ح�ضرة �صاحب اجلاللة ال�سلطان هيثم بن طارق املعظم

نبذة تاريخية :

جمارك وادي الجزي قديمًا

صورة ترجع إلى أوائل ثالثينيات القرن الماضي
تعتبر واحدة من أسبق مظاهر التنظيم اإلداري في السلطنة ومن أقدم
المرافق الجمركية في العالم  ،حيث كانت النقاط الجمركية تسمى
(الفرضة) .
وفي منتصف عام 1920م صدر أول قانون جمارك في سلطنة عمان بمسمى
(قانون جمارك مسقط ) ثم صدر في عام  1978م قانون نظام الجمارك وفي عام
 2003م صدر قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

1

رؤيتنا
التميز في دعم األمن واإلقتصاد

رسالتنا
تقديم أفضل الخدمات الجمركية لإلقتصاد الوطني والتجارة الدولية

األهداف االستراتيجية
تعزيــز التنميــة اإلقتصاديــة وتشــجيع اإلســتثمار مــن خــال تفعيــل
مفاهيــم وآليــات تيســير التجــارة الدوليــة وأدوات الرقابــة الجمركيــة.
الحــد مــن األنشــطة التجاريــة غيــر المشــروعة ومكافحــة الغــش التجــاري
والتهريــب .
تطويــر القــدرات البشــرية والمؤسســية وخلــق بيئــة عمــل تدعــم التفــوق
المعرفــي والمهنــي الجمركــي .
التحــول إلــى بيئــة العمــل التكنولوجيــة لتبســيط وتســهيل اإلجــراءات
الجمركيــة.
تحصيــل اإليــرادات الجمركيــة بفاعلية وكفاءة.

2

نظام بيان
هـــو نظام حكومـــي وطنـــي إلكتروني تقدمه شـــرطة عمان الســـلطانية
ممثلة فـــي اإلدارة العامة للجمارك للوطـــن وللمجتمع التجـــاري للتحقيق
مزيـــد مـــن التنميـــة االقتصاديـــة واألمـــن بكافـــه أشـــكاله ويهـــدف إلى
تبســـيط وتســـهيل اإلجـــراءات والعمليـــات الجمركيـــة ،ويســـاهم النظام
فـــي تقديـــم خدمـــات جمركيـــة ذات جـــودة عالية مـــن حيث الســـرعة
والدقة والشـــفافية فـــي العمل الجمركـــي وفق تقنيـــات وأنظمة حديثة
وهو مشـــروع وطنـــي تقدمه .

مكونات النظام

نظام اإلدارة الجمركية المتكاملة
يسهل من عمليات االستيراد والتصدير والتخليص الجمركي

نظام إدارة المخاطر
يقوم بجمع المعلومات وتحليلها وتقييمها قبل وصول
الشحنة لتسهيل إجراءات التفتيش والمراقبة األمنية

نظام النافذة اإللكترونية الواحدة

يسهل من عملية الحصول على التصاريح والتراخيص
من قبل الجهات المختصة

3

نظام إدارة المخاطر

4

أهمية النظام
االستغناء عن المستندات الورقية.
عدم الحاجة لمراجعة الجهات ذات العالقة.
إمكانية التخليص المسبق قبل وصول الشحنات.
توحيد اإلجراءات  ،والمساواة والشفافية في التعامل.
الدفع االلكتروني .
االستهداف في التفتيش والمعاينة.
الوصول إلى دقة المعلومات والبيانات اإلحصائية.
عدم تكرار إدخال البيانات في النظام.
توفير الوقت والجهد والمال.
رفع المكانة االقتصادية للسلطنة عالميا.

شركاء الجمارك
شركات
الشحن
شركات إدارة

المستوردون
والمصدرون

الموانىء
والمطارات

الجهات
الحكومية
المختلفة

القطاع
الخاص
شركات
التخليص
الجمركي

5

خطوات التسجيل في نظام بيان

1

أدخل العنوان التالي ) (https://www.customs.gov.omثم إضغط تسجيل .

2

اضغط على الرابط التشعبي الخاص بـ تسجيل شركة جـديدة “ بتسجيل”.

