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مستجدات األجندة الوطنية لتحسين بيئة األعمال 
وشرح كيفية القيام بالمعامالت لدى الجهات الحكومية المعنية 

اإلدارة العامة للجمارك



النظام الجمركي اآللي
لقة المتعوالتطبيقات اإللكترونية أهم االنجازات 

بسير العمليات الجمركية الرئيسية

2017لعام  



اإلجراءات الرئيسية لإلستيراد

)  ينظم البيان الجمركي آليا من قبل المستورد أو من يمثله أو المخلص الجمركي1.

(  المفوض 

.الجمركية وفق جداول التعرفة الجمركية الموحدة" الرسوم " سداد الضرائب 2.

الحصول على اإلفراجات للبنود المقيدة من الجهات الحكومية 3.

تقدم جميع الوثائق و المتطلبات للدائرة الجمركية4.

التدقيق وإصدار البيان الجمركي 5.

التفتيش و المعاينة و إصدار إذن الخروج و فسح البضاعة6.



المتطلبات الرئيسية لإلستيراد

(  المنافيست)بيان الحمولة 1.

بوليصة الشحن و إذن التسليم 2.

الفاتورة األصلية 3.

شهادة المنشأ األصلية4.

سق عدة أصناف، على أن تتضمن رمز النظام المن)قائمة تعبئة لألصناف المتعددة 5.

(باإلضافة للرمز الدولي للمواد الكيميائية و المواد الخطرة



الضوابط الرئيسية لإلستيراد

وجود ما يثبت نشاط المستورد التجاري1.

وجود التصاريح والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة للبضائع المقيدة2.

ائق تقديم الوث( المفوض)يجوز لمالك البضاعة أو من يمثله أو المخلص الجمركي 3.

ي الدائرة والمستندات والمعلومات الجمركية للدائرة الجمركية الكترونياً على أن يواف

.الجمركية عند التدقيق على  البضاعة بالوثائق والمستندات األصلية

.إمكانية التخليص الجمركي المسبق حسب نظام التخليص اآللي المطبق4.



النموذج العام لإلستيراد
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النموذج العام لإلفراجات الحكومية



التكاليف العامة لإلستيراد

 تيراد تمثل التكاليف الخاصة بانهاء كافة االجراءات الخاصة بعمليات االس:التكلفة

.قدم 20وترتبط بحاوية ( باستثناء الضريبة الجمركية)

فة الخدمات من خالل تحليل اجمالي التكاليف التى يتم استيفائها تبين انا اجمالي تكل
من اجمالي التكاليف الوارده % 12ال تتعدى تمثل فقط نسبة ( االصدارات والمناولة)

أي ما –دوالر فيما يخص االستيراد 823بتقرير البنك الدولي والتى تمثل اجمالي 

دوالر( 110-95)دينار 35–30يعادل 

ئ الكويتية، حيث تمثل التكاليف األخرى التكالبف الخصة بوكالء الشحن، مؤسسة الموان

ما هو اجمالي المخلصين، الناقلين، التصديقات للشهادات والفواتير وغيرها والتى تمثل

.من اجمالي التكلفة لالستيراد% 90ما يعادل  



9

المعدل الزمني التقديري لإلستيراد

 وحتى سبتمبر 2017عدد الساعات لإلستيراد بناءا على البيانات فى الفترة من يناير

وسيلة بموجب إحتساب معدل االفراج الخاصة ببضائع االستيراد من وقت وصول2017
.النقل وحتى عملية االفراج

 تم استيرادها من اليابان إلى ميناء الشويخ 8708قطع غير تابع للبند : وصف الحالة

بدولة الكويت

 للحاالت  الخاصة بإفراجات او بدون إفراجاتساعة  كمعدل عام148: المعدل الزمني  .
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تابع...المعدل الزمني التقديري لإلستيراد

ميناء الشويخ

تسليم قبل تصل نسبة التصريح المسبق للمنافيست وإصدار إذن ال

حسب اإلحصائية % 80وصول البضائع إلى ما يزيد عن 

للبضائع الغير مقيدة بإفراج من الجهات2017السنوية لعام  

.الحكومية 

المعدل الزمنى الخاص باإلفراجات يتقلص تدريجيا للجهات

الحكومية التي تعمل من خالل منصة النظام الجمركي االلي 

بمنظومة اإلفراجات اإللكترونية 



اإلجراءات الرئيسية للتصدير

)ينظم البيان الجمركي آليا من قبل المصدر أو من يمثله أو المخلص الجمركي 1.

