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 للمشغل االقتصادي املعتمد بدولة قطر  املزايا الوطنية 

 دولة قطر 

 مزايا اجرائية 

يسمح باإلفراج عن البضاعة بصور من املستندات في حال عدم توفر املستندات األصلية مقابل تعهد خطي   1

 التعهد. من املستورد إلحضارها في مدة أقصاها تسعون يوما من تاريخ  

 مزايا أمنية 

ايا املمنوحة عبر املسرب  انخفاض املعاينة املبنية على تحليل املخاطر من خالل   1 االستفادة من كل املز

 األخضر ومشروع القائمة الخضراء. 

اعطاء األولوية في املعاينة الفعلية عند االشتباه في البضائع الخاصة باملشغل االقتصادي املعتمد بعد   2

 األشعة.فحصها من خالل أجهزة 

  مزايا مالية 

% فقط من مقدار الرسوم الجمركية على البضاعة املستوردة تحت وضع االدخال   25قبول ضمانات تمثل  1

 املؤقت أو الترانزيت. 

قبول ضمان مستندي عوضا عن الضمانات النقدية أو املصرفية لضمان الرسوم الجمركية للبضاعة   2

 الرسوم الجمركية. املفرج عنها قبل تأدية 

 مزايا مع الجهات الرقابية والحدودية 

تقديم الدعم واألولوية للحصول على التسهيالت التي تقدمها الجهات الحكومية األخرى ذات العالقة   1

الجهات والتي نذكر منها جهات   مع هذهبالتخليص الجمركي من خالل االجتماعات التي تعقدها الجمارك 

انئ واملطارات  .القيد ومشغلي املو

خدمات توفير أدوات ووسائل التحميل )العتالة( ووسائل النقل لإلرساليات  إعطاء األولوية في االستفادة من  2

 الخاصة بالشركات املدرجة في برنامج املشغل االقتصادي املعتمد في الحرم الجمركي (. 
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 مزايا اتفاق االعتراف املتبادل 

ائم الجهات املدرجة باملشغل االقتصادي املعتمد  1  عبر اتفاقات االعتراف  توفير خاصية تبادل قو
ً
دوليا

 املتبادل. 

  مزايا أخرى 

تخصيص ضباط اتصال باملنافذ الجمركية مكلفون بكل املسائل التي لها عالقة باملشغل االقتصادي  1

 املعتمد. 

تخصيص خط ساخن للشركات والجهات املدرجة بمشروع املشغل االقتصادي املعتمد على مدار الساعة   2

 .  (VIP Call Center)وجاهزية فريق للدعم واملساعدة عند الحاجة   

حصول الشركة على شهادة معتمدة من الهيئة العامة للجمارك بأنها من الشركات املنضمة في برنامج  3

. املشغل 
ً
 وخارجيا

ً
 االقتصادي املعتمد لالستفادة منها داخليا

 إدراج أسماء الشركات املنضمة لبرنامج املشغل االقتصادي املعتمد في موقع الهيئة العامة للجمارك.  4

توفير املعلومات والتشريعات واألحكام والتعاميم واملستجدات املتعلقة باإلجراءات الجمركية أوال بأول   5

 سبق بالضوابط املراد تطبيقها. واإلشعار امل 

اتاحة الفرصة للجهات املدرجة بمشروع املشغل االقتصادي املعتمد باملشاركة مع الهيئة العامة للجمارك   6

 في بعض ورش العمل أو املناسبات الرسمية. 

 

 

 

 


