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 211.......................................................................... الدفع انتظار في الجمركية البيانات عن البحث نتائج شاشة: 88 رقم شكل
 211.............................................................................................................. البطاقة نوع اختيار شاشة: 89 رقم شكل
 211.......................................................................................................... الرسوم رد طلب إنشاء شاشة: 90 رقم شكل
 211............................................................................................................... المرفقات تفاصيل شاشة: 91 رقم شكل
 211...................................................................................................................... الملف اختيار نافذة: 91 رقم شكل
 211........................................................................................................... الرسوم رد معلومات رسالة: 91 رقم شكل
 212................................................................................. البحث معايير – الرسوم رد طلب عن البحث شاشة: 92 رقم شكل
 212........................................................................................................................ البحث نتائج قسم: 93 رقم شكل
 212................................................................................................................... الرسوم رد معلومات: 93 رقم شكل
 211...................................................................................................... مؤقت استيراد طلب إنشاء شاشة: 96 رقم شكل
 211.................................................................................................. بنجاح المؤقت االستيراد تقديم شاشة: 97 رقم شكل
 211....................................................................................................... مؤقت استيراد طلب عن البحث: 98 رقم شكل
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 211...................................................................................................................... البحث نتائج شاشة: 99 رقم شكل
 211.................................................................................................................... البيان إنشاء شاشة: 102 رقم شكل
 212................................................................................................. مؤقت استيراد – البيان إنشاء شاشة: 102 رقم شكل
 212.................................................................................................................. البحث معايير شاشة: 103 رقم شكل
 211.............................................................................................. المؤقت االستيراد طلب تفاصيل شاشة: 104 رقم شكل
 211.............................................................................................. المؤقت االستيراد طلب عرض شاشة: 105 رقم شكل
 211.................................................................................... تحويل - المؤقت االستيراد طلب عرض شاشة: 105 رقم شكل
 211..................................................................................................... المؤقت لالستيراد تحويل شاشة: 106 رقم شكل
 211................................................................................................................... البيانات حفظ شاشة: 107 رقم شكل
 211....................................................................................................... الصنف التبويب عالمة شاشة: 107 رقم شكل
 211.............................................................................................................. األصناف اختيار شاشة: 107 رقم شكل
 211............................................................................................. مؤقت استيراد  طلب عن البحث شاشة: 108 رقم شكل
 211.............................................................................................. المؤقت االستيراد طلب تفاصيل شاشة: 109 رقم شكل
 211.................................................................................................................. البيان تفاصيل شاشة: 110 رقم شكل
 212........................................................................................................ الطلب تحويل خيارات شاشة: 111 رقم شكل
 212................................................................................................................... البيانات حفظ شاشة: 112 رقم شكل
 211...................................................................................................................... بيان إنشاء شاشة: 112 رقم شكل
 211............................................................................................ تصدير إعادة – بنجاح بيان إنشاء شاشة: 112 رقم شكل
 211.............................................................................................................. الصنف التبويب عالمة: 112 رقم شكل
 211...................................................................................................... األصناف اختيار – منبثقة نافذة: 112 رقم شكل
 211...................................................................................................................... بيان إنشاء شاشة: 112 رقم شكل
 211........................................................................................................... ترانزيت بيان إنشاء شاشة: 112 رقم شكل
 211........................................................................................................... ترانزيت بيان إنشاء شاشة: 112 رقم شكل
 212............................................................................ العام والمستودع الدخول منفذ حقل – بيان إنشاء شاشة: 112 رقم شكل
 212....................................................................................... الرئيسية تبويب عالمة معلومات حفظ شاشة: 112 رقم شكل
 211...................................................................................................................... بيان إنشاء شاشة: 112 رقم شكل
 211....................................................................................... المقاصة التبويب عالمة – بيان تعديل شاشة: 112 رقم شكل
 211..............................................................................المقاصة التبويب عالمة تفاصيل – بيان تعديل شاشة: 112 رقم شكل
 212.............................................................................................. الصنف التبويب عالمة – البيان شاشة: 112 رقم شكل
 212...................................................................................................... ‘اإلعفاء نوع’ قسم حقل شاشة: 112 رقم شكل
 121................................................................................ الوثائق التبويب عالمة –[ رقم] البيان تعديل شاشة: 112 رقم شكل
 121............................................................................................................... المرفقات تفاصيل قسم: 112 رقم شكل
 121..................................................................................................... الملف اختيار حوار مربع شاشة: 112 رقم شكل
 122.................................................................................................. ملف إضافة – الملف تعديل شاشة: 112 رقم شكل
 122................................................................................................ المرفق إضافة – البيان تعديل شاشة: 112 رقم شكل
 121........................................................................................................ الوثائق التبويب عالمة شاشة: 112 رقم شكل
 121................................................................................................................... الحذف تأكيد رسالة: 112 رقم شكل
 121....................................................................................................... الصنف التبويب عالمة شاشة: 112 رقم شكل
 121.................................................................................................. المركبات ملف تحميل حوار مربع: 112 رقم شكل
 121................................................................................................................... الملف اختيار مربع: 112 رقم شكل
 121..........................................................................................................................الملف إضافة: 112 رقم شكل
 121............................................................................................................. المنبثقة النوافذ منع شاشة: 200 رقم لشك

 121................................................................................................. المنبثقة النوافذ لتفعيل التأشير شاشة: 201 رقم شكل
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 مقدمة

جادة نحو آفاق التنمية وهى مرحلة تستدعى تكثيف الجهود  ةشك في أن الدولة تجتاز مرحلة تحول كبير وانطالق ثمة ليس هناك
 دفًعالتوفير االستثمارات الالزمة إلحداث هذه التنمية، ولعل الكل يلمس مدى حرص الحكومة على توفير مناخ لالستثمارات 

عطى دفعة قوية للمسيرة خطوات هامة ت  بالفرصة للمشاركة واإلسهام في جهود التنمية  لعملية التنمية، ومنح القطاع الخاص
 االقتصادية للدولة وتحركها نحو الغد بخطى واثقة ومطمئنة.

باعتبارها أحد األجهزة المعنية بوزارة المالية تقوم بدور هام ومحوري وتضع  العامة للجمارك الهيئة وفي هذا السياق، فإن
في  والتي يتمثل أهمهامحددات لعملها تسترشد بها تحقيًقا للمتطلبات المرجوة في ظل تحديات الظروف والمستجدات العالمية 

 النقاط اآلتية:
 حرير التجارة الدولية والداخلية في ظل نظام اقتصادي حر؛ت .1
 ضرورة مراعاة التطور التكنولوجي الهائل في وسائل االتصال والنقل والتجارة اإللكترونية؛ .2
مراعاة أن الرسوم الجمركية هي إحدى أدوات السياسة المالية التي تساند وتساعد على إحداث النمو والتطور لالقتصاد  .3

 الحر؛
عالية لتتوازى مع معدالت األداء العالمي حتى  أن األنظمة الجمركية يجب أن تعمل بكفاءة مفهوًماضرورة أن يظل  .4

 تكون المنافذ والموانئ البحرية والجوية مجرد بوابات للعبور وليست مخازن لتكديس البضائع؛
ضرورة انتهاج فلسفة واقعية ومتطورة في مجال التجريم والعقاب في ميدان العمل الجمركي وكذلك أساليب إنهاء مثل  .5

 ة وسريعة مع الحفاظ على ضوابط العمل الجمركي وصيانة مستحقات الخزانة العامة.هذه النزاعات بصورة سليم
الشفافية الكاملة مع المتعاملين فإنها  وعلى رأسهاهداف في إطار سعيها نحو تحقيق تلك األ العامة للجمارك الهيئةومن هذا المنطلق فإن 

 ،توصيل المعلومة الدقيقةلالمتعاملين  كافةكأحد األدوات الهامة للتواصل مع  نظام نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي )النديب(تقدم 
 والشاملة عن كافة مجاالت العمل الجمركي. ،والسريعة
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 تمهيد

 المخلص الجمركي:
كل شخص طبيعي أو اعتباري يزاول إعداد البيانات الجمركية وتوقيعها وتقديمها للدائرة الجمركية  جمركًيا مخلًصايعد 

تمام اإلجراءات الجمركية الخاصة بتخليص البضائع لحساب غيره وفقًا للمادة ) ، ويشترط الجمارك قانون( من 801وا 
 لجماركالعامة ل الهيئةمن جمركي الحصول على رخصة تخليص  دولة قطرلمزاولة مهنة التخليص الجمركي في 

 32المعدل بالقرار رقم  3003لسنة  3العامة للجمارك رقم  الهيئةلشروط منح الترخيص الواردة بقرار مدير عام طبقًا 
 . 3088وسنة  3002لسنة  23و 3002لسنة 

 فئات المخلصين الجمركيين:
 فئات هي: ثالثيصنف المخلصين الجمركيين العاملين في الجمارك إلى 

 المخلص العام .أ 
 المخلص الخاص .ب 
 المخلص الحكومي .ج 
 دبلوماسي .د 

 المخلــص العام: 
لحساب من يفوضه بذلك من الغير نظير أجر يتفق عليه  بصفة عامةهو الشخص الذي يزاول مهنة التخليص الجمركي 

 بينهما.
 المخلــص الخاص: 

الشخص فردًا أو  لحساب شخص بعينه سواء كان هذاهو الشخص الذي يزاول مهنة التخليص الجمركي بصفة خاصة 
 .مؤسسة أو شركة

 المخلــص الحكومي:
 .هو الشخص الذي يزاول مهنة التخليص الجمركي لحساب جهة حكومية

 إجراءات إصدار رخصة التخليص الجمركي: 
به  مرفًقاعلى النموذج المعد لذلك  النقل البريإدارة  إلى التخليص الجمركي العاميقدم طلب الحصول على رخصة 

مقدم  وفي حالة اكتمال المستندات المطلوبة يبلغ العامة للجمارك الهيئةالمستندات والوثائق المطلوبة التي تحددها 
جراءات منح رخصة التخليص الجمركي مذكورة على  الطلب بموعد ومكان إجراء االمتحان مع العلم أن شروط وا 

 .3002لسنة  32المعدل بالقرار رقم  3003لسنة  3دير العام رقم سبيل الحصر بقرار الم
 

 المخلص الدبلوماسي:
 هو الشخص الذي يزاول مهنة التخليص الجمركي لحساب جهة دبلوماسية.

 قيمة رخصة التخليص الجمركي:
جراءات منح رخصة التخليص الجمركي مذكورة على سبيل الحصر بقرار المدير العام    3003لسنة  3رقم راجع شروط وا 

 والرجاء مراجعة إدارة  الشؤون الجمركية لمزيد من التفاصيل. 3002لسنة  32المعدل بالقرار رقم 
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 المخلص الجمركيمكونات وحدة 

 أن يستوفي المتطلبات التالية:قبل البدء في تقديم البيانات الجمركية واإلجراءات الخاصة بها، يتعين على المخلص الجمركي 
أن يكون المخلص الجمركي مسجاًل ومفعاًل في موقع الحكومة اإللكتروني )حكومي( من خالل الرابط  .8

(awww.gov.q )العام، طريق مكتب البريد  عن طريق تقديم الطلبات إلى مع العلم أنه يتم تفعيل الحسابات
 ؛أو أي مكان آخر وفق اإلجراءات المتبعة المعلومات وزارة االتصاالت وتكنولوجياأو  ،الكورنيش

 بعد التسجيل في موقع الحكومة اإللكترونية وتفعيل الحساب، يتم الحصول اسم مستخدم وكلمة مرور. .3
في موقع الحكومة اإللكترونية )الرابط أعاله(  ومفعلة أن تكون وكالة التخليص التابع لها المخلص الجمركي مسجلةيجب  .3

 تجاري وقيد منشأة ساري الصالحية؛ ولديها سجل
لمزيد من  قسم المخلصين الجمركيين أن يكون المخلص الجمركي لديه رخصة سارية من الجمارك، ويمكن مراجعة .2

 ؛التفاصيل

 أماكن تفعيل الحسابات المسجلة في موقع الحكومة اإللكترونية )حكومي(:
 العامة للجمارك للمزيد من التفاصيل الهيئةيمكن مراجعة  العامة للجمارك: الهيئة .1

 
 العامة للجمارك الهيئةخريطة توضح مكان : 1شكل رقم  

 العاممكتب البريد  .2

http://www.gov.qa/
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 العامخريطة توضح مكان البريد : 2شكل رقم 

 
 الوثائق التي يتعين إرفاقها مع طلب التفعيل:

 ؛المفعول التجاري، ساريصورة عن السجل  .8
 ؛المفعول صورة عن قيد المنشأة، ساري .3
 ؛ة الشخصية للشخص المخول بالتوقيعصورة عن البطاق .3
 صورة عن البطاقة الشخصية للمشرف اإلداري؛ .2
 )البلدية(؛ صورة عن الرخصة التجارية .5
 صورة عن رخصة التخليص الجمركية. .6
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 عمدًا فارغةهذه الصفحة تركت 
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 األولالفصل 
 التسجيل: 1القسم 

 

 البطاقة الذكية – إلى النظامتسجيل الدخول  .1

 قم بتوصيل البطاقة الذكية بقارئ البطاقات. .8
 الدخول باستخدام البطاقة الذكية’صفحة الحكومة اإللكترونية )حكومي( تحتوي على زر  يعرض النظام ‘

. 

 
 تسجيل الدخول باستخدام البطاقة الذكية شاشة:3شكل رقم 

 يعرض النظام ( صفحة إدخال رقم التعريف الشخصي للمستخدمPIN). 

 
 شاشة إدخال رقم التعريف الشخصي للمستخدم :4شكل رقم 

 

 . ‘OK’ انقر على زرأدخل رقم تعريف المستخدم، ثم  .3
  يقوم النظام بمطابقة رقم التعريف( الشخصي للمستخدمPINثم يعرض النظام صفحة الترحيب ،) 
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 صفحة الترحيب:5شكل رقم 

 

 مالحظة 

يجب القيام بالتسجيل والتفعيل باستخدام الهوية القطرية في الموقع اإللكتروني لحكومي للوصول إلى نظام نافذة قطر  
تفاصيل حول تسجيل هويتك القطرية في الموقع اإللكتروني، الرجاء الواحدة للتخليص الجمركي. وللحصول على 

 ./http://www.gov.qa الرجوع إلى الموقع اإللكتروني

إن تسجيل الدخول إلى نظام نافذة قطر الواحدة لخدمات التخليص الجمركي يمكن أن يتم فقط من ِقبل مستخدمين  
لين، فعليك أن تقوم بالدخول إلى النظام قبل  الخدمات. الرجاء التأّكد من المسؤول بشركتك عن توافر  ستخدامامسجَّ

 ملف معلومات المستخدم الخاص بك.

في حال وجود أكثر من شركة/فرع مسجل على نفس الهوية القطرية، فيجب تسجيل الدخول كفرد، ثم يتم اختيار الفرع  
 المطلوب إجراء التعامل عليه.

 

 المستخدم وكلمة المرورهوية  -تسجيل الدخول إلى النظام  .2

 .https://www.ecustoms.gov.qaاكتب في متصفح اإلنترنت:  .8
  :يتم عرض الشاشة التالية 

https://www.ecustoms.gov.qa/
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 صفحة الترحيب :6شكل رقم 

 

 .الموجود في أعلى يسار الشاشة ‘ تسجيل الدخول’ انقر على رابط .3
 :يتم عرض الشاشة التالية لتسجيل الدخول 

 
 شاشة تسجيل الدخول: 7شكل رقم 

 

 . ‘الدخول’ انقر على زرفي الشاشة أعاله، ثم ‘ كلمة المرور’و‘ اسم المستخدم’اكتب  .3
 .يتم عرض شاشة الترحيب التالية والتي تفيد الدخول إلى النظام بنجاح 
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 صفحة الترحيب :8شكل رقم 

 

 ملف المستخدم .3

 وذلك كما يلي: الشخصيةالبيانات بعض  إجراء تعديل علىبتسجيل الدخول إلى النظام بنجاح، يمكنه  المخلص الجمركيبعد أن يقوم 
 ‘ملف المستخدم =< عرض ملف المستخدم’انقر ، اليمينالقائمة الجانبية على من  .8

  التالية: الشاشةيعرض النظام 
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 لف تعريف المستخدمم: 9شكل رقم 

الموجود في أسفل الشاشة، لتعديل بعض المعلومات الشخصية   ‘تعديل الملف الشخصي’ انقر على زر .3
 الخاصة بك.

 تحذير، كما يلي: يعرض النظام رسالة 
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 رسالة تحذير: 10شكل رقم 

 

 ، للموافقة على محتوى الرسالة المعروضة أمامك. ‘موافق’ انقر على زر .3
 كما في الشكل التالي:أخرىصفحة  يعرض النظام ، 

 
 شاشة الملف الشخصي: 11شكل رقم 

 لتعديل بياناتك. ،‘تعديل الملف الشخصي’ انقر على رابط .2
 التالية حيث تحتوي على حقول قابلة للتعديل. يعرض النظام الشاشة 
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 شاشة تعديل حقول الملف الشخصي: 12شكل رقم 

 . ‘حفظ الملف’ انقر على زرقم بتغيير البيانات في الحقول ذات العالقة، ثم  .5
 .يتم حفظ المعلومات ذات العالقة ويتم عرض رسالة تفيد نجاح عملية الحفظ 
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 مالحظة 

 باستخدام الخطوات أعاله، ثم كتابة كلمة المرور الجديدة المطلوبة.كلمة المرور يمكنك تغيير  
التالية حيث يتم إرسال رمز التحقق إلى رقم الهاتف الجوال،  يعرض النظام الرسالةفي حال تغيير الهاتف الجوال،  

 دقيقة، لتأكيد أن هذا الجوال خاص بك. 85خالل ‘ رمز التحقق’ويتعين إدخال هذا الرمز في مربع 

 
 شاشة إدخال رمز التحقق: 13 شكل رقم

 ‘إعادة إرسال رمز التحقق عبر الرسالة القصيرة’فيمكنك النقر على زر ‘ رمز التحقق’إذا لم تتلق  

أو تكرار الخطوات أعاله للتأكد من أنك قد أدخلت رقم الجوال بصورة  
 صحيحة.

 فظ البيانات التي تم تعديلهالح ‘ حفظ الملف’بعد إدخال رقم التحقق بصورة صحيحة، انقر  
 "شكًرا لتحديث ملف التعريف الخاص بك مع حكومي قطر نظام البوابة. يعرض النظام رسالةو 

 

 الحساباتإدارة  .4

 ‘تسجيل =< إدارة الحسابات’، انقر اليمينالقائمة الجانبية على من  .8
 تفاصيل الحساب’ يعرض النظام شاشة‘. 
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 شاشة تفاصيل الحساب: 14شكل رقم 

 

 . ‘تعديل’ انقر على زرقم بالتعديل كما يلزم، ثم  . 3
 شير إلى نجاح تعديل الحسابت يعرض النظام شاشة. 

 
 شاشة تعديل الحساب بنجاح: 15شكل رقم 

 .‘ موافق’ انقر على زر .3
  تفاصيل أخرى.ويمكنك تكرار اإلجراءات أعاله لتعديل أي ‘ تفاصيل الحساب’تعود الصفحة إلى شاشة 

 إدارة المستخدمين .5

يتيح هذا القسم للمشرف اإلداري تعديل التفاصيل الخاصة بمستخدمي النظام في الشركة والصالحيات الخاصة بكل منهم. وفيما يلي 
 كيفية القيام بذلك.

 البحث عن مستخدم  5.1

 ‘المستخدمين تسجيل=< إدارة’يدخل المشرف اإلداري إلى حسابه، ثم من القائمة الجانبية على اليمين، انقر  .8
 للبحث عن المستخدم يعرض النظام شاشة. 
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 شاشة البحث عن معلومات المستخدم: 16شكل رقم 

 

 . ‘بحث’أدخل معايير البحث ذات العالقة للبحث عن مستخدم تم إنشاؤه من قبل ثم النقر على زر  3

 يعرض النظام قسم نتائج البحث.

 
 نتائج البحثشاشة : 17شكل رقم 

 .انقر على رابط الهوية القطرية لعرض تفاصيل هذا المستخدم .2
 تعديل المستخدم’ يعرض النظام شاشة.‘ 
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 شاشة تعديل تفاصيل المستخدم: 18شكل رقم 

 

 . ‘حفظ’ انقر على زرثم  للتعديل،التعديالت المطلوبة في الحقول القابلة  أدخل .5
 تشير إلى نجاح تعديل البيانات يعرض النظام رسالة. 

