
 تعريف المخلص الجمركي

 

يقصـــد بالتخليص الجمركـي القيام بإعداد اإلقرار الجمركي وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام 

 .اإلجراءات الجمركية عن البضائع

 فئات المخلصين الجمركيين

 :يصنف المخلصين الجمركيين إلي ثالثة فئات 

يجوز لألفراد مزاولــة مهنــة التخليص الجمركي لحساب الغير بعد حصولهم على  :ـ األفراد 1

 .ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك وفقا للشروط واألوضاع المقررة بهذه الالئحة

, ر .و 1631لسنة " 21"مع مرعاه أحكام القانون رقم : ـ تشاركيات أو شركات مساهمة  2

األنشطة االقتصادية والئحته التنفيذية يجوز إنشاء بتقرير بعض األحكام في شأن مزاولة 

 ـ:تشاركيات أو شركات مساهمة تتخصص في أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير شريطة

أ ـ أال يقل عدد أعضاء تشاركيه عن أثنين يخضعان لالمتحان وعدد المساهمين في الشركات 

 .عضاء الشركة لالمتحانمساهم على أن يخضع خمس مساهمين من أ" 22"المساهمة عن 

ب ـ أن يتم تقديم سند اإلنشاء مبينا فيه أن الغرض منه ممارسة أعمال التخليص الجمركي 

 . لحساب الغير

ج ـ أن قيدها بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية لمصلحة الجمارك في السجل المعد لهذا الغرض 

 لذي مصلحة الجمارك

يجوز لألمانات والمصالح التابعة لها والهيئات والمؤسسات : ـ األمانات والمصالح التابعة لها  6

والمنشات والشركات العامة القيام بأعمال التخليص الجمركي على بضائعها بواسطة العاملين 

فيها وذلك بناء على تفويض كتابي منها يجدد سنويا يتضمن صراحة تخويلهم القيام بأعمال 

 .ارك الحق في االعتراض على أي منهم وللجم, التخليص على البضائع الخاصة بها 

 

 توظيف مساعد مخلص جمركي

 

يجوز للمخلص الجمركي بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية لمصلحة الجمارك أو من يفوضه أن 

يستعين في أداء عمله بمساعدة مخلص أو أكثر ممن تتوافر فيهم الشروط المنصوص عليها 

ي المخلص الجمركي االستعانة بأحد رجال لمزاولة مهنة التخليص الجمركي ويحظر عل

 .الجمارك في أداء عمله 

 

 الشروط الواجب توفرها لمزاولة مهنة التخليص الجمركي

 

 ـ:يشترط في المتقدم لمزاولة مهنة التخليص الجمركي ما يلي

 .ومتمتعا بحقوقه المدنية , أن يكون من مواطني ليبيا 

 .سنة ميالدية ( 11)أال تقل سنه عن 

 .كون حسن السيرة والسلوك أن ي

 ـ:أن يكون حاصال على شهادة إتمام المرحلة الثانوية أو ما يعادلها ويستثنى من هذا الشرط

 .أـ من قضى مدة التقل عن خمسة عشر سنة خدمة فعلية بالجمارك



ب ـ المخلصون الجمركيون الذين سبق لهم الحصول على تراخيص مزاولة مهنة التخليص من 

 .ك قبل صدور هذه المدة مصلحة الجمار

أال يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو بعقوبة مقيدة للحريــة في 

 .جريمة من الجرائم التهريب الجمركي ما لم قد رد إليه اعتباره 

أال يكون قد سبق فصله تأديبيا من الخدمة العامة في الدولة أو إحدى الهيئات والمؤسسات العامة 

 .أو المنشات والشركات العامة 

 .أال يكون قـد صـدرت ضـده عقوبة تأديبية تقضي بإلغاء ترخيصه بمزاولة التخليص الجمركي

 .أن يتخذ له مكتبا لمزاولة عمله في دائرة المديرية الجمركية التي حدد نشاطه في نطاقها 

للراغبين في مزاولة مهنة أن يجتاز بنجاح االمتحان الذي تنظمه مصلحة الجمارك لهذا الغرض 

 ـ:التخليص الجمركي ويستثنى من هذا الشرط 

أـ من سبق لـــه العمل بمصلحة الجمارك لمــدة ال تقـل عن خمس سنوات من حاملي المؤهل  

 .الجامعي

سنـوات مــن حاملي المؤهـالت " 11"ب ـ من سبق له العمل بمصلحة الجمارك لمدة   

 .المتوسطة

 .ج ـ من سبق له أداء االمتحان للمخلصين الجمركيين  

 

يقصـــد بالتخليص الجمركـي القيام بإعداد اإلقرار الجمركي وتوقيعه وتقديمه للجمارك وإتمام 

 .اإلجراءات الجمركية عن البضائع

 

