
 الحصانات الدبلوماسية

 

 اإلعفاء من الرسوم الجمركية

 شراء السلع والخدمات المتوفرة في قطر:  -أ

 ال يوجد إعفاء للسلع والخدمات التي يتم شراؤها من داخل قطر.

 شراء السلع والخدمات من خارج قطر:  -ب

بشأن اإلعفاءات الدبلوماسية إلى ما  2002( لسنة 40قانون الجمارك رقم )يشير 

 يلي:

 ( يعفى من الرسوم الجمركية، بشرط المعاملة بالمثل، ما يرد 98المادة :)

للهيئات الدبلوماسية والقنصلية والمنظمات الدولية ورؤساء وأعضاء السلكين 

وفق االتفاقيات الدولية الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدى الدولة، وذلك 

 والقوانين والقرارات النافذة.

 ( ال يجوز التصرف في البضائع المعفاة بموجب المادة السابقة 99المادة :)

تصرفاً يغاير الهدف الذي أعفيت من أجله، أو التنازل عنها، إال بعد إخطار 

كية الهيئة وأداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها. ال تستحق الرسوم الجمر

إذا تصرف المستفيد في البضائع المشار إليها بعد ثالث سنوات من تاريخ 

 اإلفراج عنها من الدائرة الجمركية، بشرط المعاملة بالمثل.

 ( يبدأ حق اإلعفاء بالنسبة لألشخاص المستفيدين منه بموجب 101المادة :)

مقار عملهم ( من هذا القانون اعتباراً من تاريخ مباشرتهم العمل في 98المادة )

 الرسمي بالدولة.

تُعفى السلع التي يتم شراؤها من الخارج للسفارة والدبلوماسيين فقط )حسب 

 مبدأ المعاملة بالمثل( ويتم ذلك وفق اآلتي:

تخاطب السفارة وزارة الخارجية )إدارة المراسم( بشأن تسهيل دخول  -

 السلع مع إبراز المستندات المطلوبة وفق النماذج المعتمدة.
تقوم إدارة المراسم بمخاطبة الجهات المختصة بتسهيل دخولها وإعفائها  -

 من الرسوم الجمركية.
 مراجعة السفارة للجهة المختصة إلنهاء إجراءاتها. -

 استيراد/نقل المتعلقات الشخصية والسلع المنزلية:  -ج



المتعلقات الشخصية والسلع المنزلية التي يتم استيرادها/نقلها من الخارج تُعفى 

 للسفارة والدبلوماسيين فقط )حسب مبدأ المعاملة بالمثل( ويتم ذلك وفق اآلتي:

  تخاطب السفارة وزارة الخارجية )إدارة المراسم( بشأن تسهيل دخول

المتعلقات الشخصية والسلع المنزلية مع إبراز المستندات المطلوبة وفق 

 النماذج المعتمدة.

 تصة بتسهيل دخولها وإعفائها من تقوم إدارة المراسم بمخاطبة الجهات المخ

 الرسوم الجمركية.

 .مراجعة السفارة للجهة المختصة إلنهاء إجراءاتها 

 

 المركبات اآللية

 شراء المركبات اآللية من داخلي قطر: -أ

قوم السفارة بمخاطبة وزارة الخارجية )إدارة المراسم( مع إرفاق نموذج ت -1

 )صرف لوحة المركبة(.

اسم بمخاطبة الجهات المختصة إلتمام اإلجراءات بعد استيفاء تقوم إدارة المر -2

 جميع الشروط.

 تقوم السفارة بمراجعة الجهة المختصة إلنهاء إجراءاتها. -3

 شراء المركبات اآللية من خارج قطر وشروط استيرادها:  -ب

تقوم السفارة مخاطبة وزارة الخارجية )إدارة المراسم( مع إرفاق النموذج  -1

 المعتمد.

إدارة المراسم بمخاطبة الجهات المختصة إلتمام اإلجراءات وتسهيل تقوم  -2

 دخول المركبة بعد استيفاء جميع الشروط المطلوبة.

 مراجعة الجهة المختصة من قبل السفارة إلنهاء إجراءاتها. -3

إلى أنه ال يجوز  2002( لعام 40( من قانون الجمارك رقم )100تشير المادة )

( من هذا القانون قبل مضي 98التصرف في السيارة المعفاة وفقاً ألحكام المادة )

 إعفائها، إال في الحاالت التالية:ثالث سنوات على تاريخ 

 ء في الدولة.انتهاء مهمة العضو الدبلوماسي أو القنصلي المستفيد من اإلعفا -1

إصابة السيارة بعد إعفائها بحادث يجعلها غير مالئمة لمقتضيات استعمال  -2

العضو الدبلوماسي أو القنصلي بناء على توصية مشتركة من إدارة المرور 

 واإلدارة.



البيع من عضو دبلوماسي أو قنصلي إلى عضو آخر، ويشترط في هذه الحالة  -3

 إلعفاء الدبلوماسي.أن يكون المتنازل إليه متمتعاً بحق ا

 

 لحقائب الدبلوماسيةا

  إخطار وزارة الخارجية )إدارة المراسم( بكتاب لتسهيل دخول الحقائب الدبلوماسية

 للسفارة إبراز المستندات المطلوبة وفق النماذج المعتمدة.

  تقوم إدارة المراسم بمخاطبة الجهات المختصة بتسهيل دخولها وإعفائها من

 مركية وفق اتفاقية فيينا للعالقات الدبلوماسية.الرسوم الج

 .تقوم السفارة مراجعة الجهة المختصة إلنهاء إجراءاتها 

 