 
 رسالة تعديل المستخدم: 19شكل رقم 

 . ‘موافق’ انقر على زر .6
  أو تعديل حيث يمكن تكرار الخطوات أعاله إلجراء مزيد من التعديالت ‘ معايير البحث’ينتقل النظام إلى شاشة

 تفاصيل مستخدمين آخرين.
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 مالحظة 
 .تفاصيل واألدوار المعنية لمستخدم معينيمكن استخدام الخطوات أعاله لتعديل  .8
يجب اتباع اإلجراءات الخاصة بتسجيل وتفعيل المخلص الجمركي من ‘ مخلص جمركي’في حال اختيار الدور  .3

البري أو أي مكان آخر تحدده الجمارك لتفعيل المخلصين النقل قسم المخلصين في موقع الحكومة اإللكترونية و 
 الجمركيين.

، وحقل ‘الجنسية’، وحقل ‘رقم جواز السفر’يمكن تعديل الحقول النشطة أو التي أمامها مربع اختيار مثل حقل  .3
 ديلها.، أما الحقول غير النشطة، فال يمكن تع‘األدوار المعنية’و، ‘تاريخ الوالدة’، وحقل ‘أعلى تحصيل علمي’

 

 ستخدمإنشاء م    5.2

ضافتهم إلى الشركة،  مستخدم/مستخدمينستخدم هذا الخيار في إنشاء ي   ستخدم بحسب تختلف األدوار المعينة لكل مووا 
الصالحيات المتاحة له مع العلم أنه إلنشاء مستخدم يجب أواًل على هذا المستخدم التسجيل والتفعيل في موقع الحكومة 

 يستطيع مدير النظام في الشركة إضافته بنجاح.اإللكترونية حتى 

 .األدوار المتاحةوفيما يلي 
 

 إدارة الحسابات( –)تسجيل  تنشيط معلومات الشركة المشرف اإلداري
 إدارة  الحسابات( –)تسجيل  عرض/تعديل تفاصيل الشركة

 /تعديل/تفعيل/تعليق المستخدمين)بيان مؤقت وال يمكن تقديمه( بحث/عرض/إنشاء
 

 تقديم المانيفست العام ومانيفست البضاعة وتقديم طلبات التعديل واإللغاء الخاصة بهما خط مالحي
 إنشاء بيانات جمركية المخلص الجمركي

 بحث/عرض/تعديل البيانات الجمركية
 بحث/عرض/إنشاء طلبات التعديل على البيانات الجمركية

 البيانات الجمركيةبحث/عرض/إنشاء طلبات اإللغاء على 
 الدفع )بحث/عرض/دفع(
 تقديم طلبات رد الرسوم
 طلبات اإلدخال المؤقت

 تقديم طلبات التمديد/التحويل
  مسؤول
  مستخدم

  مشغل المستودع
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  موظف الشحن
 

 اتبع الخطوات التالية إلنشاء مستخدم:
 ‘.مستخدمإنشاء ’‘ =< تسجيل’، انقر اليمينمن القائمة الجانبية على  .8
 إنشاء مستخدم’ يعرض النظام شاشة‘. 

 
 شاشة إنشاء مستخدم: 20شكل رقم 

 
 ‘حفظ’ انقر على زرأدخل التفاصيل في الحقول القابلة للتعديل )رقم الهوية القطرية( واختر الدور المعني ثم  .3

. 
 بنجاح"."تم إنشاء المستخدم ‘ إنشاء مستخدم’ يعرض النظام شاشة 
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 إنشاء المستخدم بنجاح: 21شكل رقم 

 . ‘موافق’ انقر على زر .3
حيث يمكن تكرار الخطوات أعاله إلنشاء ‘ معايير البحث –بحث معلومات المستخدم ’ينتقل النظام إلى شاشة  .2

 مستخدم آخر.

 مالحظة 

 للمخلصينإضافته إلى الشركة مسجاًل ومفعاًل في موقع الحكومة اإللكترونية، وبالنسبة  المطلوبيجب أن يكون الشخص 
 الهيئةأو بحسب ما تحدده  النقل البريقسم المخلصين في  فيفيجب أن يكونوا مسجلين ومفعلين كذلك باإلضافة إلى تفعيلهم 

 من أماكن لتفعيل المخلصين الجمركيين. العامة للجمارك
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 عمدًا فارغةهذه الصفحة تركت 
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 الفصل األول
 تجاري -الجمركي البيان : 2القسم 

 

 البيان الجمركي .1

 
على أنه "ي قدم عن كل بضاعة تدخل إلى الدولة أو تخرج منها بيان  3003( لسنة 20( من قانون الجمارك رقم )86تنص المادة )

 دائرة جمركية.جمركي، وتعرض البضاعة على السلطات الجمركية في أقرب 
 

 ، وفيما يلي نص كل منها:والتعديل عليها ( إجراءات تقديم البيانات الجمركية21(، و)26كما حدد القانون في المواد )

 (44مادة )

"يجب أن يقدم للدائرة الجمركية عند التخليص على البضاعة جمركيًا، ولو كانت معفاة من الرسوم الجمركية، بيان 
لنماذج المعتمدة، يتضمن جميع المعلومات التي تمكن من تطبيق القواعد الجمركية واستيفاء جمركي تفصيلي وفقًا ل

 الرسوم الجمركية المستحقة وألغراض اإلحصاء."

 

 (44مادة )

"ال يجوز تعديل ما ورد في البيانات الجمركية بعد تسجيلها، ومع ذلك يجوز لمقدم البيان أن يتقدم بطلب خطي 
 البيان الجمركي للمعاينة."للتصحيح قبل إحالة 

 
حقل، ويشتمل على عدة  61النواة الرئيسية لنظام نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي وهو مكون من عتبر البيان الجمركي ي  وعليه، 
 أقسام:
 أطراف التجارة .8
 بيانات عامة .3
 النقل .3
 األمور المالية .2
 وصف البضاعة .5
 اإلجراء الجمركي .6
 الرسوم والضرائب .2
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 المحاسبة .1

 

 مالحظة 
 البيان الجمركي بحسب نوع المنفذ كما يلي:تختلف الحقول المتاحة في 

 .، ومانيفست، وحاويةلجوي: بوليصة شحنالمنفذ ا .أ 
 .ومانيفست وحاوية، المنفذ البحري: بوليصة شحن، .ب 
 تصريح دخول/خروج المركبة.المنفذ البري:  .ج 

 
 مع العلم أن البيان الجمركي يحتوي على ثالثة أنواع من الحقول: ه،وفيما يلي طريقة تقديم البيان الجمركي على اختالف أنواع

 )مسبوقة بعالمة )*(( .وهي الحقول التي ال يمكن تجاوزها دون تعبئتها حقول إلزامية: .8
 )غير مسبوقة بعالمة )*( وتكون نشطة( .وهي الحقول التي يجوز تعبئتها أو تركها فارغة حقول اختيارية: .3
 وهي الحقول التي ال يمكن تعبئتها. )يكون الحقل غير نشط( :مقيدةحقول  .3
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 تقديم بيان جمركي .2

 توجد عدة أنواع من البيانات الجمركية بحسب المنفذ )بحري، جوي، بري(، وفيما يلي هذه األنواع:
 استيراد .8
 تصدير .3
 ترانزيت .3
 إعادة تصدير .2
 استيراد مؤقت .5
 تصدير مؤقت .6
 استيراد من المستودع .2
 المستودع إعادة تصدير من .1
 بيان بريد سريع .2
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 استيراد - بيان جمركي إنشاء .3

 ‘=< إنشاءبيان ’، انقر اليمينالقائمة الجانبية على من بالدخول إلى النظام ثم  المخلص الجمركييقوم  .8
 نوع البيان الجمركي’تتيح اختيار ‘ معلومات البيان’ يعرض النظام شاشة.‘ 

 
 

 إنشاء شاشة البيان الجمركي: 22شكل رقم 

 
 ‘(.استيراد)’اختر نوع البيان الجمركي ذو العالقة.  .3

 تحتوي على المنافذ المتاحة لنوع  ‘ منفذ الدخول’قائمة منسدلة  يعرض النظام
 ‘.نوع البيان الجمركي’البيان الجمركي أسفل حقل 

 ‘.منفذ الدخول ذو العالقة’اختر  .3
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 حقول إلزامية. لتشير إلىعالمة النجمة )*(  أمامهاحقول أخرى  يعرض النظام 

 
 معلومات البيان شاشة البيان الجمركي: 23شكل رقم 

 
)بيان إحصائي، وموافقة المعاينة خارج الحرم الجمركي، ويحتوي على حاويات،  قم بالتأشير في المربعات ذات العالقة، .2

 ، لحفظ المعلومات. ‘حفظ’ انقر على زرثم  ومالحظات(
 بنجاح ]رقم[تم إنشاء بيان ’ يعرض النظام رسالة.‘ 
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 عالمة تبويب الجهة شاشة البيان الجمركي: 24شكل رقم 

 مالحظة 
إجراء تعديل عليه يستطيع المخلص خاللها و )سبعة( أيام في النظام  2لمدة  البيان المؤقتيتم حفظ معلومات  .8

ذاإلى الجمارك، حسبما يلزم، ثم يقوم بتقديمها   تلقائًيا. هبحذفيقوم النظام  فإنانتهاء هذه المدة،  لم يتم تقديمه بعد وا 
ذا تم طلب معاينة خارج الحرم الجمركي، فاختر ‘ بيان إحصائي’يتم اختيار  .3 في حال وجود بيان مقاصة، وا 

ذا تم التأشير بـ‘جمركيموافقة المعاينة خارج الحرم ال’  يعرض النظام، أمام يحتوي على حاويات فسوف ‘نعم’، وا 
 ‘.الحاوية’في البيان الجمركي ‘ الحاوية’عالمة تبويب جديدة 
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 حقول عالمات التبويب في البيان الجمركي: ملءوفيما يلي كيفية 
 ‘الجهة’تبويب الأوال: عالمة 

 ‘.الجهة’ عالمة التبويبانقر على  .8
  معلومات عالمة تبويب الجهة النظاميعرض. 

 .االختيار  زروانقر ‘ المستورد’ثم انتقل إلى ‘ المستورد/المصدر’انتقل إلى قسم  .3
 المستوردين الذي فوض المخلص الجمركي بتقديم البيان  الئحةللبحث في ‘ معايير البحث’نافذة منبثقة  يعرض النظام

 الجمركي.

 
 معايير البحث شاشة البيان الجمركي: 25شكل رقم 

 . ‘بحث’ انقر على زرذات العالقة ثم ‘ معايير البحث’أدخل  .3
 نتائج البحث يعرض النظام قسم. 

 ‘.المستورد’، فيتم اختياره ويظهر اسم المستورد وكود االستيراد الخاص به في حقل ‘المستورد’انقر على رابط  .2
)اختياري، أي يمكن تركه فارًغا في حال عدم ‘ عنوان المصدر’وقم بكتابته، ثم انتقل إلى حقل ‘ اسم المصدر’انتقل إلى  .5

 وجود بيانات متاحة(.

 ، لحفظ المعلومات السابقة. ‘حفظ’ انقر على زر .6
 تم حفظ تفاصيل البيان الجهة بنجاح’في أعلى الشاشة  يعرض النظام رسالة ‘

. 

 ‘بوليصة الشحن’تبويب الثانًيا: عالمة 
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 ‘.بوليصة الشحن’ عالمة التبويبانقر على  .8
 معلومات بوليصة الشحن يعرض النظام. 

 
 عالمة تبويب بوليصة الشحن شاشة البيان الجمركي: 26شكل رقم 

 مالحظة 
 وكيل الشحن.يجب أن يتم تحميل معلومات بوليصة الشحن والمانيفست من قبل 

 
 أدخل رقم بوليصة الشحن )الفرعية(. .2

 معلومات البوليصة تلقائًيا. يعرض النظام 
 واختر وحدة قياس عدد الطرود من القائمة المنسدلة.‘ عدد الطرود’راجع معلومات البوليصة، ثم انتقل إلى حقل  .1

 ، لحفظ معلومات بوليصة الشحن. ‘حفظ’ انقر على زر .2
 تم حفظ تفاصيل بوليصة الشحن بنجاح’ يعرض النظام رسالة.‘ 
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 مالحظة 
في حال وجد النظام أن رقم بوليصة الشحن موجود في أكثر من مانيفست بضاعة، فسوف يعرض رسالة تنبيه تشير إلى أن 
رقم بوليصة الشحن هذه موجود في أكثر من مانيفست، الرجاء استخدام النافذة المنبثقة لالختيار 

اتبع الخطوات . وللقيام بذلك 
 التالية:

 .انقر  .8
 نافذة منبثقة للبحث عن المانيفست ذو العالقة. يعرض النظام 

 . ‘بحث’ انقر على زرأدخل رقم البوليصة الفرعية/الرئيسية، ثم   .3
 يتم عرض نتائج البحث. 
 ‘.رقم المانيفست’ انقر على رابط .3
 بوليصة الشحن’معلومات بوليصة الشحن، في قسم  يعرض النظام‘ 
 اتبع الخطوات أعاله الستكمال معلومات بوليصة الشحن .2

 ‘األختام’ثالثًا عالمة التبويب 
 إلدخال رقم الرصاصة، إن وجد. ‘األختام’ عالمة التبويبانقر على  .8

 . ‘إضافة رقم رصاصة’ انقر على زر .3
 تفاصيل رقم الختم’ يعرض النظام قسم.‘ 
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 تفاصيل رقم الختمشاشة : 27شكل رقم 

. ويمكن تكرار الخطوات أعاله  ‘إضافة’ انقر على زرأدخل المعلومات ذات العالقة في الشاشة أعاله، ثم  .3
 إلضافة أكثر من رقم رصاصة.

 ، لحفظ المعلومات. ‘حفظ’ انقر على زربعد االنتهاء من إضافة رقم الرصاصة،  .2

 تم حفظ تفاصيل الختم بنجاح’ يعرض النظام رسالة ‘. 

 ‘الفاتورة’تبويب ال عالمةرابًعا: 
 
 إلدخال تفاصيل الفاتورة.‘ الفاتورة’انتقل إلى عالمة التبويب  .8

 ملخص الفاتورة’ يعرض النظام قسم.‘ 

 



الجمركي المخلص دليل  

    42 |  
 

 شاشة عالمة التبويب الفاتورة: 28شكل رقم 
 
وفي هذه الحالة يقوم النظام ، المصدقة، وعدد شهادات المنشأ غير األصلية، إن وجدأدخل عدد شهادات المنشأ غير  .2

 .تلقائًيا باحتساب التصديقات والغرامات المقررة عليها

 . ‘إضافة فاتورة’ انقر على زر .3
 يحتوي على حقول خاصة بالفاتورة.‘ تفاصيل الفاتورة’ يعرض النظام قسم 
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 عالمة تبويب الفاتورة شاشة البيان الجمركي: 29شكل رقم 

 

 ، فيتم حفظ تفاصيل الفاتورة. ‘إضافة’زر  انقر على أدخل المعلومات ذات العالقة، ثم .2
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  ‘حفظ’ انقر على زريمكن تكرار الخطوات أعاله إلضافة فواتير أخرى، بعد االنتهاء من إضافة الفواتير،  .5
 لحفظ معلومات الفاتورة/الفواتير.

 ‘.ملخص الفاتورة’يتم حفظ معلومات الفاتورة، وينتقل النظام إلى قسم  .6

إلضافة فاتورة، أو   ‘إضافة فاتورة’ انقر على زرلحفظ التفاصيل، أو   ‘حفظ’ على انقر .2

 ، في أسفل الشاشة. ‘حفظ’ انقر على زر، لحذف الفاتورة، ثم  ‘حذف’زر على 

 ‘الصنف’خامًسا: عالمة التبويب 
 ، إلضافة تفاصيل الصنف/األصناف.‘الصنف’ عالمة التبويبانقر على  .8

  الئحة األصناف’ يعرض النظام شاشة.‘ 

 
 عالمة التبويب الصنفشاشة : 30شكل رقم 

 
 إلضافة صنف/أصناف. ‘إضافة صنف’ انقر على زر .3

 تفاصيل الصنف’أقسام  يعرض النظام شاشة‘. 
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 عالمة تبويب الصنف شاشة البيان الجمركي: 31شكل رقم 

 إلضافة الصنف. ،‘ إضافة’ انقر على زرأدخل المعلومات ذات العالقة في الشاشة أعاله، ثم  .3
 الئحة األصناف يعرض النظام شاشة.

 

 إضافة/حذف صنف/أصناف شاشة البيان الجمركي: 32شكل رقم 

 ، لحفظ تفاصيل الصنف. ‘حفظ’ انقر على زر .2
 تشير إلى حفظ تفاصيل الصنف بنجاح. يعرض النظام رسالة 
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 حفظ تفاصيل الصنف شاشة البيان الجمركي: 33شكل رقم 
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 مالحظة 
في مربع االختيار  إلى قسم النقص في صفحة األصناف، وقم بالتأشيرانتقل في البضاعة،  نقصفي حال وجود  .8

مربعي الوزن والكمية، لتحديد وزن وكمية النقص، مع العلم أن النظام يتيح تقديم بيانات بعد  يعرض النظامف ،‘نعم’
 ذلك إلى أن يتم استيفاء كمية النقص المحددة.

 فسوف يتم احتسابها تلقائًيا.على رمز النظام المنسق،  رسوم حمايةفي حال وجود  .3
 ، انتقل إلى قسم اإلعفاء، واختر نوع اإلعفاء ذو العالقة.إعفاءاتفي حال وجود  .3
أمام مؤشر التسوية مع العلم أنه يتعين  ‘نعم’، وقم بالتأشير ‘أخرى’في حال وجود تسوية مالية، انتقل إلى قسم  .2

 تفعيل التسوية في الجمارك حتى يكون هذا الخيار نشًطا.

 انقر على زر، ثم يمكن حذف صنف من البيان الجمركي، بالتأشير في مربع االختيار الموجود أمام الصنف  .5

 ، واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة. ‘حذف’
إذا أردت تعديل أي من معلومات الصنف، قبل تقديم البيان المؤقت إلى الجمارك، فانتقل إلى عالمة التبويب  .6

تغييره، وقم بإجراء التعديالت المناسبة، ثم انتقل إلى  المطلوب، وانقر على رمز النظام المنسق للصنف ‘الصنف’

التعديالت التي تم القيام لحفظ   ‘حفظ’، ثم زر  ‘تعديل’ انقر على زرأسفل الصفحة و 
 بها.

، بعد التأشير في مربع االختيار الموجود في عالمة تبويب  ‘نسخ الصنف’يمكن استخدام زر  .2
 الصنف، لنسخ الصنف.

‘ تحميل ملف المركبات’فيتم إضافة األصناف الخاصة بها بالنقر على زر بالنسبة ألصناف المركبات،  .1

إلى  xlsلتحميل الملف بصيغة ‘ تحميل ملف المركبات’نافذة  يعرض النظام، و 
 النظام.

في حال كان الصنف مقيًدا من جهة حكومية معينة، فإنه يتعين الحصول على هذه الموافقة بعد تقديم البيان  .2
 الجمركي.

لذي يتطلب تتطلب بعض رموز النظام المنسق معلومات إضافية بحسب الرمز مثل رمز النظام المنسق للسيارات ا .80
 ، والماركة، إلخ.مثاًل إدخال الموديل، ورقم الشاصي

 
 ‘المصاريف’سادًسا: عالمة التبويب 

 إلضافة المصاريف، إن وجدت.‘ المصاريف’انتقل إلى عالمة التبويب  .8
 الئحة المصاريف’ يعرض النظام شاشة.‘ 
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 تبويب المصاريفعالمة  شاشة البيان الجمركي: 34شكل رقم 

 إلضافة المصاريف ذات العالقة. ‘إضافة مصاريف’ انقر على زر .3
 الئحة المصاريف’ يعرض النظام شاشة.‘ 

 
 حقول إضافة المصاريف شاشة البيان الجمركي: 35شكل رقم 

 
 ، إن وجد.يأدخل الوصف اإلضاف ، ثم‘نوع المصاريف’اختر نوع المصاريف من القائمة المنسدلة الموجودة أمام  .3



الجمركي المخلص دليل  

    51 |  
 

يتم عرض مبلغ المصاريف تلقائًيا بحسب نوع المصاريف، ويمكن إدخال عدد وحدات المصاريف، وبعد إدخال عدد  .2

،  ‘إضافة’ انقر على زرالوحدات، يتم عرض إجمالي المبلغ باللاير القطري. أدخل المالحظات، إن وجدت، ثم 
 إلضافة المصاريف.

 الئحة المصاريف’إلى شاشة لنظام ينتقل ا‘. 

‘حفظ’ انقر على زر، أو  ‘إضافة مصاريف’يمكنك إضافة مصاريف أخرى، بالنقر على زر  .5

 ، لحفظ معلومات المصاريف.
  تم حفظ المصاريف بنجاح’يتم عرض رسالة.‘ 

 ‘الوثائق’سابًعا: عالمة التبويب 
 لجمركي.إلرفاق وثائق مع البيان ا‘ وثائق’ عالمة التبويبانقر على  .8

 وثائق’ عالمة التبويب يعرض النظام شاشة‘. 