 فئات المخلصين الجمركيين

 :يصنف المخلصين الجمركيين إلي ثالثة فئات 

فراد مزاولــة مهنــة التخليص الجمركي لحساب الغير بعد حصولهم على يجوز لأل: ـ األفراد 1

 .ترخيص بذلك من مصلحة الجمارك وفقا للشروط واألوضاع المقررة بهذه الالئحة

, ر .و 1631لسنة " 21"مع مرعاه أحكام القانون رقم : ـ تشاركيات أو شركات مساهمة  2

القتصادية والئحته التنفيذية يجوز إنشاء بتقرير بعض األحكام في شأن مزاولة األنشطة ا

 ـ:تشاركيات أو شركات مساهمة تتخصص في أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير شريطة

أ ـ أال يقل عدد أعضاء تشاركيه عن أثنين يخضعان لالمتحان وعدد المساهمين في الشركات 

 .كة لالمتحانمساهم على أن يخضع خمس مساهمين من أعضاء الشر" 22"المساهمة عن 

ب ـ أن يتم تقديم سند اإلنشاء مبينا فيه أن الغرض منه ممارسة أعمال التخليص الجمركي 

 . لحساب الغير

ج ـ أن قيدها بعد موافقة أمين اللجنة الشعبية لمصلحة الجمارك في السجل المعد لهذا الغرض 

 لذي مصلحة الجمارك

انات والمصالح التابعة لها والهيئات والمؤسسات يجوز لألم: ـ األمانات والمصالح التابعة لها  6

والمنشات والشركات العامة القيام بأعمال التخليص الجمركي على بضائعها بواسطة العاملين 

فيها وذلك بناء على تفويض كتابي منها يجدد سنويا يتضمن صراحة تخويلهم القيام بأعمال 

 .في االعتراض على أي منهم وللجمارك الحق , التخليص على البضائع الخاصة بها 

 



 

 

 الجهة التي تقوم بإصدار التراخيص الجمركية

 

يقدم طلب الحصول على تراخيص بمزاولة مهنة التخليص الجمركي إلى مصلحـــة الجمـــارك 

مباشرة أو عن طريق المديريات الجمركية متضمنا تحديد المديرية التي يرغب العمل في نطاقها 

دالة على توافر الشروط المنصوص عليها في المدة السابقة ومبلغ خمـسة مرفقا المستندات ال, 

وعشرون دينار رسم اشتراك في االمتحان ويجري االمتحان خالل النصف الثاني من السنة فـي 

 .موعد تحدده مصلحة الجمارك 

ويصدر الترخيص بمزاولة مهنة التخليص الجمركي من مصلحة الجمارك وتكون صالحيته 

وال يجوز مزاولة المهنة إال بعد إثبات قيد المرخص له بالمؤتمر المهني . ثة سنواتلمدة ثال

وعلى المرخص له أن يتقدم بطلب تجديد ترخيصه للمصلحة عن طريق المديرية , التابع له

. التابع لها قبــل انتهاء مدة صالحيته بشهر على األقل مصحوبا بشهادة إثبات سداد الضرائب

م المخلص بطلب تجديد ترخيصه خالل ستين يوما من تاريخ انتهاء صالحيته وإذا لــم يتقــد

وفى حالة عدم تقديمه الطلب لتجديد خالل , ل خمسمائة دينار.د 211تفرض عليه غرامة قدرها 

مدة الستة أشهر التالية النتهــــــاء صالحيته يحال المعنى على مجلس التأديب لمحاكمته وإنهاء 

 .م تقديم مبرر لتأخره في تجديد الترخيصترخيصه في حالة عد

 :وتكون قيمة الرسوم المستحقة عن اإلصدار والتجديد على النحو التالي 

 ل.د 311يحصل عنـــد إصـــدار الترخيــص رسمــا قـــدره . 1

 ل. د 611يحصل عند تجديـد الترخيص رسما وقـدره . 2

 

 تحديد نطاق مكان العمل

 

بدائرة المديرية الجمركية ( شركة مساهمة –تشاركيه  –فردا ) يتحدد عمل الملخص الجمركي 

التي يقع بها مقر عمله ويثبت في التراخيص وال يحق له مزاولة عمله خارج هذه الدائرة إال إذا 

 ـ:كان استكماال إلجراء بدأه داخل دائرة اختصاصه ومع ذلك

لتخليص الجمركي في نطاق ليجاوز مديريتين جمركيتين يجوز لتشاركيات مزاولة أعمال ا. 1

 .وذلك بعد موافقة مصلحة الجمارك 

 .جوز لشركات المساهمة مزاولـــة أعمـــال التخليص الجمركــي في كـامـل أراضـيليبيا .2

وعلى المخلص الجمركي أن يودع لذي مديرية الجمارك التي يقع نطاق عمله دخلها تأمينا نقديا 

