتزم  .5

  . النتاج الصناعياملرخصة ل )احلصص(لطاقة ل

تعفى الكميات احملددة بقرار االعفاء الصناعي فقط و يف حال جتاوز الكمية  .6

 .عليهاجلمركية احملددة تسدد الضرائب " الرسوم " ا

جيوز ربط الضرائب "الرسوم" بالتأمني حلني احلصول على قرار االعفاء الصناعي  .7

من  (يوم 365)سنة مماثلة حبد أقصى  قابلة للتمديد ملدة (يوم 180)ستة أشهر ملدة 

أو حسب اإلجراء  و بناء على توصية من اجلهة املختصة تاريخ البيان اجلمركي

  .املتبع يف كل دولة 
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 الوصـــــــف رمز التبويب

 اإلعفاء الصناعي 0503

جيوز ربط الضرائب "الرسوم" بالتأمني حلني احلصول على منوذج اإلعفاء الصناعي )ب(  .8

من يوم(  365سنة )حبد أقصى مماثلة  ملددقابلة للتمديد  (يوم 90)ثالثة أشهر ملدة 

  .تاريخ البيان اجلمركي

 : الوثائق الواجب ارفاقها مع البيان اجلمركي املوحد-  

ل الصادر من اجلهة وات منشأة صناعية للمنفذ األشهادة اعفاء مجركي ملستورد .1

 املختصة من دولة املقصد النهائي لدول اجمللس النموذج )ب(.

 الفاتورة األصلية . .2

 شهادة املنشأ األصلية. .3

 :املتطلبات 

 .البحري أواجلوي  لإلستريادإذن التسليم  .1

 .البحري أواجلوي  لإلستريادبوليصة الشحن  .2

 .الربي لإلستريادافيست( بيان احلمولة )املن .3

 .قائمة تعبئة  .4

 : اإلجراءات- 

 املخلص اجلمركيأو من ميثله ينظم البيان اجلمركي آليا من قبل املصدر أو  .1

  . )املفوض(

 . تقدم مجيع الوثائق و املتطلبات للدائرة اجلمركية .2

 تسديد الرسوم األخرى املستحقة.  .3

و يتم طباعة البيان   عايري املخاطراملعاينة وفقا مل ختضع البضاعة للتفتيش و .4

 . املتبع يف الدائرة اجلمركية حسب نظام التخليص اآللي اجلمركي 

 .فسح البضاعة وإصدار إذن اخلروج  .5
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 الوصـــــــف رمز التبويب

 اإلعفاء الشخصي 0504

 دوات املنزلية املستعملةإعفاء األمتعة الشخصية و األ 050401

 :الضوابط- 

ل مرة  ولمواطنني املقيمني خارج دول اجمللس  و االجانب حني القدوم ألليكون اإلعفاء ان   .1

 ن.والإلقامة بدول جملس التع

ذات طابع شخصي و بكمية و ان تكون االمتعة الشخصية و االدوات املنزلية مستعملة  .2

 غري جتارية و ان تكون واردة من بلد االقامة.

ن وادول جملس التع ىاالقامة يف احد أوقدومهم للعمل  يثبت جيب على االجانب تقديم ما .3

  .كشرط إلعفاء ادواتهم املنزلية املستعملة يوم(  365سنة )مبدة ال تقل عن 

 ال يشمل هذا البند اعفاء وسائط النقل بأنواعها و السلع ذات الطبيعة اخلاصة. .4

الواردة يف نظام قانون  ختضع االمتعة الشخصية واالدوات املنزلية ألحكام املنع والتقييد .5

 اجلمارك املوحد لدول اجمللس والتشريعات الوطنية.

 : الوثائق الواجب ارفاقها مع البيان اجلمركي املوحد- 

 . االقامةتاشرية أو جواز السفر البطاقة الشخصية أو صورة من  .1

  كشف تعبئة مفصل لالدوات املنزلية املستعملة. .2

 واالدوات املنزلية اجلديدة.  فاتورة جتارية لألمتعة الشخصية .3

 :املتطلبات- 

 البحري. أواجلوي  لإلستريادإذن التسليم  .1

 البحري. أواجلوي  لإلستريادبوليصة الشحن  .2

 الربي. لإلستريادبيان احلمولة )املنافيست(  .3

 : اإلجراءات- 

  . ض()املفو املخلص اجلمركيأو من ميثله أو املصدر ينظم البيان اجلمركي آليا من قبل  .1

 )املفوض(.  املخلص اجلمركيأو من ميثله ينظم البيان اجلمركي آليا من قبل املصدر أو 

 تقدم مجيع الوثائق و املتطلبات للدائرة اجلمركية. .2
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 الوصـــــــف رمز التبويب

 اإلعفاء الشخصي 0504

 دوات املنزلية املستعملةإعفاء األمتعة الشخصية و األ 050401

 تسديد الرسوم األخرى املستحقة. .3

ختضع البضاعة للتفتيش واملعاينة وفقا ملعايري املخاطر و يتم طباعة البيان اجلمركي  .4

 املتبع يف الدائرة اجلمركية. لتخليص اآللي حسب نظام ا

 إصدار إذن اخلروج و فسح البضاعة .  .5
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 الوصـــــــف رمز التبويب

 إعفاء األمتعة الشخصية و اهلدايا الواردة مع املسافرين 050402

 عفاء :ضوابط اإل- 

ريال  "3000ان التزيد قيمة االمتعة الشخصية واهلدايا الواردة بصحبة الراكب عن " .1

 مايقابلها من عمالت دول اجمللس.  أوسعودي 

 ان تكون االمتعة واهلدايا ذات طابع شخصي و بكميات غري جتارية. .2

ن ال أ أوالتجارة  ن ممتهينم أويكون املسافر من املرتددين على الدائرة اجلمركية أن ال  .3

 .النقل وسائطيكون من افراد طاقم 

 " سيجارة.400ق عليها االعفاء على "يزيد عدد السجائر اليت يطبأن ال  .4

ل واجلد املسافر للضريبة " الرسوم " وفقا ختضع األمتعة الشخصية واهلدايا الواردة بصحبة .5

 التعرفة اجلمركية اذا مل تستوفى ضوابط اإلعفاء.

ختضع األمتعة واهلدايا ألحكام املنع والتقييد الواردة يف نظام قانون اجلمارك املوحد لدول  .6

 إطاراملنفردة( املتفق عليها يف  أوس وفق قوائم السلع املمنوعة و املقيدة )املوحدة اجملل

 اجمللس.