 
 شاشة عالمة التبويب الوثائق: 36شكل رقم 

 

 . ‘إضافة مرفقات’ انقر على زر .3
 تفاصيل المرفقات يعرض النظام قسم. 
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 قسم تفاصيل المرفقات: 37شكل رقم 

 . ‘إضافة’ انقر على زرأدخل التفاصيل ذات العالقة، ثم  .3
 ن الملفات التي يمكن تحميلها بصيغة أب، مع العلم نافذة منبثقة لتحميل الملف المطلو  يعرض النظامxlsو ،png ،
 .docx، وjpg، وpdf، وcsv، وjpeg، وdocو
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 للتحميلالبحث عن ملف شاشة : 38شكل رقم 

 تصفح إلى الملف المطلوب، ثم انقر عليه. .2
 تحميل الملف. يعرض النظام شاشة 

 
 ‘تحميل’شاشة إضافة تفاصيل المرفق مع زر : 39شكل رقم 

 ، لتحميل الملف. ‘تحميل’ انقر على زر .5

 . ‘حفظ’ على زرانقر ، إلضافة المرفق، ثم  ‘إضافة’ انقر على زريتم تحميل الملف،  .6
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  ويمكن إضافة المزيد من المرفقات بتكرار الخطوات أعاله.‘الوثائق’ينتقل النظام مرة أخرى إلى شاشة ، 

 ، لحفظ المرفق. ‘حفظ’انقر  .2

 حفظ المرفق بنجاح  تم يعرض النظام رسالة. 
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 مالحظة 

ثم اتبع  ، ‘حذف’انقر ثم  يمكن حذف المرفق، بالتأشير في مربع االختيار الموجود أمام المرفق . 8
 .التعليمات الظاهرة على الشاشة

 
 : التأشير في المربع للحذف40شكل رقم 

 متأكد أنك تريد أن تحذف؟ يعرض النظام رسالة. 3

 
 : رسالة متأكد أنك تريد أن تحذف؟41شكل رقم 

 لتأكيد الحذف. ،‘ نعم’ انقر على زر. 3
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 ‘الملخص’ثامًنا: عالمة التبويب 
جراء أي تعديل قبل تقديم البيان الجمركي إلى الجمارك.  تساعد عالمة التبويب هذه على مراجعة معلومات البيان الجمركي وا 

 

 مالحظة 
 .إجمالي قيمة الصنفيساوي  إجمالي قيمة البضاعةلتقديم البيان بشكل صحيح يجب أن يكون 

 
 لمراجعة البيانات التي أدخلتها في عالمات التبويب السابقة.‘ الملخص’ عالمة التبويبانقر على  .8

 الملخص. يعرض النظام شاشة 

 
 شاشة عالمة التبويب الملخص: 42شكل رقم 

 

 . ‘تقديم’ انقر على زربعد مراجعة المعلومات والتأكد من صحتها،  .3
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  أنت متأكد أنك تود تقديم البيانهل ’ رسالةيعرض النظام‘. 

 ، لتقديم البيان الجمركي المؤقت. ‘نعم’ انقر على زر .3
 تقديم البيان الجمركي المؤقت بنجاح، في حال كانت البيانات التي تم إدخالها صحيحة. يعرض النظام رسالة 

 
 بنجاحشاشة تقديم البيان الجمركي : 43شكل رقم 

 ، للعودة إلى شاشة معايير البحث عن البيان الذي تم تقديمه. ‘موافق’ انقر على زر .2
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 تصدير - إنشاء بيان جمركي .4

 ‘بيان =< إنشاء’ انتقل إلى، اليمينالقائمة الجانبية على من  .8
 نوع البيان الجمركي’تتيح اختيار ‘ معلومات البيانات’ يعرض النظام شاشة.‘ 

 
 عالمة تبويب الرئيسية شاشة البيان الجمركي: 44شكل رقم 

 ‘(.تصدير)’اختر نوع البيان الجمركي ذو العالقة.  .3

 تحتوي على المنافذ المتاحة  ‘ منفذ المغادرة’قائمة منسدلة  يعرض النظام
 ‘.نوع البيان الجمركي’لنوع البيان الجمركي أسفل حقل 

 .، لحفظ المعلومات ‘حفظ’ انقر على زر، ثم ‘منفذ المغادرة ذو العالقة’اختر  .3

 اتبع اإلجراءات الواردة أعاله في بيان االستيراد الستكمال معلومات البيان، ثم تقديمه. .4



الجمركي المخلص دليل  

    59 |  
 

 

 ترانزيت - إنشاء بيان جمركي .5

 ‘بيان =< إنشاء’ انتقل إلى، اليمينالقائمة الجانبية على من  .8
 نوع البيان الجمركي’تتيح اختيار ‘ معلومات البيانات’ يعرض النظام شاشة.‘ 

 
 عالمة تبويب الرئيسية شاشة البيان الجمركي: 45شكل رقم 

 ‘(.ترانزيت)’اختر نوع البيان الجمركي ذو العالقة.  .3

 منفذ المغادرة’و، ‘ منفذ الدخول’قائمة منسدلة  يعرض النظام ‘

نوع البيان ’تحتوي على المنافذ المتاحة لنوع البيان الجمركي أسفل حقل  ،
 ‘.الجمركي



الجمركي المخلص دليل  

    60 |  
 

 ، لحفظ المعلومات. ‘حفظ’ انقر على زرثم  ذو العالقة، والمغادرةمنفذ الدخول اختر  .3
 االستيراد الستكمال معلومات البيان، ثم تقديمه.اتبع اإلجراءات الواردة أعاله في بيان  .2
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 إعادة تصدير - إنشاء بيان جمركي .4

 ‘بيان =< إنشاء’ انتقل إلى، اليمينالقائمة الجانبية على من  .8
 نوع البيان الجمركي’تتيح اختيار ‘ معلومات البيانات’ يعرض النظام شاشة.‘ 

 
 عالمة تبويب الرئيسية البيان الجمركيشاشة : 46شكل رقم 

 ‘(.إعادة تصدير)’اختر نوع البيان الجمركي ذو العالقة.  .3

 تحتوي على المنافذ المتاحة لنوع  ،‘ منفذ المغادرة’قائمة منسدلة  يعرض النظام
 ‘.نوع البيان الجمركي’البيان الجمركي أسفل حقل 

 ، لحفظ المعلومات. ‘حفظ’ انقر على زرذو العالقة، ثم  منفذ المغادرةاختر  .3
 اتبع اإلجراءات الواردة أعاله في بيان االستيراد الستكمال معلومات البيان، ثم تقديمه. .2
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 استيراد مؤقت - إنشاء بيان جمركي .7

الطلب في تقديم بيان استيراد قبل البدء في تقديم بيان استيراد مؤقت، يتعين أواًل تقديم طلب استيراد مؤقت من النظام، والموافقة عليه الستخدام رقم 
)راجع قسم "األوضاع الم علقة للرسوم الجمركية" لمزيد استيراد مؤقت.  وبعد الحصول على الموافقة، اتبع اإلجراءات التالية لتقديم البيان الجمركي مؤقت.

 من التفاصيل(
 ‘بيان =< إنشاء’ تقل إلىان، اليمينالجانبية على  من القائمة .8

 نوع البيان الجمركي’تتيح اختيار ‘ معلومات البيانات’ يعرض النظام شاشة.‘ 

 
 عالمة تبويب الرئيسية شاشة البيان الجمركي: 47شكل رقم 

 ‘(.استيراد مؤقت)’اختر نوع البيان الجمركي ذو العالقة.  .3

 رقم طلب االستيراد المؤقت’قائمة منسدلة  يعرض النظام ‘ ،
‘ منفذ الدخول’العامة للجمارك، وقائمة منسدلة  الهيئةإلدخال رقم طلب االستيراد المؤقت الذي تم تقديمه إلى 

نوع البيان ’تحتوي على المنافذ المتاحة لنوع البيان الجمركي أسفل حقل  ،
 ‘.الجمركي

 ، لحفظ المعلومات. ‘حفظ’ انقر على زرم ذو العالقة، ث منفذ الدخولاختر  .3
 اتبع اإلجراءات الواردة أعاله في بيان االستيراد الستكمال معلومات البيان، ثم تقديمه. .2
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 مالحظة 
إنهاء حالة البيان الجمركي لنوع استيراد مؤقت، فيتم اتباع الخطوات أعاله، وفي عالمة التبويب الصنف، يتم النقر على  عند. 8

 .‘ اختيار األصناف’

 ‘.اختيار األصناف’نافذة منبثقة  يعرض النظام. 3

 
 : اختيار األصناف48شكل رقم 

انقر ثم ‘ رقم البيان الذي يحتوي على نقص أو البيان المسبق’واكتب رقم البيان في حقل ‘ بيان استيراد مؤقت’. انقر أمام 3

 . ‘بحث’ على زر

 رقم البيان الجمركي واتبع باقي اإلجراءات الستكمال البيان. انقر على رابط. من نتائج البحث، 2
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 مؤقت تصدير - إنشاء بيان جمركي .4

 ‘بيان =< إنشاء’ انتقل إلى، اليمينالقائمة الجانبية على من  .8
 نوع البيان الجمركي’تتيح اختيار ‘ معلومات البيانات’ يعرض النظام شاشة.‘ 

 
 عالمة تبويب الرئيسية شاشة البيان الجمركي: 49شكل رقم 

 ‘(.مؤقتتصدير )’اختر نوع البيان الجمركي ذو العالقة.  .3

 تحتوي على المنافذ  ، ‘منفذ المغادرة’قائمة منسدلة تحتوي على  يعرض النظام
 ‘.نوع البيان الجمركي’المتاحة لنوع البيان الجمركي أسفل حقل 

 ، لحفظ المعلومات. ‘حفظ’ انقر على زرذو العالقة، ثم  منفذ المغادرةاختر  .3
 الستكمال معلومات البيان، ثم تقديمه. اتبع اإلجراءات الواردة أعاله في بيان االستيراد .2
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 مالحظة 
يعرض في الصفحة الرئيسية للبيان الجمركي، ‘ نعم’في حال اختيار أن البيان الجمركي يحتوي على حاويات، واختيار  .8

إلضافة تفاصيل الحاوية )رقم الحاوية، حجم ونوع الحاوية، ووزن البضاعة، والوزن ‘ الحاوية’عالمة تبويب جديدة  النظام

(، ‘تقديم’، وزر  ‘إلغاء’، وزر ‘ حفظ’، وزر  ‘إلغاء’، وزر  ‘إضافة’فارغ، وزر 

 . ‘إضافة حاوية’باستخدام زر 

 
 الحاويةعالمة تبويب ¬ : شاشة البيان الجمركي 50شكل رقم 

 كما يلي:‘ بوليصة الشحن’، يجب إضافة معلومات الناقل في عالمة تبويب المنفذ البريبالنسبة لبيانات  .3

 معلومات الناقل.’، تحت قسم  ‘إضافة’ثم انقر على زر ‘ بوليصة الشحن’انتقل إلى عالمة تبويب  3.8
 :يظهر القسم التالي 

 
 : قسم البحث عن رقم إذن البوابة51شكل رقم 

 . ‘بحث’ انقر على زر 3.3
 التالية: يعرض النظام الشاشة 
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 : إنشاء حركة مركبة52شكل رقم 

حركة المركبة واتبع باقي  انقر على رابط، ثم من نتائج البحث  ‘بحث’ انقر على زرأدخل المعلومات ذات العالقة ثم  3.3
 الخطوات الستكمال البيان الجمركي.
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 جمركيالبيان البحث عن ال .9

 النظام خاصية البحث عن البيانات الجمركية بمختلف أنواعها وحاالتها. وللقيام بذلك اتبع اإلجراءات التالية: يتيح
 ‘.بيان =< بحث’، انتقل إلى اليمينالقائمة الجانبية على من  .8

  معايير البحثبيان =<’البحث عن  النظام شاشةيعرض‘. 

 
 شاشة البحث عن بيان جمركي: 53شكل رقم 

 . ‘بحث’ انقر على زرأدخل معايير البحث ذات العالقة، ثم  .3
 نتائج البحث’ يعرض النظام قسم‘. 
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 قسم نتائج البحث: 54شكل رقم 

 
 رقم البيان الجمركي لعرض معلومات البيان. على رابطانقر  .3

 معلومات البيان الجمركي. يعرض النظام شاشة 

 
  



الجمركي المخلص دليل  

    69 |  
 

 نسخ البيان الجمركي .11

 بما يتيح استغالل بعض المعلومات من بيان سابق. وللقيام بذلك، اتبع اإلجراءات التالية: نسخ البيان الجمركيالنظام خاصية  يتيح
 ‘.بحث بيان‘ =< بيان’، انقر اليمينمن القائمة الجانبية على  .8

 عن البيان الجمركي.‘ معايير البحث’ يعرض النظام شاشة 

 
 شاشة معايير البحث: 55شكل رقم 

 . ‘بحث’ انقر على زرأدخل معايير البحث ذات العالقة، ثم  .3
 نسخ’عن البيانات الجمركية حسب المعايير التي تم تحديدها في البحث، مع زر  نتائج البحث يعرض النظام قسم ‘

. 
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 شاشة نتائج البحث: 56شكل رقم 

، لنسخ معلومات ‘ نسخ’ انقر على زرانقر في مربع االختيار الموجود إلى جوار رقم البيان الجمركي، ثم  .3
 البيان الجمركي.

  ال’، وزر  ‘نعم’مع زر  ‘هل أنت متأكد أنك تريد أن تنسخ الصنف المختار’ رسالةيعرض النظام‘ 

. 

 ، لتأكيد أنك تريد نسخ البيان الجمركي المحدد. ‘نعم’ انقر على زر .2
يتم نسخ البيان الجمركي ذو العالقة ويظهر البيان الجديد الذي تم نسخه، حيث يمكنك إجراء التعديالت الالزمة والمتابعة  .5

 في باقي اإلجراءات.



الجمركي المخلص دليل  

    71 |  
 

 طباعة البيان الجمركي .11

 ، وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:بعد تقديمه بنجاحالبيان الجمركي المؤقت يوفر النظام خاصية طباعة 
 ‘.بحث بيان‘ =< بيان’ انتقل إلى، اليمينمن القائمة الجانبية على  .8

 طباعته. لوبالمطعن البيان الجمركي ‘ معايير البحث’ يعرض النظام شاشة 

 
 شاشة معايير البحث: 57شكل رقم 

 . ‘بحث’ انقر على زرثم  ،‘قدمت’واختر الحالة  أدخل معايير البحث ذات العالقة، .6
 نتائج البحث’ يعرض النظام قسم.‘ 
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 نتائج البحث قسم: 58شكل رقم 

 .‘ طباعة’ انقر على زرقم بالتأشير في مربع االختيار الموجود إلى جوار رقم البيان الجمركي، ثم  .2
 التالية يعرض النظام الشاشة. 
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 رسالة تأكيد عملية الطباعة: 59شكل رقم 

 ، لتأكيد طباعة البيان الجمركي. ‘نعم’ انقر على زر .1

  يظهر مربع حوار تنزيل البيان الجمركي بصيغةPDF  مع أزرار’Open‘ و ،’Save ‘

 . ‘Cancel’و، 

 .PDFلحفظ ملف البيان الجمركي بصيغة   ‘Save’انقر  .2

  يظهر مربع حفظ الملف، انقر’Save‘ .لحفظ الملف ، 

 .‘ Open’ انقر على زر .80
  يفتح ملف البيان الجمركي في برنامجPDF. 

 ، واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة لطباعة البيان الجمركي.الطابعة  زرانقر على  .88
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 حذف مسودة بيان جمركي .12

 ‘.بيان =< بحث’، انقر اليمين من القائمة الجانبية على .8
 معايير البحث’ يعرض النظام شاشة.‘ 

 
 معايير البحث –البحث عن بيان شاشة : 60شكل رقم 

 . ‘بحث’ انقر على زرأدخل معايير البحث ذات العالقة للبحث عن المسودة، ثم  .3
 نتائج البحث يعرض النظام شاشة. 
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 شاشة نتائج البحث: 61شكل رقم 

 . ‘حذف’ انقر على زر، ثم ‘الرقم المؤقت’أشير في مربع االختيار الموجود أمام قم بالت .3
  التالية: الرسالةيعرض النظام 

 
 شاشة نتائج البحث: 62شكل رقم 

 

 حذف المسودة.لتأكيد ،  ‘نعم’ انقر على زر .2
 بنجاحبيان  8تم حذف’ يعرض النظام رسالة.‘ 
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 االستعالم عن الحالة .13

 كيفية القيام بذلك.يتيح هذا القسم االستعالم عن حالة البيان الجمركي وعرض تفاصيل البيان. وفيما يلي 
 ‘.بيان =< استعالم عن الحالة’ انتقل إلى، اليمينالقائمة الجانبية على من  .8
 االستعالم عن حالته. المطلوبعن البيان الجمركي ‘ معايير البحثالبحث عن حالة البيان =< ’ يعرض النظام شاشة 

 
 شاشة معايير البحث: 63شكل رقم 

 . ‘بحث’ انقر على زرأدخل معايير البحث ذات العالقة، ثم  .3
 نتائج البحث يعرض النظام قسم. 

 
 شاشة نتائج البحث: 64شكل رقم 
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 لعرض تفاصيل البيان الجمركي.‘ رقم البيان’ انقر على رابط .3
 البيان الجمركي، ويمكنك مراجعة المعلومات ومعرفة حالة البيان الجمركي. يعرض النظام تفاصيل 

 

 إعادة تعيين البيان الجمركي .14

 :ل مخلص جمركي إلى مخلص جمركي آخر، وفيما يلي كيفية القيام بهذامن قب تم تقديمهإعادة تعيين البيان الجمركي الذي يتيح النظام 
 ‘.بيان =< بحث بيان’، انقر اليمينيدخل مدير النظام إلى حسابه، ثم من القائمة الجانبية على  .8

 معايير البحث عن البيان الجمركي. يعرض النظام شاشة 

 
 معايير البحث –البحث عن بيان شاشة : 65شكل رقم 

 . ‘بحث’ انقر على زر، ثم ‘قدمت’ذات العالقة، واختر حالة البيان أدخل معايير البحث   .3
 نتائج بحث البيانات التي تم تقديمها. يعرض النظام شاشة 
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 شاشة نتائج البحث: 66شكل رقم 

 إعادة تعيينه إلى مخلص جمركي آخر. المطلوبالبيان الجمركي  انقر على رابط .3
  وعالمات التبويب ذات العالقة. ]رقم[االستعالم عن الحالة للبيان #  شاشةيعرض النظام 

 
 ‘الرئيسية’شاشة البيان الجمركي عالمة التبويب : 67شكل رقم 

 ‘.الجهة’ عالمة التبويبانقر على  .2
 معلومات عالمة تبويب الجهة. يعرض النظام 
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 ‘الجهة’شاشة البيان الجمركي عالمة التبويب : 68شكل رقم 

 ، للبحث عن مخلص جمركي آخر لتعيين البيان الجمركي إليه. زرانقر  .5
 مستخدم’نافذة منبثقة  يعرض النظام.‘ 

 
 شاشة مستخدم: 69شكل رقم 

 

 . ‘بحث’ انقر على زرأدخل معايير البحث ذات العالقة، ثم  .6
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 نتائج البحث عن المخلص الجمركي. يعرض النظام 
 المخلص الجمركي. انقر على رابط .2
 إضافة المخلص الجمركي إلى البيان. تتم 

 ، لحفظ التغييرات ‘حفظ’ انقر على زر .1
 تم حفظ تفاصيل البيان الجهة بنجاح’ يعرض النظام رسالة.‘ 

 
 رسالة تم حفظ تفاصيل البيان الجهة بنجاح: 70شكل رقم 
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 نقل الملكية .15

 يتيح هذا القسم نقل ملكية البضاعة إلى مستورد آخر. وللقيام بذلك اتبع اإلجراءات التالية:

 إنشاء طلب نقل ملكية بضاعة 15.1

 ‘ملكيةالبيان =< نقل ’، انقر اليمينمن القائمة الجانبية على  .8
 معايير البحث –البحث عن طلب نقل بضائع ’ يعرض النظام شاشة.‘ 

 
 معايير البحث –البحث عن طلب نقل بضائع شاشة : 71شكل رقم 

 . ‘إنشاء طلب نقل’ انقر على زر .3
 معايير البحث –البحث عن طلب نقل ’ يعرض النظام شاشة‘. 

 
 عن طلب نقل بضائعالبحث شاشة : 72شكل رقم 

 .‘ بحث’ انقر على زرأدخل معايير البحث ذات العالقة ثم  .3
 نتائج البحث’ يعرض النظام قسم‘. 
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 نتائج البحثشاشة : 73شكل رقم 

 .رقم البيان الجمركي انقر على رابط .2
 التالية يعرض النظام الشاشة. 