خمسة أالف " 2111"ألفي دينار بالنسبة لألفراد و " 2111"أو خطاب ضمان مصرفي بقيمة 

خمسـة وعشـرون ألف بالنسبة إلـــى للشركـــات " 22111"و . دينــــــار بالنسبة لتشر كيات 

ويجوز لمصلحة الجمارك الخصم منه وفاء لما يستحـق من غرامات وحقوق , ة المساهم

جمركية أو تعويضات عن المخالفات التي تقع منه أو من المخلصين التابعيــن له وتعويض 

 .المصلحة عما يقع منهم أو بسبهم من أضرار أثناء القيام بأعمال التخليص 

الجمركي الجمع بين مهنة التخليص الجمركـــي  وال يجوز للمرخص لهم بمزاولة مهنة التخليص

 .ومزاولة مهنة أو وظيفة أخرى ويلغى الترخيص الجمركي في حالة المخالفة 



 

 

 

 االلتزامات الواجب توفرها في المخلص الجمركي

 

- :يجب علي المخلص الجمركي

ومات أن يلتزم الدقة واألمانة في تقديم اإلقرار الجمركي وان يضمنه جميع المعل - 1

واإليضاحات والبيانات التي تمكن من تطبيق النظم الجمركية وتقديم المستندات التي يطلبها 

 .رجال الجمارك في حينها وان يضع توقيعه علي اإلقرار 

 .أن يصنف البضاعة تصنيف صحيحا وفق التعريفة الجمركية السارية - 2

م بختم الجمارك يقيد به البضائع أن يمسك سجال خاصا ترقم صفحاته بأرقام متسلسلة وتخت - 6

التي يتولى التخليص عليها بشكل متتابع مع بيان اسم المصدر والمستورد ورقم اإلقرار 

الجمركي الخاص بها وتاريخه وقيمته ورقم وتاريخ اإليصال الجمركي وقيمته ويخضع هذا 

 السجل لمراجعة وتفتيش رجال الجمارك المختصين 

ار إليه في البند السابق والمستندات المؤيدة له لمدة خمسة عشر سنة أن يحتفظ بالسجل المش - 4

 .علي األقل

أن يسلم صاحب البضاعة بيانا بالمصاريف وأجرة التخليص يعد وفقا للنموذج الذي تقرره  - 2

وال يجوز للمخلص الجمركي أن يحجب أي مستند خاص يقدم إلجراءات . مصلحة الجمارك

 .ي سبب جمركية عن صاحب البضاعة أل

 .القواعد الجمركية)*( أن يحسن معاملة رجال الجمارك وان يلتزم - 3

ومع عدم اإلخالل بمسؤولية صاحب البضاعة يكون المخلص الجمركي مسئوال أمام الجمارك 

عن أي فعل يكون من شانه أن يشكل تهريبا وتهربا من الضرائب والرسوم الجمركية باعتباره 

لسنة  36طبق في شانه في هذه الحالة حكم القانون رقم وكيال عن صاحب البضاعة وي

 .ف بشان الجمارك وتعديالته1162

 

 الجهة التي تقوم بإصدار التراخيص الجمركية

 

يقدم طلب الحصول على تراخيص بمزاولة مهنة التخليص الجمركي إلى مصلحـــة الجمـــارك 

ديرية التي يرغب العمل في نطاقها مباشرة أو عن طريق المديريات الجمركية متضمنا تحديد الم

مرفقا المستندات الدالة على توافر الشروط المنصوص عليها في المدة السابقة ومبلغ خمـسة , 

وعشرون دينار رسم اشتراك في االمتحان ويجري االمتحان خالل النصف الثاني من السنة فـي 

 .موعد تحدده مصلحة الجمارك 

خليص الجمركي من مصلحة الجمارك وتكون صالحيته ويصدر الترخيص بمزاولة مهنة الت

وال يجوز مزاولة المهنة إال بعد إثبات قيد المرخص له بالمؤتمر المهني . لمدة ثالثة سنوات

وعلى المرخص له أن يتقدم بطلب تجديد ترخيصه للمصلحة عن طريق المديرية , التابع له

. ل مصحوبا بشهادة إثبات سداد الضرائبالتابع لها قبــل انتهاء مدة صالحيته بشهر على األق

وإذا لــم يتقــدم المخلص بطلب تجديد ترخيصه خالل ستين يوما من تاريخ انتهاء صالحيته 



وفى حالة عدم تقديمه الطلب لتجديد خالل , ل خمسمائة دينار.د 211تفرض عليه غرامة قدرها 

ى على مجلس التأديب لمحاكمته وإنهاء مدة الستة أشهر التالية النتهــــــاء صالحيته يحال المعن