3

اضغط على “  “ SUBMITفتظهر الصفحة الخاصة بتسـجيل تفاصيل شركة
جديدة ،حيث يتم عرض الصفحة الرئيسية .

4

اضغط على خيار “حفظ” ليتم حفظ التفاصيل الرئيسية وتظهر رسالة
تفيد بنجاح عملية حفظ تفاصيل الصفحة الرئيسية .

5

إضغط على “تقديم” ليتم إرسال طلبك إلى موظف الجمارك والموافقة
عليه .

6

التخليص الجمركي

الشروط الواجب توفرها في مكتب التخليص الجمركي أثناء زيارة المكتب

.
.
.

جهاز حاسب آلي متصل بشبكة المعلومات الدولية (االنترنت)
مع ماسح ضوئي وجهاز نسخ
عقد اإليجار الخاص بمكتب التخليص الجمركي
وجود اللوحة الخاصة بالمكتب مطابقة للسجل التجاري

7

أهم الخدمات اإللكترونية المقدمة عبر بيان
يقـدم نظـام بيـان حزمـة مـن الخدمـات والتسـهيالت االلكترونيـة
للمجتمـع تصـل إلـى  ١٨٣خدمـة إلكترونية  ،وربـط إلكترونـي مع ٥٢
جهـة حكوميـة عبـر النافـذة الإللكترونيـة الواحـدة الـذي يحتضنـه
نظـام بيـان دون الحاجـة لمراجعـة االدارة العامة للجمـارك أو المنافذ
الجمركيـة ( البريـة والبحريـة والجويـة ) و من أبـرز تلـك الخدمات :
• خدمة طلب التسجيل في نظام بيان
ع اإللكترونــي
• خدمة الدفــ 
• خدمة رد الضرائب والضمانات
• خدمة طلب االستيراد المؤقت
• خدمة طلب تجزئة البضائـع
• خدمة التخليــص الجمركـي المسبـق
• خدمة الدفع المسبق للضريبة الجمركية
• خدمة الدفع اآلجل للضريبـة الجمركيـة
• خدمة تجديد ترخيص نشاط التخليص الجمركي
• خدمة التخليص بموجب ضمانات بنكية وخطية

8

ﺗﺴﻬﻴﻼت وﺧﺪﻣﺎت ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ
اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ
ﺑﺎﻟﻤﻨﺎﻓـــﺬ اﻟﺒﺮﻳﺔ
واﻟﺠﻮﻳﺔ
واﻟﺒﺤﺮﻳﺔ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار

ﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺘﺨﻠﻴﺺ
ﻋﻦ ﺑﻌﺪ
واﻟﺘﺨﻠﻴﺺ
اﻟﻤﺴﺒﻖ

اﻟـــﺴﺎﻋـــﺔ

اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺴﻴﻞ

ﻧﻈﺎم إدارة

اﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ

ﻣﺨﺎﻃﺮ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ

ﻓﻲ
ﻣﻮاﻗﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت

اﻟﺠﻤﺮﻛﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت
اﻟﻤﺼﺪرة ﺧﻼل
إﻧــﺘﻘﺎل اﻟﺒﻀﺎﺋـــﻊ
ﻣــﻦ اﻟﻤﻴﻨﺎء
ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺤﺮة
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التسهيالت الجمركية اإللكترونية
• خدمة تقديم بوليصة الشحن الجوي إلكتروني ًا
بهدف تسـهيل وتطويـر الخدمات
الجمركيـة عبـر نظـام بيـان
اإللكتروني وتيسـير عمل شـركات
النقـل العاملـة فـي المجـال
الجـوي  ،قامـت االدارة العامـة
للجمـارك بتدشـين بوليصـة
الشـحن الجـوي اإللكترونيـة في
 ١أبريـل ٢٠٢٠م  ،بحيـث يقـوم الناقـل الجـوي أو سـلطة المناولة في
المطـارات بتقديـم وثائق الشـحن والمعلومـات والبيانـات المذكورة
فـي البوليصـة األصليـة إلكترونيًـا عبـر بيـان .