 

 شاشة إنشاء طلب نقل البضائع: 74شكل رقم 
 

 . ‘تقديم’ انقر على زرأدخل التفاصيل ذات العالقة ثم  .5
 التالية: يعرض النظام الرسالة 
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 رسالة تأكيد تقديم طلب النقل: 75شكل رقم 

 . ‘نعم’ انقر على زر .6
  تم تقديم طلب النقل بنجاح’يعرض النظام رسالة‘. 

 
 رسالة تقديم طلب النقل بنجاح: 76شكل رقم 

 . ‘موافق’ انقر على زر .2
 .يعود النظام إلى شاشة البحث عن طلب نقل بضائع 

 

 البحث عن طلب نقل 15.2

 ‘ملكيةالنقل  بيان =<’ انتقل إلى، اليمينمن القائمة الجانبية على  .1

  البحث عن طلب نقل بضائع =< معايير البحث’يعرض النظام شاشة.‘ 
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 معايير البحث –شاشة البحث عن طلب نقل بضائع : 77شكل رقم 

 

 . ‘بحث’ انقر على زرأدخل التفاصيل ذات العالقة في الحقول أعاله ثم  .3
  نتائج البحث’يعرض النظام قسم.‘ 

 
 شاشة نتائج البحث: 78شكل رقم 

 .رقم الطلب لعرض التفاصيل انقر على رابط .3
  بيان < طلب بضائع < عرض’يعرض النظام شاشة.‘ 
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 بيان < طلب نقل بضائع < عرضشاشة : 79شكل رقم 

 للعودة إلى شاشة نتائج البحث.  ‘إلغاء’ انقر على زر .2
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 الفصل األول
 شخصي -: البيان الجمركي 3القسم 

 
يتيح نظام نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي تقديم بيانات جمركية عن األشخاص ويتعين في مثل هذه الحالة قيام الشخص المعني 

 حتى يستطيع المخلص تقديم بيان بالنيابة عنه.)بحسب التعليمات المعمول بها في المنفذ( من الجمارك  تفويضبالحصول على 
 

 اتبع الخطوات التالية، لتقديم بيان شخصي بعد الحصول على التفويض.
 
 ‘.بيان =< إنشاء’من القائمة الجانبية على اليمين، انتقل إلى  .8

  إنشاء بيان’يعرض النظام شاشة.‘ 

 
 شاشة إنشاء بيان: 80شكل رقم 
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 . ‘حفظ’اختر نوع البيان الجمركي واستكمل باقي المعلومات الالزمة ثم انقر على زر  .3
 :يعرض النظام الشاشة التالية 

 
 شاشة حفظ معلومات عالمة التبويب الرئيسية: 81شكل رقم 

 
 ‘.الجهة’انتقل إلى عالمة التبويب  .3

  الجهة’يعرض النظام شاشة عالمة التبويب.‘ 
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 شاشة عالمة التبويب الجهة: 82شكل رقم 

 

 . ‘بحث’انقر زر ‘ المستورد/المصدر’تحت قسم  .2
  معايير البحث –الئحة المستوردين ’يعرض النظام نافذة منبثقة.‘ 
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 معايير البحث –شاشة النافذة المنبثقة الئحة المستوردين : 83شكل رقم 

 
 ‘.فرد’اختر نوع الحساب  .5

 يعرض حقواًل إضافية كما م بين في الشاشة التالية:

 
 ‘(فرد’معايير البحث )حقول نوع الحساب  –شاشة الئحة المستوردين : 84شكل رقم 
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 ‘بحث’أدخل رقم الهوية القطرية أو رقم جواز السفر أو االسم للبحث عن المستورد/المصدر ثم انقر زر  .6
 فقط بعد اختيار نوع الحساب.‘ بحث’مع العلم أنه ال يجب إدخال هذه المعلومات ويمكن النقر على زر 

  نتائج البحث’يعرض النظام قسم.‘ 

 
 شاشة قسم نتائج البحث: 85شكل رقم 

 
 انقر على المستورد/المصدر ذو العالقة. .2

 .يقوم النظام بإدخال هذه المعلومات في حقل المستورد/المصدر بحسب نوع البيان الجمركي 
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 معلومات المستوردشاشة اختيار : 86شكل رقم 

 
 م بيان جمركي في هذا الدليل.استكمل باقي المعلومات كما هو مبين في خطوات تقدي .1
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 عمدًا فارغةهذه الصفحة تركت 
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 الفصل األول
 شركات البريد السريع –البيان الجمركي : 4القسم 

 
 

الخطوة، يستطيع لكي يتم تقديم بيانات البريد السريع يتعين أواًل قيام شركة البريد السريع بالتكامل مع الجمارك لتقديم مانيفست البضاعة وبعد هذه 
 المخلص الجمركي عمل البيان وفق الخطوات التالية:

 

 إنشاء بيان جمركي .1

 
 ‘.بيان =< إنشاء’من القائمة الجانبية على اليمين، انتقل إلى  .8

 :يعرض النظام الشاشة التالية 
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 شاشة إنشاء بيان: 87شكل رقم 

بيان بريد ’أمام ‘ نعم’واختر ‘ معلومات شركة البريد السريع’والمنفذ، ثم انتقل إلى قسم اختر نوع البيان ذو العالقة،  .3
 ‘.سريع
  نمط الدفع’يعرض النظام الشاشة التالية مع خيار تحديد.‘ 
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 بيان بريد سريع –شاشة إنشاء بيان : 88شكل رقم 

 
فيعرض النظام حقل ‘ الضمان العام’/عادي( وفي حال اختيار نمط الدفع اختر نمط الدفع ذو العالقة )الضمان العام .3

 . ‘حفظ’ثم انقر زر ‘ حساب الضمان’
 :يعرض النظام الشاشة التالية 
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 معلومات شركة البريد السريع –شاشة إنشاء بيان : 89شكل رقم 

 
 انتقل إلى عالمة التبويب الجهة. .2

  معلومات عالمة التبويب الجهة.يعرض النظام 



الجمركي المخلص دليل  

    97 |  
 

 
 عالمة التبويب الجهة –شاشة تعديل البيان : 90شكل رقم 

 

مع العلم أن هذه النافذة تتيح البحث عن ، الختيار المستورد من النافذة المنبثقة  ‘بحث’انقر على زر  .5

 . ‘حفظ’ثم انقر زر وأدخل باقي المعلومات ذات العالقة،  مستورد شركة أو شخص،
 :يعرض النظام الشاشة التالية 
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 شاشة حفظ تفاصيل البيان الجهة بنجاح: 91شكل رقم 

 ‘.بوليصة الشحن )الفرعية(’أدخل رقم البوليصة في حقل و ‘ بوليصة الشحن’انتقل  إلى عالمة التبويب  .6
  النظام معلومات البوليصة:يعرض 
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 شاشة معلومات بوليصة الشحن: 92شكل رقم 

 . ‘حفظ’أدخل عدد الطرود ووحدة القياس الخاصة بها ثم انقر زر  .2
 :يعرض النظام الشاشة التالية 
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 بنجاحشاشة حفظ تفاصيل البيان بوليصة الشحن : 93شكل رقم 

 
 ، إن وجدت.‘أختام’انتقل إلى عالمة التبويب  .1

 :يعرض النظام الشاشة التالية 

 
 شاشة عالمة التبويب أختام: 94شكل رقم 
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 . ‘إضافة رقم رصاصة’انقر زر  .2
  تفاصيل رقم الختم’يعرض النظام قسم.‘ 

 
 قسم تفاصيل الختم –شاشة عالمة التبويب أختام : 95شكل رقم 

 

وبعد االنتهاء من إضافة أرقام الرصاصات انقر   ‘إضافة’أدخل معلومات تفاصيل رقم الختم ثم انقر زر  .80

 . ‘حفظ’زر 
 ‘.الفاتورة’انتقل إلى عالمة التبويب  .88

 :يعرض النظام الشاشة التالية 
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 شاشة عالمة التبويب الفاتورة: 96شكل رقم 

أدخل عدد شهادات المنشأ غير المصدقة، وعدد شهادات غير األصلية، مع العلم أنه في حال عدم وجود شهادات منشأ  .83
‘ إضافة فاتورة’(؛ وبعد ذلك انقر زر 0غير أصلة وغير مصدقة فيتم ترك الحقول كما هي بالقيم )

. 
 :يعرض النظام حقول تفاصيل الفاتورة 
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 الفاتورة تفاصيلشاشة : 97شكل رقم 

 . ‘حفظ’أدخل المعلومات ذات العالقة ثم انقر زر  .83
 ‘.الصنف’انتقل إلى عالمة التبويب  .82

 :يعرض النظام الشاشة التالية 

 
 شاشة عالمة التبويب الصنف: 98شكل رقم 

 . ‘إضافة صنف’انقر زر  .85
 .يعرض النظام الئحة األصناف 
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 شاشة عالمة التبويب الصنف: 99شكل رقم 

 

 . ‘حفظ’وبعد ذلك انقر زر   ‘إضافة’أدخل المعلومات ذات العالقة ثم انقر زر  .86
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 مالحظة 

 .يكون غير نشًطا ‘ مؤشر التسوية نعم ال’إذا لم تكن التسوية المالية مفعلة، فإن حقل 

جراء تعديل عليه. ‘نسخ الصنف’بعد إضافة الصنف، يمكن استخدام زر   ، وا 

 
 لعرض إلضافة المصاريف ذات العالقة.‘ المصاريف’انتقل إلى عالمة التبويب  .82

 :يعرض النظام الشاشة التالية 

 
 شاشة عالمة التبويب المصاريف: 100شكل رقم 

 . ‘إضافة مصاريف’انقر زر  .81
 :يعرض النظام قسم المصاريف 
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 شاشة عالمة التبويب المصاريف: 101شكل رقم 

 

 . ‘حفظ’ثم انقر زر  اختر نوع المصاريف ذات العالقة .82

 

 مالحظة 
‘ الوحدة’عند اختيار نوع مصاريف معينة فإن القيمة المحددة لهذه المصاريف ت عرض تلقائًيا من النظام ويتعين على المخلص إدخال قيمة في حقل 

 .(2)الذي يقصد به العدد المطبق على هذه المصاريف مثال شهادة إبراء ووصول العدد 

 
 إن وجدت.لتحميل وثائق ‘ الوثائق’انتقل إلى عالمة التبويب  .30

 في هذا الدليل للتفاصيل. الملفاتتحميل  قسم يمكن مراجعة
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 . ‘حفظ’انقر زر  .38
لمراجعة المعلومات قبل تقديم البيانات وبعد التأكد من صحة المعلومات انقر زر ‘ الملخص’انتقل إلى عالمة التبويب  .33

 لتقديم البيان المؤقت.  ‘تقديم’
  بعد تقديم البيان المؤقت بنجاح يعرض النظام رسالة تشير إلى تقديم البيان المؤقت بنجاح ويعرض رقم البيان

 الجمركي.

 
 رسالة تقديم البيان المؤقت بنجاح :102شكل رقم 

 
 

 مالحظة 
أثناء إنشاء البيان المؤقت فإن النظام سوف يقوم تلقائًيا بالخصم من قيمة  الضمان العامبعد تقديم البيان المؤقت بنجاح، فإنه إذا تم اختيار نمط الدفع 

يار نمط الدفع هذا الضمان وينتقل البيان بعد ذلك إلى المرحلة التالية انتظار موافقة الجهات الحكومية و/أو انتظار معاينة الجمارك؛ أما إذا تم اخت
 في هذا الدليل لمزيد من التفاصيل. رد الرسوموقسم  الدفعويمكن مراجعة قسم  فيتعين الدفع بالطريقة العادية عادي

 
 

 تقديم البيان الجمركي .2

لتعديل عليه وتقديمه في وقت الحق. مع العلم أن على الرغم من أنه يمكن تقديم البيان أثناء عملية اإلنشاء، إال أن النظام يتيح حفظ البيان المؤقت ل
أيام وبعد ذلك يتم حذفه تلقائًيا. ولتقديم بيان تم حفظه للتعديل عليه أو تقديمه في وقت سابق، اتبع الخطوات  لمدة سبعةالبيان المؤقت يظل في النظام 

 التالية للقيام بذلك.
 ‘.بحث‘ =< بيان’من القائمة الجانبية على يمين الشاشة، انتقل إلى  .8

  البحث عن بيان’يعرض النظام شاشة.‘ 
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 شاشة البحث عن بيان :103شكل رقم 

 
وأدخل رقم البيان المؤقت مع العلم أنه يمكن إجراء البحث بدون إدخال ‘ مسودة’واختر حالة البيان ‘ بيان سريع’اختر  .3

 . ‘بحث’رقم البيان، ثم انقر على زر 
 رض النظام نتائج البحث حسب المعايير المحددة في الشاشة السابقة.يع 
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 شاشة نتائج البحث :104شكل رقم 

 

 . ‘تقديم’قم بالتأشير في المربع أمام رقم البيان المؤقت المطلوب حذفه، ثم انقر على زر  .3
 .يعرض النظام رسالة تأكيد 

 
 رسالة تأكيد تقديم البيان المؤقت :105شكل رقم 

 .تقديم البيان المؤقت، لتأكيد  ‘نعم’انقر زر  .2
 .يتم تقديم البيان الجمركي ويعرض النظام رسالة تفيد نجاح عملية تقديم البيان المؤقت 
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 رسالة تأكيد تقديم البيان المؤقت بنجاح :106شكل رقم 

 

 حذف بيان مؤقت .3

 ‘.بحث‘ =< بيان’من القائمة الجانبية على يمين الشاشة، انتقل إلى  .5
  البحث عن بيان’يعرض النظام شاشة.‘ 

 
 شاشة البحث عن بيان :107شكل رقم 

 
وأدخل رقم البيان المؤقت مع العلم أنه يمكن إجراء البحث بدون إدخال ‘ مسودة’واختر حالة البيان ‘ بيان سريع’اختر  .6

 . ‘بحث’رقم البيان، ثم انقر على زر 
 .يعرض النظام نتائج البحث حسب المعايير المحددة في الشاشة السابقة 
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 ئج البحثشاشة نتا :108شكل رقم 

 

 . ‘حذف’قم بالتأشير في المربع أمام رقم البيان المؤقت المطلوب حذفه، ثم انقر على زر  .2
 .يعرض النظام رسالة تأكيد 

 
 رسالة تأكيد حذف البيان المؤقت :109شكل رقم 
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 ، لتأكيد الحذف. ‘نعم’انقر زر  .1
  رسالة تحت قسم نتائج البحث تفيد بحذف البيان المؤقت.يتم حذف البيان الجمركي ويعرض النظام 

 
 رسالة حذف البيان المؤقت :110شكل رقم 

 
 

 نسخ بيان جمركي/بيان جمركي مؤقت .4

 ‘.بيان =< بحث’من القائمة الجانبية على اليمين، انتقل إلى  .8
  معايير البحث –البحث عن بيان ’يعرض النظام شاشة.‘ 

 
 شاشة البحث عن بيان :111شكل رقم 

 . ‘بحث’واختر حالة البيان )مسودة/قدمت( ثم انقر زر ‘ البحث بـ’حدد بيان بريد سريع أمام  .3
 .يعرض النظام نتائج البحث بحسب المعايير المحددة  أعاله 
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 نتائج البحث :112شكل رقم 

 

 . ‘نسخ’نسخه، ثم انقر زر  المطلوبتأشير في مربع االختيار أمام البيان/البيان المؤقت قم بال .3
 .يعرض النظام رسالة تأكيد عملية النسخ 

 
 رسالة تأكيد نسخ البيان :113شكل رقم 
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 ، لتأكيد نسخ البيان/البيان المؤقت. ‘نعم’انقر زر  .2
  تعديل البيان ]رقم البيان[.’البيان/البيان المؤقت وتفتح صفحة يقوم النظام بنسخ 

 
 شاشة تعديل البيان :114شكل رقم 

 ‘تقديم’لحفظ البيان أو زر   ‘حفظ’قم بعمل التعديالت الالزمة ثم انقر على زر  .5
 لتقديم البيان المؤقت.
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 البحث عن بيان جمركي .5

 ‘.بيان =< بحث’على اليمين، انتقل إلى  من القائمة الجانبية .8
  معايير البحث –البحث عن بيان ’يعرض النظام شاشة.‘ 

 
 شاشة البحث عن بيان :115شكل رقم 

 . ‘بحث’واختر حالة البيان ثم انقر زر ‘ البحث بـ’حدد بيان بريد سريع أمام  .3
 المحددة  أعاله. يعرض النظام نتائج البحث بحسب المعايير 
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 نتائج البحث :116شكل رقم 

 

 طباعة البيان الجمركي .4

 بعد تقديم البيان المؤقت بنجاح، يتيح النظام طباعة البيان وذلك كما يلي:
 ‘.بيان =< بحث’من القائمة الجانبية على اليمين، انتقل إلى  .8

  البحث عن بيان’يعرض النظام شاشة.‘ 
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 شاشة البحث عن بيان :117شكل رقم 

 ‘بحث’، وأدخل رقم البيان المطلوب البحث عنه ثم  انقر على زر ‘قدمت’واختر حالة البيان ‘ بيان بريد سريع’حدد  .3

. 
 .يعرض النظام نتائج البحث بحسب المعايير التي تم إدخالها في الشاشة أعاله 

 
 شاشة نتائج البحث :118شكل رقم 

 . ‘طباعة’قم بالتأشير في مربع االختيار، ثم انقر زر  .3
 .يعرض النظام رسالة تأكيد الطباعة 
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 رسالة تأكيد الطباعة :119شكل رقم 

 ، لتأكيد طباعة البيان. ‘نعم’انقر زر  .2
  يقوم النظام باستخراج ملفPDF .وبحسب إعدادات المتصفح فيتم فتح هذا الملف أو حفظه 

 ، واتبع التعليمات الظاهرة على الشاشة إلى أن تتم طباعة البيان.انقر زر  PDFمن ملف  .5

 

 تعديل البيان الجمركي .7

 
 في هذا الدليل. تعديل البيان الجمركيالرجاء مراجعة قسم 

 

 البيان الجمركيإلغاء  .4

 
 في هذا الدليل. إلغاء البيان الجمركيالرجاء مراجعة قسم 
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 عمدًا فارغةهذه الصفحة تركت 
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 الفصل األول
 تعديل البيان الجمركي: 5القسم 

 
 

 طلب التعديل .1

يستطيع المخلص الجمركي تقديم وبحث طلبات التعديل على البيان الجمركي، حيث يتم تقديم هذه الطلبات إلى الجمارك للموافقة/الرفض. 
 .ما لم يتم تحديد معاين لهمع العلم أنه يمكن تقديم طلب التعديل على البيان الجمركي 

 

 إنشاء طلب تعديل .2

 ‘.إنشاء< تعديل البيان=’إلى  انتقل، اليمينمن القائمة الجانبية على  .8
 البحث عن بيان للتعديل’ يعرض النظام شاشة‘. 

 
 معايير البحث –البحث عن بيان للتعديل شاشة : 120شكل رقم 

 . ‘بحث’ انقر على زرأدخل معايير البحث ذات العالقة، ثم  .3
 نتائج البحث يعرض النظام قسم. 
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 قسم نتائج البحث: 121شكل رقم 

 رقم البيان الجمركي. انقر على رابط .3
 تعديل بيانإنشاء طلب ’ يعرض النظام شاشة‘. 
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 شاشة حقول إنشاء طلب التعديل: 122شكل رقم 

 . ‘تقديم’ انقر على زرثم  الحقول في الشاشة أعالهأدخل المعلومات ذات العالقة في  .2
 التالية: يعرض النظام الرسالة 
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 رسالة تأكيد تقديم طلب التعديل: 123شكل رقم 

 

 تقديم طلب التعديل.ل، ‘ نعم’ انقر على زر .5
 ويتم عرض رقم طلب التعديلتشير إلى تقديم طلب التعديل بيان نجاح يعرض النظام رسالة ،. 

 
 شاشة تقديم طلب التعديل بنجاح: 124شكل رقم 

 . ‘موافق’ انقر على زر .6
  الخطوات  باتباعللبحث عن طلب/طلبات التعديل، أو تقديم طلب تعديل آخر، ‘ معايير البحث’يعود النظام إلى شاشة

 أعاله.

 البحث عن طلب تعديل .3

 ‘.بحث=<  تعديل البيان’انتقل إلى  ،اليمينالجانبية على  من القائمة .8
 معايير البحث -البحث عن طلب تعديل ’ يعرض النظام شاشة.‘ 
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 شاشة البحث عن طلب تعديل: 125شكل رقم 

 . ‘بحث’ انقر على زرأدخل المعلومات ذات العالقة، ثم  .3
 نتائج البحث يعرض النظام قسم. 