 .ترخيصه في حالة عدم تقديم مبرر لتأخره في تجديد الترخيص

 :وتكون قيمة الرسوم المستحقة عن اإلصدار والتجديد على النحو التالي 

 ل.د 311يحصل عنـــد إصـــدار الترخيــص رسمــا قـــدره 

 ل. د 611يحصل عند تجديـد الترخيص رسما وقـدره  

 تحديد نطاق مكان العمل

بدائرة المديرية الجمركية ( شركة مساهمة –تشاركيه  –فردا ) يتحدد عمل الملخص الجمركي 

التي يقع بها مقر عمله ويثبت في التراخيص وال يحق له مزاولة عمله خارج هذه الدائرة إال إذا 

 ـ:كان استكماال إلجراء بدأه داخل دائرة اختصاصه ومع ذلك

لتشاركيات مزاولة أعمال التخليص الجمركي في نطاق ليجاوز مديريتين جمركيتين يجوز  

 .وذلك بعد موافقة مصلحة الجمارك 

 .يجوز للشركات المساهمة مزاولـــة أعمـــال التخليص الجمركــي في كـامـل أراضـي ليبيا 

لها تأمينا نقديا وعلى المخلص الجمركي أن يودع لذي مديرية الجمارك التي يقع نطاق عمله دخ

خمسة أالف " 2111"ألفي دينار بالنسبة لألفراد و " 2111"أو خطاب ضمان مصرفي بقيمة 

خمسـة وعشـرون ألف بالنسبة إلـــى للشركـــات " 22111"و . دينــــــار بالنسبة لتشر كيات 

ويجوز لمصلحة الجمارك الخصم منه وفاء لما يستحـق من غرامات وحقوق , المساهمة 

مركية أو تعويضات عن المخالفات التي تقع منه أو من المخلصين التابعيــن له وتعويض ج

 .المصلحة عما يقع منهم أو بسبهم من أضرار أثناء القيام بأعمال التخليص 

وال يجوز للمرخص لهم بمزاولة مهنة التخليص الجمركي الجمع بين مهنة التخليص الجمركـــي 

 .ى ويلغى الترخيص الجمركي في حالة المخالفة ومزاولة مهنة أو وظيفة أخر

 

 قيمة الرسوم عند قيد التشاركيات

 

يحصل عند قيد التشاركية التي تتخصص في أعمال التخليص الجمركي في السجل المعد  - 1

 .ل.د 611بمصلحة الجمارك رسما قدره ثالثمائة دينار 

 121قدره مائة وخمسون دينار  يحصل عند تجديد قيد التشاركية في السجل المذكور رسما -2

 .ل.د

يحصل عند قيد الشركة المساهمة التي تتخصص في أعمال التخليص الجمركي في السجل  -6

 .ل.د 211المعد بمصلحة الجمارك رسما قدره خمسمائة دينار 

يحصل عند تجديد قيد الشركة المساهمة في السجل المذكور رسما قدره مائتان وخمسون  -4

 .د ل 221دينار 

 

 العقوبات

يتولى مجلس تأديب محاكمة المخلصين الجمركيين بمصلحة الجمارك محاكمة الذين يحالون إليه 

من أمين اللجنة الشعبية  لمحاكمتهم تأديبيا عن المخالفات التي يرتكبونها إثناء أدائهم لعملهم بقرار

 .لمصلحة الجمارك



ويشكل مجلس تأديب المخلصين الجمركيين من رئيس ال تقل رتبته عن عقيد وثالثة ضباط 

آخرين من الجمارك ومندوب عن نقابة المؤتمر المهني للمخلصين الجمركيين ويكون تشكيل 

 .المجلس بقرار من أمين اللجنة الشعبية لمصلحة الجمارك

س التأديب إخطار المخلص الجمركي المحال للمحاكمة التأديبية أمامه بقرار االتهام وعلي مجل

متضمنا التهم الموجهة إليه ومكان وتاريخ وزمان انعقاد المجلس ,وذلك قبل الموعد المحدد 

 .النعقاده بعشرة أيام علي األقل بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول

ن جلساته سرية ويحق للمخلص ان يؤكل محاميا أو وينعقد مجلس التأديب بكامل هيئته وتكو

يستعين بأحد المخلصين الجمركيين للدفاع عنه ويجوز للمجلس التأديب ان يطلب من المخلص 

 .المتهم الحضور أمامه فإذا لم يحضر جاز للمجلس إصدار قراره في غيابه

 

 األسباب التي تؤدى إللغاء الترخيص

 

 -:خلصين الجمركيين في األحوال اآلتية يلغي الترخيص ويشطب من جدول الم

 .طــــــــــــــــلب المعني -1

 .من يحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف -2

 .من يصدر ضده قرار تأديبي بإلغاء ترخيصه نهائيا  -6

 .من فقد الجنسية الليبية -4

 .العجز الكلي و الوفاة -2

 

 