 : الوثائق املطلوبة- 

 .صورة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو تاشرية االقامة .1

 :اإلجراءات-  

عة الشخصية و األمت لبيان ما حبوزته من اإلقرار /اإلفصاح مساراتيقوم  املسافر بالتوجه إىل  .1

 .عنه اخلاص باملسافرين إذا كان حبوزته مايفصح  اجلمركي البيانتعبئة 

 ختضع البضاعة للتفتيش واملعاينة وفقا ملعايري املخاطر و يتم طباعة البيان اجلمركي .2

 .املتبع يف الدائرة اجلمركية حسب نظام التخليص اآللي  املبسط )التصفية الفورية (

 .فسح البضاعة إصدار إذن اخلروج و .3
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 إعفاء مستلزمات اجلمعيات اخلريية 0505

 : ضوابط اعفاء مستلزمات اجلمعيات اخلريية املعتمدة- 

جيب ان تكون اجلمعية اخلريية املستفيدة من اإلعفاء مسجلة لدى اجلهة احلكومية  .1

تقديم خدمات يف اجملاالت  وان يكون غرض انشائهان وااملختصة يف دول جملس التع

اي هدف خريي اخر دون ان  أوالدينية  أوالعلمية  أوالثقافية  أواالجتماعية  أواالنسانية 

 .يكون اهلدف منه حتقيق ربح مادي

ان تكون السلع املستوردة ذات طبيعة تتناسب مع أغراض اجلمعية و النشاط الذي  .2

 متارسه طبقا لنظامها األساسي.

و كمية املواد املستوردة مع االحتياجات الفعلية اليت متكن اجلمعية  ان يتناسب حجم .3

 اخلريية من ممارسة نشاطها اخلريي.

 ان تستورد هذه املواد واملستلزمات باسم اجلمعية اخلريية مباشرة. .4

الجيوز للجمعية التصرف يف املواد و املستلزمات املعفاة من الضرائب " الرسوم " اجلمركية  .5

اية اليت اعفيت من اجلها , و تكون ادارة اجلمعية مسؤولة عن ذلك جتاه يف غري الغ

 اجلمارك.

املستعملة , اليت سبق  أويف حال رغبة اجلمعية  يف  بيع  املواد و املستلزمات  املستهلكة   .6

اعفاؤها من الضرائب  " الرسوم " اجلمركية  فعليها ان تتقدم بطلب خطي إلدارة 

الضرائب  حتصيل و وافقة بالبيع بعد اجراء املعاينة  الالزمة  هلا اجلمارك للحصول على امل

 املستحقة.اجلمركية " الرسوم " 

تقوم اجلهة احلكومية املختصة مبخاطبة إدارة اجلمارك إلعفاء املواد واملستلزمات الواردة  .7

 .إىل اجلمعية اخلريية من الضرائب "الرسوم" اجلمركية لكل حالة على حده

 ملطلوبة إلعداد البيان اجلمركي املوحد :الوثائق ا-  

 باالعفاء من اجلهة احلكومية املختصة املعتمدة يف أي دولة من دول اجمللس. خطاب .1

 الفاتورة األصلية. .2

 شهادة املنشأ. .3

 :املتطلبات- 
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 البحري. أواجلوي  لإلستريادإذن التسليم  .1

 البحري. أواجلوي  لإلستريادبوليصة الشحن  .2

 الربي. لإلستريادلة )املنافيست( بيان احلمو .3

 قائمة تعبئة لألصناف املتعددة . .4

 : اإلجراءات- 

  . )املفوض( املخلص اجلمركيأو من ميثله ينظم البيان اجلمركي آليا من قبل املصدر أو  .1

 تقدم مجيع الوثائق و املتطلبات للدائرة اجلمركية. .2

 تسديد الرسوم األخرى املستحقة. .3

تفتيش واملعاينة وفقا ملعايري املخاطر و يتم طباعة البيان اجلمركي ختضع البضاعة لل .4

 املتبع يف الدائرة اجلمركية. حسب نظام التخليص اآللي 

 إصدار إذن اخلروج و فسح البضاعة.  .5

 



47 
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 إعفاء البضائع املعاد استريادها 0506

 :الضوابط-  

" اجلمركية البضائع املعادة ذات املنشأ الوطين و اليت سبق تعفى من الضرائب " الرسوم  .1

ان تكون البضائع املعاد استريادها هي ذاتها اليت مت تصديرها مبوجب  تصديرها على

 منشأها ومواصفاتها وعالماتها املميزة. تثبت بيانات تصدير 

سبق وأن مت  املعادة واليت األجنبيةتعفى من  الضرائب " الرسوم " اجلمركية البضائع  .2

 تصديرها وفقًا للضوابط التالية: إعادة

 إعادةمن تاريخ يوم(  365سنة )خالل  األجنبيةاسترياد البضائع  إعادةيتم  .أ 

 تصديرها.

 . هاالضرائب " الرسوم " اجلمركية عند استريادعليها أن تكون قد استوفيت  .ب 

 إعادة أن ال تكون قد ردت الضرائب " الرسوم " اجلمركية عن البضائع عند .ج 

 تصديرها.

ها تصدير تثبت منشأ إعادةتصدير البضائع مبوجب بيانات  إعادةأن يكون قد مت  .د 

ومواصفاتها وعالماتها املميزة ، و ان تكون البضاعة املعادة حتمل نفس املنشأ و 

  املواصفات و العالمات املميزة .

  تصديرها. إعادةأن تكون البضاعة املعادة بنفس حالتها اليت مت  .ه 

إىل خارج دول اجمللس عفى من الضرائب " الرسوم " اجلمركية البضائع اليت صدرت مؤقتًا ت .3

 وفقا لضوابط التصدير املؤقت للبضائع التالية:

إلجراء التجارب العملية و العلمية  أواآلليات و املعدات الثقيلة إلجناز املشاريع  -أ 

 العائدة لتلك املشاريع .