 
 نتائج البحثشاشة : 126شكل رقم 

 .رقم طلب الطلب انقر على رابط .3
 معلومات الطلب. -البحث عن بيان معدل #  يعرض النظام شاشة 
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 البحث عن بيان معدلشاشة : 127شكل رقم 

 

 مالحظة:

بعد إدخال سبب اإللغاء في ،  ‘إلغاءطلب ’يمكن إلغاء طلب التعديل المقدم بالنقر على زر  
 سبب اإللغاء’حقل 

 هل أنت متأكد أنك تريد إلغاء طلب تعديل.’ يعرض النظام رسالة 
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 اختيار األصناف: 128شكل رقم 

 .‘ نعم’ انقر على زر .2
 التالية: يعرض النظام الرسالة 

 
 رسالة عملية إلغاء طلب التعديل تمت بنجاح: 129شكل رقم 

 

 . ‘موافق’ انقر على زر .1
  معايير البحث –يعود النظام إلى شاشة البحث عن طلب تعديل 
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 تعديل البيان الجمركي .4

، مع أيام 2خالل فترة تعديل البيان الجمركي بعد تقديم طلب التعديل بنجاح، والموافقة عليه من الجمارك، يستطيع المخلص الجمركي 
خالل هذه الفترة، فسوف يقوم النظام بإلغاء الموافقة على طلب التعديل تلقائًيا. ولتعديل  البيانالعلم أنه إذا لم يقم المخلص الجمركي بتقديم 

 :البيان الجمركي بعد الحصول على الموافقة، اتبع الخطوات التالية
 ‘.البيان بيان =< تعديل’، انقر اليمينمن القائمة الجانبية على  .8

  عامة ال الهيئةللبحث عن البيان الجمركي التي تم الحصول على موافقة من ‘ معايير البحث’يتم عرض شاشة
 للجمارك إلجراء تعديل عليه.

 
 شاشة البحث لتعديل البيان الجمركي: 130شكل رقم 

 . ‘بحث’ انقر على زرأدخل معايير البحث ذات العالقة، ثم  .3
 نتائج البحث يعرض النظام قسم. 

 
 شاشة نتائج البحث عن البيان الجمركي المطلوب تعديله: 131شكل رقم 

يتم فتح البيان الجمركي، وتكون حقول البيان الجمركي قابلة ؛ حيث بيان الجمركي، إلجراء تعديل عليهرقم ال انقر على رابط .3

بعد كل   ‘حفظ’للتعديل. قم بإجراء التعديل الالزم، واتبع خطوات تقديم البيان الجمركي، بالنقر على زر 

 واتبع اإلرشادات ، لتقديم البيان الجمركي ‘تقديم’ انقر على زرتعديل، ثم بعد االنتهاء من التعديل الالزم، 
 الظاهرة على الشاشة.

  :(.8يتم تقديم البيان الجمركي بنجاح، ويأخذ رقًما إضافيا )مثال××××××××××××××_ 
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 مالحظة 
يمكن تقديم طلب تعديل أكثر من مرة على البيان الجمركي، ومع كل بيان تم إجراء تعديل عليه وتقديمه إلى الجمارك يتغير الرقم 

 ، ... إلخ_×××××××××××(3و)، _×××××××××××(8اإلضافة. مثل )
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 عمدًا فارغةهذه الصفحة تركت 
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 الفصل األول
 إلغاء البيان الجمركي: 4القسم 

 
يستطيع المخلص الجمركي تقديم وبحث طلبات اإللغاء على البيان الجمركي، حيث يتم تقديم هذه الطلبات إلى الجمارك للموافقة/الرفض. 

 .ما لم يتم تحديد معاين لهمع العلم أنه يمكن تقديم طلب إلغاء على البيان الجمركي 
 

 إنشاء طلب إلغاء .1

العامة للجمارك شريطة أال يتم تعيين معاين للبيان  الهيئةيمكن إلغاء البيان الجمركي بعد تقديم طلب والحصول على الموافقة من 
 الجمركي.

 وفيما يلي كيفية تقديم طلب إلغاء على البيان الجمركي:
 
 ‘.إنشاء=<  إلغاء البيان’انتقل إلى ، اليمينمن القائمة الجانبية على  .8
  معايير البحث –البحث عن بيان إللغائه ’شاشة يتم عرض‘. 

 
 شاشة البحث عن بيان جمركي لتقديم طلب إلغاء: 132شكل رقم 

 . ‘بحث’ انقر على زرأدخل معايير البحث ذات العالقة، ثم  .3
 نتائج البحث يعرض النظام قسم. 
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 نتائج البحثقسم : 133شكل رقم 

 
 .عليهتقديم طلب إلغاء  المطلوب، ‘رقم البيان’ انقر على رابط .3
 التالية. يعرض النظام الشاشة 

 
 بحث عن بيان إللغائهشاشة : 134شكل رقم 

 . ‘تقديم’ انقر على زرأدخل سبب اإللغاء، ثم  .2
 ؟‘اإللغاءهل أنت متأكد أنك تريد ’تأكيد  يعرض النظام رسالة 

 ، لتقديم طلب اإللغاء. ‘نعم’ انقر على زر .5
 اء بنجاحتم تقديم طلب اإللغ’ يعرض النظام‘. 
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 شاشة تقديم طلب إلغاء بنجاح: 135شكل رقم 

 . ‘موافق’ انقر على زر .6
  آخر، باتباع الخطوات أعاله.للبحث عن طلب إلغاء أو إنشاء طب إلغاء ‘ معايير البحث’يعود النظام إلى شاشة 

 مالحظة 
 بعد الموافقة على طلب اإللغاء، يتم إلغاء البيان الجمركي تلقائًيا.

 

 طلب إلغاءعن بحث  .2

 ‘.إلغاء البيان =< إنشاء’انتقل إلى ، اليمينمن القائمة الجانبية على  .8
  معايير البحث –البحث عن طلب إلغاء ’يتم عرض شاشة‘. 

 
 معايير البحث –شاشة البحث عن طلب إلغاء : 136شكل رقم 

 

 .‘ بحث’ انقر على زرأدخل معايير البحث ذات العالقة، ثم  .3
 نتائج البحث. يعرض النظام قسم .5
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 قسم نتائج البحث: 137شكل رقم 

 
 .ومعرفته حالته ، لعرض تفاصيل الطلب‘رقم الطلب’ انقر على رابط .3
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 عمدًا فارغةهذه الصفحة تركت 
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 الفصل الثاني
 )وكالة التخليص( : التفويض1القسم 
 

تفويض وكاالت التخليص في منفذ واحد أو أكثر من منفذ للعمل بالنيابة عنه شريطة أن تكون وكالة  مدير النظام في الشركةيستطيع 
التخليص مفوضة في هذا المنفذ حسب اإلجراءات المتبعة. كما يستطيع مدير النظام في الشركة إنهاء التفويض لوكالة التخليص أو 

 تمديده.
 

 تفويض وكالة تخليصإنشاء  .1

 :لتفويض مخلص جمركي التاليةاتبع اإلجراءات 
 .‘إنشاء –تفويض وكالة تخليص ’انتقل إلى ، اليمينالقائمة الجانبية على من  .8
 البحث عن وكالة التخليص للتفويض’ يعرض النظام شاشة.‘ 

 
 معايير البحث –البحث عن وكالة التخليص للتفويض شاشة : 138شكل رقم 

 . ‘بحث’ انقر على زرأدخل معايير البحث ذات العالقة ثم  .3
 نتائج البحث. يعرض النظام قسم 
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 قسم نتائج البحث: 139شكل رقم 

 
 تفويضها. المطلوبلعرض تفاصيل وكالة التخليص ‘ رمز وكالة التخليص’ انقر على رابط .3
 فترة  التفويض –تفويض وكالة تخليص ’ يعرض النظام شاشة‘. 

 
 فترة  التفويض – شاشة تفويض وكالة التخليص: 140شكل رقم 
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لتفويض   ‘تفويض’زر ثم ‘ تفويض حساب الضمان العام’مدة التفويض ونوع المنفذ وقم باالختيار أدخل  .2
 وكالة التخليص.

 التالية يعرض النظام الرسالة. 

 
 رسالة تأكيد التفويض: 141شكل رقم 

 

 ، لتأكيد تفويض وكالة التخليص. ‘نعم’ انقر على زر .5
 تم تفويض وكالة التخليص بنجاح وتم إرسال تنبيه إليهم بالتفويض" يعرض النظام رسالة". 

 
 شاشة تفويض وكالة التخليص بنجاح: 142شكل رقم 

 . ‘موافق’ على زرانقر  .6
 .يعود النظام إلى شاشة معايير البحث، ويمكن تفويض وكالة تخليص أخرى بتكرار الخطوات أعاله  
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 البحث عن وكالة تخليص .2

 
 ‘.تفويض وكالة تخليص =< بحث’انتقل إلى ، اليمينمن الشاشة الجانبية على  .8
 معايير البحث’ يعرض النظام شاشة.‘ 

 
 شاشة معايير البحث عن وكاالت تخليص: 143شكل رقم 

 للبحث عن وكالة التخليص التي تم تفويضها.  ‘بحث’ انقر على زرأدخل تفاصيل البحث ذات العالقة ثم  .3
 نتائج البحث يعرض النظام قسم. 

 
 التخليصشاشة نتائج البحث عن وكاالت : 144شكل رقم 

 لعرض التفاصيل الخاصة بوكالة التخليص التي تم تفويضها.‘ رمز وكالة التخليص’ انقر على رابط .3
 معلومات التفويض. يعرض النظام شاشة 
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 شاشة تعديل معلومات وكالة التخليص: 145شكل رقم 

 . ‘حفظ’ انقر على زرقم بالتعديالت ذات العالقة، ثم  .2
 تشير إلى تفويض وكالة التخليص بنجاح وأنه قد تم إرسال تنبيه إلى وكالة التخليص هذه بالتفويض،  يعرض النظام رسالة

 . ‘موافق’مع زر 

 
 شاشة تفويض وكالة التخليص بنجاح: 146شكل رقم 

 . ‘موافق’ انقر على زر .5
  ،ويمكن البحث عن وكالة تخليص أخرى بتكرار الخطوات أعاله.يعود النظام إلى شاشة معايير البحث 
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 عمدًا فارغةهذه الصفحة تركت 
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 الفصل الثالث
 الدفع :1القسم 

 
، ويتيح نظام نافذة قطر ‘في انتظار الدفع’الجمركي بعد قيام المخلص الجمركي بتقديم البيان بنجاح إلى الجمارك، تكون حالة البيان 

، وذلك حتى يتابع البيان الجمركي بعد ذلك إلى اإلجراءات الواحدة للتخليص الجمركي الدفع على البيان الجمركي من خالل اإلنترنت
 . وللقيام بذلك اتبع الخطوات التالية:الجمركية

 ‘الدفع =< القيام بالدفع’ انتقل إلى، اليمينمن القائمة الجانبية على  .8
 المطلوبللبحث عن البيان الجمركي ‘ معايير البحث –القيام بعملية الدفع للبيان الجمركي ’ يعرض النظام شاشة 

 إجراء دفع عليه.

 
 شاشة معايير البحث: 147شكل رقم 

 . ‘بحث’ انقر على زر، ثم ‘في انتظار الدفع’أدخل معايير البحث ذات العالقة، واختر حالة الدفع  .5
 نتائج البحث يعرض النظام قسم. 
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 شاشة نتائج البحث عن البيانات الجمركية في انتظار الدفع: 148شكل رقم 

 ‘.الحالة’ تحت‘ في انتظار الدفع’ انقر على رابط .6
 القيام بالدفع #]رقم البيان الجمركي[’ يعرض النظام شاشة. 

 ، إلجراء عملية الدفع على البيان الجمركي. ‘دفع’ انقر على زر .2
 .ينتقل النظام إلى صفحة خارجية لبوابة الدفع اإللكتروني 

 
 شاشة اختيار نوع البطاقة: 149شكل رقم 

 البطاقة )فيزا أو ماستر كارد(، بالتأشير عليها.اختر نوع  .1
 تطلب منك إدخال معلومات البطاقة. يعرض النظام شاشة 

 الشاشة إلتمام عملية الدفع. اإلرشادات على، ثم اتبع ‘ PAY’ انقر على زرالمعلومات ذات العالقة ثم  أدخل .2
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 عمدًا فارغةهذه الصفحة تركت 
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 الفصل الثالث
 رد الرسوم: 2القسم 

 
 

وفق الشروط واألحوال التي يحددها القانون وتعليمات يستطيع المخلص الجمركي التقدم بطلب السترداد الرسوم الجمركية التي دفعها 
 . وللقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:سعادة المدير العام

 إنشاء طلب رد الرسوم .1

 ‘.إنشاء‘ =< رسومرد ال’ انتقل  إلى، اليمينمن القائمة الجانبية على  .8
  إنشاء طلب رد الرسوم’يعرض النظام شاشة‘. 

 
 شاشة إنشاء طلب رد الرسوم: 150شكل رقم 
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 أدخل المعلومات ذات العالقة في الشاشة أعاله. .3

 .  ‘إضافة مرفقات’ انقر على زرثم ‘ وثائق’انتقل إلى قسم  .3
 تفاصيل المرفقات يعرض النظام قسم. 

 
 

 المرفقاتشاشة تفاصيل : 151شكل رقم 

 لتحميل المرفق.  ‘إضافة’ انقر على زرثم  أدخل المعلومات ذات العالقة، .2
 .يعرض النظام نافذة اختيار الملف 
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 نافذة اختيار الملف: 152شكل رقم 

 . ‘Open’ على زرانقر اختر الملف المطلوب إرفاقه ثم  .5

  تحميل’ زرتتم إضافة الملف ويعرض النظام‘ . 

 لتحميل الملف.  ‘تحميل’ زرانقر  .6

لتقديم الطلب  أو   ‘تقديم’ انقر على زرإلضافة المرفق ثم   ‘ إضافة’ انقر على زر .2

 للتعديل على الطلب أو تقديمه فيما بعد . ‘حفظ كمسودة’ انقر على زر

 

‘ حذف’، ثم النقر على زر مالحظة: يمكن حذف المرفق بالتأشير في المربع الموجود إلى جوار المرفق 

 واتباع المعلومات الظاهرة على الشاشة إلتمام عملية الحذف بنجاح. 
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  ‘تقديم’ انقر على زر .1
 .يتم تقديم طلب رد الرسوم بنجاح ويعرض النظام الرسالة التالية 

 
 رد الرسوم معلومات رسالة: 153شكل رقم 

 . ‘موافق’ انقر على زر .2
  معايير البحث –البحث عن طلب رد الرسوم ’يعود النظام إلى شاشة.‘ 
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 بحث طلب رد الرسوم .2

 ‘.بحث رد الرسوم =<’ انتقل إلىمن القائمة الجانبية  .8
  البحث عن طلب رد الرسوم =< معايير البحث’يعرض النظام شاشة.‘ 

 
 معايير البحث –شاشة البحث عن طلب رد الرسوم : 154شكل رقم 

 . ‘بحث’ انقر على زرذات العالقة، ثم  معايير البحثأدخل  .3
  نتائج البحث’يعرض النظام قسم‘. 

 
 نتائج البحث قسم: 155شكل رقم 

 رقم البيان الجمركي. انقر على رابط .3
  معلومات رد الرسوم’يعرض النظام تفاصيل.‘ 
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 معلومات رد الرسوم: 156شكل رقم 

 . ‘إلغاء’ انقر على زر .2
  البحث عن طلب رد الرسوم’يعود النظام إلى شاشة.‘ 

 مالحظة: 
وذلك باتباع خطوات البحث أعاله لم يتم تقديمها  التي أي‘ مؤقتة’يمكن حذف طلبات رد الرسوم التي تكون حالتها  

، والتأشير في المربع الموجود أمام  ‘بحث’ثم النقر على زر ‘ مؤقت’واختيار حالة طلب رد الرسوم 
 المعلومات الظاهرة على الشاشة. واتباع‘ حذف’رقم البيان الجمركي في نتائج البحث ثم النقر على زر 
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يمكن التعديل على طلبات رد الرسوم التي تكون حالتها مؤقتة أي التي لم يتم تقديمها وذلك باتباع خطوات البحث   

انقر ، ثم من نتائج البحث  ‘بحث’ثم النقر على زر ‘ مؤقت’أعاله، واختيار حالة طلب رد الرسوم 
 يل معلومات طلب رد الرسوم.البيان الجمركي وقم بتعد على رابط
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 عمدًا فارغةهذه الصفحة تركت 
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 الفصل الرابع
 علقة للرسوم الجمركية: األوضاع الم  1القسم 

 
القانونية الخاصة باألوضاع المعلقة  حدد الباب السابع من قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون الخليج العربية النصوص

للرسوم الجمركية والتي هي عبارة عن أنظمة جمركية يتم من خاللها استيراد السلع ونقلها من مكان إلى آخر داخل الدولة مع تعليق 
أو ضمان مصرفي تأدية الرسوم الجمركية عنها لحين انتهاء الغاية من الوضع المعلق للرسوم الجمركية، بشرط تقديم كفالة نقدية 

 يعادل ما يترتب عليها من رسوم جمركية.
 

وكقاعدة عامة فإنه ت ستوفى الرسوم الجمركية على البضائع التي تدخل في االستهالك المحلي بهدف جمع اإليرادات الجمركية وحماية 
االقتصاد الوطني؛ إال أنه عندما يتم استيراد البضائع تحت أي وضع من األوضاع المعلقة للرسوم الجمركية ويتم نقلها من مكان إلى 

ال تدخل في االستهالك المحلي فإنه يتم تعليق تلك الرسوم، بشرط تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي ي عادل ما آخر داخل الدولة و 
 بإصدار قانون الجمارك(. 3003( لسنة 20، قانون رقم )66)المادة يترتب عليها من رسوم جمركية 

 
وال يجوز استعمال البضاعة المستوردة تحت أي وضع من األوضاع المعلقة للرسوم الجمركية أو التصرف بها في غير األغراض 
اء والغايات التي استوردت من أجلها إال بموافقة الدائرة الجمركية؛ وترد الكفالة النقدية أو الضمان المصرفي استناًدا إلى شهادات اإلبر 

 الجمارك(. بإصدار قانون 3003( لسنة 20قانون رقم ) ،62المادة )ي يصدرها المدير العام ووفق التعليمات الت
 

 تشتمل األوضاع المعلقة للرسوم الجمركية على ما يلي:
 االستيراد المؤقت .8
 االستيراد بقصد إعادة التصدير .3
 النقل بالعبور )الترانزيت( .3
 اإليداع في المستودعات .2
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 االستيراد المؤقتأواًل: 
 

 نظام نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي. فيفيما يلي شرح لألوضاع الم علقة للرسوم الجمركية 
هو عبارة عن اإلجراء الذي يتم بموجبه إدخال بضاعة محددة مستوردة لهدف ما بدون دفع رسوم جمركية لحين االنتهاء االستيراد المؤقت 

فترة محددة، شريطة تقديم كفالة نقدية أو ضمان مصرفي ي عادل ما يترتب عليها من من الغاية التي أ دخلت البضاعة من أجلها وخالل 
 رسوم جمركية.

 الغاية من االستيراد المؤقت

توجد عدة أسباب للسماح باالستيراد المؤقت للبضاعة مع تعليق الرسوم الجمركية؛ حيث إن بعض المستوردات يكون الهدف منها 
المعارض، أو الستخدامها من قبل أشخاص أو هيئات لتنفيذ مهمات معينة، أو الستيراد الحاويات المستخدمة للعرض، أو االستخدام في 

 في نقل البضاعة دولًيا والمركبات المستخدمة في المرور الدولي.
 

لمزيد من ل المؤقت ط نظام اإلدخابشأن ضوابط وشرو  1991( لسنة 1يمكن االطالع على قرار وزير المالية والبترول باإلنابة رقم )
 التفاصيل.

 
أو  أو التاجر مدير النظام في الشركةقبل البدء في تقديم بيان جمركي استيراد مؤقت، يجب تقديم طلب استيراد مؤقت حيث يقوم 

 تقديم طلب استيراد مؤقت وفًقا للشروط التي ينص عليها قانون الجمارك.بالمخلص الجمركي المفوض للقيام بذلك، 
 طلب االستيراد المؤقت، اتبع اإلجراءات التالية:ولتقديم 

 إنشاء طلب استيراد مؤقت .1

 للهيئةتقديم طلب استيراد مؤقت على النظام في حال وجود عقد مع جهة حكومية أو الحصول على موافقة من المدير العام  يجب
 في حال عدم وجود عقد.العامة للجمارك الستخدامها 

 
 اإلجراءات التالية: لتقديم طلب إدخال مؤقت، اتبع

 ‘إنشاءاالستيراد المؤقت =< ’ انتقل إلى، اليمينمن القائمة الجانبية على  .8
 معايير البحث’ يعرض النظام شاشة.‘ 

 ، إلنشاء طلب االستيراد المؤقت. ‘إنشاء’ انقر على زر .3
 إنشاء طلب استيراد مؤقت يعرض النظام شاشة. 
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 إنشاء طلب استيراد مؤقتشاشة : 157شكل رقم 

 انقر على زر، لتقديم طلب االستيراد المؤقت، أو  ‘تقديم’ انقر على زرأدخل المعلومات ذات العالقة، ثم  .3

 ، لحفظ الطلب لمراجعته وتقديمه الحًقا. ‘حفظ’
 تقديم طلب االستيراد بنجاح يعرض النظام شاشة. 