(  المفوض 

(.إن وجدت )سداد الرسوم االخرى 2.

الحصول على اإلفراجات للبنود المقيدة من الجهات الحكومية 3.

تقدم جميع الوثائق و المتطلبات للدائرة الجمركية4.

التدقيق وإصدار البيان الجمركي 5.

التفتيش و المعاينة و إصدار إذن المغادرة و فسح البضاعة6.



المتطلبات الرئيسية للتصدير

(  المنافيست)بيان الحمولة 1.

بوليصة الشحن و إذن التصدير2.

الفاتورة األصلية 3.

قائمة تعبئة4.



الضوابط الرئيسية للتصدير

وجود التصاريح والموافقات المطلوبة من الجهات المختصة للبضائع المقيدة1.



التكاليف العامة للتصدير

دير وبإستخدام ، تمثل التكاليف الخاصة بانهاء كافة االجراءات الخاصة بعمليات التصالتكلفة
.قدم 20حاوية 

الخدمات من خالل تحليل اجمالي التكاليف التى يتم استيفائها تبين انا اجمالي تكلفة
من اجمالي التكاليف الوارده بتقرير % 7ال تتعدى تمثل فقط نسبة ( االصدارات والمناولة)

–دينار 18دوالر فيما يخص االستيراد أي ما يعادل 793البنك الدولي والتى تمثل اجمالي 
.دوالر  57يعادل 

كويتية، حيث تمثل التكاليف األخرى التكالبف الخصة بوكالء الشحن، مؤسسة الموانئ ال

و اجمالي ما المخلصين، الناقلين، التصديقات للشهادات والفواتير وغيرها والتى تمثل ما ه

.من اجمالي التكلفة لالستيراد% 93يعادل  
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المعدل الزمني التقديري للتصدير

 وحتى سبتمبر 2017عدد الساعات لإلستيراد بناءا على البيانات فى الفترة من يناير

بيان بموجب إحتساب معدل االفراج الخاصة ببضائع الصادر من وقت تسليم ال2017
..للدائرة الجمركية وحتى عملية االفراج

 تم تصديرها من ميناء الشويخ بدولة 29مواد كيماوية تابعه للفصل -: وصف الحالة

الكويت إلى الهند
 ساعة 57:  المعدل الزمني
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غرفة تجارة وصناعة الكويت 

نية التي تدعم يتم التنسيق الدائم مع غرفة تجارة وصناعة الكويت من  خالل الترتيبات الف

مسائل دورها بالمجتمع التجاري وتشمل الفاعليات الرئيسية التي تدعم ما يتعلق بال

والتشريعات ذات الطابع االقتصادي

افة شبكة ربط معلوماتية معده من قبل اإلدارة العامة للجمارك تقوم بإرسال ك

اإلحصائيات الالزمة وبيانات حركة التجارة بشكل شهري ودون تدخل 

للعنصر البشري 

جمركية التدريب على اإلصدارات الحديثة من النظام المنسق وعملية الترميز ال

جات للبضائع مع يسهل إنهاء اإلجراءات الجمركية وخاصة عند تصدير المنت

الوطنية 

 قنوات تواصل متعددة لإلجابة عن اى إستفسارات أو مناقشات.



أهم االنجازات والتطبيقات اإللكترونية
2017لعام 



التوزيع اآللي للمعامالت 

توزيع المعامالت على المدققين 
والمفتشين بشكل عشوائي مما 
يضمن الشفافية وعدم االنحياز

الشفافية
ضمان مبدأ المساواه في تووزيع 

المعامالت على المدققين و 
المفتشين الجمركيين 

توزيع الجهد
متابعة أداء المدققين والمفتشين
ومتابعة والوقت المستغرق 
تإلنجاز تدقيق و تفتيش المعامال