• خدمة التخليص عن بعد
في إطار الجهود التي تبذلها االدارة
العامة الجمارك لخدمة المجتمع
التجاري والمساهمة في الحد من
انتشار األمراض المعدية وتسهيل
اإلجراءات الجمركية أطلقت خدمة
التخليص الجمركي عن بعد
والمتمثلة في عدم مطالبة مالك
البضاعة أو من يم ّثله ( المخلص
الجمركي ) بالحضور أثناء مباشرة
عمليات التفتيش في الموانئ
والمطارات ،واالكتفاء بحضور سائق الشاحنة بالمنافذ البرية .
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• إرفاق المستندات إلكتروني ًا
قامت اإلدارة العامة للجمارك
ومراعاة للظروف االستثنائية
المتعلقة بانتشار مرض كورونا
وبالتعاون مع الجهات الحكومية
المعنية باإلفساح عن البضائع
باالتفاق على قبول تخليص
البضائع المستوردة في حالة
عدم إمكانية التاجر في الحصول
على التصديقات الالزمة للوثائق والفواتير األصلية  ،وإنما يكتفى
بإرفاق تلك المستندات إلكترونيا عبر نظام بيان .

• اعتماد داللة المنشأ في حال تعذر إحضار شهادة المنشأ
اعتمدت اإلدارة العامة للجمارك
داللة المنشأ المثبتة على
البضاعة في حالة تعذر إحضار
شهادة المنشأ مع ضرورة االلتزام
باإلجراءات الجمركية المتعلقة
بالقيم و األوزان وصحة المنشأ
تجنب ًا ألي مساءلة قانونية ،
وذلك لتحقيق مزيدا من التسهيالت على المجتمع التجاري لتعزيز
سالسة عمليات التبادل التجاري الدولي .
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• البحث عن المتطلبات المسبقة للسلع المستوردة والمصدرة
هي خدمة الكترونية أطلقتها اإلدارة العامة للجمارك عبر الموقع اإللكتروني
حيث تتيح هذه الخدمة إمكانية معرفة نسبة الرسوم والرسوم التفضيلية
في حال تطبيق االتفاقيات بعد تحديد بلد المنشأ ومعرفة متطلبات
التصاريح والموافقات المسبقة على السلع وإجراءات القيد والمنع للبضائع
قبل االستيراد ،في خطوة جديدة من الشفافية في توفير وتسهيل الحصول
على المعلومة الضرورية لتسهيل عمليات التبادل التجاري الدولي.
هذه الخدمة اإللكترونية متاحة للمؤسسات والشركات واألفراد بصفة دائمة
على الموقع اإللكتروني لإلدارة العامة للجمارك  ،ولن تكون هناك حاجة
للقطاع التجاري من مراجعة الجهات الحكومية المشاركة بالنافذة الواحدة
للحصول على المعلومات،مما يوفر الوقت والجهد على أطراف العملية
التجارية تحقيق ًا الستراتيجية اإلدارة العامة للجمارك في تسهيل وتبسيط
اإلجراءات الجمركية ويمكن االستفادة من هذه الخدمة عبر الرابط التالي:
https://www.customs.gov.om/dgcportal/ar/business-services?artid=32756

1٢

• احتساب ومعرفة الضريبة الجمركية بشكل مسبق
تتيح هذه الخدمة اإللكترونية المقدمة عبر الموقع اإللكتروني لإلدارة
العامة للجمارك للمستخدمين إمكانية معرفة الضريبة الجمركية
قبل االستيراد من خالل إدخال بعض المتطلبات بطريقة مبسطة،
فعند ادخال مسمى السلعة أو رمزها وكتابة قيمتها بالعملة األجنبية
وكميتها ومنشأها سوف يقوم النظام باحتساب الضريبة الجمركية
المستحقة عليها ويمكن االستفادة من هذه الخدمة عبر الرابط التالي:
https://www.customs.gov.om/dgcportal/ar/business-services?artid=32719
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أهم المبادرات الجمركية