الجمركي المخلص دليل  

    157 |  
 

 
 شاشة تقديم االستيراد المؤقت بنجاح: 158شكل رقم 

 . ‘موافق’ انقر على زر .8
  معايير البحث –البحث عن طلب استيراد مؤقت يعود النظام إلى شاشة. 
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 البحث عن طلب استيراد مؤقت .2

 .‘بحثاالستيراد المؤقت =< ’ انتقل إلى، اليمينمن القائمة الجانبية على  .8
 معايير البحث’ يعرض النظام شاشة.‘ 

 
 البحث عن طلب استيراد مؤقت: 159شكل رقم 

، للبحث عن الطلبات وفق معايير البحث  ‘بحث’ انقر على زرأدخل معايير البحث ذات العالقة، ثم  .3
 المحددة.

 نتائج البحث. يعرض النظام شاشة 

 
 شاشة نتائج البحث: 160شكل رقم 

  (انتظار الموافقةفي مسودة/مراجعة حالة طلبات االستيراد المؤقت )مقبول/مرفوض/يمكن  .3
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 تقديم بيان جمركي استيراد مؤقت .3

العامة للجمارك، اتبع الخطوات التالية لتقديم بيان  الهيئةبعد الحصول على الموافقة على طلب االستيراد المؤقت الذي تم تقديمه إلى 
 جمركي استيراد مؤقت:

 ‘بيان =< إنشاء’، انقر اليمينالجانبية على  القائمةمن  .8
 إنشاء بيان يعرض النظام شاشة. 

 
 إنشاء البيانشاشة : 161شكل رقم 

 ‘(.استيراد مؤقت)’اختر نوع البيان الجمركي ذو العالقة.  .3
 .يعرض النظام حقل إلدخال رقم طلب االستيراد المؤقت 
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 استيراد مؤقت –شاشة إنشاء البيان : 162شكل رقم 

 
 ‘حفظ’ انقر على زراختر منفذ الدخول ذو العالقة، ثم أدخل رقم طلب االستيراد المؤقت وأكمل باقي المعلومات ثم  .3

 ، لحفظ المعلومات.
خطوات تقديم بيان جمركي الواردة في هذا استكمل باقي المعلومات في البيان الجمركي ثم قم بتقديمه )يمكن مراجعة  .2

 الدليل أعاله لمزيد من التفاصيل(.
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 تحويل بيان استيراد مؤقت .4

حالة البيان الجمركي لالستهالك المحلي، أو إعادة تصدير،  تحويل، يستطيع المخلص الجمركي بيان االستيراد المؤقتعن  اإلفراجبعد 
 بمجرد اإلفراج عن البيان الجمركي.  أو إيداع في المستودعات، أو المناطق الحرة

 

 ‘االستيراد المؤقت =< بحث.’انتقل إلى ، اليمينمن القائمة الجانبية على  .1

 معايير البحث. يعرض النظام شاشة 

 
 شاشة معايير البحث: 163شكل رقم 

 .‘ بحث’ انقر على زرأدخل معايير البحث ذات العالقة، ثم  .3
  نتائج البحث’يعرض النظام قسم‘. 
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 شاشة تفاصيل طلب االستيراد المؤقت: 164شكل رقم 

 
 لعرض التفاصيل.‘ رقم طلب االستيراد المؤقت’على رابط انقر  .3

  عرض طلب االستيراد المؤقت’النظام شاشة يعرض‘. 
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 عرض طلب االستيراد المؤقتشاشة : 165شكل رقم 

 ‘.تفاصيل البيان’انتقل إلى عالمة التبويب  .2
 .يعرض النظام تفاصيل البيان الجمركي الذي تم تقديمه على هذا الطلب 
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 تحويل -شاشة عرض طلب االستيراد المؤقت : 166شكل رقم 

 
 ‘تحويل’ انقر على رابط .5

 خيارات تحويل طلب االستيراد المؤقت، مع عالمة اختيار لقبول الشروط والتعليمات واإلقرار بأن  يعرض النظام شاشة
 علومات المصرح عنها صحيح.الم
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 المؤقتتحويل لالستيراد شاشة : 167شكل رقم 
 
وذلك باالنتقال إلى قسم من البضاعة  فقطأو كمية تحويل جزء أدخل المعلومات ذات العالقة، مع العلم أنه يمكن  .6

ثم انتقل قم بالتأشير في المر بع الموجود ‘ الكمية المنقولة’والتأشير في المربع وتعديل الكمية في حقل ‘ تفاصيل البضاعة’
 ‘تقديم’ انقر على زر، ثم ات وأقر بأن المعلومات التي صرحت عنها صحيحة ودقيقة"أمام "أوافق على الشروط والتعليم

. 
 قديم الطلب بنجاحت يعرض النظام شاشة. 
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 شاشة حفظ البيانات: 168شكل رقم 

 ، للعودة إلى شاشة معايير البحث عن طلبات االستيراد المؤقت. ‘موافق’ انقر على زر .2
  يتم تقديم بيان جمركي بحسب النوع العامة للجمارك،  الهيئةبعد الحصول على الموافقة على طلب التحويل من

 المحدد في الطلب.

 تقديم بيان جمركي بعد الموافقة على التحويل .5

 مع بيان االستيراد المؤقت.بعد الحصول على موافقة لتحويل بيان االستيراد المؤقت، اتبع اإلجراءات التالية إلنشاء بيان جمركي وربطه 
 واختر نوع البيان ذو العالقة.‘ بيان =< إنشاء’انتقل إلى  .8
 ‘.الصنف’تابع استكمال حقول عالمات التبويب ثم انتقل إلى عالمة التبويب  .3

 .يعرض النظام شاشة معلومات الصنف 

 
 شاشة عالمة التبويب الصنف: 169شكل رقم 

 

 . ‘اختيار األصناف’انقر على زر  .3
  اختيار األصناف’يعرض النظام نافذة منبثقة.‘ 
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 شاشة اختيار األصناف: 170شكل رقم 

 
‘ رقم البيان الجمركي الخاص باالستيراد المؤقت’أمام بيان استيراد مؤقت، ثم أدخل رقم البيان في حقل  انقر داخل  .2

 . ‘بحث’زر  على ثم انقر
  بعد عرض النظام للبيان الجمركي، قم بالنقر عليه الختياره ثم عدل معلومات األوزان، إن لزم وتابع تقديم البيان

 الجمركي.

 

 تمديد طلب االستيراد المؤقت .4

 

المخلص الجمركي  في حال اقتراب انتهاء صالحية العقد/الموافقة يرسل النظام إخطار إلى المخلص الجمركي/التاجر ومن ثم يستطيع
. يوم 2عشرة في المائة من التي تم طلبها لإلدخال المؤقت أو بحد أدنى فترة االستيراد المؤقت شريطة انقضاء فترة ال تقل عن  تمديد

 وللقيام بذلك اتبع اإلجراءات التالية:

 

 

 ‘االستيراد المؤقت‘ =< ’االستيراد المؤقت’، انقر اليمينمن القائمة الجانبية على  .1

 معايير البحث. يعرض النظام شاشة 
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 البحث عن طلب  استيراد مؤقتشاشة : 171شكل رقم 

 

 . ‘بحث’ انقر على زرأدخل معايير البحث ذات العالقة، ثم  .3
 معلومات الطلب يعرض النظام شاشة. 

 
 المؤقت شاشة تفاصيل طلب االستيراد: 172شكل رقم 
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 لعرض خيار تحويل/تمديد الطلب.‘ تفاصيل البيان’ عالمة التبويبانقر على  .3
 نوع الطلب.’تحت بند ‘ تمديد’ –‘ تحويل’تفاصيل البيان مع خيار  يعرض النظام شاشة 

 
 شاشة تفاصيل البيان: 173شكل رقم 

 ‘.تمديد’انقر على رابط  .2
 بأن  طلب االستيراد المؤقت، مع عالمة اختيار لقبول الشروط والتعليمات واإلقرار تمديدخيارات  يعرض النظام شاشة

 .المعلومات المصرح عنها صحيح
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 شاشة خيارات تحويل الطلب: 174شكل رقم 

انقر في  يوم بحد أقصى، ثم 810إلى  8 مع العلم أن الفترة المطلوبة يجب أن تتراوح بينأدخل المعلومات ذات العالقة،  .5

 . ‘تقديم’ انقر على زرالمربع الموجود أمام قبول الشروط واألحكام، ثم 
 قديم الطلب بنجاحت يعرض النظام شاشة. 

 
 شاشة حفظ البيانات: 175شكل رقم 

 طلبات االستيراد المؤقت.، للعودة إلى شاشة معايير البحث عن  ‘موافق’ انقر على زر .6
  ة للجمارك، يتم تقديم بيان جمركي والمتابعة في بقية العام الهيئةمن  التمديدبعد الحصول على الموافقة على طلب

 اإلجراءات.
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 غرامات االستيراد المؤقت .7

 
العامة  الهيئةاجعة الشؤون الجمركية في في حال التأخير في إنهاء حالة بيان االستيراد المؤقت، يقوم النظام باحتساب غرامات والرجاء مر 

 للجمارك أو القسم المعني في المنفذ لمعرفة التفاصيل.
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 ثانًيا: االستيراد بقصد إعادة التصدير
 

بعد تقديم بيان استيراد ومتابعة مراحلة حتى اإلنجاز، يستطيع المخلص الجمركي تقديم بيان إعادة تصدير وربطه مع بيان االستيراد 
 األصلي.

 اتبع الخطوات التالية لربط بيان إعادة تصدير مع بيان استيراد.
 ‘.بيان =< إنشاء’من القائمة الجانبية، انتقل إلى  .8

  إنشاء بيان’يعرض النظام شاشة.‘ 

 
 شاشة إنشاء بيان: 176شكل رقم 

 

 . ‘حفظ’ انقر على زروقم بملء باقي الحقول كما يلزم ثم ‘ إعادة تصدير’اختر نوع البيان  .3
 .يتم حفظ المعلومات التي تم إدخالها 
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 إعادة تصدير –شاشة إنشاء بيان بنجاح : 177شكل رقم 

 
 انتقل إلى عالمة التبويب الصنف. انتقل إلى عالمات التبويب المختلفة وأدخل المعلومات الالزمة ثم .3

 .يعرض النظام معلومات عالمة التبويب الصنف 
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 عالمة التبويب الصنف: 178شكل رقم 

 

 . ‘اختيار األصناف’انقر على زر  .2
  اختيار األصناف’يعرض النظام نافذة منبثقة.‘ 

 
 اختيار األصناف –نافذة منبثقة : 179شكل رقم 
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أخرى )إعادة تصدير، استيراد من تصدير مؤقت(، وبالتالي أدخل رقم البيان الجمركي في حقل ’يكون االختيار االفتراضي  .5

 .‘ بحث’ انقر على زرثم ‘ رقم البيان الذي يحتوي على نقص أو البيان المسبق’
  وتابع استكمال معلومات البيان الجمركي مع العلم أنه يمكن التعديل بعد عرض نتائج البحث عن البيان، قم باختياره

 على األوزان والكميات ثم قم بتقديم البيان الجمركي حسب اإلجراءات.
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 ثالثًا: النقل بالعبور )الترانزيت(
 

ويشترط في هذه األوضاع تقديم ، الجمركيةأو عبرها مع تعليق تأدية الرسوم في الدولة يجوز إدخال البضائع ونقلها من مكان إلى آخر 
 .العامة للجمارك للهيئةالعام  مين الرسوم بكفاالت مصرفيه أو تعهدات مكفولة وفق التعليمات التي يصدرها المديرأضمانات لت

 
 .لتقديم بيان ترانزيتاتبع الخطوات التالية 

 ‘.بيان =< إنشاء’من القائمة الجانبية، انتقل إلى  .8
  إنشاء بيان’شاشة يعرض النظام.‘ 

 
 شاشة إنشاء بيان: 180شكل رقم 
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 ‘حفظ’ انقر على زربملء باقي الحقول كما يلزم ثم  واختر منفذ الدخول ومنفذ الخروج ثم قم‘ ترانزيت’اختر نوع البيان  .3

. 
  بنجاح.تم إنشاء بيان ]رقم[ ’يعرض النظام تعديل البيان # ]رقم[ مع رسالة 

 
 شاشة إنشاء بيان ترانزيت: 181شكل رقم 

 
 انتقل إلى عالمات التبويب المختلفة وأدخل المعلومات الالزمة ثم انتقل إلى عالمة التبويب الصنف. .3
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 اإليداع في المستودعاترابًعا: 
 

هو عبارة عن إيداع البضائع مع تعليق الرسوم ضمن أماكن تخضع مبدئًيا إلشراف الجمارك وتعتبر كأنها خارج  اإليداع في المستودعات
 األراضي الوطنية وتوجد مزايا عديدة للمستودعات منها:

 أنها تتيح للمشتري فحص البضاعة دون التنقل والسفر للخارج؛ .8
 يتجنب المشتري أخطار شراء بضاعة غير مطابقة؛ .3
 أصحاب البضائع من تمويل مصانعهم بالمواد األولية عند الحاجة وفوًرا. استفادة .3

 أنواع المستودعات
 المستودع العام: ينشأن في الموانئ أو المدن بموجب تعليمات وقرارات خاصة. .8
 المستودع الخاص )بوندد(: ينشأن في المناطق الجغرافية التي يوجد فيها مراكز جمركية. .3

مما سبق فإن المستودع يعرف بأنه مرحلة تخزينية تتوسط التفريغ والمعاملة الجمركية، وسواء كان المستودع عاًما أم خاًصا فإنه يتطلب 
 العامة للجمارك. الهيئةالحصول على ترخيص من 

 
 وفيما يلي كيفية تقديم بيانات جمركية لإليداع في المستودعات:

 ‘.بيان =< إنشاء’اليمين، انتقل إلى من القائمة الجانبية على  .8
  إنشاء بيان’يعرض النظام شاشة.‘ 
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 شاشة إنشاء بيان ترانزيت: 182شكل رقم 

 
 ‘.إيداع’اختر نوع البيان  .3

  نوع المستودع’و‘ منفذ الدخول’يعرض النظام حقلي.‘ 
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 حقل منفذ الدخول والمستودع العام –شاشة إنشاء بيان : 183شكل رقم 

 

 . ‘حفظ’اختر منفذ الدخول والمستودع العام ثم انقر زر  .3
  تم إنشاء بيان: ]رقم[ بنجاح.’ويعرض النظام رسالة يتم حفظ البيان 
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 شاشة حفظ معلومات عالمة تبويب الرئيسية: 184شكل رقم 

 
 عالمات التبويب المختلفة للبيان واستكمل باقي المعلوم ثم قم بتقديم البيان الجمركي.انتقل إلى  .2

 
  



الجمركي المخلص دليل  

    182 |  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ت ركت فارغة عمدًا ةهذه الصفح
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 الفصل الخامس
 المقاصات الجمركية

 
 بذلك.يتيح نظام نافذة قطر الواحدة للتخليص الجمركي تقديم بيان إحصائية )مقاصة( وفيما يلي كيفية القيام 

 ‘.بيان =< إنشاء’من القائمة الجانبية انتقل  إلى  .8
  إنشاء بيان’يعرض النظام شاشة.‘ 

 
 شاشة إنشاء بيان: 185شكل رقم 

 
في مربع التأشير ‘ نعم’وقم بالتأشير ‘ بيان إحصائي’اختر نوع البيان الجمركي ذو العالقة ثم انتقل إلى  .3

 .‘ حفظ’، ثم انقر على زر 



الجمركي المخلص دليل  

    184 |  
 

  المقاصة’تعديل البيان # ]رقم[ تحتوي على عالمة التبويب ’يعرض النظام شاشة.‘ 

 
 عالمة التبويب المقاصة –شاشة تعديل بيان : 186شكل رقم 

 
 ‘.مقاصة’استكمل معلومات عالمات التبويب ثم انتقل إلى عالمة التبويب  .3

  مقاصة’النظام معلومات عالمة التبويب يعرض.‘ 
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 تفاصيل عالمة التبويب المقاصة –شاشة تعديل بيان : 187شكل رقم 
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 مالحظة 
 بضاعة تم الترسيم عليها خارج مجلس التعاون لدول الخليج العربية.عن ‘ مقاصة’ال يسمح النظام بتقديم بيانات جمركية 

 

 ، وتابع تقديم البيان الجمركي. ‘حفظ’ انقر على زرأدخل المعلومات ذات العالقة ثم  .2
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 هذه الصفحة ت ركت فارغة عمدًا
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 ملحق أ
 اإلعفاءات

 
 إال بقانونال إعفاء 

 .أنواع اإلعفاءاتبإصدار قانون الجمارك  8211( لسنة 5وقد حدد قانون رقم ) 
 

 أنواع اإلعفاءات .1

 
 اإلعفاءات الرسمية . أ

 114المادة 
 تعفى من الرسوم الجمركية ومن الضرائب والرسوم األخرى:

 ما يرد ألمير البالد باسمه الشخصي. -8
داراتها وللهيئات العامة والمؤسسات العامة والشركات التابعة لها، على أن تستورد مباشرة من قبل هذه  -3 البضائع المستوردة للحكومة وا 

 بوالص شحن باسمها. الجهات بموجب
 المباشر إذا استدعت الظروف ذلك. االستيرادويجوز بقرار من الوزير استثناء بعض الحاالت من شرط 

 
 اإلعفاءات الدبلوماسية . ب

 115المادة 
عاينة تعفى من الرسوم الجمركية ومن الرسوم والضرائب األخرى، وبشرط المعاملة بالمثل، وفي حدود هذه المعاملة، ومع اإلخضاع للم

 بحضور مندوب عن وزارة الخارجية: االقتضاءعند 
الشخصي إلى رؤساء وأعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي األجانب العاملين في دولة قطر )غير الفخريين(،  لالستعمالما يرد  -8

 القصر.الواردة أسماؤهم في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية، وكذلك ما يرد إلى أزواجهم وأوالدهم 
الرسمي. ويجب أن تكون الواردات التي تعفى وفقا لهذه  لالستعمالما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية  -3

الفعلية وضمن الحد المعقول. وللوزير أن يعين الحد األقصى لبعض أنواع هذه الواردات بناء على اقتراح  االحتياجاتاألحكام متناسبة مع 
 ممثلين عن إدارة الجمارك ووزارة الخارجية. لجنة من

إلى وزارة الخارجية والحصول  باستيرادهاوما شابهها، بعد تقديم طلب  واالستقبالما تستورده السفارات من أجهزة ال سلكية لإلرسال  -3
 على موافقة مسبقة منها.

اث وأدوات منزلية للموظفين اإلداريين )غير القطريين( الشخصي، مع التقيد بالمعاينة، من أمتعة شخصية وأث لالستعمالما يرد  -2
خالل ستة أشهر من وصول المستفيد من اإلعفاء. ويجوز تمديد  االستيرادالعاملين في البعثات الدبلوماسية أو القنصلية، بشرط أن يتم 

مؤقت بإدخال سياراتهم لمدة ال تتجاوز ثالث هذه المهلة ستة أشهر أخرى بموافقة وزارة الخارجية. ويصرح لهؤالء وفقا لنظام اإلدخال ال
 سنوات قابلة للتمديد بناء على موافقة وزارة الخارجية.
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 وتمنح اإلعفاءات المشار إليها في هذه المادة بناء على طلب من رئيس البعثة الدبلوماسية أو القنصلية حسب األحوال.
 بعض ذوي المكانة من األجانب بقصد المجاملة الدولية.األشياء التي يصدر بإعفائها قرار من األمير، بالنسبة ل -5
األشياء الخاصة بمنظمة األمم المتحدة وموظفيها والمؤسسات والهيئات التابعة لها، والمنظمات والمؤسسات العربية واألجنبية األخرى  -6

 الخاصة المعقودة معها. لالتفاقياتالعاملة في دولة قطر، والتي يجب إعفاؤها تطبيقا 
 114المادة 

ال يجوز التصرف في األشياء المعفاة لما سبق في غير الغرض الذي أعفيت من أجله، أو التنازل عنها إال بعد إعالم إدارة الجمارك. وال 
 يجوز للجهة المستفيدة من اإلعفاء تسليم األشياء المعفاة إلى جهة أخرى بعد إنجاز اإلجراءات الجمركية المنصوص عليها.

