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  الجمركيةالخدمات دليل

  مقدمة

 تسعى مصلحة اجلمارك دوماً اىل تطوير أدائها اجلمركي للوصول إىل تقديم خدمات مجركية متميزة بكفاءة وجودة
  .عالية وبوقت قياسي خلدمة تسهيل التجارة وختفيف األعباء والتكاليف على طاليب هذه اخلدمات

كما أن الشفافية والوضوح والبساطة يف هذه اخلدمات هي من األهداف الرئيسية ملصلحة اجلمارك خللق شراكة 
  اً للمعايري الدوليةفاعلة مع قطاع األعمال ومواكبة التطور العاملي للرقي باخلدمات اجلمركية وفق

. ديرييقوم هذا الدليل بتعريف طاليب اخلدمات اجلمركية بالشروط والوثائق املطلوبة لكل خدمة وزمن إجنازها التق
  .طلب اخلدمة إىل اإلدارات اجلمركية املعنيةبم حتى يتأكد منها  قبل التقد

دوائر اجلمركية عن أي توضيحات إضافية من وميكن االستفسار من خالل اإلدارات العامة يف رئاسة املصلحة أو ال
  .خالل أرقام التلفوانات الواردة يف الكشف امللحق يف هذا الدليل

-500464/248488(أو االتصال بإدارة املتابعة برئاسة املصلحة لتلقي الشكاوي واالقرتاحات على الرقم 
  )yca@customs.gov.ye(أو الربيد االلكرتوني  ) 01

  ،،وا املوفق    
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  مبــادئ عامـــة
الجمارك وقـانون التعريفـة الجمركيـة والقـوانين         تم إعداد هذا الدليل استناداً إلى قانون        * 

والقرارات والتعليمات ذات الصلة، وكذا االتفاقيات الثنائية واإلقليمية التي تكـون مـصلحة             

  .الجمارك طرفاً فيها

تحصل الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب األخرى وفقاً لقـانون التعريفـة الجمركيـة             * 

م باإلضـافة إلـى   2005لـسنة  ) 42( المبيعات رقم م وقانون ضريبة 2005لسنة  ) 41(رقم

ـ فلحساب والضرائب والرسوم األخرى ورباح تحت ا استيفاء ضريبة أ   اً لقـرارات معـالي   ق

  .وزير المالية /األخ

 *       أصحابها بإجراء التخليص الجمركي     البضائع المتروكة في المخازن والساحات والتي لم يقم 

ول البضاعة يحق للجمارك بيعها بالمزاد العلني وفقاً        عليها خالل تسعين يوماً من تاريخ وص      

ت أو  لتي تؤثر على المنـشآ    للقرار المنظم لذلك وعندما تكون من البضائع القابلة للتلف أو ا          

  .سالمة البضائع األخرى يحق للجمارك بيعها دون التقيد بالمدة أعاله

يع المنافذ الجمركية على مدار     تقدم الجمارك خدماتها للمسافرين القادمين والمغادرين في جم       * 

الساعة، وخدمات تخليص البضائع المستوردة والمصدرة عبر المنافذ الجمركية تـتم علـى             

  . لوحدات المسافرينبما فيها يوم الخميس وكذلك الجمعةمدار األسبوع 
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يجب على كل مستورد أو مصدر أن يحتفظ بالوثـائق والـسجالت المتعلقـة بـالواردات                * 

  .دة ال تقل عن خمس سنواتوالصادرات لم

يجب على كل مستورد أو مصدر أن يكون لديه رقم ضريبي صادر من مصلحة الـضرائب   * 

  .أو فروعها المفوضة، ويستثنى من ذلك المستوردات الشخصية لالستعمال الشخصي

تعمل الجمارك اليمنية في بيئة عمل آلية ومحوسبة بنظام اإلسيكودا الجمركي فـي جميـع               * 

ا الجمركية، وألي مستورد أو مخلص جمركي أن يرتبط إلكترونياً بنظام اإلسيكودا            إجراءاته

عدإلدخال البيانات الجمركية عن ب.  

تحصل رسوم خدمات الخزن واألرضيات من بداية األسبوع الثاني من وصول البـضاعة،             * 

 وتضاعف من األسبوع الثالث وما يليه، وإذا كانت المخازن والساحات تـدار مـن جهـة                

مستثمرة فتحصل الرسوم بمعرفتها، وال يجب أن تتجاوز رسوم الخزن في جميع األحـوال              

  . نصف قيمة البضاعة بتاريخ خروجها من الجمارك

البضائع التي يطلب تخليصها خارج أوقات الدوام الرسمي تستوفى عنها خـدمات األجـور              * 

  . اإلضافية وفقاً لقانون الجمارك والقرار الوزاري المنظم لذلك

البضائع التي يطلب أصحابها حمايتها استناداً إلى قانون حماية الملكية الفكرية يجب أن يقدم              * 

  .بها مذكرة رسمية من وزارة التجارة والصناعة إلى مصلحة الجمارك وتجدد سنوياً
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أو بيـان التـصدير   . عند االستيراد بحراً وجواًأمر التسليم األصل الصادر من الشركة الناقلة         .1

الصادر من البلد المجاور المستورد منه البضاعة أو بيان الترانزيت للبضائع المنقولة براً التي              

  .ترد من دول عربية أو أجنبية غير مجاورة

  .نسخة من بوليصة الشحن .2

في البلد التي صدرت منهـا  الفاتورة التجارية األصلية المصدق عليها من قبل الغرفة التجارية       .3

الشهادة ومصدق عليها من قبل البعثات الدبلوماسية اليمنية وفي حالة عدم وجودهـا يكتفـي               

بتعميد الغرفة التجارية وتصديق أي بعثة دبلوماسية عربية، ويستثنى من التصديق البـضائع             

  .التي تخضع التفاقيات منظمة التجارة الحرة العربية الكبرى

بضاعة وإذا كانت البضاعة من السلع الخاضعة التفاقية التجارة الحرة العربيـة            شهادة منشأ ال   .4

  .يجب أن تكون الشهادة وفقاً لنموذج الجامعة العربية 

قوائم التعبئة التي توضح عدد الطرود وعالماتها وأرقامها ووزنها القائم والصافي وفقاً لطبيعة             .5

  .السلعة 

  .إلى اللغة العربية ترجمة محتوى المستندات عند االقتضاء  .6

  .نسخة من بوليصة أو ثيقة التأمين  .7

الشهادات الصحية أو الزراعية أو البيطرية أو شهادات الوزن أو التبخير للبضائع التي تتطلب               .8

  .نوعيتها تقديم مثل هذه الشهادات
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السلع الخاضعة للرقابة من الجهات المختصة التي تتطلب تقديم الموافقة عليها قبل اإلفـراج،               .9

  :على سبيل المثال

البذور واألسمدة والمبيدات الزراعية والحيوانات الحية والدواجن الحية واألدوية البيطريـة        - أ 

  ).من وزارة الزراعة أو فروعها المختصة بالمحافظات(

  ).من الهيئة العليا لألدوية أو فروعها المفوضة بالمحافظات(األدوية والمستلزمات الطبية  -ب 

  ) .من وزارة الداخلية(من البضائع المتعلقة باأل -ج 

  ).تمن المؤسسة العامة لالتصاال(أجهزة االتصاالت لمحطات االستقبال واإلرسال   -د 

من وزارة الثقافة أو  (الكتب والمجالت والصحف المقروءة أو المحفوظة بوسائط الكترونية           -ه 

  ).فروعها أو مندوبيها في المنافذ الجمركية
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  فرينخدمات إجراءات المسا
   

 . المنافذ الجمركية-:جهة تقديم الخدمة
يتمتع جميع المسافرين بإدخال األمتعة الشخصية والهدايا معفاة من الرسـوم الجمركيـة              -

) 100.000(والرسوم والضرائب األخرى، على أن ال تتعدى قيمة هذه األمتعة المعفاة مبلغ             
متماثلة وذات صبغة تجاريـة، وأال يكـون المـسافر مـن            ريال يمني، وأال تكون أصنافاً      

 .المترددين

بالنسبة للمسافرين القادمين غير المقيمين في الجمهورية اليمنيـة المـصطحبين لمعـدات        -
 .خاصة بطبيعة عملهم فتعامل وفقاً لإلدخال المؤقت، وتضاف على جوازاتهم

 .ال يسري هذا اإلعفاء على السلع الممنوعة:  مالحظة
   

 . المنافذ الجمركية-:جهة تقديم الخدمة
  ):التربتيك(السيارات التي تحمل دفتر المرور الدولي - أ

يسمح بدخول السيارات لغرض السياحة والزيارة إذا كان مالكها يحمـل دفتـر المـرور             -
  .ة الدولية المعترف بها لدى الجمارك اليمنية الصادر من أحد األندي) تربتيك(الدولي 

  .المستندات المطلوبة 

  ساري المفعول عند تقديمه لمدة ال تقل عن شهرين قبل ) التربتيك(دفتر المرور الدولي  -أ
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  .انتهاء الصالحية

متطابقة مع بيانات وثيقة ملكيـة الـسيارة، وأن         ) التربتيك(أن تكون بيانات دفتر المرور       -ب
 .ى سائق السيارة تفويض من المالك معمدة من الجهات الرسمية القادم منهايكون لد

 .أن يكون الدفتر مختوماً ومؤشراً من آخر دائرة جمركية غادرها من البلد القادم منها -ج
 .صورة من جواز السفر -د
 .وثيقة الملكية ورخصة القيادة -ه

  :مالحظات

ر قابلة للتجديد عند الطلب من رئاسة المـصلحة  المدة المسموح بها لبقاء السيارة ثالثة أشه       -
  .أو أحد المكاتب المفوضة من المصلحة أو من الدائرة الجمركية التي دخلت منها السيارة

 .يمنع استخدام السيارة للنقل الداخلي بمقابل أو غير مقابل، أو تأجيرها للغير -

 .ة الجماركعدم بيع السيارة أو التنازل عنها للغير إال بعد العودة لمصلح -

للغرامات القانونية عند عدم    ) التربتيك(تخضع السيارات الداخلة بنظام دفتر المرور الدولي         -
 .مغادرتها في الفترة المسموح بها

 .تستوفى أجور الخدمات المطلوبة  -
  

لمرور الدولي مقابل ضمان مـالي بمقـدار        يسمح بدخول السيارات التي ال تحمل دفتر ا        -
الرسوم الجمركية، والرسوم والضرائب األخرى، وتخـضع لـنفس شـروط وإجـراءات             

  .السيارات الداخلة بنظام التربتيك

 .نصف ساعة- :زمن إنجاز الخدمة 
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 .افذ الجمركية المن- :جهة تقديم الخدمة
يسمح بترسيم السيارات والمعدات المستوردة لالستخدام الشخصي بشرط أن تكون الـسيارة            