متابعة اآلداء
احكام الرقابة على عمليات 
التدقيق والتفتيش من خالل 

توزيع البيان بشكل عشوئي إلى
جانب متابعة أداء الموظفين

احكام الرقابة



التدقيق –التوزيع اآللي للمعامالت 
والتفتيش

وثيقة الحل المعتمده من قبل المختصين من ادارات التوثيقية: المرجع

التوزيع اآللي للمعامالت

الوظائف
الجمركيبالنظاموظائفتطوير

نمكلعلىالمعامالتلتوزيعاآللي

نالجمركييوالمفتشينالمدققيق

وائيعشوبشكلإلكترونيةبطريقة

عملياتفىالشفافيةيضمنمما

الجمركيالبياناتعلىالتدقيق
.البضائعتفتيشوكذلك

التطبيق
يعالتوزوظئفتطبيقتطبيقتم

منبكلللمعامالتاإللكتروني

ميناءالدولي،الكويتمطار)

وجاري(الشعيبةميناءالشويخ،

راتاالدابباقيلتطبيقهاالتخطيط
.التوثيقية



يالتحميل اآللي لمستندات البيان الجمرك

وظائف تحميل المستندات 

ثيقيةوثيقة الحل المعتمده من قبل المدير العام والمختصين من ادارات التو: المرجع

الوظائف

التطبيق

لياآلالجمركيبالنظاموظائفتطوير

منالجمركيينالمخلصينتمكن

ثائقوكافةمنالكترونيةنسختحميل

صللتخليالمطلوبةالجمركيالبيان
الجمركيةالبياناتعلى

تمستنداتحميلوظائفتطبيقتم

دامهااستخويتماآلليالجمركيالبيان

التوثيقية،االداراتقبلمنحاليا

التشريعاتاخذعلىالعملوجاري

بشأناالختصاصجهاتمنالالزمة

االلكترونيةالمستنداتاعتمادت

ارواصدالجمركيةالبياناتلتوثيق

اهذفىالالزمةالجمركيةالتعليمات
.الخصوص



2017النظام المنسق اصدار 

2017النظام المنسق 

الوظائف
اصدارالمنسقالنظامتطبيقتم

اآلليالجمركيالنظامعلى2017

الجمركيةالتعليماتعلىبناءا

وذلكالخصوصهذافىالصادره
2017يناير1بتاريخ

الصلةذاتالجهاتكافةتزويدتمتبادل

النظاممنبنسخةالجمركيبالعمل
.2017اصدارالمنسق

منهجية التطبيق المعتمدة من قبل قسم النظام المنسق: المرجع



معلومات –الربط مع وزارة التجارة 
الشركات

معلومات الشركات والمؤسسات

وثيقة الحل المعتمده للربط االلي مع وزارة التجارة والصناعة: المرجع

الوظائف
بالنظامإلكترونيةوظائفتطوير

علىللحصولاالليالجمركي

والمؤسساتالشركاتمعلومات

داإلستيراتراخيصمعلوماتشاملة

وزارةمعاآلليالربططريقعن
.والصناعةالتجارة

التطبيق
بالنظاممعاييرووضعتطوير

المخلصينتمنعاآلليالجمركي

عملياتواتمامارسالمنالجمركين

حالةىفآلياالجمركيةالبياناتتوثيق

أويالتجارالترخيصمناىانتهاء
االستيرادترخيص



-العامة للصناعة الربط مع الهيئة 
الصناعيةالمنشآت 

معلومات المنشآت الصناعية

وثيقة الحل المعتمده للربط االلي مع الهيئة العامة للصناعة: المرجع

الوظائف
بالنظامإلكترونيةوظائفتطوير

علىللحصولاالليالجمركي

شاملةالصناعيةالمنشآتمعلومات

منالصناعيىةالتراخيصمعلومات

العامةالهيئةمعاالليالربطخالل

ديرتصعنالمسئولةكونهاللصناعه
اعيةالصنللمنشآتالصناعيةالرخص

التطبيق
بالنظاممعاييرووضعتطوير

المخلصينتمنعاآلليالجمركي

عملياتواتمامارسالمنالجمركين

حالةىفآلياالجمركيةالبياناتتوثيق
الصناعيةالتراخيصانتهاء



االفراجات الجمركية 

المالحظات / الرفض/الموافقة
محفوظة بشكل آمن وال يمكن 

تعديلها من قبل المخلص

احكام الرقابة

تقارير احصائية آنية عن حجم 
المعامالت الخاصة باالفراجات 

الجمركية

تقارير احصائية

موثوقة للجهة / معلومات دقيقة
الحكومية لمراجعتها

دقة المعلومات

إجراء العمليات بشكل اسرع 
مما يضمن تقليل وقت االفراج 

عن الشحنات

السرعة

رسائل اإلشعار من خالل النظام 
او البريد االلكترونيوتحديث 
الحالة مباشرة مع أصحاب 

الشأن

االشعارات

رفض/ ربط بين الموافقة على 
البيان مع معلومات األرشيف  
متاحةً لجميع الجهات الحكومية 