 كمال الصنع .  إالصادرة بقصد  األجنبيةالبضائع  -ب 

 ثلها .امي ما يصدر مؤقتا للمالعب واملسارح و املعارض وما -ج 

 بقصد إصالحها . صدرتاآلالت و املعدات و األجهزة اليت  -د 

 عية واألغلفة الصادرة مللــئها .واأل -ه 

 احليوانات اخلارجة بقصد الرعي . -و 

 العينات التجارية بقصد العرض .  -ز 

 احلاالت االخرى اليت تستدعي ذلك.  -ح 
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 إعفاء البضائع املعاد استريادها 0506

يتم إخضاعها للضرائب " الرسوم ف طرأ عليها تغيري و يصعب متييزها ستثنى البضائع اليت ت .4

  " اجلمركية.

نتيجة إلكمال يتم استيفاء الضرائب " الرسوم " اجلمركية عن قيمة الزيادة اليت طرأت  .5

  .على البضاعة صالحها إو صنعها أ

 دول اجمللسملرخصة واملسجلة يف تعفى من الضرائب " الرسوم " اجلمركية وسائط النقل ا .6

مبا يف ذلك سفن الرحالت وقوارب النزهة واليخوت وزوارق املتعة واليت سبق وأن خرجت ، 

 -: وفقًا للشروط التالية

عند دول اجمللس أن تكون تلك الوسائط مثبتة يف قيود اجلهات املختصة يف   .أ 

 خروجها و دخوهلا.

 ىل.واجلمركية عند استريادها يف املرة األ أن تكون قد استوفيت الضرائب " الرسوم " .ب 

 إعادةأن ال تكون قد ردت الضرائب " الرسوم " اجلمركية عنها عند خروجها/ .ج 

  تصديرها.

يتم استيفاء الضرائب " الرسوم " اجلمركية عن قيمة الزيادة اليت طرأت على تلك  .د 

 الوسائط. 

استريادها  إعادةو مت يف حالة إسقاط لوحات تلك الوسائط من قبل اجلهة املختصة  .ه 

التصدير ، مع مراعاة احكام البنود  إعادةمن تاريخ بيان يوم(  365سنة )خالل 

 )ب،ج،د(.

يستثنى من اإلعفاء الوسائط اليت مت إسقاط لوحاتها من قبل اجلهة املختصة فيتم  .و 

 365سنة )استريادها بعد  إعادةاستيفاء الضرائب "الرسوم" اجلمركية عنها عند 

  التصدير. إعادةتاريخ بيان من يوم( 

ز املدد واحال جت( مؤقتا املعاد استريادها ) اليت سبق تصديرها ال يتم منح االعفاء للبضائع  .7

استيفاء الضرائب "الرسوم" حسب كل حالة و يتم يف  التصدير املؤقت احملددة 

 اجلمركية.

  البيان اجلمركي املوحد : الواجب ارفاقها معالوثائق- 

 التصدير املؤقت والوثائق املرفقة به. أوالتصدير  إعادة أوبيان التصدير نسخه من  .1

 فاتورة عن قيمة الزيادة اليت طرأت على البضائع/ الوسائط. .2

 نسخة من ما يثبت قيودها )امللكية( يف الدولة العضو من اجلهة املختصة لوسائط النقل. .3
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 :املتطلبات- 

 ي.البحر أواجلوي  لإلستريادإذن التسليم  .1

 البحري. أواجلوي  لإلستريادبوليصة الشحن  .2

 الربي. لإلستريادبيان احلمولة )املنافيست(  .3

 : اإلجراءات- 

املخلص اجلمركي  أومن ميثله  أوينظم البيان اجلمركي اليا من قبل مالك البضاعة  .1

، و ال يتم تنظيم بيان مجركي لوسائط النقل املسجلة عند خروجها ودخوهلا  )املفوض(

 إعادة أوتصديرها  إعادةًا ، كما يتم تنظيم البيان اجلمركي لوسائط النقل عند بر

  . برًا أوحبرًا  أواستريادها جوًا 

 تقدم مجيع الوثائق و املتطلبات للدائرة اجلمركية. .2

قيمة  الضرائب " الرسوم " اجلمركية علىتسديد الرسوم األخرى املستحقة، وختضع  .3

املوحدة اال ما ل التعرفة اجلمركية واوفق جد بضائع/الوسائطالزيادة اليت طرأت على ال

مبوجب االتفاقية  أواجلمارك املوحد لدول اجمللس  "قانون  "استثين مبوجب أحكام نظام 

 اجمللس.  إطارأي اتفاقية دولية أخرى يف  أواالقتصادية لدول اجمللس النافذة  

املخاطر، ويتم طباعة البيان اجلمركي ختضع البضاعة للتفتيش واملعاينة وفقًا ملعايري  .4

 املتبع يف الدائرة اجلمركية. حسب نظام التخليص اآللي 

 إصدار إذن اخلروج و فسح البضاعة. .5
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 :ضوابط اعفاء مستلزمات ذوي االحتياجات اخلاصة- 

 -من هذا االعفاء:الفئة املستهدفة  .1

 اجلهات احلكومية ذات الصلة برعاية ذوي االحتياجات اخلاصة. -أ 

 اجلمعيات املرخصة برعاية ذوي االحتياجات اخلاصة ألغراض اجلمعية فقط . -ب 

مواطين دول جملس التعاون من حاملي بطاقات ذوي االحتياجات اخلاصة ، وبغرض  -ج 

 االستخدام الشخصي ، وحبسب اإلعاقة .

تعفى مستلزمات ذوي االحتياجات اخلاصة وفق ماورد يف االحكام اخلاصة من نظام  .2

املشار إليها يف  واالدوات اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة "قانون" اجلمارك املوحد للمواد

  اجلدول من الالئحة التنفيذية من قانون اجلمارك املوحد

سجلة لدى اجلهات احلكومية املختصة تكون اجلمعيات املستفيدة من اإلعفاء مجيب ان  .3

خدمات رعاية ذوي االحتياجات وان يكون غرض انشائها تقديم يف دول جملس التعاون 

 اخلاصة.

جيب على املستفيدين من هذا االعفاء من مواطين دول جملس التعاون وأن يكونوا من  .4

 حاملي بطاقات ذوي االحتياجات اخلاصة .

د املستوردة مع االحتياجات الفعلية اليت متكن اجلمعيات ان يتناسب حجم  و كمية املوا .5

 من ممارسة نشاطها 

ان يتناسب حجم  و كمية  و نوع  املواد املستوردة مع االحتياجات الفعلية و حبسب االعاقة  .6

 بالنسبة لالفراد.