   -:أو المعدة ضمن الموديالت المسموح بها قانوناً وفقاً لما يلي

سنة الصنع، وأال تكون عجلـة      + أال  يكون قد انقضى على إنتاج السيارات سبع سنوات            -
 . اليمين إلى الشمالالقيادة يمين، أو محولة من

  .سنة الصنع+ أال يكون قد انقضى على إنتاج اآلالت والمعدات خمسة عشر سنة  -

 -:شروط الحصول على الخدمة 
أمر التسليم الصادر من الشركة الناقلة وصورة من بوليصة الشحن إذا كان االسـتيراد              -أ

  .بحراً

 .بيان تصدير نهائي إذا كان االستيراد براً -ب
 . جواز السائق للسيارة المفوض بقيادتهاصورة -ج
 .فاتورة الشراء أو وثيقة الملكية عند االقتضاء -د
 .والصفيحة سليمة، وال يوجد بها أي تغيير أو تعديل) الشاسية(أن تكون أرقام القعادة  -ه

إذا كانت هناك أكثر من سيارة أو معدة لنفس الشخص تخضع لشروط إجـراءات               :مالحظة
جاري ويشترط استيفاء كافة المستندات المنصوص عليها في المبـادئ العامـة            االستيراد الت 

 .لهذا الدليل بما فيها الرقم الضريبي
  -:اإلجراءات الجمركية

  تقدم المستندات عبر المالك أو من يفوضه أو من أحد مكاتب التخليص الجمركي إلى
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 . قسم االستقبال

 .عاينة من قبل المختصينتخضع السيارات والمعدات إلجراءات الفحص والم )1

تحتسب الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب األخرى آلياً استناداً إلى دليـل القيمـة              )2
 .الجمركية المحدد في النظام اآللي

  .خالل ساعات الدوام الرسمي ليوم واحد: زمن إنجاز الخدمة

 . ال يوجد-:رسوم  الخدمة

   

  . المنافذ الجمركية- :هة تقديم الخدمةج

  -:شروط الحصول على الخدمة

أن تكون البضاعة أو الطرود الواصلة مستوردة لالستعمال الشخصي وليس لهـا عالقـة     -
بنشاط المستورد أو المصدر أو الجهة التابع لها تلك المستوردات وإذا كانت كذلك فتعامـل               

 .بالرقم الضريبي
  . نسخة من بوليصة الشحن إذا كان االستيراد بحراً أو جواً +تقديم أمر التسليم  -

  .تطلب الفاتورة وأي مستندات عند االقتضاء -

  -:اإلجراءات الجمركية 

  ).بيان استيراد شخصي( تقديم اإلقرار الجمركي -1

  .  تستكمل إجراءات قيد البيان والتقييم الجمركي -2

  .ألخرى وتسديدها  احتساب الرسوم الجمركية ورسوم الضرائب ا-3
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 الحصول على إذن اإلفراج مع نسخة من البيان الجمركـي وسـند اإليـصال موقعـاً                 -4
  .ومختوماً من الدائرة الجمركية

  .  من ساعتين إلى ثالث ساعات- :زمن إنجاز الخدمة 

 . ال يوجد-:رسوم الخدمة
  

 . المنافذ الجمركية- :ة تقديم الخدمةجه
  -:شروط الحصول على الخدمة

  -:   تعفى األدوات واألثاث المنزلي المستعمل الواصل مع المغتربين وفقاً للشروط اآلتية

  .أال تقل مدة االغتراب عن أربع سنوات -

سمائة خم) 500.000(أال تزيد القيمة لألدوات واألثاث التي يصطحبها المغترب عن مبلغ        -
 .ألف ريال يمني

 .جرام) 350(أال تزيد كمية الحلي الذهبية التي تحملها المغتربة عن  -
 . ممنوعةاًأال تكون األشياء التي بصحبة المغترب أو بعضها مواد -
تخضع القيمة الزائدة عن السقفين المذكورين للرسوم الجمركية ورسوم الضرائب األخرى           -

 .ةوفقاً لجدول التعريفة النافذ
 .إرفاق صورة الجواز -

  -:اإلجراءات الجمركية

  ).بيان استيراد شخصي( تقديم اإلقرار الجمركي -1
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  تستكمل إجراءات قيد البيان والتقييم الجمركي ، وتسديد الرسوم الجمركيـة ورسـوم               -2
  .الضرائب األخرى

  الحصول على إذن اإلفراج مع نسخة من البيان الجمركـي وسـند اإليـصال موقعـاً                -3
  .ومختوماً من الدائرة الجمركية

  .  من ساعتين إلى ثالث ساعات- :زمن إنجاز الخدمة 

 . ال يوجد-:رسوم الخدمة
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  خدمات تخليص البضائع المستوردة 
  )الوضع في االستهالك(

  -أوالً

 . المنافذ الجمركية- :جهة تقديم الخدمة
  -:شروط الحصول على الخدمة

تقديم إقرار جمركي من صاحب الشأن أو مخلص جمركي، أو تفـويض رسـمي عـن                 -
 .صاحب البضاعة

 .تقديم المستندات الجمركية المنصوص عليها في المبادئ العامة في هذا الدليل -
  -:اإلجراءات الجمركية

ـ          -أ ى قـسم االسـتقبال بالـدائرة        يقدم اإلقرار الجمركي مرفقاً به المستندات المطلوبـة إل
  .الجمركية

  . مطابقة المستندات، وترقيم البيان، وتحديد مساره آلياً-ب
  -:فيتم ) أخضر( إذا كان مسار البيان -ج
  . استالم حافظة التوريد من قسم االستقبال-
  .  تسديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب األخرى-
قاً به سند اإليصال ونسخة من البيان الجمركـي          الحصول على إذن اإلفراج للبضاعة مرف      -

  .موقعاً ومختوماً عليه من الدائرة الجمركية
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  -:فيتم) أصفر( إذا كان مسار البيان -د
  . فحص وتدقيق المستندات من قبل إدارة التدقيق والتعديل-
  . تسديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب األخرى-
ة مرفقاً به سند اإليصال ونسخة من البيان الجمركـي           الحصول على إذن اإلفراج للبضاع     -

  .موقعاً ومختوماً عليه من الدائرة الجمركية
  -:فيتم) أحمر( إذا كان مسار البيان -هـ
  . معاينة البضاعة وفحصها من قبل قسم المعاينة -
  . فحص وتدقيق المستندات من قبل إدارة والتدقيق والتعديل-
  .رسوم والضرائب األخرى تسديد الرسوم الجمركية وال-
 الحصول على إذن اإلفراج للبضاعة مرفقاً به سند اإليصال ونسخة من البيان الجمركـي               -

  .موقعاً ومختوماً عليه من الدائرة الجمركية
 إذا كانت البضاعة محل التخليص من السلع المقيدة فإن ذلك يتطلـب تـصريحاً   -:مالحظة  

  . المنفذ الجمركيباإلفراج عنها من السلطات المختصة في
 من ثالث ساعات إلى ست ساعات حسب مـسار البيـان، واكتمـال              -:زمن إنجاز الخدمة  

  .الوثائق
ثانياً  

 . المنافذ الجمركية- :جهة تقديم الخدمة
  -:الفئات المستفيدة من هذه الخدمة وفقاً للقوانين واالتفاقيات

  .ات النفطية والغازية والتعدين الشرك-أ
  . الجهات الحكومية-ب
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  . المشاريع الممولة بقروض ومساعدات خارجية-ج
  . البعثات الدبلوماسية، والمنظمات الدولية-د

  . الجمعيات الخيرية والتعاونية-هـ
  . الدبلوماسيين اليمنيين العائدين من الخارج-و
  . المنظمات الدولية الهبات والمساعدات المقدمة من الحكومات و-ز

  -:شروط الحصول على الخدمة
 عـن    الشأن أو مخلص جمركي، أو تفـويٍض رسـميٍ         تقديم إقرار جمركي من صاحب     -

 .صاحب البضاعة
  .تقديم المستندات الجمركية المنصوص عليها في المبادئ العامة في هذا الدليل -
، والمصادق عليهـا مـن      تقديم استمارة اإلعفاء الجمركي الصادرة من الجهة المختصة        -

 .رئاسة المصلحة أو أحد فروعها المفوضة
  -:اإلجراءات الجمركية

 يقدم اإلقرار الجمركي مرفقاً به المستندات المطلوبـة إلـى قـسم االسـتقبال بالـدائرة                 -أ
  .الجمركية

  . مطابقة المستندات، وترقيم البيان، وتحديد مساره آلياً-ب
  -:تم في) أخضر( إذا كان مسار البيان -ج
  . استالم حافظة التوريد من قسم االستقبال-
  . تسديد ضريبة المبيعات للجهات غير المعفية منها-
 الحصول على إذن اإلفراج للبضاعة مرفقاً به سند اإليصال ونسخة من البيان الجمركـي               -

  .موقعاً ومختوماً عليه من الدائرة الجمركية
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  -:فيتم) أصفر( إذا كان مسار البيان -د
  .حص وتدقيق المستندات من قبل إدارة اإلعفاءات ف-
  . تسديد ضريبة المبيعات للجهات غير المعفية منها-
 الحصول على إذن اإلفراج للبضاعة مرفقاً به سند اإليصال ونسخة من البيان الجمركـي               -

  .موقعاً ومختوماً عليه من الدائرة الجمركية
  -:فيتم) أحمر( إذا كان مسار البيان -هـ
  .ينة البضاعة وفحصها من قبل قسم المعاينة  معا-
  . فحص وتدقيق المستندات من قبل إدارة اإلعفاءات-
  . تسديد ضريبة المبيعات للجهات غير المعفية منها-
 الحصول على إذن اإلفراج للبضاعة مرفقاً به سند اإليصال ونسخة من البيان الجمركـي               -

  .موقعاً ومختوماً عليه  من الدائرة الجمركية
  :مالحظة

 إذا كانت البضاعة محل التخليص من السلع المقيدة فإن ذلك يتطلب تـصريحاً بـاإلفراج                -
  .عنها من السلطات المختصة

 الجهات الحكومية والمؤسسات الخاضعة لضريبة المبيعات يجب عليها تـسديد ضـريبة             -
  .رائبالمبيعات في المنفذ الجمركي، أو تقديم رسالة رسمية بشأنها من مصلحة الض

  من ثالث ساعات إلى ست ساعات حسب مسار البيـان، واكتمـال    -:زمن إنجاز الخدمة    
  .الوثائق

 . ال يوجد-: رسوم الخدمة
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ثالثاً   
   اإلدارة العامة لإلعفاءات برئاسة مصلحة الجمارك أو فروعها - :جهة تقديم الخدمة

 .المفوضة
  -: استمارة اإلعفاء المتعلقة بالشركات النفطیة والغازیة-1

يشترط للحصول على استمارة اإلعفاء ألول مرة أن ترفق نسخة مصدقة ومترجمة من االتفاقية            
مستكملة لإلجراءات الدستورية، التي تتضمن نصاً صريحاً باإلعفاء، وكذا نسخة معمدة من            