1

١٤

المحطة الواحدة للتفتيش

2

المشغل االقتصادي المعتمد

مبادرات جمركية
١٥

3

المخلص الجمركي الحر

هـي مبـادرة أطلقتهـا اإلدارة العامـة للجمـارك وتهـدف إلـى توفيـر
العمانـي ونشـر ثقافـة التخليـص الجمركـي
فـرص عمـل للشـباب ُ
وتسـهيل عمـل شـركات ومؤسسـات التخليـص الجمركـي وال
يشـترط لمزاولـة مهنـة المخلـص الجمركـي الحـر أن يكـون تحـت
سـج ً
ال لـدى شـركة أو مؤسسـة ،وبإمكانـه العمـل بعقـد مؤقـت
أو دائـم أو جزئـي .
شروط مزاولة مهنة التخليص الجمركي للمخلص الجمركي الحر

أن يكون عماني الجنسية .
أن ال يقل عمره عن ( )18ثمانية عشر سنة ميالدية .
أن يكون حسن السيرة والسلوك  ،ولم يسبق ارتكابه جريمة تهريب
جمركي .
االلتحاق بدورة التخليص الجمركي ويمنح المشارك شهادة اجتياز
دورة التخليص الجمركي .
ال يتم منح المتقدم صالحية الدخول في نظام بيان لمزاولة مهنة
التخليص الجمركي ،إال بعد التحاقة بإحدى شركات أو مؤسسات
التخليص الجمركي المرخصة .
للشركات الراغبة في االستفادة من خدمات المخلص الجمركي الحر
يمكنها مراجعة إدارة الشؤون الجمركية باإلدارة العامة للجمارك .

١٦

4

المستودعات االستثمارية

١٧

5

١٨

التخليص المسبق

6

األحكام المسبقة

١٩

7

الممر الجمركي اآلمن

دشـنت االدارة العامة للجمارك مبـادرة الممر الجمركـي اآلمن وذلك في
إطـار ربـط المنافذ البحريـة والجويـة والمناطق الحرة والمسـتودعات
الجمركيـة االسـتثمارية بممـرات جمركية آمنـة لتسـهيل حركة مرور
البضائـع بيـن المناطق الجمركيـة وفقا المعاييـر التالية :
 .١اعتمـاد اسـتخدام رصـاص وكيل الشـحن عوضـ ًا عـن الترصيص
الجمركـي فـي الموانـئ للحاويـات المتجهة إلـى المناطـق الجمركية
( المناطـق الحـرة والمسـتودعات الجمركيـة االسـتثمارية ) الواقعة
فـي نطـاق ال يتعـدى  50كيلومتراً .
 .٢منـح الشـركات المسـتفيدة ميزة قبـول الضمان الخطـي في حالة
االسـتيراد المباشـر أو التصدير عبر المنافـذ البرية البحريـة والجوية.
 .٣تحديد قائمة بالممرات الجمركية االمنة:
*ربط ميناء الدقم بالمنطقة االقتصادية الخاصة بالدقم
*ربط ميناء صاللة بمطار صاللة
*ما بين المستودعات الجمركية االستثمارية

٢٠

اتفاقية النقل البري الدولي للبضائع (التير)

٢١

اإلتفاقيات

اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول رابط االفتا
تاريخ التوقيع عليها 2009/6/22:م .
المرسوم السلطاني بالتصديق على االتفاقية . 2010/43
دول رابط االفتا(جمهوري أيسلندا ،مملكة النرويج ،االتحاد السويسري،
وإمارة لينخشتاين) .
تغطي االتفاقية التجارة في السلع ،الخدمات ،التأسيس والتجارة
االلكترونية ،المنافسة ،الملكية الفكرية ،المشتريات الحكومية ،واإلدارة
وحل المنازعات .
تعمل االتفاقية على تقوية ودعم أواصر عالقات الصداقة والتعاون
االقتصادي بين دول مجلس التعاون ودول رابط التجارة الحرة األوربية افتا
من خالل التوسع في التجارة والخدمات وكافة المجاالت االقتصادية .

اتفاقية التجارة الحرة بين سلطنة عمان والواليات المتحدة األمريكية
تاريخ التوقيع عليها 19 :يناير 2006م .
المرسوم السلطاني بالتصديق على االتفاقية. 2006/109:
تعمل االتفاقية على إزالة معظم الحواجز الجمركية والتسريع في
تقديم الخدمات والسلع وتعزيز الحماية للمستثمرين وتعزيز وحماية
حقوق الملكية الفكرية وإجراءات تسوية المنازعات .
تنص االتفاقية على إعفاء كافة السلع االستهالكية والمنتجات الصناعية
بين البلدين من الضرائب الجمركية .