باسم اجلهات  االدوات اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة وان تستورد املستلزمات واملواد  .7

 ملستهدفة لالعفاء بشكل مباشر.ا

الجيوز لالفراد املستفيدين من االعفاء  التصرف بالسيارات املستوردة اال بعد مرور ثالث  .8

سنوات على استريادها، ويف حالة التصرف فيها قبل هذا التاريخ يتم استيفاء "الضرائب" 

 الرسوم اجلمركية املقررة عليها حسب حالتها.
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 واملختصة مبخاطبة إدارة اجلمارك إلعفاء املستلزمات واملواد تقوم اجلهة احلكومية  .9

 لكل ارسالية على حده.  االدوات اخلاصة بذوي االحتياجات اخلاصة

 : الوثائق املطلوبة إلعداد البيان اجلمركي املوحد-  

 خطاب باالعفاء من اجلهة احلكومية املختصة املعتمدة يف أي دولة من دول اجمللس. .1

 ألصلية.الفاتورة ا .2

 شهادة املنشأ باستثناء االفراد. .3

 :املتطلبات- 

 اجلوي أو البحري. لإلستريادإذن التسليم  .1

 اجلوي أو البحري. لإلستريادبوليصة الشحن  .2

 الربي. لإلستريادبيان احلمولة )املنافيست(  .3

 قائمة تعبئة لألصناف املتعددة . .4

 : اإلجراءات- 

 .  )املفوض( املخلص اجلمركيأو من ميثله املستورد أو ينظم البيان اجلمركي آليا من قبل  .1

 تقدم مجيع الوثائق و املتطلبات للدائرة اجلمركية. .2

 تسديد الرسوم األخرى املستحقة. .3

ختضع البضاعة للتفتيش واملعاينة وفقا ملعايري املخاطر و يتم طباعة البيان اجلمركي  .4

 مركية.حسب نظام التخليص اآللي  املتبع يف الدائرة اجل

 إصدار إذن اخلروج و فسح البضاعة.  .5

 



52 

 

 

 الوصـــــــف رمز التبويب

06 

 أول حلاملها وااألدوات املالية القابلة للتد أوعن العمالت اإلقرار /اإلفصاح 

 األحجار الكرمية أواملعادن النفيسة 

 :الضوابط-  

عن إلقرار /اإلفصاح اعلى مجيـع املسافرين )القادمني واملغادرين( إلحدى دول اجمللس  .1

األحجار  أواملعادن النفيسة  أول حلاملها واالعمالت واألدوات النقدية/املالية القابلة للتد

زتهم واليت تزيد عن احلد املسموح الكرمية القابلة للتحويل إىل أموال نقدية اليت حبو

   .به

ال( اتباع نقل األمو البنوك وشركات الصرافة و أوعلى مجيـع الشركات )املصارف  .2

 أول حلاملها وااجراءات اإلقرار عن العمالت النقدية واألدوات العمالت/املالية القابلة للتد

األحجار الكرمية القابلة للتحويل إىل أموال نقدية بغض النظر عن  أواملعادن النفيسة 

 املصدرة. أواألدوات املالية حلامله املستوردة /  أوقيمة  النقد 

 أول حلاملها وااألدوات املالية القابلة للتد أوعن العمالت /اإلفصاح  اإلقرار  يكون حد .3

 مبا يتم االتفاق عليه من قبل دول اجمللس .األحجار الكرمية  أواملعادن النفيسة 

املعادن  أواملها ل حلوااألدوات املالية القابلة للتد أوعن العمالت اإلقرار /اإلفصاح جيب  .4

الطرود الربيدية  أوعن طريق الشحنات  العابرة أو الواردة األحجار الكرمية أوالنفيسة 

 .اشخاص طبيعيني أواملنقولة بواسطة الشركات املرخص هلا لصاحل شركات 

جيب على الشركات املرخصة اتباع اجراءات التخليص اجلمركية باالضافة اىل اتباع  .5

 .اإلقرار /اإلفصاحجراءات إ

ل وااملالية القابلة للتداألدوات  أوتصدير العمالت الجيوز للجمعيات اخلريية استرياد /  .6

 ال بعد احلصول على موافقة من اجلهة املختصة بدول اجمللس.حلاملها إ

استخدام وتطبيق االنظمة االلكرتونية لتسهيل اجراءات اإلفصاح  دارة اجلماركإلجيوز  .7

 والتبادل االلكرتوني.

 :اإلجراءات 

 أوعن العمالت إىل الدائرة اجلمركية  باإلقرار /اإلفصاح( يقوم املسافر )القادم / املغادر .1

 .  األحجار الكرمية أواملعادن النفيسة  أول حلاملها وااألدوات املالية القابلة للتد
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 أول حلاملها وااألدوات املالية القابلة للتد أوعن العمالت اإلقرار /اإلفصاح 

 األحجار الكرمية أواملعادن النفيسة 

األدوات املالية  أويقوم املوظف اجلمركي وفقا ملعايري املخاطر بالتأكد من العمالت  .2

األحجار الكرمية مع املعلومات املصرح  أوسة املعادن النفي أول حلاملها واالقابلة للتد

اجلمارك وتسليم  خبتماالفصاح اإلقرار / عنها وادخاهلا يف النظام اآللي ، وختم منوذج 

 . بالدخول / اخلروج  إىل/ من الدولة   العميل نسخة من النموذج والسماح 

املالية القابلة  األدوات أوعن العمالت  / اإلفصاح على الشركات تعبئة منوذج االقرار .3

باالضافة اىل اتباع اجراءات األحجار الكرمية  أواملعادن النفيسة  أول حلاملها واللتد

 التخليص اجلمركية.

  اىل اجلهة املختصة . اإلقرار /اإلفصاحعلى الدوائر اجلمركية ان ترسل  معلومات  .4
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 الواردة إجراءات ختليص الطرود الربيدية  07

 :الضوابط-  

الشخصي يقدم صاحب العالقة البطاقة الشخصية أو جواز السفر أو  اإلستريادعند  .1

 العملية اجلمركية . إلمتامتاشرية االقامة 

مبوجب االتفاقيات و املعاهدات  أودوليا حمليا أو استرياد السلع واملواد املمنوعة حيظر   .2

 الدولية النافذة.