األخرى

ربط آلي



–الربط اآللي مع الجهات الحكومية 
االفراجات الجمركية

االفراجات الجمركية

2015لسنة 73قرار مجلس الوزراء رقم : المرجع

الوظائف
لياآلالجمركيبالنظاموظائفتوفير

الجهاتمنالمختصينتمكن

معلوماتعلىالدخولمنالحكومية

االفراجاتومنحالجمركيةالبيانات

اللخمنآلياالبضائععلىالجمركية
.اآلليالجمركيالنظام

التطبيق
منالعديدمعالجمركيةاالفراجاتتطبيقتم

:الحكوميةالجهات
(والتغذيةالغذاءهيئة)الكويتبلدية-

للصناعةالعامةالهيئة-

اإلعالموزارة-

الكويتيةالبترولمؤسسة-

نلشئوالعامةالهيئةمعاألوليالمرحلة-
السمكيةوالثروةالزراعة



تفعيل مركز سنترال الصديق

التخليص بسنترال الصديق

2017لسنة 11القرار الوزاري رقم: المرجع

الوظائف
وتعريفهجمركيمنفذاستحداث

علىيحتوياآلليالجمركيبالنظام

ضالتخليبعملياتالخاصةالوظائف

لخالمنسواءالبريديةالطرودعلى

تيراداالسعملياتاوالفوريهالتصفية

فىبهمعمولهولماأسوةللمعامالت
فانكيوسنترالحطينسنترالمنكل

المرجع
11رقمالوزاريالقرارعلىبناءا

بتاريخالصادر2017لسنة

الصديقمركزباعتبار14/2/2017

لإلشرافخاضعةجمركيةدائرة

.للجماركالعامةاالدارةومراجعة



(ار تم التجهيز واإلختب) الدفع اإللكتروني

الدفع اإللكتروني

الوظائف
النظامخاللمنجديدقنواتتوفير

الضرائبلدفعاالليالجمركي

طالربخاللمنالجمركيةوالتأمينات

اإللكترونيةالدفعبوابةمعاآللي
Payment Gate Way

الدفعمنظومةمناالنتهاءتمالتطبيق

راصداعلىالعملجارياإللكتروني،

اتلعمليالمنظمةالجمركيةالتعليمات
اإللكترونيالدفع



مشروعات أخرى 

فصل بيانات ومعامالت املستودعات الجمركية العامة

فى التفتيش(PDA)الحاسب املحمول الـ استخدام أجهزة 

معلومات املركبات–الربط اآللي مع وزارة الداخلية 



النظم المساندة والتطبيقات األخرى 
أهم االنجازات والتطبيقات اإللكترونية

2017لعام 



أنظمة اللوحات اإللكترونية 

ين بكافة تم اطالق منظومة متكاملة للشاشات اإللكترونية تدعم نشر المعلومات والقرارات والقوان

بث ونشر اإلدارة الجمركية بشكل لحظي من خالل شبكة معلوماتية متكامل ترتبط بنظام مركزي ل

المحتويات 



كيةالموقع اإللكتروني وتطبيقات الهواتف الذ

ن تم اطالق االصدار الخامس من الموقع اإللكتروني لإلدارة العامة للجمارك والشامل لمجموعة م

موقع من نظم تشغيلية التطويرات الفنية والوظيفية وكذلك شمل التطوير البيئة الفنية المستضيفة لل

موقع  وقواعد بيانات وبيئة أجهزة الخوادم  إلى جانب شمولية التحديث لتطبيق  مخصص لل

 Google Play Store>>يتضمن المكونات الرئيسية من خالل منصة نظام تشغيل جوجـل   

ونات أهمها ويتضمن الموقع اللبنة األولي لنشر المعلومات بكل شفافية من خالل العديد من المك

...الدليل اإلجرائي 