ا تضمنت االتفاقية ذلك ، وأن تكون االتفاقية أو العقد          العقد للشركات المقاولة من الباطن، إذ     
  .ساري المفعول عند تقديم أي طلب

  . تقوم الجهة المستفيدة بتعبئة استمارة اإلعفاء حسب النموذج المعد لذلك-
 مصادقة هيئة استكشاف وإنتاج النفط على محتويات اإلعفاء فيما يتعلق بالشركات النفطيـة،              -

  .يمنية للغاز فيما يتعلق باإلعفاءات في مجال الغازأو مصادقة الشركة ال
برئاسـة المـصلحة أو   ) الشئون اإلدارية( تسليم استمارة اإلعفاء بعد ذلك إلى قسم االستقبال      -

أحد فروعها المفوضة مرفقاً بها المستندات الجمركية المنصوص عليها في المبـادئ العامـة              
  .باستثناء أمر التسليم

رة اإلعفاء بعد المصادقة عليها من رئاسة المصلحة أو أحـد الفـروع              الحصول على استما   -
  .المفوضة

  -: استمارة اإلعفاء المتعلقة بالجھات الحكومیة-2
  . تقوم الجهة المستفيدة بتعبئة استمارة اإلعفاء حسب النموذج المعد لذلك-
( ستمارة اإلعفـاء  ، أو أحد مكاتبها المفوضة على ا )قطاع اإليرادات ( مصادقة وزارة المالية     -

  ).يستثنى من هذه المصادقة المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي
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برئاسة المـصلحة أو    ) الشئون اإلدارية (  تسليم استمارة اإلعفاء بعد ذلك إلى قسم االستقبال           -
أحد فروعها المفوضة مرفقاً بها المستندات الجمركية المنصوص عليها في المبـادئ العامـة              

  .أمر التسليمباستثناء 
 الحصول على استمارة اإلعفاء بعد المصادقة عليها من رئاسة المصلحة أو أحـد الفـروع                -

  .المفوضة
  -: استمارة اإلعفاء المتعلقة بالمشاريع الممولة بقروض ومساعدات خارجية-3
 تقوم الجهة المستفيدة بتعبئة استمارة اإلعفاء حسب النموذج المعد لذلك والمصادقة علـى              -
  .تمارة األعفاءاس
برئاسة المصلحة أو ) الشئون اإلدارية(  تسليم استمارة اإلعفاء بعد ذلك إلى قسم االستقبال           -

أحد فروعها المفوضة مرفقاً بها المستندات الجمركية المنصوص عليها في المبادئ العامـة             
  .باستثناء أمر التسليم

رئاسة المصلحة أو أحد الفـروع       الحصول على استمارة اإلعفاء بعد المصادقة عليها من          -
  .المفوضة

  -: استمارة اإلعفاء المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية، والمنظمات الدولية-4
  . تقوم الجهة المستفيدة بتعبئة استمارة اإلعفاء حسب النموذج المعد لذلك-
  .على استمارة اإلعفاء) دائرة المراسيم( مصادقة وزارة الخارجية -
برئاسة المصلحة أو ) الشئون اإلدارية(اإلعفاء بعد ذلك إلى قسم االستقبال         تسليم استمارة     -

أحد فروعها المفوضة مرفقاً بها المستندات الجمركية المنصوص عليها في المبادئ العامـة             
  .باستثناء أمر التسليم
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 الحصول على استمارة اإلعفاء بعد المصادقة عليها من رئاسة المصلحة أو أحد الفـروع               -
  .وضةالمف

  -: استمارة اإلعفاء المتعلقة بالجمعيات الخيرية والتعاونية-5
 الحصول على استمارة اإلعفاء من وزارة الشئون االجتماعية أو أحد مكاتبها المفوضـة               -

بذلك مصدقة على محتويات اإلعفاء فيما يتعلق بالجمعيـات الخيريـة، أو االتحـاد العـام                
  .عاونيةللتعاونيات فيما يتعلق بالجمعيات الت

أو أحد مكاتبها المفوضة بذلك علـى اسـتمارة         ) قطاع اإليرادات ( مصادقة وزارة المالية     -
  .اإلعفاء

برئاسة المصلحة أو ) الشئون اإلدارية(  تسليم استمارة اإلعفاء بعد ذلك إلى قسم االستقبال           -
ئ العامـة   أحد فروعها المفوضة مرفقاً بها المستندات الجمركية المنصوص عليها في المباد          

  .باستثناء أمر التسليم
 الحصول على استمارة اإلعفاء بعد المصادقة عليها من رئاسة المصلحة أو أحد الفـروع               -

  .المفوضة
  -: استمارة اإلعفاء المتعلقة بالدبلوماسيين اليمنيين العائدين من الخارج-6
النمـوذج   الحصول على استمارة اإلعفاء مصادقاً عليها مـن وزارة الخارجيـة حـسب              -

  .المخصص لذلك 
  .على استمارة اإلعفاء) قطاع اإليرادات( مصادقة وزارة المالية -
برئاسة المصلحة أو   ) الشئون اإلدارية (تسليم استمارة اإلعفاء بعد ذلك إلى قسم االستقبال          -

أحد فروعها المفوضة مرفقاً بها المستندات الجمركية المنصوص عليها في المبادئ العامـة             
  .اء أمر التسليمباستثن
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 الحصول على استمارة اإلعفاء بعد المصادقة عليها من رئاسة المصلحة أو أحد الفـروع               -
  .المفوضة

 استمارة اإلعفاء المتعلقة بالهبات والمساعدات المقدمة مـن الحكومـات والمنظمـات             -7
   -:الدولية

  .لذلك تقوم الجهة المستفيدة بتعبئة استمارة اإلعفاء حسب النموذج المعد -
  .، أو أحد مكاتبها المفوضة على استمارة اإلعفاء)قطاع اإليرادات( مصادقة وزارة المالية -
برئاسة المـصلحة أو    ) الشئون اإلدارية (  تسليم استمارة اإلعفاء بعد ذلك إلى قسم االستقبال           -

مـة  أحد فروعها المفوضة مرفقاً بها المستندات الجمركية المنصوص عليها في المبـادئ العا            
  .باستثناء أمر التسليم

 الحصول على استمارة اإلعفاء بعد المصادقة عليها من رئاسة المصلحة أو أحـد الفـروع                -
  .المفوضة

  .ساعة بشرط اكتمال الوثائق) 24( خالل - : زمن إنجاز الخدمة في مصلحة الجمارك
  .  ال يوجد-:رسوم الخدمة 

  
 . المنافذ الجمركية- :جهة تقديم الخدمة

  -:شروط الحصول على الخدمة
تقديم إقرار جمركي من صاحب الشأن أو مخلص جمركي، أو تفـويض رسـمي عـن                 -

 .صاحب البضاعة
 .تقديم المستندات الجمركية المنصوص عليها في المبادئ العامة في هذا الدليل -
 .ادر من الهيئة العامة لالستثمار أو أحد مكاتبها المفوضة تقديم قرار االستثمار الص -
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مذكرة اإلفراج الصادرة من مكتب الجمارك بالهيئة العامة لالسـتثمار أو أحـد مكاتـب                -
 .الجمارك المفوضة بذلك، مع التصديق على المستندات المرفقة

اج صـادرة مـن     إذا كانت اإلعفاءات متعلقة بمستلزمات اإلنتاج فيجب إرفاق مذكرة إفر          -
مصلحة الضرائب أو أحد مكاتبها المفوضة بذلك فيما يتعلـق بتأجيـل تحـصيل ضـريبة                

 .المبيعات إلى جانب الشروط أعاله
  -:اإلجراءات الجمركية

 يقدم اإلقرار الجمركي مرفقاً به المستندات المطلوبـة إلـى قـسم االسـتقبال بالـدائرة                 -أ
  .الجمركية

  .لبيان، وتحديد مساره آلياً مطابقة المستندات، وترقيم ا-ب
  -:فيتم ) أخضر( إذا كان مسار البيان -ج
  . استالم حافظة التوريد من قسم االستقبال-
  . تسديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب األخرى المتعلقة بمستلزمات اإلنتاج فقط-
 الجمركـي    الحصول على إذن اإلفراج للبضاعة مرفقاً به سند اإليصال ونسخة من البيان            -

  .موقعاً ومختوماً عليه من الدائرة الجمركية
  -:فيتم) أصفر( إذا كان مسار البيان -د
  . فحص وتدقيق المستندات من قبل إدارة اإلعفاءات-
  . تسديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب األخرى المتعلقة بمستلزمات اإلنتاج فقط-
ه سند اإليصال ونسخة من البيـان الجمركـي          الحصول على إذن اإلفراج للبضاعة مرفقاً ب       -

  .موقعاً ومختوماً عليه من الدائرة الجمركية
  -:فيتم) أحمر( إذا كان مسار البيان -هـ
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  . معاينة البضاعة وفحصها من قبل قسم المعاينة-
  . فحص وتدقيق المستندات من قبل إدارة اإلعفاءات-
  .ى المتعلقة بمستلزمات اإلنتاج فقط تسديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب األخر-
 الحصول على إذن اإلفراج للبضاعة مرفقاً به سند اإليصال ونسخة من البيـان الجمركـي                -

  .موقعاً ومختوماً عليه  من الدائرة الجمركية
 إذا كانت البضاعة محل التخليص من السلع المقيدة فإن ذلك يتطلب تصريحاً :مالحظة 

  .ت المختصةباإلفراج عنها من السلطا
  من ثالث ساعات إلى ست ساعات حسب مسار البيان، واكتمال -:زمن إنجاز الخدمة 

  .الوثائق
 . ال يوجد-:رسوم الخدمة

 :كيفية الحصول على قرار االستثمار ومذكرة اإلفراج للمشاريع االستثمارية
المفوضـة   يتم الحصول على قرار االستثمار من الهيئة العامة لالستثمار، أو فروعهـا              -1

  .بالمحافظات بموجب قانون االستثمار والئحته التنفيذية
 يتم الحصول على مذكرة اإلفراج بالموجودات الثابتة ومستلزمات اإلنتاج من قبل مكتب             -2

الجمارك باالستثمار أو أحد فروع مكاتب الجمارك بالمحافظات المفوضة استناداً إلـى            
  .قرار االستثمار الخاص بالمشروع
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  .خدمات تخليص البضائع لألوضاع المعلقة للرسوم
  

 . المنافذ الجمركية- :جهة تقديم الخدمة

  الفئات المستفيدة

 .الشركات النفطية والغازية .1

 .المشاريع الممولة بقروض ومساعدات خارجية .2

 . أجنبيةالمشاريع الحكومية المنفذة عبر شركات .3

 .البعثات الدبلوماسية والهيئات والمنظمات الدولية .4

 .المعدات ذات الطابع الخاص المستوردة مؤقتاً لتنفيذ مشاريع استثمارية  .5

  -:شروط الحصول على الخدمة

تقديم إقرار جمركي من صاحب الشأن أو مخلص جمركي، أو تفـويض رسـمي عـن                 -
 .صاحب البضاعة