 . املوافقات املطلوبة من اجلهات املختصة للبضائع املقيدة ح ويتم تقديم التصاري  .3

 أوالوثائق الرمسية اخلاصة باإلرسالية  جيوز للدائرة اجلمركية املطالبة باملستندات و .4

 .الطرود يف حالة الشك 

كيلو جرام اىل التخليص  50ز وزنه وايتم حتويل  اي طرد من الربيد السريع الذي يتج .5

 . بالنظام 

 تنظيم بيان مجركي موحد جلميع الطرود لكل من احلاالت التالية: يتم .6

ما يعادهلا من عمالت دول  أوريال سعودي  1000الطرود اليت تزيد قيمتها عن  .أ 

 ن.واجملس التع

 السلع املقيدة. .ب 

 السلع ذات الطبيعة اخلاصة. .ج 

 ضاع املعلقة.وباأل اإلستريادعند  .د 

 للربيد العادي كبيان مجركي CN23و   CN22تقبل مناذج التصريح الربيدي  .7

وفق معايري املخاطر املطبقة يف الدائرة اجلمركية للطرود إجراء الفحص و املعاينة و

  -لكل من احلاالت التالية:

 . كيلو جرام 30ز  وزنها واالطرود اليت ال يتج - أ

ما يعادهلا من عمالت  أوريال سعودي فما دون  1000الطرود اليت تكون قيمتها  - ب

 ن.واالتعدول جملس 

لبطاقات الربيدية والرسائل الشخصية ونشرات املكفوفني االيت حتوي الطرود  - ت

 راق املطبوعة اليت ال ختضع للرسوم اجلمركية.وواأل
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 الواردة إجراءات ختليص الطرود الربيدية  07

الربيدية الواردة و اليت ال تزيد  اإلرسالياتتعفى من الضريبة )الرسوم( اجلمركية  .8

اجمللس ،  و يستثنى من  ما يعادهلا من عمالت دول أوريال سعودي  1000قيمتها عن 

 -ذلك البضائع التالية :

 التبغ و مشتقاته.   .أ 

 السلع ذات الطبيعة اخلاصة. .ب 

 : الوثائق املطلوبة 

 فاتورة للطرود ذات الطابع التجاري.  .1

  ذات الطابع التجاري.للطرود شهادة منشأ  .2

 : املتطلبات- 

 .  االشعار الربيدي للطرود الربيدية .1

 : االجراءات-  

 . )املفوض( املخلص اجلمركيأو من ميثله أو  املستوردم البيان اجلمركي آليا من قبل ينظ .1

 تقدم مجيع الوثائق و املتطلبات للدائرة اجلمركية. .2

ل واالربيدية للضرائب " الرسوم " اجلمركية على البضائع وفق جد اإلرسالياتختضع  .3

اجلمارك املوحد  "قانون  "ظام نالتعرفة اجلمركية املوحدة اال ما استثين مبوجب أحكام 

أي اتفاقية دولية أخرى يف  أواالتفاقية االقتصادية لدول اجمللس النافذة   أو لدول اجمللس

  اجمللس إطار

ختضع البضاعة للتفتيش و املعاينة وفقا ملعايري املخاطر  و يتم طباعة البيان اجلمركي  .4

 .رسالية/الطرودإلوالفسح عن ا كية املتبع يف الدائرة اجلمر حسب نظام التخليص اآللي 
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 نقل بواسطة شركات النقل السريعالإجراءات  08

 :الضوابط-  

/الطرود ما بني دول اجمللس من قبل شركات النقل السريع دون اإلرسالياتجيوز نقل  .1

 رود، شريطة ما يلي:جراءات االنتقال لإلرساليات والطإالتخليص عليها مجركيًا و اتباع 

شركة النقل السريع  أوالفرع اخلاص بها  أوان تكون شركة النقل السريع  -أ 

املنقول اليها مرخصة من جهات االختصاص بدول اجمللس و ان تكون الرخصة 

 سارية املفعول.

/الطرود خيضع للرقابة اإلرسالياتان يكون موقع الشركة املنقول اليها  -ب 

كية بدول اجمللس و بعكس ذلك يتم تفريغ / اجلمركية من الدائرة اجلمر

 توصيل البضاعة املنقولة يف الدائرة اجلمركية بدول اجمللس. 

/الطرود معنونه اصال ومرسلة اىل شخص/ أشخاص بدول اإلرسالياتان تكون تلك  -ج 

 اجمللس.

لة اىل شركة/ شركات /الطرود معنونه اصال ومرساإلرسالياتان تكون تلك  -د 

  .بدول اجمللس

 .كيلو جرام 50ز وزنها وا/الطرود اليت ال يتجسالياتاإلر -ه 

ما يعادهلا  أوريال سعودي  1000الطرود اليت ال تزيد قيمتها املقدرة عن  و اإلرساليات -و 

 ن.وامن عمالت دول جملس التع

ضمان مصريف عام لضمان وصول  أوان يتم تقديم كفالة نقدية  -ز 

 /الطرود إىل مقصدها النهائي.اإلرساليات

/الطرود لنظام واجراءات االنتقال وجيب التخليص عليها وتنظيم بيان اإلرسالياتع ال ختض .2

 -ل لكل من احلاالت التالية:ومجركي موحد يف املنفذ األ

 . كيلو جرام 50وزن الطرد الربيدي  ز وا/الطرود اليت يتجاإلرسالياتالبضائع/ -أ 

من عمالت دول ما يعادهلا  أوريال سعودي  1000الطرود اليت تزيد قيمتها عن  -ب 

 ن.واجملس التع

 السلع املقيدة. -ج 

 السلع ذات الطبيعة اخلاصة. -د 
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 نقل بواسطة شركات النقل السريعالإجراءات  08

ميكن لشركات النقل السريع القيام بأعمال التخليص عن البضائع املنقولة بواسطتها  .3

من كل دولة عضو  إدارة اجلماركشريطة أن تفي مبتطلبات التخليص اجلمركي من 

كل دولة  يفنظمة املعمول بها ألحسب اتب ختليص مجركي مكتفويض  أوباجمللس ، 

 .  من دول اجمللس

تتبع شركات النقل السريع مجيع اجراءات التخليص )و كما وردت بهذا الدليل( عن  .4

التصدير و اإليداع يف املناطق احلرة و  إعادةو التصدير و  اإلستريادضاع اجلمركية )واأل

/الطرود اإلرسالياتالتخليص عن املستودعات اجلمركية .. اخل( وذلك عند رغبة املستورد ب

 يف دول اجمللس.