٢٢

اإلتفاقيات

اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي وسنغافورة
تاريخ التوقيع عليها2008/12/15:م
المرسوم السلطاني بالتصديق على االتفاقية. 2009/8:
تعمل االتفاقية على تحرير التجارة في السلع باالضافة الى اشتمالها على االجراءات
الجمركية وقواعد المنشأ وتجارة الخدمات والمشتريات الحكومية .
تنص االتفاقية على إعفاء سنغافورة لكافة السلع ذات المنشأ الخليجي الواردة
إليها مقابل إعفاء دول مجلس التعاون لقوائم محددة من السلع من الضريبة
ا لجمر كية .

اتفاقية اإلدخال المؤقت للبضائع ( اتفاقية إسطنبول )
وقعت دول مجلس التعاون الخليجي على االتفاقية بشكل منفرد وليس بشكل
جماعي.
انضمت سلطنة عمان لها بموجب المرسوم السلطاني رقم  20011/109ونص
المرسوم على االنضمام لالتفاقية والملحق  Aو  B1مع التحفظ على الفقرة /1أ
من المادة ( )5من الملحق (.) B1
تنص االتفاقية على السماح بدخول البضائع مؤقتًا بموجب دفتر اإلدخال المؤقت
 ATAكارنيه بدون دفع الرسوم والضرائب الجمركية شريطة أن يتم إعادة تصديرها
خالل اإلطار الزمني الممنوح لها والبضائع التي ينطبق عليها اإلعفاء هي التي يتم
استيرادها مؤقتًا للمعارض واألسواق الجمركية وما شابة ذلك.

االتفاقية الدولية لتبسيط وتنسيق اإلجراءات الجمركية ( كيوتو المعدلة )
انضمت السلطنة إلى االتفاقية بموجب المرسوم السلطاني رقم  ، 2014/60وشمل
المبادئ األساسية لالتفاقية والملحق . A
نصت االتفاقية على إزالة االختالف بين بين اإلجراءات والممارسات الجمركية لدى
اإلطراف المتعاقدة والذي من شأنه عرقلة التجارة الدولية وغيرها من التبادالت
التجارية.

٢٣

خارطة المنافذ الجمركية

٢٤

أرقام التواصل
ت

االدارة  /القسم

1

اإلدارة العامة للجامرك

2
3
4

جامرك مطار مسقط الدويل

مدير إدارة

جامرك ميناء السلطان قابوس

مدير إدارة

24714620

جامرك الربيد املركزي

رئيس قسم

24510386

جامرك منفذ الوجاجة
جامرك منفذ خطمة مالحة

مدير إدارة
رئيس قسم

26849911
26849410

جامرك ميناء صحار الصناعي

مدير إدارة

26850307

جامرك ميناء شناص

ضابط مرشف

99389250

جامرك منفذ الربميي
جامرك منفذ وادي الجزي
جامرك منفذ وادي صاع

مسئول مكتب
رئيس قسم

25659186
25659329

ضابط جمرك

25659033

جامرك منفذ حامسة

ـــــ

92226565

جامرك منفذ صعراء

ـــــ

92226565

جامرك منفذ الروضة

ـــــ
رئيس قسم

98099893

جامرك منفذ املزيونة

رئيس قسم

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

جامرك منفذ حفيت
جامرك منفذ رصفيت

املسمى الوظيفي

رقم الهاتف

مدير عام الجامرك

24521203

مساعد مدير عام الجامرك

24521204
24519098

رئيس قسم

25662222
23263876
23286633

رئيس قسم

23204278

جامرك ميناء صاللة

مدير إدارة

23219045

جامرك مكتب بريد صاللة

مسئول قسم

23292933

جامرك منفذ الدارة

القائم باالعامل

26734315

جامرك منفذ دبا

ـــــ

26835173

جامرك مطار صاللة

جامرك خصب

مدير إدارة

26730804

جامرك ميناء الدقم

القائم باالعامل
رئيس قسم

25210789

جامرك منفذ الربع الخايل

ـــــ

جامرك صور

25444809
99224932

٢٥

الجمارك
خط الدفاع األول للوطن

Customs

The first line of defense

Contact numbers
Sr.