 . المنصوص عليها في المبادئ العامة من هذا الدليلتقديم المستندات الجمركية -

تقديم استمارة اإلدخال المؤقت الصادرة من الجهة المختصة، والمصادق عليها من رئاسة             -
 .المصلحة أو أحد فروعها المفوضة
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تقديم ضمانات مالية بمقدار الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب األخرى في حالة عدم             -
دخال المؤقت المنصوص عليها في الفقرة أعاله، للجهات المستفيدة قانونـاً           تقديم استمارة اإل  

من هذه الخدمة، بعد الحصول على موافقة مسبقة من رئاسة المـصلحة، أو أحـد الفـروع       
 .المفوضة

  -:اإلجراءات الجمركية

 يقدم اإلقرار الجمركي مرفقاً به المستندات المطلوبـة إلـى قـسم االسـتقبال بالـدائرة                 -أ
  .جمركيةال

  . مطابقة المستندات، وترقيم البيان، وتحديد مساره آلياً-ب

  -:فيتم ) أخضر( إذا كان مسار البيان -ج

  . استالم حافظة التوريد من قسم االستقبال-

 الحصول على إذن اإلفراج للبضاعة مرفقاً به سند اإليصال ونسخة من البيان الجمركـي               -
  .جمركيةموقعاً ومختوماً عليه من الدائرة ال

  -:فيتم) أصفر( إذا كان مسار البيان -د

  . فحص وتدقيق المستندات من قبل إدارة اإلعفاءات-

 الحصول على إذن اإلفراج للبضاعة مرفقاً به سند اإليصال ونسخة من البيان الجمركـي               -
  .موقعاً ومختوماً عليه من الدائرة الجمركية

  -:فيتم) أحمر( إذا كان مسار البيان -هـ

  .ينة البضاعة وفحصها من قبل قسم المعاينة  معا-
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  . فحص وتدقيق المستندات من قبل إدارة اإلعفاءات-

 الحصول على إذن اإلفراج للبضاعة مرفقاً به سند اإليصال ونسخة من البيان الجمركـي               -
  .موقعاً ومختوماً عليه  من الدائرة الجمركية

ركية والرسوم والضرائب األخرى في  تستوفى الضمانات المالية عن الرسوم الجم:مالحظة
حالة عدم تقديم استمارة اإلدخال المؤقت، أو في حالة عدم تقديم تعهدات مكفولة لمصلحة 

  .الجمارك حسب شروط اإلفراج

من ثالث ساعات إلى ست ساعات حسب مسار البيان، واكتمال  :زمن إنجاز الخدمة
  .الوثائق

  .ال يوجد: رسوم الخدمة

   

  -: استمارة اإلدخال المؤقت المتعلقة بالشركات النفطية والغازية-1

 يشترط للحصول على استمارة اإلدخال المؤقت ألول مـرة أن ترفـق نـسخة مـصدقة              -
 باإلدخال  ومترجمة من االتفاقية المستوفاة لإلجراءات الدستورية، التي تتضمن نصاً صريحاً         

المؤقت، وكذا نسخة معمدة من العقد للشركات المقاولة من الباطن، إذا تضمنت االتفاقية ذلك     
  .، وأن تكون االتفاقية أو العقد ساري المفعول عند تقديم أي طلب

  . تقوم الجهة المستفيدة بتعبئة استمارة اإلدخال المؤقت حسب النموذج المعد لذلك-

وإنتاج النفط على محتويات استمارة اإلدخال المؤقت فيما يتعلـق   مصادقة هيئة استكشاف     -
بالشركات النفطية، أو مصادقة الشركة اليمنية للغاز فيما يتعلق باإلدخال المؤقت في مجـال              

  .الغاز
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برئاسـة  ) الشئون اإلداريـة  ( تسليم استمارة اإلدخال المؤقت بعد ذلك إلى قسم االستقبال           -
مفوضة مرفقاً بها المستندات الجمركية المنصوص عليهـا فـي          المصلحة أو أحد فروعها ال    

  .المبادئ العامة باستثناء أمر التسليم

 الحصول على استمارة اإلدخال المؤقت بعد المصادقة عليها من رئاسة المصلحة أو أحـد     -
  .الفروع المفوضة

  -:رجية استمارة اإلدخال المؤقت المتعلقة بالمشاريع الممولة بقروض ومساعدات خا-2  

 يشترط للحصول على استمارة اإلدخال المؤقت ألول مرة أن ترفق نسخة مصدقة ومترجمة              -
من االتفاقية المستوفاة لإلجراءات الدستورية، التي تتضمن نصاً صريحاً باإلدخال المؤقـت،        
وكذا نسخة معمدة من العقد للشركات المقاولة من الباطن، إذا تضمنت االتفاقية ذلـك ، وأن           

  . االتفاقية أو العقد سارية المفعول عند تقديم أي طلبتكون

 تقوم الجهة المستفيدة بتعبئة استمارة اإلدخال المؤقت  حسب النموذج المعد لذلك، والمصادق     -
  .عليها من الجهة المشرفة

، أو أحد مكاتبها المفوضة على استمارة اإلدخـال         )قطاع اإليرادات ( مصادقة وزارة المالية     -
  ). يستثنى من هذه المصادقة المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي(المؤقت  

برئاسـة  ) الـشئون اإلداريـة   (تسليم استمارة اإلدخال المؤقت  بعد ذلك إلى قسم االستقبال            -
المصلحة أو أحد فروعها المفوضة مرفقاً بها المستندات الجمركية المنصوص عليهـا فـي              

  .يمالمبادئ العامة باستثناء أمر التسل

 الحصول على استمارة اإلدخال المؤقت  بعد المصادقة عليها من رئاسة المصلحة أو أحـد                -
  .الفروع المفوضة
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  -: استمارة اإلدخال المؤقت المتعلقة بالمشاريع الحكومية المنفذة عبر شركات أجنبية-3

ك، والمصادق  تقوم الجهة المستفيدة بتعبئة استمارة اإلدخال المؤقت  حسب النموذج المعد لذل    -
  .عليها من الجهة المشرفة

  .على استمارة اإلدخال المؤقت) قطاع اإليرادات( مصادقة وزارة المالية -

برئاسـة  ) الـشئون اإلداريـة   (  تسليم استمارة اإلدخال المؤقت بعد ذلك إلى قسم االستقبال            -
ليهـا فـي    المصلحة أو أحد فروعها المفوضة مرفقاً بها المستندات الجمركية المنصوص ع          

 الحصول علـى اسـتمارة اإلدخـال المؤقـت  بعـد      -.المبادئ العامة باستثناء أمر التسليم 
  .المصادقة عليها من رئاسة المصلحة أو أحد الفروع المفوضة

  -: استمارة اإلدخال المؤقت المتعلقة بالبعثات الدبلوماسية، والهيئات والمنظمات الدولية-4

  .استمارة اإلدخال المؤقت حسب النموذج المعد لذلك تقوم الجهة المستفيدة بتعبئة -

  .على استمارة اإلدخال المؤقت) دائرة المراسيم( مصادقة وزارة الخارجية -

برئاسـة  ) الـشئون اإلداريـة  (تسليم استمارة اإلدخال المؤقت بعد ذلك إلى قسم االسـتقبال     -
ة المنصوص عليهـا فـي      المصلحة أو أحد فروعها المفوضة مرفقاً بها المستندات الجمركي        

  .المبادئ العامة باستثناء أمر التسليم

 الحصول على استمارة اإلدخال المؤقت بعد المصادقة عليها من رئاسة المـصلحة أو أحـد            -
  .الفروع المفوضة

  استمارة اإلدخال المؤقت للمعدات ذات الطابع الخاص المستوردة مؤقتاً لتنفيذ مشاريع             -5
  -:استثمارية

  الشئون (ب إلى مصلحة الجمارك أو أحد فروعها المفوضة عبر قسم االستقبال  تقديم طل-
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بطلب اإلدخال المؤقت لآلليات والمعدات ذات الطابع الخاص التي ال تتـوفر محليـاً       ) اإلدارية
مرفقاً بها المستندات الجمركية المنصوص عليهـا فـي المبـادئ العامـة             . لتنفيذ المشروع 

  .باستثناء أمر التسليم

  .  استالم موافقة المصلحة على اإلدخال المؤقت بمذكرة رسمية موجهة إلى الدائرة الجمركية-

  .ساعة بشرط اكتمال الوثائق) 24(  خالل - :زمن إنجاز الخدمات في مصلحة الجمارك

 . ال يوجد-:رسوم الخدمة

   : مالحظة هامة

ـ  - ال المؤقـت إال بعـد    ال يحق ألي جهة التصرف بالمستوردات الداخلة تحت نظام اإلدخ
  .العودة إلى مصلحة الجمارك 

 ال يخلى طرف أي شركة أو أي جهة من اإلدخال المؤقت إال بعد تصفية أوضاعها مـع                  -
  . مصلحة الجمارك

  . تخضع أي مخالفة للبندين أعاله للغرامات القانونية بموجب قانون الجمارك-

  
  ).اإلدارة العامة لإلعفاءات(رئاسة مصلحة الجمارك : جهة تقديم الخدمة

  :شروط الحصول على الخدمة 

 .أن تكون الجهة طالبة الخدمة من الجهات الخاضعة لنظام اإلدخال المؤقت -

  .أن يكون عقد المشروع أو الشركة ساري المفعول -

 . رئاسة المصلحة بطلب منح اللوحاتمذكرة من الجهة المشرفة إلى -
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 .صورة من استمارة اإلدخال المؤقت الخاص بالسيارة -

  .صورة منه+ أصل البيان الجمركي  -

  :اإلجـراءات الجمركية

  .مراجعة الطلب باإلدارة العامة لإلعفاءات حسب األنظمة الجمركية -

 .يداستيفاء الغرامات الجمركية القانونية عند تأخير مدة التجد -

 .أو تجديدها/ تحرير مذكرة رسمية إلى اإلدارة العامة للمرور لمنح لوحات إدخال مؤقت -

  .يوم واحد عند اكتمال الوثائق: زمن إنجاز الخدمة

  .ال يوجد: رسوم الخدمة

  

  ):الحقيقية ـ الخاصة ـ الوهمية(المستودعات 

  .المنافذ الجمركية:خدمةجهة تقديم ال

  -:شروط الحصول على الخدمة

  .  قرار بإنشاء المستودع يتفق مع طبيعة البضاعة المطلوب إيداعها-1

  . وجود المستودع الجمركي المنشأ حسب قرار وزير المالية، وتعليمات رئيس المصلحة -2

  .يل إرفاق المستندات الجمركية الواردة في المبادئ العامة من هذا الدل-3

 تقديم ضمان مالي بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب األخرى المحدد بموجب قرار           -4
  .اإليداع 
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ن للمستودع الحقيقـي،    يد للمستودع الوهمي والخاص، وسنتا     مدة اإليداع سنة قابلة للتجد     -5
  .من قبل رئاسة المصلحة والفروع المفوضة بناء على عرض الدائرة الجمركية