شراف الدائرة اجلمركية إنقلها من شاحنة اىل اخرى اال حتت  أوال جيوز تفريغ اي بضاعة  .5

 اليت تقع ضمن النطاق اجلغرايف لدول اجمللس.

 -ان يكون طلب االنتقال متضمنا املعلومات التالية: .6

 رقم الشاحنة. -أ 

/ الطرود الربيدية و وزنها االمجالي ، و اذا ما  لربيديةا اإلرساليات/نواع البضائعأ -ب 

 كانت مقيدة جيب ان تذكر بتسميتها احلقيقية.

 عدد الطرود و القطع و وصف اغلفتها و عالماتها و ارقامها. -ج 

 اسم الشاحن و اسم املرسل اليه. -د 

 املوانئ / املطارات اليت شحنت منها البضاعة. -ه 

من ميثلها مسؤولني عن النقص يف عدد  أوا وكيله أوتكون شركة النقل السريع  .7

/الطرود يف الشركة املنقول اإلرسالياتحمتوياتها اىل حني استالم يف  أوالطرود  أوالقطع 

 اليها البضاعة و اليت تقع حتت االشراف اجلمركي من قبل الدائرة اجلمركية.

 الشاحنة. أوئرة للدائرة اجلمركية فور وصول الطا)املنافيست( جيب تقديم بيان محولة  .8

/الطرود املراد نقلها من الدائرة اجلمركية اىل دائرة اإلرسالياتانتقال  بيانجيب تنظيم  .9

 مستودع مجركي بدول اجمللس. أومجركية اخرى 

ز الدائرة أوحيظر على الناقل/الشاحنة التابعة لشركة النقل باجتاه احلدود الربية ان يتج .10

 اجلمركية .

 و طلب االنتقال الكرتونيا للدائرة اجلمركية.)املنافيست( مولة جيوز تقديم بيان احل .11
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 نقل بواسطة شركات النقل السريعالإجراءات  08

جيب على شركات النقل السريع تقديم النسخة االصلية املصدقة من بيان احلمولة  .12

االنتقال الذي مت اعتماده من قبل الدائرة اجلمركية يف بلد  و بيان)املنافيست( الصادر 

ل لغايات تسديد القيود وفذ الدخول األاملقصد و تقدميها اىل الدائرة اجلمركية مبن

 والضمانات.

 :ان تتوفر يف الشاحنة املواصفات التالية جيب .13

 أن يكون هناك حاجز بني غرفة السائق وصندوق احلمولة. -أ 

األختام اجلمركية  أوعدم إمكانية إخراج أي بضائع من اجلزء املثبت عليه الرصاص  -ب 

 دون كسرها. أوث واضحة إدخاهلا فيه دون أن يرتك ذلك آثار عب أو

 أن ال حتتوي على فراغات خفية حيث ميكن إخفاء أي بضائع فيها. -ج 

على هيكل السيارة بشكل ال  جوانبه مثبتة أن تكون أرضية صندوق احلمولة و -د 

 .الداخلميكن فصله إال من 

ية ذات باب واحد و جمهز بقفل ميكن وضع اخلتم واان تكون االرسالية داخل ح -ه 

 ه و يسجل رقم اخلتم يف البيان اجلمركي.اجلمركي علي

 -جيب أن تتوفر بالرصاص واألختام اجلمركية الشروط التالية : .14

بالستيكية حتول دون تعرضه للكسر  أوأن يكون مصنوعًا من مادة قوية معدنية  -أ 

 التلف بفعل عوامل الطبيعة. أو

 أن يكون ذا شكل و حجم يسمحان برؤيته بسهولة. -ب 

 تزويره. أوب تقليده أن يكون من الصع -ج 

 أن حيمل كلمة )مجارك( و اسم الدولة. -د 

 أن حيمل أرقامًا متسلسلة.   -ه 

 أن يكون مصنوع بشكل ال ميكن استعماله ألكثر من مرة واحدة. -و 

 -ية الشروط التالية :وااحل أوجيب أن تتوفر يف كبينة احلمولة  .15

اخلتم  أوالرصاص أن تكون األبواب وأنظمة اإلغالق معدة بطريقة ميكن تثبيت  -أ 

 .اجلمركي عليها بسهوله

 استبداله من اخلارج. أوأن يكون جهاز اإلغالق مركبًا بشكل ال ميكن إزالته  -ب 

أن يكون الباب مصممًا بشكل ال ميكن فتحه دون خلع الرصاص واألختام  -ج 

 اجلمركية.
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 نقل بواسطة شركات النقل السريعالإجراءات  08

أن تكون فتحات التهوية مصممة بشكل ال يساعد على فتحها من اخلارج و يتعذر  -د 

 خراج البضائع من خالهلا.إ

 إمكانية وضع الرصاص واخلتم اجلمركي بسهولة وفعالية. -ه 

 :الوثائق املطلوبة يف عملية إعداد طلب االنتقال- 

 بيان احلمولة )املنافيست( الوارد. .1

 : االجراءات- 

تقوم شركة النقل السريع بتقديم منافيست الوصول اىل الدائرة اجلمركية يف املنفذ  .1

 ل.واأل

 /الطرود املطلوب نقلها.اإلرسالياتتقوم الشركة بفرز و جتميع  .2

تقوم شركة النقل السريع بتقديم بيان نقل الكرتونيا لكل بوليصة شحن  .3

/الطرود املطلوب نقلها مبوجب اإلرسالياتوتقدميه للدائرة اجلمركية و ذلك عن 

 منافيست الوصول.

البيان  يست( الصادر مبوجبتقوم الشركة بتنظيم وربط بيان احلمولة )املناف .4

 دول اجمللس. إطاراجلمركي املوحد املتفق عليه يف 

/الطرود للتفتيش و املعاينة وفقا ملعايري املخاطر ويقوم موظف اإلرسالياتختضع  .5

/الطرود و ترصيص وسيلة النقل وتسجيل رقم اإلرسالياتاجلمارك املختص بالتحقق من 

 ملنافيست(، واصدار اذن اخلروج. الرصاص اجلمركي على بيان احلمولة )ا

منطقة االيداع  املنقول اليها )جهة  أوعند وصول الشاحنة اىل الدائرة اجلمركية  .6

املقصد( يقوم املوظف املختص باخلتم والتصديق على بيان احلمولة )املنافيست( بعد 

 التأكد من سالمة الرصاص اجلمركي.