Department /section

1

Directorate General of Customs

2
3

Muscat International Airport customs
Sultan Qaboos Customs seaport

Director
Director

24519098
24714620

4

Central post customs

Section Head

24510386

5
6

Wajaja customs exit- port
Khatamt Malaha customs exit-port

Director
Section Head

26849911
26849410

7

Sohar industrial customs sea- port

Director

26850307

8

Shinas customs sea- port

Officers supervisor

99389250

9
10
11

Al- Brami customs exit-port
Wadi Jizzi customs exit-port

Office manager
Section Head

Wadi Saa customs exit-port

Customs officer

25659186
25659329
25659033

12
13

Hamasa customs exit-port
Saara customs exit- port

ـــــ
ـــــ

92226565
92226565

14

Al-Rawda customs exit- port
Hafeet customs exit- port
Al-Mazuna customs exit- port
Sarfeet customs exit- port

Section Head

98099893

Section Head

25662222
23263876
23286633
23204278

15
16
17
18

Salalah customs airport

Job title

Ph. number

D.G. of customs

24521203

Vice D.G. of customs

24521204

Section Head
Section Head
Office manager

19
20
21

Salalah customs sea-port
Salalah customs post-office
Al-Dara customs exit-port

Section Head
Charge d’affaires

22
23
24

Daba custosms exit- port

Director
Charge d’affaires

25
26

Khasab customs
Al-Dogum customs sea-port
Sour customs
Al- Rubaa Al- khali customs exit-port

ـــــ

Section Head
Section Head
ـــــ

23219045
23292933
26734315
26835173
26730804
25210789
25444809
99224932

25

Oman Exit Ports Map
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Agreements

Free Trade Agreement between the GCC and Singapore
Date of signature: 15/12/2008
Royal Decree approved the Agreement No, 8/2009.
The agreement liberalizes goods in addition to including customs
procedures, rules of origin, trade in services and government procurement.
The agreement provides for the exemption of Singapore for all goods
of Gulf origin received in return for the exemption of the GCC for
specific lists of goods from customs tax .

Convention on the temporary admission of goods
(Istanbul Convention)
GCC countries signed the agreement individually and not collectively
The Sultanate of Oman has acceded to it by Royal Decree No.
109/2011 and provides for accession to the Convention and Annex A
and B1 with reservation to Article 5 (1) of Annex (B1).
The agreement provides for the temporary admission of goods under
the ATA carnet without payment of customs duties and taxes provided that they are re-exported within the time frame granted to them
and the goods to which exemption applies are temporarily imported
for exhibitions, customs markets and the like.

Convention: International Convention on the Simplification and
Harmonization of Customs Procedures (Kyoto Protocol).
The Sultanate acceded to the Convention by Royal Decree No.
60/2014, incorporating the basic principles of the Convention and
Annex A.
The Agreement provides for the elimination of the difference between
customs procedures and practices of the Contracting Parties which
would impede international trade and other trade exchanges.
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Agreements
Title of the Agreement: Free Trade Agreement
between the GCC and
Date of signature: 22/6/2009.
Royal Decree ratifying the Convention 43/2010.
EF TA States (Iceland, the Kingdom of Norway, the Swiss Confederation, and the Principality of Liechtenstein) .
The agreement covers trade in goods, services, incorporation and
electronic commerce,competition, intellectual property, government procurement, administration and dispute resolution.
The agreement strengthens and strengthens the ties of friendship
and economic cooperation between the GCC and EF TA countries
through the expansion of trade, services and all economic fields.

Free Trade Agreement between the Sultanate of
Oman and the United States of America
Date of signature the Agreement: January 19/200
Royal Decree approved the Agreement: No, 109/2006
The Agreement removes most customs barriers, accelerates
the provision of services/goods,promotes protection for investors, protects intellectual property rights in addition to
dispute settlement procedures.
The agreement provides for the exemption of all consumer
goods and industrial products between the two countries from
customs taxes.