  .اعة إلى المستودع بإشراف جمركي باستثناء السيارات، والمعدات ترفيق البض-6

للمستودع الحقيقي والخاص ويبقى أحد المفاتيح لـدى        ( إغالق المستودع بقفلين مختلفين      -7
  ). دائرة الجمارك واألخر في حوزة صاحب العالقة

  . تسديد رسوم خدمات اإليداع-8

  : اإلجراءات الجمركية

  .مرفق به المستندات الجمركية) w(مركي  تقديم بيان إيداع ج -

  .تسليم البيان إلى قسم االستقبال أو أدارة المستودعات في الدائرة الجمركية -

  .مطابقة المستندات، وترقيم البيان -

  . معاينة البضاعة وفحصها من قبل قسم المعاينة-

  .التدقيقفحص وتدقيق المستندات من قبل إدارة المستودعات بالتنسيق مع إدارة  -

  .استالم حافظة التوريد من إدارة المستودعات -

  .تسليم ضمان اإليداع إلى الحسابات -

  .الحصول على إذن اإلفراج للبضاعة من الحرم الجمركي إلى المستودع -

  .حسب النسبة المحددة في قرار اإليداع) الجعالة(تسديد رسوم خدمات اإليداع  -

  .عات إلى ست ساعات بشرط اكتمال الوثائق  من ثالث سا- :زمن إنجاز الخدمة 

  . حسب النسبة المحددة في قرار اإليداع-:رسوم الخدمة
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  :طلب ترسيم أو إعفاء أو إعادة تصدير بضائع من المستودعات

  تتم اإلجراءات الجمركية سواء بالترسيم أو اإلعفاء أو إعادة التصدير في الدائرة  -

 .اعالجمركية التي فتح فيها بيان اإليد

عند إعادة التصدير من منفذ أخر يفتح بيان ترانزيت من الدائرة الجمركية التي فـتح فيهـا                  -
 .بيان اإليداع إلى الدائرة الجمركية التي سيتم إعادة التصدير منها

عند طلب الترسيم أو اإلعفاء أو      ) الدورة المستندية للبيان  (تتبع نفس اإلجراءات الجمركية      -
 .ه األوضاع، كما ورد في هذا الدليلإعادة التصدير، لهذ

   

 .تقديم طلب رسمي من الجهة طالبة اإليداع الذي يجب أن يكون تاجراً أو مؤسسة تجارية-

 .صورة سجل قيد الوكالة التجارية للبضاعة محل اإليداع عند تحديد بضائع معينة لإليداع-

 .لسجل التجاري ساري المفعول صورة من ا-

 . صورة من عقد اإليجار للمستودع أو صورة من وثيقة الملكية-

  . نسخة من عقد التأمين على المستودع ومحتوياته-

 . إحالة الطلب إلى اإلدارة العامة للمستودعات برئاسة المصلحة لمراجعة الوثائق المطلوبة-

الجمركية المـشرفة للتحقـق مـن وجـوده         زيارة موقع المستودع مع ممثل من الدائرة         -
 .وصالحيته لإليداع والرفع بالرأي لرئاسة المصلحة

 .الرفع لوزير المالية إلصدار قرار بإنشاء المستودع-

 . إصدار قرار رئيس مصلحة الجمارك بتنفيذ القرار الوزاري-
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  . إبالغ الدائرة الجمركية المشرفة للتنفيذ-

  

  ).اإلدارة العامة لإلعفاءات( مصلحة الجمارك -:جهة تقديم الخدمة

  -:شروط الحصول على الخدمة

 .تقديم مذكرة رسمية من الجهة المختصة بالموافقة على إقامة المعارض -

دها مـع جميـع المـستندات    تقديم كشف بالبضائع واآلالت والمعدات التي سيتم اسـتيرا       -
 .الجمركية الواردة في المبادئ العامة، باستثناء أمر التسليم

 .عدم إدخال المواد الممنوعة أو الممنوعة المعينة -

 .تسديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب األخرى للبضائع التي يتم بيعها -

  -:اإلجراءات الجمركية

لمستفيدة مرفقاً بها موافقة الجهة المختصة والمستندات       تسليم المذكرة الرسمية من الجهة ا      -
 ).قسم االستقبال(الجمركية إلى الشئون اإلدارية 

 .إحالة الطلب إلى اإلدارة العامة لإلعفاءات للمراجعة والبت -

توجيه مذكرة رسمية للدائرة الجمركية بالسماح باإلدخال المؤقت لمدة العـرض المحـدد              -
 .بموافقة المصلحة

ستوفى الضمان المالي بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب األخـرى فـي الـدائرة             ي -
 .الجمركية، بموجب البيان الجمركي وحافظة التوريد
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يفتح بيان جمركي إدخال مؤقت في الدائرة الجمركية المعنية حسب مذكرة المصلحة وفقاً              -
 .لشروط وإجراءات معاملة اإلدخال المؤقت في المنافذ الجمركية

  . خالل يوم عمل بشرط اكتمال الوثائق-:زمن إنجاز الخدمة

  . ال يوجد-:رسوم الخدمة

  
  ).اإلدارة العامة لإلعفاءات( مصلحة الجمارك -:جهة تقديم الخدمة

  -:شروط الحصول على الخدمة

من وزارة الصناعة والتجارة بمستلزمات اإلنتاج وكمياتهـا، ونـوع          تقديم مذكرة رسمية     -
 .المنتج النهائي

 .وجود منشأة صناعية باسم مقدم الطلب مع ترخيص إنشاؤها -

الجمـارك ـ الـصناعة ـ     (إعداد المعادلة الصناعية من قبل اللجنة الفنيـة المـشتركة    -
 ).االستثمار

 .استيرادهاتقديم كشف بمستلزمات اإلنتاج المطلوب  -

  -:اإلجراءات الجمركية

تسليم موافقة وزارة الصناعة والتجارة إلى اإلدارة العامـة لإلعفـاءات عبـر الـشئون                -
 .اإلدارية

تكليف اللجنة الفنية المشتركة بالنزول إلى المنشأة الصناعية إلعداد المعادلـة المعياريـة              -
 .للمنتج النهائي
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 .إلعفاءات للمراجعة والبت، بعد إعداد المعادلة الصناعيةإحالة الطلب إلى اإلدارة العامة ل -

توجيه مذكرة رسمية للدائرة الجمركية بالسماح باإلدخال المؤقت لمدة ال تقل عـن سـتة                -
 .أشهر قابلة للتجديد من رئاسة المصلحة

يستوفى الضمان المالي بالرسوم الجمركية والرسوم والضرائب األخـرى فـي الـدائرة              -
 .بموجب البيان الجمركي وحافظة التوريدالجمركية، 

يفتح بيان جمركي إدخال مؤقت لمستلزمات اإلنتاج في الدائرة الجمركية المعنية حـسب              -
 .مذكرة المصلحة وفقاً لشروط وإجراءات معاملة اإلدخال المؤقت في المنافذ الجمركية

  . بشرط اكتمال الوثائق، خالل يوم عمل-:زمن إنجاز الخدمة

  . ال يوجد-:دمةرسوم الخ

   

  .مة لإلعفاءات عبر الشئون اإلداريةعااإلدارة ال :جهة تقديم الخدمة

  شروط الحصول على الخدمة 

  .إرفاق المعادلة الصناعية لمستلزمات اإلنتاج -

  .الدائرة الجمركية المفتوح لديها بيان اإلدخال المؤقتإرفاق مذكرة رسمية من  -

  .إرفاق مطالبة رسمية من الجهة المستفيدة مرفقاً بها بيانات اإلدخال المؤقت والمستندات -

 .بيانات التصدير والمستندات مع سند اإليصال موقعة ومختومة من الدائرة الجمركية -

في حالة الشحن البـري أو الـشحن        ) ائيبيان جمركي نه  (شهادة وصول من بلد المقصد       -
  .طن) 200(على وسائل نقل بحرية تقل حمولتها عن 
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 .   الضمانصورة من استمارة -

  :اإلجراءات الجمركية 

  .تسليم المذكرة مع األوليات إلى الشئون اإلدارية -

  .إحالة الطلب إلى اإلدارة العامة لإلعفاءات للمراجعة والبت -

بإعادة الرسوم الجمركية المستحقة من الـضمان الموضـوع فـي            رسمية   تحرير مذكرة  -
  .الدائرة الجمركية 

  .سبوع واحد شريطة اكتمال الوثائقأ :زمن إنجاز الخدمة

  . ال يوجد:رسوم الخدمة

  

  . المنافذ الجمركية:جهة تقديم الخدمة

  :لخدمةشروط الحصول على ا

 هناك مبرر مقبول لدى الدائرة الجمركية بطلب نقل البضاعة من دائرة إلى             يكونأن   -1
  -:أخرى منها على سبيل المثال

  . إذا كان منفذ الدخول في المنافست دائرة جمركية أخرى-أ

 إذا كان طلب الترانزيت عبر الشركة الناقلة لمبررات مقبولة دون أن يؤدي ذلك إلـى                -ب
  . ضريبيتهرب جمركي أو

 لمستوردات المشاريع االستثمارية إذا كان قرار االستثمار صادر من المحافظة التـي              - ج
  .يقع فيها المنفذ الجمركي المطلوب نقل البضاعة إليه
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  . المستندات الجمركية الواردة في المبادئ العامة من هذا الدليل، أو صورة منهاتقديم -2

  :اإلجراءات الجمركية

  .ركي ترانزيت مرفق به جميع المستندات الجمركيةبيان جم تقديم -

معاينة البضاعة عند االقتضاء حسب طبيعة البضاعة أو االستثناء مـن ذلـك إذا كانـت            -
 .حاويات مسيلة

 .تقدير القيمة والرسوم في بيان الترانزيت -

عمل األختام الرصاصية على سيارات النقل أو عمل سيالت جمركية للحاويات إذا فـتح               -
 .يل الوكالةس

تحرير مذكرة ترفيق إلى الدائرة الجمركية األخيرة صحبة موظف رسمي أو مندوب مـن      -
 .األمن في المنفذ

 في الدائرة الجمركية األخيرة حسب األوضاع الجمركية المطلوبة الواردة          تعامل البضاعة  -
 .في هذا الدليل، وتستوفى أصول المستندات الجمركية في الدائرة األخيرة

  . من ساعتين إلى ثالث ساعات:ن إنجاز الخدمةزم

  . قيمة األختام الرصاصية وأجور الترفيق على صاحب البضاعة:رسوم الخدمة
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 خدمات التصدير وإعادة التصدير
   

 .المنافذ الجمركية : جهة تقديم الخدمة
  :مة شروط الحصول على الخد

 - شهادة المنشأ العربيـة -  قائمة التعبئة   -الفاتورة(تقديم نسخة من المستندات الجمركية       -1
 شهادة السلطات الـسمكية لـصادرات       - شهادة صحية للمواد الغذائية    -نسخة من المنافست  