النقل السريع بتقديم النسخة  لغايات تسديد القيود والضمانات تقوم شركات .7

املصدقة من بيان احلمولة )املنافيست( الصادر الذي مت اعتماده من قبل املوظف املختص 

بالدائرة اجلمركية يف بلد املقصد و تقدميها اىل الدائرة اجلمركية مبنفذ الدخول 

 ل.واأل
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 ن الضمانات املصرفية الضمانات النقدية و اإلفراج عرد  09

 :الضوابط-  

جيوز  رد الضمانات النقدية و اإلفراج عن الضمانات املصرفية لألوضاع املعلقة للرسوم و  .1

 الضمانات املقدمة عن الوثائق و مجيع احلاالت األخرى .

يعاد الضمان إىل نفس املستورد الذي وردت بامسه البضاعة أو أي شخص آخر متى أثبت  .2

 ارك أحقيته بالضمان.لدائرة اجلم

يكون تقديم املطالبة  برد الضمانات النقدية و االفراج عن الضمانات املصرفية  لألوضاع  .3

 يوم( من تاريخ البيان اجلمركي . 90املعلقة للرسوم خالل مدة  ثالثة أشهر )

ملدد ال تقبل املطالبة برد الضمانات النقدية و االفراج عن الضمانات املصرفية بعد انتهاء ا .4

 احملددة للضمان .

يوم( أخرى قبل انتهاء   90جيوز التقدم بطلب متديد املهلة احملددة للمطالبة اىل ثالثة أشهر ) .5

 .على ان يكون التمديد ملدة واحدة فقط يوم(  90املدة السابقة )الثالثة أشهر األوىل 

و املقدمة عن الوثائق  تتم املطالبة برد الضمانات النقدية و االفراج عن الضمانات املصرفية .6

اليت جيب ارفاقها مع البيان اجلمركي لكل وضع من االوضاع من تاريخ البيان اجلمركي 

 . غري قابلة للتمديد يوم(  90ثالثة أشهر )ال تتجاوز دة مل

املؤقت  اإلدخالتتم املطالبة برد الضمانات النقدية و االفراج عن الضمانات املصرفية لوضع  .7

 طالبة  من تاريخ  احدى األثباتات التالية :ويكون تقديم امل

التصدير خمتومة و موقعة من املوظف اجلمركي املختص يف مركز  إعادةنسخة من بيان  .أ 

 اخلروج اجلمركي مبا يفيد خروج البضاعة من أحدى دول اجمللس. 

التصدير خمتومة و موقعة من املوظف اجلمركي املختص مبا يفيد  إعادةنسخة من بيان  .ب 

 البضاعة للمنطقة احلرة. دخول

 نسخة من بيان االيداع يف املناطق  و األسواق احلرة أو املخازن و املستودعات اجلمركية  . .ج 

و دفع أو ما يثبت التخليص عليها بوضعها يف االستهالك احمللي  اإلستريادنسخة من بيان  .د 

 الضريبة اجلمركية املستحقة. 

 بلد املقصد مبا يفيد دخول البضاعة املعاد شهادة إبراء مصدقة من السلطات املختصة يف .ه 

 تصديرها إليها.
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 ن الضمانات املصرفية الضمانات النقدية و اإلفراج عرد  09

تتم املطالبة برد الضمانات و االفراج عن الضمانات املصرفية لوضع العبور ، و يكون تقديم  .8

 املطالبة من تاريخ احد االثباتات التالية:

 نسخة من بيان العبور خمتومة وموقعة من املوظف اجلمركي املختص يف مركز اخلروج - أ

 اجلمركي مبا يفيد خروج البضاعة من أحدى دول اجمللس.

نسخة من بيان العبور خمتومة وموقعة من املوظف اجلمركي املختص مبا يفيد دخول  - ب

 البضاعة املناطق احلرة ونسخة من بيان االيداع باملنطقة احلرة. 

 ة إليها.شهادة إبراء مصدقة من السلطات املختصة يف بلد املقصد مبا يفيد دخول البضاع - ج

تتم املطالبة برد الضمانات و االفراج عن الضمانات املصرفية لوضع اإليداع يف املناطق و  .9

 األسواق احلرة، ويكون تقديم املطالبة من تاريخ احد االثباتات التالية:

نسخة من بيان العبور خمتومة وموقعة من املوظف اجلمركي املختص مبا يفيد دخول  - أ

  األسواق احلرة. البضاعة أحدى املناطق و

 نسخة من بيان االيداع باملنطقة احلرة.  - ب

 شهادة إبراء مصدقة من السلطات املختصة يف بلد املقصد مبا يفيد دخول البضاعة إليها.  - ج

تتم املطالبة برد الضمانات و االفراج عن الضمانات املصرفية املقدمة لوضع اإليداع يف  .10

البة من تاريخ االيداع الفعلي ، على ان يقدم املستودعات اجلمركية ، ويكون تقديم املط

نسخة من بيان االيداع اجلمركي املختوم واملوقع من املوظف اجلمركي املختص مبا يثبت 

 دخول البضاعة اىل املستودع اجلمركي .



62 

 

 الوصـــــــف رمز التبويب

 ن الضمانات املصرفية الضمانات النقدية و اإلفراج عرد  09

تتم املطالبة برد الضمانات و االفراج عن الضمانات املصرفية املقدمة عن السيارات السياحية  .11

يوم( قابلة للتمديد ملدة  90 املضمونة بدفرت مرور دولي خالل مدة ثالثة اشهر )غري األجنبية

، و يكون تقديم املطالبة من تاريخ احد  واحدة فقطملرة على ان يكون التمديد  مماثلة

 االثباتات التالية : 

 تقديم ما يثبت خروج السيارة من منفذ اخلروج النهائي . - أ

 املختصة يف بلد املقصد مبا يفيد دخول السيارة.شهادة إبراء مصدقة من السلطات  - ب

 تقديم بيان االيداع عند إيداعها يف املنطقة احلرة. - ج

 أو ما يثبت التخليص عليها بوضعها يف االستهالك احمللي. اإلستريادتقديم نسخة من بيان  - د

بقصد  اإلستريادتتم املطالبة برد الضمانات النقدية و االفراج عن الضمانات املصرفية لوضع  .12

 التصدير ويكون تقديم املطالبة  من تاريخ  احدى األثباتات التالية : إعادة

التصدير خمتومة و موقعة من املوظف اجلمركي املختص يف مركز  إعادةنسخة من بيان  .أ 

 اخلروج اجلمركي مبا يفيد خروج البضاعة من أحدى دول اجمللس. 