22

convention on international
and transport (TIR)

21

7

Safe Customs Passage Initiative

Directorate General of Customs launched the Safe Customs passage
initiative within the framework of linking sea and air ports, free zones and
investment customs warehouses with safe customs routes to facilitate
the movement of goods between customs areas according to the following criteria.
Approving the use of freight agent lead instead of customs sealing in
ports for containers destined for customs areas (free zones and investment customs warehouses) located within a range not exceeding 50 km.
Granting the beneficiary companies, the privilege of accepting the written
guarantee in the event of
direct import or export through the land, sea and air ports.
Define a list of safe customs lanes
- Connecting the port of Duqm with the Special Economic Zone of Duqm
- Connecting the port of Salalah with Salalah airport
- Between investment customs warehouses

20

6

Pre-judges

19

5

18

post clearance

4

investment warhouses

17

3

Free customs broker

Is an initiative launched by the Directorate General of Customs
on World Customs Day, which corresponds the twenty-sixth of
January of each year and aims to provide employment opportunities for Omani youth, spread the culture of customs
clearance and facilitate the work of customs clearance
companies and institutions. The practice of the profession of a free customs broker is not required to be under
the sponsorship of any company or institution, and may
be subject to a temporary, permanent or partial contract.
Conditions of practicing the customs clearance profession
of the free customs broker
To b e a n O m a n i n a t i o n a l .
He must be at least 18 years of age .
He must be of good behavior, and has never committed a crime
of customs smuggling .
To j o i n t h e c u s t o m s c l e a r a n c e t r a i n i n g c o u r s e a n d t h e
participant is granted a certificate of passing the customs
clearance training course .
The applicant shall not be granted the right to enter into the
customs clearance profession system, unless he joins one of
the licensed customs clearance companies or institutions .
Companies wishing to benefit from the services of a
f r e e customs broker can refer to the CustomsAffairs Department
at the Directorate General of Customs

16

2

Authorized Economic Operator

15

Important customs initiatives

1

14

Authorized Economic Operator

• Imported and exported goods prerequisites search
service
This electronic service provided through the website of the Directorate General of Customs allows users to know the customs tax
before importing by entering some requirements in a simplified
manner. When entering the name or code of the commodity and
writing its value in foreign currency, its quantity and origin, the system will calculate the customs tax due on it. This service can be
benefited via the following link
https://www.customs.gov.om/dgcportal/ar/business-services?artid=32719

13

• To calculate and determine customs tax in advance
service
Through the website the Directorate General of Customs launched an
electronic service where this service allows to know the percentage of
preferential fees and charges in the event that agreements are applied
after determining the country of origin and knowing the requirements for
permits and prior approvals for goods, procedures for restriction and
prevention of goods before import, in a new step of transparency in providing and facilitating Obtaining the information necessary to facilitate international trade exchange.
This electronic service is available for institutions, companies and individuals permanently on the website of the Directorate General of Customs,
and there will be no need for the commercial sector to review government
agencies participating in single window to obtain information, which saves
time and effort on the parties to the commercial process in order to achieve
the strategy of the Directorate General of Customs in facilitating and simplifying procedures. This service can be used through the following link.
https://www.customs.gov.om/dgcportal/ar/business-services?artid=32756

12

Facilities provided to trade community
• Acceptance of documents electronically
The Directorate General of Customs, bearing in mind, the exceptional circumstances related to the
spread of Corona disease, and in
cooperation with the concerned
government bodies, releasing
goods to accept the clearance
of imported goods in the event
that the merchant is not able to
obtain the necessary certifications for the original documents
and invoices, but it is sufficient to attach these documents electronically
through Bayan system .

• Approving the indication of origin if the certificate

of origin cannot be submitted

The Directorate General of Customs has adopted the indication
of origin affixed to the goods, in
the event that it is not possible to
bring the certificate of origin with
the necessity required to procedures related to values, weights
and validity of origin to avoid any legal accountability, in order to
achieve more facilities for the commercial community to enhance the
smooth operation of international trade exchange.

11

• Air waybill submission service electronically
In order to facilitate and develop
customs services through Bayan
electronic system and simplify
the work of transport companies
operating in the airspace, the Directorate General of Customs
launched an electronic air waybill
on the first day April, 2020, so that
the air carrier or the airport handling authority provides the shipping documents, information and data
mentioned in the original policy electronically via Bayan system .