 ). األسماك
 .نسخة من بوليصة الشحن عند التصدير بحراً أو جواً بعد الشحن -2
 .ضائع الممنوع تصديرهاأال تكون من الب -3
 .جميع الصادرات التجارية تتطلب تقديم الرقم الضريبي عند فتح البيان -4

  -:اإلجراءات الجمركية
إلى قسم االستقبال في الدائرة الجمركيـة       ) EX(تقديم بيان جمركي إعادة تصدير نموذج        -

 .أو قسم الصادرات للمراجعة المبدئية والترقيم
 .معاينة البضاعة -
 .حص وتدقيق المستندات في قسم الصادرات، وإصدار الحافظةف -
الحصول على إذن الشحن للبضاعة مرفقاً بنسخة من البيان الجمركـي وسـند اإليـصال      -
 .موقعاً ومختوماً من الدائرة الجمركية) للمطبوعات(
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في حالة تأخير تقديم بوليصة الشحن يتم األذن بشحن البضاعة وتصديرها بعد اسـتكمال               -
 .فحص المستندات والمعاينة، وتسديد البيان عند تقديم البوليصة

  البضاعة المصنعة المحلية السابق تصديرها والتي أعيدت إلى البلد من الخارج             -:مالحظة
الخاضعة (تخضع لتحصيل الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات التي تم ردها عند التصدير            

 ).لنظام الدروباك
  .ن ساعتين إلى ثالث ساعات  م-:زمن إنجاز الخدمة

  . ال يوجد-:رسوم الخدمة
   

  . المنافذ الجمركية- :جهة تقديم الخدمة
  -:شروط الحصول على الخدمة

تقديم طلب رسمي إلى مدير الدائرة الجمركية من صاحب العالقة أو مخلص جمركي أو                -
  .تفويض رسمي

) للمستورد عن طريق البحر أو الجو     (رفاق أمر التسليم ونسخة من المستندات الجمركية        إ -
 ). للمستورد عن طريق البر(ونسخة من بيان التصدير والمستندات 

سبق فتح بيان جمركي لهذه البضاعة المستوردة وحدث خالف بين الجمرك وصاحب             إذا -
شأ، فال يسمح بإلغاء البيان وإعادة التـصدير إال      العالقة حول القيمة أو البند التعريفي أو المن       

 .بعد تسوية المخالفة
  -:اإلجراءات الجمركية

إلى قسم االستقبال في الدائرة الجمركيـة       ) EX(تقديم بيان جمركي إعادة تصدير نموذج        -
 . أو قسم الصادرات للمراجعة المبدئية والترقيم
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 .معاينة البضاعة عند االقتضاء -
قيمـة  (البيان والمستندات وتسديده واستالم نسخة منه وسـند اإليـصال           فحص وتدقيق    -

 .موقعاً ومختوماً من الدائرة الجمركية) المطبوعات
 ).إن وجد(تسديد بيان الدخول الذي سبق فتحه لنفس البضاعة  -
 .استالم إذن اإلفراج بشحن البضاعة من قسم المنافست أو قسم الصادرات -

  . ساعتين إلى ثالث ساعات  من-:زمن إنجاز الخدمة
  . ال يوجد-:رسوم الخدمة

   
  . المنافذ الجمركية:جهة تقديم الخدمة

  :شروط الحصول على الخدمة
أن تكون من البضائع التي سبق وضعها في االستهالك وسددت عنها الرسوم الجمركيـة               -

  . األخرىوالرسوم والضرائب
 .تقديم صورة من بيان الدخول وصورة من المستندات الخاصة بالبضاعة -
 .يوجد لها مثيل من اإلنتاج المحليأن يطلب تصدير البضاعة بحالتها األصلية وأن ال  -
البضائع التي يطلب إعادة تصديرها ويرغب أصحابها في طلب إستعادة الرسوم الجمركية           -

 .افقة مصلحة الجمارك قبل إعادة التصديرالمدفوعة عنها يجب أخذ مو
  :اإلجراءات الجمركية

تقديم مذكرة رسمية لطلب إعادة التصدير من صاحب البضاعة أو مخلـص جمركـي أو         -
  . تفويض رسمي
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إلى قسم االستقبال أو قسم الصادرات ، مع إرفاق   ) EX(تقديم بيان جمركي إعادة تصدير       -
  .المستندات المطلوبة أعاله

  .ينة البضاعةمعا -
  .فحص وتدقيق المستندات من قبل قسم الصادرات -
 على إذن الشحن الجمركي مرفق به نسخة من البيان الجمركي وسند اإليـصال              الحصول -

  موقعاً ومختوماً من الدائرة الجمركية 
  . من ساعتين إلى ثالث ساعات :زمن إنجاز الخدمة 

  . ال يوجد:رسوم الخدمة
   

  . المنافذ الجمركية- :جهة تقديم الخدمة
  -:شروط الحصول على الخدمة

تقديم شهادة من الجهة المختصة في المنفذ الجمركي بما يؤكد عدم صالحية البضاعة إذا                -
لبضاعة مرفوضـة  كانت تالفة أو منتهية أو غير مطابقة للمواصفات القياسية، أما إذا كانت ا     

 .من قبل المستورد فيكتفى بمذكرة المستورد
تقديم طلب رسمي بإعادة التصدير إلى مدير الدائرة الجمركية من صـاحب العالقـة أو                -

 .مخلص جمركي أو تفويض رسمي
في حالة تسديد البيان الجمركي يجب أن يقدم طلب إعادة التصدير إلى مصلحة الجمـارك       -

 .يخ اإلفراج عند المطالبة باستعادة الرسومخالل شهر واحد من تار
  -:اإلجراءات الجمركية

 .تطبق نفس اإلجراءات الجمركية الواردة في إعادة تصدير البضائع أعاله
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  .  من ساعتين إلى ثالث ساعات-:زمن إنجاز الخدمة
  . ال يوجد-:رسوم الخدمة

  
 .إعادة تصدير نهائي -
 .إعادة تصدير لالستبدال -
 .إعادة تصدير للمعدات المستأجرة -

، أو أحد فروعها )اإلدارة العامة لإلعفاءات( مصلحة الجمارك - : جهة تقديم الخدمة
  .المفوضة

  -:شروط الحصول على الخدمة
 .أن تكون الجهة مقدمة الطلب متمتعة بنظام اإلدخال المؤقت -
ستمارة إعادة تصدير من الجهة المستفيدة معمدة من الجهة المشرفة، مع توضـيح             تقديم ا  -

 .غرض إعادة التصدير
لآلالت والمعدات والقطع المطلوب إعـادة      ) أو صورة منه  (إرفاق بيان اإلدخال المؤقت،      -

 .تصديرها، مع نسخة من الوثائق المؤيدة لذلك
  -:اإلجراءات الجمركية

رة العامة لإلعفاء عبر الشئون اإلداريـة، أو إلـى أحـد الفـروع              الطلب إلى اإلدا  تسليم   -
 .المفوضة

 .استكمال إجراءات مراجعة الطلب مع المرفقات والبت فيها -
التصديق على استمارة إعادة التصدير أو تحرير مذكرة رسمية إلى الـدوائر الجمركيـة               -

 .ل بإعادة التصديراحسب األحو
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ئل نقل أو معدات متحركة عليها لوحات إدخـال مؤقـت           إذا كان الطلب يشتمل على وسا      -
يجب إخالء طرف الجهة المستفيدة من قبل سلطات المرور المختصة التي صـدرت منهـا               

 .اللوحات قبل إعادة التصدير
بموجب موافقة المصلحة أو الفروع المفوضة بإعادة التصدير يفتح بيان إعادة التصدير فـي        -

 .تستكمل اإلجراءات الجمركية للبيان وفقاً لبيانات إعادة التصدير والدائرة الجمركية المعنية،
  .  خالل يوم عمل بشرط اكتمال الوثائق-:زمن إنجاز الخدمة

  . ال يوجد-:رسوم الخدمة
  

  . المنافذ الجمركية- :جهة تقديم الخدمة
  -:شروط الحصول على الخدمة

من قبـل صـاحب البـضاعة، أو        . ب رسمي إلى مدير الدائرة بإعادة التصدير      تقديم طل  -
 .مخلص جمركي، أو تفويض رسمي عن صاحب البضاعة

 .تقديم صورة من بيان الدخول، مع صورة من المستندات عند االقتضاء -
بالنسبة للبضاعة الداخلة تحت نظام اإلدخال المؤقت يجب إرفاق موافقـة رسـمية مـن                -

 .مارك أو فروعها المفوضة بإعادة التصديرمصلحة الج
  -:اإلجراءات الجمركية

إلى قسم االستقبال أو قسم الصادرات في       ) EX(تقديم بيان جمركي إعادة تصدير نموذج        -
 . الدائرة الجمركية للمراجعة المبدئية والترقيم

 .معاينة البضاعة -
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قيمـة  (نه وسـند اإليـصال      فحص وتدقيق البيان والمستندات وتسديده واستالم نسخة م        -
 .موقعاً ومختوماً من الدائرة الجمركية) المطبوعات

 .استالم إذن اإلفراج بشحن البضاعة من قسم المنافست أو قسم الصادرات -
  .  من ساعتين إلى ثالث ساعات-:زمن إنجاز الخدمة

  . ال يوجد-:رسوم الخدمة
   

ة اآلالت والقطع التي تم إعادة تصديرها لإلصالح والعودة، يتم تخليصها في المنافذ       عند عود 
 -:الجمركية كما يلي

تقديم بيان جمركي إعادة استيراد من صاحب البضاعة أو مخلص جمركي، أو تفـويض               -
 .رسمي من صاحب البضاعة بالتخليص

 .شحن، مع بيان إعادة التصديرتقديم أمر التسليم مع الفاتورة بتكلفة اإلصالح وأجور ال -
  -:اإلجراءات الجمركية

يقدم اإلقرار الجمركي مرفقاً به المستندات الجمركية إلى قـسم االسـتقبال فـي الـدائرة          -
 .الجمركية لترقيم البيان

 .معاينة البضاعة لمطابقتها على معلومات بيان إعادة التصدير -
 .لتعديلفحص  وتدقيق المستندات من إدارة التدقيق وا -
تسديد الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب األخرى على تكلفـة اإلصـالح، وأجـور              -

 %.25الشحن بنسبة 
الحصول على إذن اإلفراج للبضاعة مرفقاً به سند اإليصال ونسخة من البيان الجمركـي               -

 .موقعاً ومختوماً من الدائرة الجمركية
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  .ت من ساعتين إلى ثالث ساعا-:زمن إنجاز الخدمة
  . ال يوجد-:رسوم الخدمة