ملوظف اجلمركي املختص مبا يفيد التصدير خمتومة و موقعة من ا إعادةنسخة من بيان  .ب 

 دخول البضاعة للمنطقة احلرة.

 نسخة من بيان االيداع يف املناطق  و األسواق احلرة أو املخازن و املستودعات اجلمركية  . .ج 

شهادة إبراء مصدقة من السلطات املختصة يف بلد املقصد مبا يفيد دخول البضاعة املعاد  .د 

 تصديرها إليها.

  (:التاليةحدى الوثائق إ) تقدم الوثائق املطلوبة  

 : املؤقت اإلدخالوضع  -أ 

  .التصدير إعادةبيان نسخة من   .1

 نسخة من بيان االيداع يف املناطق و األسواق احلرة أو املخازن و  املستودعات اجلمركية.  .2

و دفع الضريبة "الرسوم"  يثبت وضعها يف االستهالك احمللي الذي اإلستريادنسخة من بيان  .3

 مركية املستحقة عليها . اجل

شهادة إبراء مصدقة من السلطات املختصة يف بلد املقصد مبا يفيد دخول البضاعة املعاد  .4

 تصديرها إليها. 
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 الوصـــــــف رمز التبويب

 ن الضمانات املصرفية الضمانات النقدية و اإلفراج عرد  09

  -وضع العبور :  -ب 

 من بيان العبور .  نسخة .1

 .االيداع  يف املنطقة احلرة يف حالة االيداع  يف املناطق احلرةنسخة من بيان  .2

 من السلطات املختصة يف بلد املقصد مبا يفيد دخول البضاعة إليها.شهادة إبراء مصدقة  .3

و دفع الضريبة "الرسوم"  يثبت وضعها يف االستهالك احمللي الذي اإلستريادمن بيان نسخة  .4

 ة املستحقة عليها . اجلمركي

  -وضع االنتقال بواسطة شركات النقل السريع: –ج 

 .البيان اجلمركي نسخة مصدقة من  .1

  -ع االيداع يف املناطق احلرة :وض –د 

 .      نسخه من بيان العبور يف حالة العبور اىل املناطق احلرة .1

 نسخة من بيان العبور يف حالة العبور اىل خارج دول اجمللس .  .2

 .االيداع  يف املناطق و األسواق احلرة نسخة من بيان  .3

و دفع الضريبة "الرسوم"  حمللييثبت وضعها يف االستهالك ا الذي اإلستريادمن بيان نسخة  .4

 اجلمركية املستحقة عليها . 

 .شهادة إبراء مصدقة من السلطات املختصة يف بلد املقصد مبا يفيد دخول البضاعة إليها  .5

  -: املستودعات اجلمركيةوضع االيداع يف  -هـ 

 التصدير اىل مستودعات مجركية أخرى إعادةالتصدير يف حالة  إعادةنسخه من بيان  .1

  التصدير اىل املناطق احلرة إعادةالتصدير يف حالة  إعادةنسخه من بيان  .2

 .التصدير اىل خارج دول اجمللس  إعادةالتصدير يف حالة  إعادةنسخه من بيان  .3

و دفع الضريبة "الرسوم"  يثبت وضعها يف االستهالك احمللي الذي اإلستريادمن بيان نسخة  .4

 املستحقة عليها .  اجلمركية

  .راء مصدقة من السلطات املختصة يف بلد املقصد مبا يفيد دخول البضاعة شهادة إب .5

  -االعفاء الصناعي : -و

 .  منوذج االعفاء الصناعي .1

 . قرار األعفاء الصناعي .2
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 ن الضمانات املصرفية الضمانات النقدية و اإلفراج عرد  09

 التصدير: إعادةبقصد  اإلسترياد -ز

 التصدير.  إعادةنسخة من بيان   .1

 ة أو املخازن و  املستودعات اجلمركية. نسخة من بيان االيداع يف املناطق و األسواق احلر .2

شهادة إبراء مصدقة من السلطات املختصة يف بلد املقصد مبا يفيد دخول البضاعة املعاد   .3

 تصديرها إليها.

 :االجراءات- 

تقديم طلب لرد الضمانات النقدية  و اإلفراج عن الضمانات املصرفية  إلدارة اجلمارك أو منفذ  .1

 الدخول األول. 

 م الوثائق املطلوبة حسب كل حالة/ األوضاع املعلقة.تقدي .2

يتم رد الضمانات النقدية  و اإلفراج عن الضمانات املصرفية بعد التأكد من كافة املستندات  .3

 الالزمة  وتطابق املعلومات.
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 اجلمركية

3 

 3 التجاري اإلسترياد 0101
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02 

  التصدير 

 –شركات النقل السريع  –سفن خشبية  –حبري  –بري  –جوي 

دعات املستو –األسواق احلرة  –املناطق احلرة  –مكاتب الربيد 

 اجلمركية

8 

 10 الوطنية املنتجات  تصدير 0201

 11 تصدير البضائع إعادة 0202

 13 التصدير املؤقت 0203

03 

 األوضاع املعلقة للضرائب " الرسوم " اجلمركية

اإليداع يف  –البضائع العابرة " الرتانزيت "   –املؤقت  اإلدخال

 –سواق  احلرة اإليداع يف املناطق واأل –املستودعات اجلمركية 

 التصدير إعادةبقصد  اإلسترياد

15 

 15 املؤقت اإلدخال 0301

 19 ( ATAاملؤقت )الكارنيه  اإلدخال دفرت 030101

0301010

1 

 19 ( ATAاملؤقت )الكارنيه  اإلدخالاملؤقت بنظام دفرت  اإلدخال

0301010

2 

رنيه )الكا املؤقت اإلدخالتصدير البضائع الداخلة مبوجب دفرت  إعادة

ATA ) 

21 

 22 ( ATA)الكارنيه  املؤقت اإلدخالعبور البضائع مبوجب دفرت  03010103

 24 األجنبيةللسيارات السياحية املؤقت  اإلدخال 030102

 26 البضائع العابرة " الرتانزيت "  0302

 29 اإليداع يف املستودعات اجلمركية  0303
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