• Remote clearance service
Within the framework of the efforts made by the Directorate
General of Customs to serve the
commercial community and contribute to limiting the spread of
Infectious diseases , the remote
customs clearance service has
been launched in the form of not
requiring the owner of the goods
or his representative (the customs broker) to attend during the
conduct of inspections in ports and airports, and to suffice with the
presence of the truck driver to the land outlet ports .
10

Electronic customs facilities and services

Customs call
center around
the clock.
24349000

Remote
clearance and
pre-clearance
services.

Customs
clearance
services, around
the clock,
at land, air
and sea ports.

Approving the
customs sealing
of the
exporting
companies
during the
transfer of
goods from
the port
to the
free zones.

customs
inspection at
companies'
sites.

Electronic
risk management
system

9

important services provided through
bayan system
Bayan system provides a package of electronic services and facilities to
trade-community, amounting to 183 e-services, and an electronic link with
52 government agencies through the single electronic window that the

Bayan system contains without the need to review the Directorate General
of Customs or customs ports (land, sea and air) and the most prominent of
these services are:

• Registration request service in Bayan system
• Electronic payment service
• Tax refund service and guarantees
• Temporary import request service
• Goods division request service
• Prior customs clearance service
• Customs tax prepayment service
• Deferred payment service for customs taxes
• license renewal for customs clearance activity
• Clearance service under written and bank guarantees

8

Customs Clearance

Conditions to be met at the customs clearance office

1

A computer connected to the Internet with a scanner
and a photocopier

2

Lease contract of the customs clearance office

3

The presence of the plate of the office and should be
identical to the commercial register
7

Steps of registration in Bayan system

6

1

Visit the following website
(https://www.customs.gov.om) and click Register .

2

Click on the hyperlink for the registration of a new
company (registration) .

3

Click on the submit link and the registration page
for the details of a new company .

4

Click on the option (save) to save the main details and
a message appears stating that the process of saving .

5

Click “Submit” to send your request to the customs officer to be approved .

importance of system
Paperless system.
No need to liaise relevant bodies.
Pre-arrival release for cargos.
Unifying procedures, equality and transparence in treating.
Electronic payment.
Targeting at searching and inspection.
Access to accurate information and statistic data.
No possibility for repeated information entering in the system.
Save time, effort and expenses.
Improving economic status of Oman.

stakeholders

5

Risk Management System

4

Bayan System
It is a government electronic system for simplifying and facilitating
customs procedures, consists of three basic systems: integrated
customs systemrisk management system and single window system .
The system participates in providing high quality services, in terms of
speed, accuracy and transparency of customs work according to
technologies and modern systems .
The system components
The Integrated Customs
Management System

Facilitating import, export, and releasing customs
procedures.

Risk management system
Gathering/ analysis/ assessment information
pre-arrival cargoes to facilitate inspection and security
monitoring procedures.

Single Electronic window system
Facilitates the process of obtaining permits and
licenses the competent authorities.

3

Our Vision
Distinction in supporting security and economy .

Our Mission
Providing cusotms services,according to best international practices
to develop national economy and protect the
community .

Strategic objectives
Promoting economic development and encouraging investment by
activating the mechanisms of facilitating international trade and
economic risks .
Curbing illegal commercial activities, combating commercial fraud
and smuggling.
Developing human and institutional capabilities and creating a
work environment that supports customs excellence of knowledge
and professionalism.
Shifting to the technological work environment to simplify and facilitate the customs procedures.
Effective and efficient collection of customs revenues.

2

Historical background

Ancint Wadi jizi customs border

Customs House

This picture dates back to the thirties of the last century
Oman Customs is one of the earliest manifestations of administrative organization
in the Sultanate and one of the oldest customs facilities in the world, where the
customs points (fardha). In the mid-1920 AD, issued the first law in the Sultanate of
Oman called (Muscat Customs Law) and then issued in 1978 the law of the customs
system in 2003, the Unified Customs Law for the GCC States was promulgated.
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His Majesty Sultan Haitham bin Tariq