   
  . المنافذ الجمركية-:جهة تقديم الخدمة

  -:شروط الحصول على الخدمة
 ).كرت المرور(تقديم نسخة البيان الجمركي الخاص بترسيم السيارة مع وثيقة الملكية  -
 .صديرموافقة رسمية من سلطات المرور بإعادة الت -
تقديم طلب رسمي إلى مدير الدائرة الجمركية بطلب إعادة التصدير من مالك الـسيارة أو           -

 .تفويض رسمي أو مخلص جمركي
  -:اإلجراءات الجمركية

 .تقديم بيان جمركي إعادة تصدير إلى قسم االستقبال، مرفقاً به الطلب والوثائق أعاله -
 .ة التصديرمعاينة السيارة لمطابقتها على بيان إعاد -
 .فحص  وتدقيق المستندات من قسم الصادرات -
قيمـة  (الحصول على إذن التصدير للسيارة مرفقاً به البيان الجمركي وسـند اإليـصال               -

 .موقعاً ومختوماً من الدائرة الجمركية) المطبوعات
إضافة إلى نسخة البيان الجمركـي الخـاص بترسـيم    ) وثيقة الملكية(يبقى كرت السيارة    -
 .لسيارة مع مالك السيارة إلبرازها للدائرة الجمركية عند إعادة السيارة من الخارجا

  . من ساعتين إلى ثالث ساعات-:زمن إنجاز الخدمة
  . ال يوجد-:رسوم الخدمة
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  . المنافذ الجمركية- :جهة تقديم الخدمة

  -:لخدمةشروط الحصول على ا
 ).كرت المرور(تقديم نسخة البيان الجمركي الخاص بترسيم السيارة مع وثيقة الملكية  -
 .تقديم بيان إعادة التصدير الذي منح للسيارة عند إعادة تصديرها -
 .تقديم أمر التسليم ونسخة من البوليصة، أو بيان التصدير إذا كان إعادة االستيراد براً -

  -:اإلجراءات الجمركية
يقدم اإلقرار الجمركي مرفقاً به المستندات الجمركية المطلوبة إلى قـسم االسـتقبال فـي      -

 .الدائرة الجمركية لترقيم البيان
 .معاينة السيارة لمطابقتها على بيان إعادة التصدير والبيان الخاص بترسيم السيارة -
 .فحص  وتدقيق المستندات من إدارة التدقيق والتعديل -
ونـسخة  ) قيمة المطبوعـات (لى إذن اإلفراج للسيارة مرفقاً بها سند اإليصال     الحصول ع  -

 .من البيان الجمركي موقعاً ومختوماً من الدائرة الجمركية
  . من ساعتين إلى ثالث ساعات-:زمن إنجاز الخدمة

  . ال يوجد-:رسوم الخدمة
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  الخدمات الجمركية األخرى
   

  .اإلدارة العامة لإلعفاءات عبر الشئون اإلدارية برئاسة المصلحة: جهة تقديم الخدمة
  :شروط الحصول على الخدمة

  .إرفاق المعادلة الصناعية للبضائع المحلية المصدرة -
  .أن تكون المطالبة برد الرسوم خالل ثالث سنوات من تاريخ التصدير -
لخام المستوردة الداخلة في الصادرات الـصناعية قـد مـضى علـى             أال تكون المواد ا    -

  .استيرادها سنة كاملة عند تاريخ التصدير
  .أن يتم التصدير من المنافذ الجمركية الرئيسية -
تقديم مذكرة رسمية من الجهة المستفيدة بطلب استعادة الرسوم الجمركية مرفقة بكـشف              -

  .نموذج المخصص لذلكاحتساب الرسوم المطلوب إعادتها حسب ال
إرفاق أصول بيانات االستيراد للمواد الخام مع سندات اإليصاالت وصورة من مستنداتها             -

  .وكذا أصل بيان التصدير للكميات المصدرة مع نسخة من مستنداتها
عند التصدير براً أو   ) بيان جمركي نهائي  (شهادة وصول من جمارك بلد المقصد للبضائع         -

  . سفن تقل حمولتها عن مائتي طننقل الصادرات على
  .التصدير حسب النموذج المخصص لذلكإرفاق كشف ببيانات االستيراد وأخر بيانات  -

 :اإلجراءات الجمركية
  .تسليم المذكرة مع األوليات إلى الشئون اإلدارية -
  .للمراجعة والبت) إدارة االستثمار(إحالة الطلب على اإلدارة العامة لإلعفاءات  -
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  .راجعة الفنية من قبل اإلدارة العامة للمراجعة واإلحالة للشئون الماليةالم -
تحرير مذكرة رسمية إلى وزارة المالية بطلب استعادة الرسوم الجمركية عبـر الـشئون               -

  .المالية
تحرير شيك بالمبلغ المستحق بموجب التعزيز المالي الصادر من وزارة المالية عبر إدارة             -

  .الحسابات بالمصلحة
المطالبات التي تقدم بأكثر من المبلغ المستحق تخـضع الزيـادة للغرامـات الجمركيـة                -

  .القانونية
  .يوم إلى شهر حسب توفر الوثائق وصحة الطلب 15 من :زمن إنجاز الخدمة

  .  اليوجد:رسوم الخدمة
   

  . اإلدارة العامة للمراجعة عبر الشئون اإلدارية برئاسة المصلحة :جهة تقديم الخدمة
  :شروط الحصول على الخدمة

-                أن تكون المبالغ المطالب بها موردة إلى حساب اإليراد العام بإيصاالت رسـمية سـواء
كانت موردة بالخطأ أو بدون وجه حق أو قبل تاريخ اسـتحقاقها كالـضمانات الماليـة، أو                

  .الخ....ديد رسومها وهي غير مطابقة للمواصفات أو تالفةلبضائع تم تس
  .تقديم مذكرة رسمية من الدائرة الجمركية التي وردت بمبلغ الرسوم -
إرفاق شهادة الفحص من الجهة المختصة في الدائرة للحاالت المرفوضة أو غير المطابقة              -

  .الخ....للمواصفات أو التالفة 
  .سند اإليصال وصورة من المستنداتإرفاق أصل البيان الجمركي و -
  .إرفاق المستندات المؤيدة لطلب االسترداد -

  :اإلجراءات الجمركية
  .تسلم المذكرة مع الوثائق المرفقة بها أعاله إلى الشئون اإلدارية  -
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  .إحالة الطلب على اإلدارة العامة للمراجعة للمراجعة والبت -
  .)اإليرادات( عبر الشئون المالية ترداد للمبلغتحرير مذكرة لوزارة المالية بطلب االس -
  .إصدار شيك بالمبلغ المستحق بموجب التعزيز المالي الصادر من وزارة المالية -

  . أسبوع واحد بشرط اكتمال الوثائق:زمن إنجاز الخدمة
  .  اليوجد:رسوم الخدمة

   
 .جمركي للسياراتوثيقة بدل فاقد أو تالف لبيان  -
 .توضيح معلومات لبيان سيارة -
 .إضافة رقم ماكينة على بيان سيارة -
  .أو الماكينة على بيان السيارة) الشاسية(تصحيح رقم  -

برئاسة المصلحة أو المكاتب ) إدارة المنافست( اإلدارة العامة للمراجعة :جهة تقديم الخدمة
  .المفوضة

  :شروط الحصول على الخدمة
  م طلب رسمي حسب النموذج المخصص لذلك من مالك السيارة أو مخلص تقدي -

 .جمركي أو تفويض رسمي
نسخة البيان الجمركي عند طلب توضيح معلومات البيان إذا أصبحت المعلومـات غيـر               -

واضحة، أو عند طلب إضافة رقم ماكينة جديد أو تصحيح رقـم واحـد فـي الماكينـة أو                   
 .الشاسية

 .ركي أو معلوماته عند طلب بدل فاقدصورة البيان الجم -
 .البيان التالف عند طلب وثيقة بدل تالف -
 .وثيقة الملكية معمدة من محكمة المرور إذا لم يكن الكرت باسم مقدم الطلب -
 .كرت السيارة على أن يكون  جديداً أو مجدداً -
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 .صورة البطاقة الشخصية عند االقتضاء -
 .مطابقة على المعلوماتإحضار السيارة عند الطلب لل -
 .أن تكون أرقام الشاسية والماكينة للسيارة سليمة ولم يجر عليها أي تغيير أو تعديل -
 .إرفاق بيان جمركي بترسيم الماكينة عند طلب إضافتها على بيان السيارة -

  :إضافة إلى الشروط والوثائق أعاله
 .بيان الجمركييتطلب الشروط والوثائق التالية عند طلب بدل فاقد لل -
الكـرت  (رسالة رسمية من المرورو إذا فقد البيـان الجمركـي أو الوثيقـة الجمركيـة               -

 .قبل منح اللوحة المعدنية) الجمركي
 .تقديم ضمانة تجارية معمدة من الغرفة التجارية بعدم استخدام الوثيقة المفقودة إذا ظهرت -
 .الة فقدان الكرتفي ح) كرت الرقم(بالغ رسمي من المرور بمعلومات  -
 .نشر بالغ في الصحيفة بفقدان الوثيقة الجمركية أو البيان الجمركي -
السيارات التي تخص الجهات والمؤسسات الحكومية ال يمنح لها بدل فاقـد إال بموجـب                -

 .رسالة رسمية من الجهة وتصدر وثيقة بدل الفاقد باسمها
  :اإلجراءات الجمركية

، أو الفـروع    )إدارة المنافـست  ( إلى اإلدارة العامة للمراجعـة       تسليم الطلب مع الوثائق    -
 .المفوضة

 .مطابقة المعلومات على الوثائق بإرشيف المصلحة أو الفروع المفوضة -
 .معاينة السيارة ومطابقة المعلومات على البيان الجمركي -
 المطلوبـة   إصدار وثيقة بدل الفاقد أو التالف أو توضيح المعلومات أو تصحيح األرقـام             -

 .موقعة ومختومة من المختصين حسب الخدمة المطلوبة
 .تسليم الوثيقة لمقدم الطلب -

  : زمن إنجاز الخدمة 
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  .من يوم واحد إلى يومين -
  .إذا كان البيان قديم ألكثر من عشر سنوات يكون الزمن من يومين إلى خمسة أيام -

  : رسوم الخدمة
  . ريال لبدل الفاقد أو التالفألفا -
  . ألف ريال لتوضيح المعلومات والتصحيح -
  

 اإلدارة العامة للتعريفة الجمركية عبر الشئون اإلدارية برئاسة - :جهة تقديم الخدمة
  .المصلحة

  -:شروط الحصول على الخدمة
أ فـي الـدائرة   أن يكون هناك خالف قائم حول القيمة الجمركية أو البند التعريفي أو المنـش      -

  .الجمركية المعنية ويوجد بيان جمركي مفتوح بالبضاعة محل الخالف
 .تقديم طلب رسمي بموضوع التظلم مع توضيح األسباب -
إرفاق صورة البيان الجمركي والمستندات الكاملة المتعلقة بالبضاعة وكذا نتائج المعاينـة             -