 117المادة 
( من هذا القانون إعتبارا من تاريخ وصولهم إلى مقر عملهم 885يبدأ حق اإلعفاء بالنسبة لألشخاص المستفيدين منه بموجب المادة )

 الرسمي في البالد.
 
 األمتعة الشخصية واألثاث المنزلي . ت

 114المادة 
 تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم:

واألدوات واألثاث المنزلي المستعمل الخاصة باألشخاص القادمين إلى قطر للمرة األولى بقصد اإلقامة بها مدة ال األمتعة الشخصية  -8
 تقل عن سنة.

 الشخصي. لالستعمالالهدايا البسيطة واألمتعة الشخصية واألدوات الخاصة بالمسافرين المعدة  -3
ريين المقيمين في الخارج لمدة ال تقل عن ثالث سنوات عند عودتهم النهائية األثاث واألمتعة الشخصية وسيارة واحدة لألشخاص القط -3

 إلى البالد.
 األثاث واألمتعة الشخصية التي سبق تصديرها عند إعادتها مع أصحابها الذين يعتبر محل إقامتهم األصلي هو دولة قطر. -2

 هذه المادة قرار من الوزير.ويصدر بتحديد الشروط والضوابط الواجب توافرها لالستفادة من أحكام 
 
 استيرادهاالبضائع المعاد  . ث

 119المادة 
 أ( تعفى من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم:

البضائع ذات المنشأ المحلي السابق تصديرها عند إعادتها إلى البالد، على أن تستوفي الرسوم والضرائب التي سبق ردها عند  -8
 التصدير.

واكتسبت الصفة المحلية بأداء الضرائب والرسوم المقررة عليها، التي تصدر مؤقتا ثم  استيرادهاالبضائع والغالفات األجنبية التي سبق  -3
 . ويكون اإلعفاء وفقا للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير.استيرادهايعاد 

عن البضائع التي تصدر مؤقتا الستكمال صنعها أو إصالحها أو ألية عملية ب( تؤدى الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم األخرى 
 أخرى على أساس التكاليف المترتبة على هذه العمليات ووفقا للشروط التي تضعها إدارة الجمارك.

ها وبما ال يتعارض مع ج( تسترد الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم التي تكون قد دفعت عند تصدير البضائع المعاد استيراد
 أحكام القوانين النافذة.
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 أحكام مشتركة . ج

 122المادة 
تطبق أحكام اإلعفاءات الواردة في هذا الباب على الواردات التي يشملها اإلعفاء، إذا استوردت مباشرة باسم الجهات أو األشخاص 

البضائع التي وردت للغير إذا آلت بموافقة مسبقة من إدارة المقرر اإلعفاء لصالحهم. ويجوز استثناء تطبيق بعض هذه األحكام على 
 الجمارك، ألحدى هذه الجهات أو أحد هؤالء األشخاص، وكانت ال تزال في المستودعات أو المخازن الجمركية.

 123المادة 
 .واالتفاقياتالتشريعات دولية، وفقا لما تنص عليه هذه  اتفاقياتتطبق اإلعفاءات الصادرة بأداة تشريعية مستقلة، أو بمقتضى 

 وفي جميع األحوال، ال يجوز التصرف في األشياء التي أعفيت طبقًا للفقرة السابقة، أو بموجب أحكام هذا القانون، إال وفق أحكام المادة
 ( ما لم يوجد نص خاص يقضي بخالف ذلك.886)
 

 كيفية استخدام اإلعفاءات في النظام .2

 
 ت الواردة في هذا الدليل، ثم انتقل بعد ذلك إلى عالمة تبويب الصنف.يتم إنشاء مسودة بيان وفق الخطوا .8

 .يعرض النظام شاشة عالمة التبويب الصنف 

 
 عالمة التبويب الصنف –شاشة البيان : 188شكل رقم 

 

 . ‘إضافة صنف’انقر على زر  .3
 .]يعرض النظام شاشة تعديل البيان ]رقم 

 ‘.إعفاءات’انتقل إلى قسم  .3
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 يعرض النظام حقل قسم إعفاءات.

 
 ‘نوع اإلعفاء’شاشة حقل قسم : 189شكل رقم 

 
 اختر نوع اإلعفاء من القائمة المنسدلة ثم استكمل باقي معلومات البيان. .2
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 ملحق ب
 طلحاتمص

 (Encotermsأوال: مصطلحات التجارة الدولية )

حدد قواعد التجارة الدولية ولتَعرف مسئولية لت  مصطلحان النقل الدولي ومقرها باريس  I.C.Cالغرفة التجارية الدولية وضعت 
في تحديد القيمة ؛ وتتمثل أهميتها كل من المستورد والمصدر بحيث ينقل العبء إلى الطرف اآلخر في مرحلة معينة وهكذا

 الجمركية وكذلك قيمة الصفقة بشكل أدق . 

 CIFحد هذه المصطلحات على الفاتورة فيجب عمل التعديالت الالزمة لتصبح القيمة االجمالية على أساس أوعند ورود 
هذا يشمل  ثمن البضاعة+ أجور الشحن الداخلية في بلد التصدير+ أجور الشحن الرئيسية ( حيث إن )حسب القانون

 بلد االستيراد +التأمين.)الشحن البحري، الجوي، البري( لحين أول مركز تخليص في 

 

 على تحديد المسئولية التي تقع على البائع او المشتري. صنف مصطلحات النقل الدولي إلى أربعة مجموعات بناءً ت  

 مسؤولية المشتري مسؤولية البائع المصطلح كامل االختصار اسم المجموعة

 Cالمجموعة 

CFR COST AND FREIGHT 
النقل في تسليم البضاعة خالصة أجرة 

 ميناء الوصول
 

 + تجهيز البضاعة
+ استكمال  تغليفها

اجراءات التصدير 
+التعاقد مع شركة 
نقل ودفع اجور 
الشحن الخارجي 

بري( ، بحري، )جوي
ميناء الوصول  لغاية

في بلد االستيراد + 
تزويد المشتري 

بالوثائق الخاصة 
بالبضاعة بالسرعة 

 الممكنة

قبول توصيل 
البضاعة في ميناء 
التصدير واستالم 

البضاعة من الناقل 
في ميناء الوصول 

استكمال اجراءات  +
االستيراد  وتوصيل 
البضاعة للمقصد 

 النهائي .

CIF COST,INSURANCE AND 
FREIGHT 
تسليم البضاعة خالصة أجرة النقل 

 والتأمين في ميناء الوصول

 + تجهيز البضاعة
+ استكمال  تغليفها

اجراءات التصدير 

الموافقة مع البائع 
امين البضاعة على ت

+ قبول توصيل 
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+التعاقد مع شركة 
نقل ودفع اجور 
الشحن الخارجي 

بري( ، بحري، )جوي
لغاية ميناء الوصول 
في بلد االستيراد+ 
التعاقد مع شركة 

تامين ودفع التامين 
نيابة عن المشتري 
+ تزويد المشتري 
بالوثائق الخاصة 
بالبضاعة وكذلك 
بوليصة التامين 
 بالسرعة الممكنة .

 

البضاعة في ميناء 
التصدير واستالم 

البضاعة من الناقل 
في ميناء الوصول 
+استكمال اجراءات 
االستيراد  وتوصيل 
البضاعة للمقصد 

 النهائي  .

CPT CARRIAGE  PAID TO 
تسليم البضاعة خالصة أجرة النقل إلى 

 مكان الوصول

 + تجهيز البضاعة
التعاقد مع +  تغليفها

شركة شحن لتوصيل 
البضاعة الى المكان 
المتفق عليه في بلد 

توصيل  الوصول +
 البضاعة للناقل +
استكمال اجراءات 

تزويد  التصدير +
المشتري بوثائق 
النقل بالسرعة 

 الممكنة .

 

قبول توصيل 
البضاعة في مكان 
التصدير واستالم 

البضاعة من الناقل 
في مكان الوصول 

راءات +استكمال اج
االستيراد  وتوصيل 
البضاعة للمقصد 

 النهائي

 

CIP CARRIAGE AND 
INSURANCE PAID TO 
تسليم البضاعة خالصة أجرة النقل 

 + تجهيز البضاعة
+ استكمال  تغليفها

الموافقة مع البائع 
على تامين البضاعة 
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 اجراءات التصدير + والتأمين في مكان الوصول
التعاقد مع شركة نقل 
ودفع اجور الشحن 

، الخارجي )جوي
لغاية بري( ، بحري

مكان الوصول في 
+  بلد االستيراد

التعاقد مع شركة 
تامين ودفع التامين 
نيابة عن المشتري 
+ تزويد المشتري 
بالوثائق الخاصة 
بالبضاعة وكذلك 
بوليصة التامين 
 بالسرعة الممكنة .

+ قبول توصيل 
البضاعة في مكان 
التصدير واستالم 

عة من الناقل البضا
في مكان الوصول 
+استكمال اجراءات 
االستيراد  وتوصيل 
البضاعة للمقصد 

 النهائي  

     

 Dالمجموعة 

DAF DELIVERED AT 
FRONTIER 

 تسليم البضاعة عند الحدود

 + تجهيز البضاعة
توصيل  + تغليفها

البضاعة للمكان 
المتفق عليه بالحدود 
 محملة على ظهر

استكمال  السيارة +
 اجراءات التصدير +

تزويد المشتري 
بالوثائق الخاصة 

 بالبضاعة .

استالم البضاعة 
بالحدود على ظهر 

السيارة +تنزيل 
البضاعة من ظهر 
 السيارة  وتخزينها +
استكمال اجراءات 
االستيراد وشحن 
البضاعة للمقصد 
النهائي في بلد 

 االستيراد .

 

DES DELIVERED EX SHIP 
ظهر السفينة في تسليم البضاعة من 

 ميناء الوصول

 + تجهيز البضاعة
+ استكمال  تغليفها

اجراءات التصدير 

استالم البضاعة 
على ظهر السفينة 
في ميناء الوصول 
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+تسليم البضاعة 
على ظهر السفينة 
في ميناء الوصول 

تزويد المشتري  +
بالوثائق الخاصة 

 بالبضاعة .

 

+تنزيل البضاعة من 
على ظهر السفينة 

مال اجراءات + استك
االستيراد  وشحن 
البضاعة للمقصد 

 النهائي .

 

DEQ DELIVERED EX QUAY 
تسليم البضاعة على رصيف ميناء 

 الوصول خالصة الرسوم

 + تجهيز البضاعة
+ استكمال  تغليفها

اجراءات التصدير 
+تسليم البضاعة 

على  رصيف ميناء 
الوصول + تزويد 
المشتري بالوثائق 
 الخاصة بالبضاعة 

 

استالم البضاعة 
على رصيف  ميناء 
الوصول + استكمال 
اجراءات االستيراد  
وشحن البضاعة 
 للمقصد النهائي .

 

 

DDU DELIVERED DUTY 
UNPAID 
تسليم البضاعة غير خالصة الرسوم 

 في مكان الوصول
 

 + تجهيز البضاعة
+ استكمال  تغليفها

اجراءات التصدير 
+توصيل البضاعة 

عليه للمكان المتفق 
 في بلد االستيراد

)المقصد النهائي( 
محملة على ظهر 
السيارة + تزويد 
المشتري بالوثائق 

 الخاصة بالبضاعة .

 

 

استالم البضاعة في 
مكان التسليم 

النهائي+ تنزيل 
المحتويات من على 

ظهر السيارة + 
استكمال اجراءات 

 االستيراد
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DDP DELIVERED DUTY PAID 
الرسوم في تسليم البضاعة خالصة 

 مكان الوصول

 + تجهيز البضاعة
+ استكمال  تغليفها

اجراءات التصدير 
توصيل  واالستيراد +

البضاعة للمكان 
المتفق عليه في بلد 
االستيراد )المقصد 

النهائي( محملة على 
 ظهر السيارة .

استالم البضاعة في 
المقصد النهائي 

+تنزيل البضاعة من 
 على ظهر السيارة .

 

     

 E Exw Ex worksالمجموعة 
 

 حسب المكان المتفق

 تجهيز البضاعة +
تسليم  + تغليفها

البضاعة في المكان 
 .المتفق عليه

 

 استالم البضاعة +
توفير وسيلة النقل 

النقل  الداخلي +
استخراج  + الخارجي

الوثائق المطلوبة 
 للتصدير

     

 Fالمجموعة 

FCA FREE CARRIER 
 التعهد بالنقلتسليم البضاعة دون 

 + تجهيز البضاعة
تحميل  + تغليفها

البضاعة على ظهر 
في المكان  السيارة

المتفق عليه مع 
المشتري.+ استخراج 

الوثائق المطلوبة 
 للتصدير.

استالم البضاعة 
محملة على ظهر 
السيارة + استكمال 
اجراءات االستيراد 

التعاقد مع شركة  +
لنقل ا لبضاعة 
للمقصد النهائي 

 بلد االستيراد .في 

 

FAS FREE ALONGSIDE SHIP 
تسليم البضاعة بجانب السفينة في 

 ميناء الشحن

 + تجهيز البضاعة
تزويد  + تغليفها

استالم البضاعة 
على جانب 
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المشتري بالوثائق 
المطلوبة للبضاعة  

توصيل البضاعة  +
الى رصيف الميناء 

 المتفق عليه +
استكمال اجراءات 

 التصدير.

الرصيف + 
استكمال اجراءات 
االستيراد +التعاقد 
مع شركة لنقل ا 
لبضاعة للمقصد 
النهائي في بلد 

 االستيراد. 

 

FOB FREE ON BOARD 
تسليم البضاعة فوق ظهر السفينة في 

 ميناء الشحن

 + تجهيز البضاعة
+ تسليم  تغليفها

البضاعة على ظهر 
السفينة في ميناء 

تزويد  + التصدير
المشتري بالوثائق 
الخاصة بالبضاعة 

استكمال اجراءات  +
 التصدير.

 

استالم البضاعة 
محملة على ظهر 
السفينة + استكمال 
 اجراءات االستيراد +
التعاقد مع شركة 
لنقل البضاعة 

للمقصد النهائي في 
 بلد االستيراد 
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 مصطلحات الشحن والتامين ثانًيا: 

 المعنى المصطلحات 
A.A.R )ضد كافة المخاطر)تامين 
a/c حساب 
A/O )حساب )فالن 
A CC )قبول) سند إلخ 
A/R كافة المخاطر 
A D v a l )قيمي )بحسب القيمة 
Av. ,a v. متوسط 
B/H شهادة صحية 
B/L بوليصة شحن 
BAR, برميل 
BD سند 
BG.  جوال-حقيبة–كيس 
C&.D.  المباع(مقبوض)الثمن( ومسلم )الشيء 
C&F )تكلفة شحن)النولون 
C&I تكلفة وتامين 
C I F  & C تكلفة وتامين واجرة شحن)النولون( وعمولة 
C I F C &I تكلفة وتامين واجرة شحن)النولون( وعمولة وفائدة 
C/A يحساب جارى حساب راس المال محاسب قانون 
C/N (باألمانة)سلعة بإيداع شعار إ 
C/N ضافةإشعار إ 
C/O  منشأشهادة 
C A D (c. a .d) حوالة نقدية 
C .a. d نقدا مقابل المستندات 
Ch .fwd نفقات مسبقة 
C I f(c. i. f) )تكلفة وتامين واجرة شحن)النولون 
COD نقدا عند التسليم 
D.I.O حمولة البريد فقط 
D/A(also d/a) المستندات مقابل التوقيع بالقبول 
d. p ميناء مباشرة 
D/P مستندات مقابل الدفع 
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DIS.(also disc..) خصم 
D/O (also D/O) مر تسليم البضاعة من باب المشترى الى باب البائعأ 
F A S   و المركبأبجانب الباخرة لم سَ م 
F I B   زوارق النقل من السفينة الى الرصيف فيلم سَ م 
 مستودعات السفينة فيلم سَ م    
F I O  و الخروجأالدخول  فيمعفى من الرسم 
F I W   شاحنة القطار فيلم سَ م 
F O Q   بجانب الرصيفلم سَ م 
FD (also f/d)   حتى الرصيفلم سَ م 
F I A(also f i a) كل الفائدة مقبولة 
F O B(also fob)   فوب( سلم على ظهر الباخرةم( 
FOC(also f o c) معفى من الرسوم 
FOR(also for)   محطة السكة الحديدية فيلم سَ م 
FOS(also f. o. s)   الباخرة فيلم سَ م 
FOT(also f o t) معفى من الضرائب النفقات مدفوعة بالكامل 
F R  الشحن أجرةمعفى من 
Free Domicile تسليم البضاعة محل اقامة المشترى 
F r t الشحن )النولون( أجرة 
Frt. fwd مسبقة الشحن)النولون( أجرة 
F r t .pd الشحن )النولون( مدفوعة مسبقا أجرة 
G. r (also. gr)  إجماليجرام حبوب 
G r(also gr.)  القائم(اإلجمالي الوزن( 
H .P.  و شراء بالتقسيطأقوة حصان بيع 
hr ساعة 
I/L ترخيص استيراد 
I B  لدفع الرسوم( الجمارك فيمحجوز( 
I O U قرار بالدين()اإل قر لكأ 
 IV (also iv) قيمة الفاتورة  
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 ملحق ج
 قرارات

 

  2117( لسنة 11قرار وزير المالية رقم )
بتحديد فئات رسوم الخدمات وقيمة المطبوعات  1997( لسنة 19بشأن تعديل بعض أحكام القرار رقم )

 والنماذج ورسوم تراخيص مهنة التخليص الجمركي بإدارة الجمارك
 وزير المالية،

بتحديد صالحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى،  1971( لسنة 5القانون رقم )بعد االطالع على 
 والقوانين المعدلة له،

صدارها، 1994( لسنة 29وعلى القرار األميري رقم )  بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع لألمير للتصديق عليها وا 
بتحديد فئات رسوم الخدمات وقيمة المطبوعات والنماذج ورسوم  1997( لسنة 19صاد والتجارة رقم )وعلى قرار وزير المالية واالقت

 ،2111( لسنة 14تراخيص مهنة التخليص الجمركي بإدارة الجمارك، المعدل بالقرار رقم )
 ،31/5/2114خ المنعقد بتاري 2114( لعام 21وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي )

المؤرخ  491وعلى كتاب سعادة وزير العمل والشؤون االجتماعية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء باإلنابة رقم ص م و/ 
 بمصادقة سمو نائب األمير وولي العهد على مشروع هذا القرار، 12/9/2117

 قرر ما يلي:
 

 المواد
 1المادة 

( لسنة 82( من قرار وزير المالية واالقتصاد والتجارة رقم )3من بنود المادة )« لمدة شهر واحد تصريح خروج للسيارات القطرية»ي لغى بند 
 المشار إليه. 8222
 2  المادة

 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
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  2111( لسنة 14التجارة رقم )قرار وزير المالية واالقتصاد و 
بتحديد فئات رسوم الخدمات وقيمة المطبوعات  1997( لسنة 19بتعديل بعض أحكام القرار رقم )

 والنماذج ورسوم تراخيص مهنة التخليص الجمركي بإدارة الجمارك
 وزير المالية واالقتصاد والتجارة،

 ( منه،34(، )33على المادتين )بعد االطالع على النظام األساسي المؤقت المعدل، وبخاصة 
 ،1994( لسنة 25، المعدل بالقانون رقم )1944( لسنة 5وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم )

 بتنظيم وزارة المالية واالقتصاد والتجارة وتعيين اختصاصاتها، 1993( لسنة 22وعلى المرسوم بقانون رقم )
صدارها، 1994( لسنة 29وعلى القرار األميري رقم )  بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ت رفع لألمير للتصديق عليها وا 
بتحديد فئات رسوم الخدمات وقيمة المطبوعات والنماذج ورسوم تراخيص مهنة التخليص  1997( لسنة 19وعلى القرار الوزاري رقم )
 الجمركي بإدارة الجمارك،

 ،15/11/2111المنعقد بتاريخ  2111( لعام 34اعه العادي )وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتم
 قرر ما يلي:

 المواد
 1المادة 

المشار إليه  8222( لسنة 82( من القرار رقم )3تعديل قيمة مطبوعات ونماذج بيان الصادر أو الوارد المنصوص عليها في المادة )
 ( عشرة رياالت.80لتصبح )
 2المادة 

 المشار إليه النص التالي: 8222( لسنة 82ر وزير المالية واالقتصاد والتجارة رقم )( من قرا2يستبدل بالمادة )
 (4المادة )

( من قانون الجمارك المشار إليه وفقًا للفئات 830تحدد رسوم تراخيص مزاولة مهنة التخليص الجمركي المنصوص عليها في المادة )»
 التالية:

 ( لاير.8000لمكتب عام ) إصدار رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي -
 ( مائتان وخمسون لاير.350إصدار رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي لمكتب خاص ) -
 ( مائة وثالثون لاير.830إصدار أو تجديد بطاقة مخلص جمركي ) -
 ( ثالثمائة لاير.300إصدار بطاقة مؤقتة للمخلص الجمركي ) -
 ( خمسون لاير باإلضافة إلى الرسوم المقررة.50لمحدد )عدم تجديد بطاقة مخلص جمركي في الموعد ا -
 ( مائة لاير.800بدل فاقد ألي من األوراق المتقدمة ) استخراج -
 ( مائة لاير.800مقابل دورة تأهيل مخلص جمركي ) -

 3المادة 
 دة الرسمية.على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. وي عمل به من تاريخ نشره في الجري
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  1997( لسنة 19قرار وزير المالية واالقتصاد والتجارة رقم )
بتحديد فئات رسوم الخدمات وقيمة المطبوعات والنماذج ورسوم تراخيص مهنة التخليص الجمركي 

 بإدارة الجمارك
 وزير المالية واالقتصاد والتجارة،

 ( منه،34على المادة )بعد االطالع على النظام األساسي المؤقت المعدل، وبخاصة 

، وبخاصة على المادتين 1994( لسنة 25، المعدل بالقانون رقم )1944( لسنة 5وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم )
 ( منه،131(، )124)

 ، بتنظيم وزارة المالية واالقتصاد والتجارة، وتعيين اختصاصاتها،1993( لسنة 22وعلى المرسوم بقانون رقم )

صدارها، 1994( لسنة 29قرار األميري رقم )وعلى ال  بشأن قرارات مجلس الوزراء التي ترفع لألمير للتصديق عليها وا 

 ، بتنظيم مهنة التخليص الجمركي،1991( لسنة 7وعلى القرار الوزاري رقم )

 ،25/4/1997 المنعقد بتاريخ 1997( لعام 22وعلى اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي )

 قرر ما يلي:

 المواد

 1المادة 
( من 832تحدد أنواع وفئات الرسوم التي تتقاضاها ادارة الجمارك من أصحاب الشأن والمشار إليها في البندين )أ(، )ب( من المادة )

 وفقًا لما يلي: 8211( لسنة 5قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم )

 أواًل: رسم عتالة:

 التالية مقابل جميع العمليات الالزمة للمعاينة الجمركية:ويستحق بالفئات 
 .لاير( 20( طن )5وسائط النقل ذات الحمولة من طن واحد إلى ) -
 ( لاير.800( طن )80( إلى )5أكبر من ) الحمولة وسائط النقل ذات -
 ( لاير.830قدم ) 30بطول ( طن أو الحاويات أو البرادات 30( طن إلى )80وسائط النقل ذات الحمولة أكبر من ) -
 ( لاير.850( قدم )20( طن أو الحاويات أو البرادات بطول )30وسائط النقل ذات الحمولة أكبر من ) -

 ويضاف إلى الفئات المتقدمة مائة لاير إذا كانت الحمولة من البضائع المتنوعة ألكثر من تاجر أو مستورد.
 ( ريااًل.35كل معاملة تتم للسفن الخشبية ) -

 ثانياً: رسم حفظ البضائع في البرادات:

 ويستحق بالفئات التالية، بعد فترة سماح مدتها ثالثة أيام تبدأ من اليوم التالي لوصول البضاعة:
 ( كجم لاير واحد يوميًا عن الطرد.50( كجم إلى )8الطرود التي يتراوح وزنها بين ) -
 ( كجم رياالن يوميًا عن الطرد.500) ( كجم وال يزيد على50الطرود التي يتجاوز وزنها ) -
 ( كجم ثالث رياالت يوميًا عن الطرد.500الطرود التي يتجاوز وزنها ) -
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 ثالثاً: رسم أرضية:

 ويستحق بالفئات التالية، بعد فترة سماح مدتها سبعة أيام تبدأ من اليوم التالي لوصول البضاعة:
 كجم لاير واحد يوميًا عن الطرد.( 50( كجم إلى )8الطرود التي يتراوح وزنها ) -
 ( كجم رياالن يوميًا عن الطرد.300( كجم وال يزيد على )50الطرود التي يتجاوز وزنها ) -
 ( كجم ثالث رياالت يوميًا عن كل مائة كجم أو جزء منها.300الطرود التي يتجاوز وزنها ) -

 رابعاً: حفظ أمانات:

انات المطلوب حفظها، وذلك عن كل اسبوع من مدة الحفظ. ويعتبر الجزء من االسبوع ويستحق بنسبة نصف في األلف من قيمة األم
 بمثابة اسبوع كامل.

 خامساً: رسم مقابل انتقال موظف خارج الدائرة الجمركية:
 ( لاير عن اليوم الواحد أو عن جزء منه.800ويستحق بمعدل )

 ختام الرصاص:أسادساً: رسم وضع 

 عن كل ختم. ( رياالً 30ويستحق بمعدل )
ال يتجاوز مجموع الرسوم المحصلة نصف قيمة البضاعة المفروض عليها الرسم في تاريخ خروجها من إدارة أويجب في جميع االحوال 

 الجمارك.

 2المادة 

 ال تدخل أيام الجمع واالعياد الرسمية ضمن فترات السماح المنصوص عليها في المادة السابقة.

 3المادة 

( لسنة 5( من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم )832عات والنماذج المنصوص عليها في البند )ج( من المادة )تحدد قيمة المطبو 
 ، والتي تقدمها إدارة الجمارك ألصحاب الشأن، وفقاً للفئات التالية:8211
 

 شهادة عبور )ترانزيت( لوسائط النقل - ( ريااًل.50)
 )مانفيست(بيان حمولة  - ( رياالت.80)
 بيان صادر أو وارد - ( رياالت.80)
 بيان عبور )ترانزيت( لدول مجلس التعاون - ( رياالت.80)
 شهادة تفريغ بضائع - ( رياالت.80)
 أي شهادة أخرى - ( رياالت.80)

 4المادة 

الجمارك المشار إليه وفقًا للفئات ( من قانون 830تحدد رسوم تراخيص مزاولة مهنة التخليص الجمركي المنصوص عليها في المادة )
 التالية:

 ( لاير.8000إصدار رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي لمكتب عام ) -
 ( مائتان وخمسون لاير.350إصدار رخصة مزاولة مهنة التخليص الجمركي لمكتب خاص ) -
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 ( مائة وثالثون لاير.830إصدار أو تجديد بطاقة مخلص جمركي ) -
 ( ثالثمائة لاير.300مؤقتة للمخلص الجمركي )إصدار بطاقة  -
 ( خمسون لاير باإلضافة إلى الرسوم المقررة.50عدم تجديد بطاقة مخلص جمركي في الموعد المحدد ) -
 ( مائة لاير.800بدل فاقد ألي من األوراق المتقدمة ) استخراج -
 ( مائة لاير.800مقابل دورة تأهيل مخلص جمركي ) -

 5المادة 

 بصفة كلية من الرسوم المنصوص عليها في المادة األولى من هذا القرار البضائع التالية:تعفى 
الطرود والبضائع التي ترد باسم الوزارات واألجهزة واالدارات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم فيها الدولة  -8

 % من رأسمالها.50بنسبة ال تقل عن 
 الواردة المحتوية على سبائك ذهبية أو عمالت أو مواد أثرية.الطرود  -3
البضائع والطرود التي يتعذر تسلمها من قبل اصحابها بسبب ارتباط ذلك بضرورة الحصول على ترخيص أو أذن من الجهات  -3

 الحكومية المختصة متى تعطلت إجراءات استصدار هذه التراخيص أو االذون، وذلك لمدة التعطيل.
لبضائع والطرود التي يتعذر بصفة مؤقتة تسلمها من قبل اصحابها ألسباب خارجة عن اراداتهم، وذلك عن المدة التي تبدأ من تاريخ ا -2

 مطالبتهم بها كتابة حتى تاريخ تسلمهم لها، فإذا اقتصر األمر على جزء من هذه البضائع أو الطرود فيسري اإلعفاء على الجزء وحده.
د التي أوقفت إجراءات التخليص عليها بسبب إعادة النظر في تقدير قيمتها، أو تحديد بند التعرفة الجمركية الذي البضائع والطرو  -5

يطبق عليها، أو انتظار نتيجة تحليلها أو الفصل في تحكيم مرفوع بشأنها، وذلك طوال المدة التي تستغرقها أي من اإلجراءات المتقدمة، 
 الشأن. ومتى كانت النتيجة لصالح صاحب

بالمخازن الجمركية أثر حجز حراسة قضائية مقررين لصالح إدارة الجمارك وبطلب منها، وذلك طوال مدة  ةالبضائع والطرود المستبقا -6
 .اإلجراءيننفاذ هذين 

 عند التصالح معهم. ألصحابهاالمضبوطات المحجوزة على ذمة القضايا التي يحكم فيها بالبراءة أو التي تسلم  -2
 لبضائع والطرود التي يصدر حكم أو قرار باالستيالء عليها أو بمصادرتها.ا -1

 4المادة 

 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ أحكام هذا القرار. ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
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  1991( لسنة 1قرار وزير المالية والبترول باإلنابة رقم )
 وشروط نظام اإلدخال المؤقتبشأن ضوابط 

 وزير المالية والبترول باإلنابة،
 ( منه،34بعد االطالع على النظام األساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المادة )

بتحديد صالحيات الوزراء وتعيين اختصاصات الوزارات واألجهزة الحكومية األخرى، والقوانين  1971( لسنة 5وعلى القانون رقم )
 ه،المعدلة ل

 ( منه،94(، )95(، )74، وبخاصة على المواد )1944( لسنة 5وعلى قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم )
 وعلى اقتراح مدير إدارة الجمارك،

 ،21/3/1991المنعقد بتاريخ  1991( لعام 12وبناء على اعتماد مجلس الوزراء لمشروع هذا القرار في اجتماعه العادي رقم )
 قرر ما يلي:

 1المادة 

بهذا القرار. وذلك  بالجدول المرافقتتمتع بنظام اإلدخال المؤقت البضائع األجنبية المستوردة بقصد تصنيعها أو استكمال صنعها المبينة 
 وفقًا لإلجراءات التالية:

على النموذج  على راغب االنتفاع بالنظام المشار إليه إثبات البضائع التي يتم استيرادها في بيان جمركي تفصيلي يحرر -8
إدخالها على هذه البضائع، وتعهد أصحابها بإعادة تصديرها  المطلوبالمعد لذلك، توضح به جميع العمليات الصناعية 

 عند االنتهاء من األجل المحدد لذلك.
يقوم الجمرك المختص باإلجراءات الالزمة لتقدير الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب. ويعلق سداد هذه الرسوم  -3

والضرائب بصفة مؤقتة لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد لمدة أو مدد مماثلة بقرار من مدير إدارة الجمارك، على أن يقدم 
. وللجمرك الحق في أخذ الهيئةوالضرائب أو أن يودع هذه القيمة خزينة  صاحب الشأن ضمانًا مصرفيًا بقيمة الرسوم

عينات من البضائع المذكورة لمقارنتها بالبضائع التي يعاد تصديرها بعد تصنيعها أو استكمال صنعها، كما له الحق في 
 إجراء التحاليل الالزمة.

الجمركية أو المستودعات أو المناطق الحرة، إقرارًا  يحرر صاحب الشأن عند إعادة تصدير البضائع أو إيداعها المخازن -3
بأنها مصنعة في دولة قطر، أو يدخل في صنعها البضائع التي سبق استيرادها وفق نظام اإلدخال المؤقت مع تحديد 

 نسبتها.
 يجب على صاحب الشأن أن يمسك دفاتر وحسابات منتظمة عن اإلجراءات السابقة لمراجعتها عند االقتضاء. -2

 2ادة الم

ال تستحق الرسوم الجمركية على البضائع التي سبق استيرادها وفق نظام اإلدخال المؤقت، إذا ثبت للجمرك أنها وصنعت أو استخدمت 
في صناعة البضائع المصدرة خالل المدة المسموح بها. وفي هذه الحالة يرد لصاحب الشأن خطاب الضمان أو التأمين النقدي. أما إذا 

البضائع خالل المدة المذكورة، أو إذا كانت البضائع المصدرة لم تستنفذ جميع البضائع السابق استيرادها وفق نظام  لم يعاد تصدير
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اإلدخال المؤقت، فيلزم صاحب الشأن في هذه الحالة بسداد الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم والضرائب المستحقة عن هذه البضائع أو 
 ا وذلك طبقًا للتعريفة السارية في التاريخ الذي كان محددًا إلعادة التصدير.عن الجزء الذي لم يستخدم فيه

 3المادة 

إذا غيرت العمليات الصناعية التي جرت على البضائع المستوردة من معالمها إلى حد يصعب معه التعرف على أصلها، فيكتفي في هذه 
بضائع المستوردة. وفي حالة تعذر معرفة ذلك يعرض األمر على الجهة الحالة بأن تكون البضائع المصدرة مما يدخل في صنعها عادة ال

 الفنية المختصة.

 4المادة 

 على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار. وي عمل به بعد ستين يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

 جدول ببيان البضائع واألصناف والمواد -جدول مرفق 

 تتمتع بحق اإلدخال المؤقتالتي 

الخامات والمواد األولية والمهمات والبضائع المطلوب إدخالها مؤقتًا إلستصناعها أو إكمال صنعها، أو لوضعها في  -8
 عبوات، أو لتغليفها أو إعادة تغليفها.

 األوعية والغالفات الواردة لملئها. -3
بقصد تعديلها أو صيانتها أو اصالحها أو الستعمالها في  اآلالت واألجهزة ووسائل النقل وغيرها من األصناف التي ترد -3

 إصالح آليات أو معدات أخرى.
اآلالت واألجهزة والمعدات، التي ال يوجد لها مثيل في السوق المحلي، والالزمة إلنشاء أو انجاز كافة المشروعات  -2

 والعملية.الصناعية والزراعية واالقتصادية، أو إلجراء التجارب واالختبارات العلمية 
اآلالت والمعدات واألدوات واألجهزة الخاصة بالبعثات الدولية أو االقليمية الواردة إلجراء تجارب أو أبحاث أو دراسات  -5

 خاصة أو لمكافحة أوبئة أو آفات أو لغير ذلك من األغراض المماثلة.
المهرجانات أو المسارح أو لفرق االستعراض اآلالت والمهمات واألدوات المستوردة إلقامة الحفالت العامة أو للمعارض أو  -6

 الفني أو ما شابه ذلك.
 األدوات المهنية التي ترد مع القادمين والتي تتفق مع مهنهم مثل اآلالت الجراحية واألدوات الهندسية وما شابهها. -2
 اعات المسموعة والمرئية.آالت التسجيل والتصوير واألفالم التي يحضرها الصحفيون األجانب وممثلو وكاالت األنباء واإلذ -1
األمتعة الشخصية والمهمات واألدوات العلمية والفنية الخاصة باألساتذة األجانب والخبراء الذين تستقدمهم الدولة لالستفادة  -2

 من خبرتهم.
 م.األمتعة الشخصية والمهمات واألدوات الخاصة بأعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي القطري عند قدومهم لقضاء اجازاته -80
 النماذج الصناعية والعينات التجارية وما شابهها. -88
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 ملحق د
 مالحظات عامة

 

 في البيان المؤقت المرفقاتتحميل  .1

 اتبع الخطوات التالية، لتحميل المرفقات في البيان المؤقت:
 ‘.الوثائق’قم بالبحث عن البيان الجمركي المطلوب إرفاق وثائق معه ثم انتقل إلى عالمة التبويب  .8

  النظام شاشة عالمة التبويب الوثائق.يعرض 

 
 عالمة التبويب الوثائق –شاشة تعديل البيان ]رقم[ : 190شكل رقم 

 

 . ‘إضافة مرفقات’انقر على زر  .3
  تفاصيل المرفقات’يعرض النظام قسم.‘ 
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 قسم تفاصيل المرفقات: 191شكل رقم 

 

 . ‘إضافة’أدخل تفاصيل المرفقات ذات العالقة، ثم انقر على زر  .3
 .يعرض النظام مربع حوار اختيار الملف 
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 شاشة مربع حوار اختيار الملف: 192شكل رقم 

 

 .ابحث عن الملف المطلوب تحميله، ثم انقر على زر  .5
 .تتم إضافة الملف 
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 إضافة ملف –شاشة تعديل الملف : 193شكل رقم 

 لتحميل الملف. انقر زر  .6

  يقوم النظام بتحميل الملف، مع العلم أنه يمكن حذف المرفق أثناء التحميل بالنقر على. 

 .‘ إضافة’انقر على زر  .2
 :تتم إضافة المرفق وتظهر كما في الشاشة التالية 
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 إضافة المرفق –شاشة تعديل البيان : 194شكل رقم 

 

لتقديم   ‘تقديم’لحفظ البيان المؤقت للتعديل عليه/تقديمه الحًقا أو زر   ‘حفظ’انقر زر  .1
 البيان المؤقت.

 

 في البيان المؤقت حذف المرفقات .2

 انتقل إلى عالمة التبويب الوثائق في البيان المؤقت. .8
 اشة عالمة التبويب الوثائق.يعرض النظام ش 
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 شاشة عالمة التبويب الوثائق: 195شكل رقم 

 

 . ‘حذف’قم بالتأشير في مربع االختيار أمام المرفق. ثم انقر زر  .3
 .يعرض النظام رسالة تأكيد الحذف 

 
 رسالة تأكيد الحذف: 196شكل رقم 

 

 لتأكيد الحذف.  ‘نعم’انقر زر  .3
 .يتم حذف المرفق بنجاح 
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 تحميل ملف المركبات في البيان المؤقت .3

 ‘.الصنف’ابحث عن البيان المؤقت المطلوب تحميل ملف مركبات له وانتقل  إلى عالمة التبويب  .8
  الصنف’يعرض النظام شاشة عالمة التبويب.‘ 

 
 التبويب الصنف شاشة عالمة: 197شكل رقم 

 

 . ‘تحميل الصنف’انقر على زر  .3
 .يعرض النظام مربع حوار تحميل الملف 
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 مربع حوار تحميل ملف المركبات: 198شكل رقم 

 

 ، لتحميل الملف.انقر على زر  .3
 .يعرض النظام مربع حوار اختيار الملف 
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 مربع اختيار الملف: 199شكل رقم 

 

مع العلم أن هذا الملف يجب أن يكون  ابحث عن الملف المطلوب تحميله، ثم انقر على زر  .2
 .xlsبصيغة 

 .تتم إضافة الملف 
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 إضافة الملف: 200شكل رقم 

 لتحميل الملف. انقر على زر  .5
  التبويب الصنف.يقوم النظام بتحميل الملف وتتم إضافته إلى عالمة 

 

 توصيات األجهزة  .4

 أو أحدث. 2ويندوز  .8
3. RAM  جيجا. 2ال تقل عن 
 )فايرفوكس(، اإلصدار األحدث. Firefoxمتصفح إنترنت  .3
 اإلصدار األحدث. Adobe PDFبرنامج  .2
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 إعدادات المتصفح .5

وهي تعني أن اإلعدادات الحالية للمتصفح ال تتيح   زرالتالية في متصفح الفايرفوكس وتحتوي على  يعرض النظام الشاشةقد 
 عرض النوافذ المنبثقة.

 
 شاشة منع النوافذ المنبثقة: 201شكل رقم 

 
 Content)خيارات( =<  Options)أدوات( =<  Toolsلعرض النوافذ المنبثقة بشكل سليم في متصفح الفايرفوكس، انتقل  إلى 

 )منع النوافذ المنبثقة(. Block pop-up windowsمن أمام  بإزالة عالمة االختيار)المحتوى( ثم قم 
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 شاشة التأشير لتفعيل النوافذ المنبثقة: 202شكل رقم 
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 تواصل معنا

 من خالل ما يلي: الخدمةبمركز أثناء إعداد وتقديم البيان الجمركي، فيمكن االتصال  أو استفسار إذا واجهتك أية مشكلة
 

 131أو  ٤٤ ٩٦٣ ٣٩٩ :رقم تليفون -
 ٤٤ ٩٦٣ ٣٣٩ :رقم الفاكس -

 CallCenter@customs.gov.qa :البريد اإللكتروني -
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 مواقع تهمك

 

 :)موقع الحكومة اإللكترونية )حكومي  www.gov.qa       

  العامة للجمارك: الهيئةموقع   .gov.qacustomswww.  

 وتكنولوجيا المعلومات التصاالتوزارة ا:   www.ictqatar.qa  

  البيئة:وزارة    www.moe.gov.qa 

 

http://www.gov.qa/
http://www.customs.gov.qa/
http://www.ictqatar.qa/
http://www.moe.gov.qa/