 .للبضائع التي تتطلب ذلك
 الجمركية المعنية توضح موضـوع الخـالف وأسـبابه ورأي           رسالة رسمية من الدائرة    -

 .الدائرة
زة ومختومـة بخـتم   إرفاق عينة من البضاعة ترسل رسمياً عبر الدائرة المعنيـة محـر          -

 .تلوجات حسب طبيعة البضاعةالدائرة، أو الك
 إرفاق نسخة من العقود والمراسالت واالعتمادات البنكية والكاتلوجات وأي وثائق تطلبها           -

  .اإلدارة المختصة عند بحث الطلب
  -:اإلجراءات الجمركية 

 إحالة الطلب إلى اإلدارة العامة للتعريفة الجمركية -
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 .مراجعة الطلب مع المستندات ورأي الدائرة الجمركية والبت بالطلب -
إذا كانت قيمة السيارات غير متوفرة بالالئحة، أو االختالف على سنة اإلنتاج يتم البـت                 -

 . للمراجع السعرية المتوفرة لدى اإلدارة ومراجع سنوات اإلنتاجوفقاً
  .البت النهائي بالطلب وتحرير مذكرة رسمية إلى الجمرك المعني بالنتيجة -

    -:زمن إنجاز الخدمة 
 .من أربعة أيام إلى أسبوع للبضائع -
  .من يوم إلى يومين للسيارات والمعدات -

 . ال يوجد-:رسوم الخدمة
   

 اإلدارة العامة للشئون القانونية عبر الشئون اإلدارية أو فروع الجمارك :جهة تقديم الخدمة
  .المفوضة

  :شروط الحصول على الخدمة
أن يكون طالب الحصول على البطاقة يمني الجنسية وال يقل عمره عن خمسة وعـشرين        -

 .عاماً
 . دائم بالمنطقة التي يزاول نشاطه فيهاأن يكون له مكتب -
 .أن يكون قد تأهل بما يكفي لمزاولة المهنة -
أن ال يكون قد تم فصله من إحدى دوائر الدولة لسوء سلوكه أو عدم المسئولية أو سـوء               -

 .األداء أو حكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف واألمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره
 .قبول لمصلحة الجماركأن يتقدم بضمان م -
أال توجد على المخلص أي مخالفات أو تجاوزات كبيرة عند طلب التجديـد مـن خـالل          -

  .تقارير النظام اآللي ألداء المخلص والدوائر التي يتعامل معها
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 يشترط لمزاولة مهنة التخليص للمرخصين من قبل الجمـارك الحـصول علـى الـرقم                -
 .الضريبي والربط بالنظام اآللي

  :لوثائق المطلوبةا
 .تقديم مذكرة رسمية بطلب الحصول على بطاقة التخليص أو تجديدها -
 .البطاقة الشخصية -
 .رخصة مزاولة المهنة -
 .شهادة حضور الدورة التدريبية على التخليص في المعهد الجمركي -
 مذكرة من أي دائرة جمركية تؤكد خبرة طالب البطاقة مع أي مخلص لمدة ال تقل عـن                 -

 .ثالث سنوات
 .ضمانة تجارية معمدة من الغرفة التجارية -
 .سجل تجاري للشركات والمؤسسات واألفراد -
 .إرفاق البطاقة الضريبية بعد إصدار الترخيص بمزاولة المهنة -

  :اإلجراءات الجمركية
 .تقديم الطلب إلى الشئون اإلدارية برئاسة المصلحة أو الفروع المفوضة -
 . من قبل اإلدارة العامة للشئون القانونية وإصدار البطاقةمراجعة الطلب -
 .تسديد رسوم الخدمة -
تعميد بطاقة التخليص من قبل رئيس المصلحة أو مـن يفوضـه او مكاتـب الجمـارك                  -

 .المفوضة
عند طلب التجديد يجب أن تقدم الوثائق المطلوبة مجددة بمـا فيهـا الـضمان والبطاقـة           -

 .ة من الدائرة الجمركية التي يعمل فيها المخلصالضريبية، وإرفاق مذكر
  : زمن إنجاز الخدمة

 .أسبوع واحد إلصدار البطاقة -
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  .ن للتجديديوما -
  : رسوم الخدمة

 .عشرة ألف ريال إلصدار البطاقة -
 . وخمسمائة ريال عند التجديدألفان -

   
  دارة العامة للنظام اآللي عبر الشئون اإلدارية، أو إدارة النظام اآللي  اإل:جهة تقديم الخدمة
  .بالمنافذ الجمركية

  :شروط الحصول على الخدمة
ـ اً أو مخلص  اً أو مصدر  اًأن يكون المتقدم مستورد    -  سـواء شخـصاً طبيعيـاً أو    اً، جمركي

  .اعتبارياً
  .رسة العملأن يكون حاصالً على الوثائق والمستندات المطلوبة لمما -
 . أن يلتزم باألنظمة والتعليمات الجمركية -
م مع تشغيل برنامج اإلسيكودا، ووجود خط تلفون        ير جهاز كمبيوتر مع ملحقاته يتالء     توف -

  .ثابت
  :الوثائق المطلوبة

  .تقديم طلب رسمي من طالب الخدمة -
  .البطاقة الشخصية -
  .الرقم الضريبي -
  .صينبطاقة التخليص الجمركي للمخل -
  .السجل التجاري مجدداً -
  .صورة من عقد اإليجار إذا كان المكتب داخل الدائرة الجمركية -
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  :اإلجراءات الجمركية

تسليم الطلب مع المرفقات إلى اإلدارة العامة للنظام اآللي برئاسة المـصلحة أو المنافـذ                -
  .الجمركية المعنية

 .مراجعة الطلب مع الوثائق والشروط -
 .الموقع وربطه بالنظام اآلليزيارة  -
  .تفعيل برنامج النظام اآللي وتشغيله وتدريب المختصين لدى الجهة طالبة الخدمة -

  .ن شاملة التفعيل والتدريبيوما :زمن إنجاز الخدمة
  .ريالخمسة آالف  5000 :رسوم الخدمة

  : مالحظة 
جمركي، يجب أن تقـدم     إذا كانت الجهة طالبة الخدمة جهة حكومية ذات عالقة بالعمل ال           -

          مذكرة رسمية إلى مصلحة الجمارك لربط الخدمة بالصالحيات المطلوبة المسموح بها بنـاء
 .على محضر يوقع بين الجمارك وهذه الجهات
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 دليل الخدمات الجمركية

 
 

  رقم الفاكس  رقم التلفون  اسم اإلدارة  م
  -: رئاسة مصلحة الجمارك-:أوالً

  260384  6/260385  رئيس المصلحة مكتب   1
  260381  500522  مكتب وكيل المصلحة   2
  500973  500974  مكتب وكيل المصلحة المساعد للشئون الفنية  3
  500495  500495  مكتب وكيل المصلحة المساعد لشئون الضابطة  4
  500464  اإلدارة العامة للعالقات والمتابعة  5

500095  260383  

  500461  500461  للشئون القانونيةاإلدارة العامة   6
  261020  261020  اإلدارة العامة للتعريفة الجمركية  7
  261021  261021  اإلدارة العامة للمراجعة والمخاطر  8
  500979  500979  اإلدارة العامة للضابطة الجمركية  9

  261023  261023  اإلدارة العامة لإلعفاءات الجمركية  10
  261024  261024  بة والتفتيشاإلدارة العامة للرقا  11
  500977  500977  اإلدارة العامة للنظام اآللي  12
  500976  500976  اإلدارة العامة للمبيعات والمستودعات  13
  261019  261019  اإلدارة العامة للتخطيط واإلحصاء  14
  261022  261022  اإلدارة العامة للشئون المالية   15
  248472  248472  المكتب الفني  16
  263101  263101  اإلدارة العامة للمعهد الجمركي  17
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  الجمركيةالخدمات دليل

 

  
  رقم الفاكس  رقم التلفون  اسم اإلدارة  م

  -: المكاتب والفروع-:ثانياً
  260397  260397  مدیر عام مكتب جمارك صنعاء  18
  260389  260389 مدیر عام جمرك رقابة صنعاء  19
  261188  261188 مدیر عام مكتب جمارك األمانة  20
21  

  331472 دیر عام جمرك البریدم
345702  

345702  

22  
  346313 مدیر عام جمرك مطار صنعاء

344497  
344496  

  03264518  03264514 مدیر عام مكتب جمارك الحدیدة  23
  03264513  03264513 مدیر عام جمرك رقابة الحدیدة  24
25  

  03204248 مدیر عام جمرك میناء الحدیدة
03224653  

03211501  

  03538095  03538094 یر عام جمرك الصلیفمد  26
  03229043  03237466 مدیر عام جمرك مطار الحدیدة  27
  03570094  03570094 مدیر جمرك اللحیة  28
  03262708  03262708 مدیر جمرك الخوخة  29
  04218231  04218232 مدیر عام مكتب جمارك تعز  30
  04218234  04218234 مدیر عام جمرك رقابة تعز  31
  04362128  04362128 مدیر عام جمرك میناء المخاء  32
  04218182  04218182 مدیر عام جمرك مطار تعز  33
  02244509  02241584 مدیر عام مكتب جمارك عدن   34
  02301937  02301937 مدیر عام جمرك دار سعد   35
  02244609  02242061 مدیر عام جمرك میناء عدن  36
37  

  02388858 ة الحرةمدیر عام جمرك المنطق
02388859  

02388857  

  02230610  02231578 مدیر عام جمرك مطار عدن  38
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 دليل الخدمات الجمركية

  05302127  05302820 مدیر عام مكتب جمارك حضرموت  39
  05305217  05305217 مدیر عام جمرك میناء المكالء  40
  05385999  05385926 ) الریان(مدیر عام جمرك مطار المكالء  41
  05660622  05660622 مدیر جمرك سقطرى  42
  05406640  05402586 مدیر عام مكتب جمارك  سیئون  43
44  

  05579001 مدیر عام جمرك الودیعة 
05579032  
05579033  

  05407322  05407322 مدیر عام جمرك مطار سیئون   45
  07220365  07220365 مدیر عام مكتب جمارك حجة   46
  07248800  07248801 مدیر عام جمرك حرض  47
  07512997  07512301 مدیر عام مكتب جمارك صعدة   48
  07512997  07521097 مدیر عام جمرك رقابة صعدة  49
  07875080  07875487 مدیر عام جمرك علب  50
  07875070  07875019 مدیر عام البقع  51
  05611682  05611551 مدیر عام مكتب جمارك المھرة   52
  05630722  05630720 مدیر عام جمرك شحن  53
  05619212  05619210 مدیر عام جمرك صرفیت  54
  05610536  05610866 مدیر عام جمرك میناء نشطون  55
56  

  05643020 مدیر جمرك قشن
05643057  

---  

  260397  260397  مدیر عام مكتب جمارك صنعاء  18
  260389  260389 مدیر عام جمرك رقابة صنعاء  19
  261188  261188 مدیر عام مكتب جمارك األمانة  20

  
  
 
  


