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 Importer Code Application /طلب رمز المستورد 

  Date of Request  تاريخ تقديم الطلب: 
 

 :Type of Application  نوع الطلب

 Update Information ☐ تعديل بيانات Renewal ☐ تجديد New ☐ جديد

 Company Name  اسم الشركة
 

 فئة المتعاملين

 لتحديد الفئة إنظر خلف الصفحة

  Customer Category: 

To determine the Category ,please see backside 

 

 
 

 :Basic Details  البيانات األساسية

 Owner Name  إسم المالك

 Country/City  الدولة / المدينة

 Address  العنوان

 Office  No  رقم هاتف المكتب

 Mobile No  رقم الهاتف المتحرك

 Fax  رقم الفاكس 

 P.O.Box  صندوق البريد

 Email Address  البريد اإللكتروني
 

 :Details of Trade Licence  بيانات الرخصة التجارية

 Trade License Number  رقم الرخصة التجارية

 Expired Date  تاريخ اإلنتهاء

 توقيع المخول و الختم:
 
 
 
 
 

 Authorized Signatory and Stamp: 

 

 For Official Use Only  لإلستعمال الرسمي فقط

 رمز المستورد
 Importer Code 

 الموظف المسؤول
 Competent Employee 

 التوقيع و التاريخ
 Date\Signature 
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 الخيمة  حسب الفئات التالية و مع الشروط ومتطلبات لكل فئة:تصنيف المتعاملين لدائرة جمارك رأس 

 م

 الرمز بالنظام المستندات المطلوبة  إسم الفئة باللغه اإلنجليزية إسم الفئة باللغة العربية

Category in Arabic Category in English Documents required system code 

 GENERAL ESTABLISMENT مؤسسات عامة 1

 تعبئة نموذج طلب الحصول على رمز المستورد
 رخصة سارية المفعول صادرة من جهة اإلختصاص
نسخة سارية المفعول من جواز السفر الشخص 

 المخول واالقامة
 نسخة من بطاقة الهوية 

EST 

 GENERAL COMPANIES شركات منتوعة 2

 تعبئة نموذج طلب الحصول على رمز المستورد
 صادرة من جهة اإلختصاصرخصة سارية المفعول 

نسخة سارية المفعول من جواز السفر الشخص 
 المخول واالقامة

 نسخة من بطاقة الهوية 

GEN 

 GCC COMPANIES شركات دول مجلس التعاون 3

 تعبئة نموذج طلب الحصول على رمز المستورد 
رخصة سارية المفعول الصادرة من جهة اإلختصاص  

 بدولة مجلس التعاون الخليجي  
نسخة سارية المفعول من جواز السفر الشخص 

 المخول 

GCC 

 FOREIGN شركات أجنبية 4

 تعبئة نموذج طلب الحصول على رمز المستورد
رخصة سارية المفعول الصادرة من جهة اإلختصاص 

 صادرة من دولة خارج إطار مجلس التعاون الخليجي  
نسخة سارية المفعول من جواز السفر الشخص 

 المخول واالقامة 

FOR 

 FREE ZONE COMPANIES شركات المناطق الحرة 5

 تعبئة نموذج طلب الحصول على رمز المستورد
 رخصة سارية المفعول صادرة من جهة اإلختصاص 
نسخة سارية المفعول من جواز السفر الشخص 

 المخول واالقامة 
 نسخة من بطاقة الهوية   

FZN 

 DUTY FREE SHOPS اإلسواق الحرة 6

 تعبئة نموذج طلب الحصول على رمز المستورد 
-رخصة سارية المفعول صادرة من جهة اإلختصاص 
نسخة سارية المفعول من جواز السفر الشخص 

 المخول واالقامة 
 نسخة من بطاقة الهوية  

DFS 

 DIPLOMATIC MISSIONS هيئات دبلوماسية 7
 تعبئة نموذج طلب الحصول على رمز المستورد 

 DIP رسالة رسمية من الهيئة الدبلوماسية

 MINISTRY, GOV DEPARTMENT وزارات و دوائر حكومية 8
 تعبئة نموذج طلب الحصول على رمز المستورد 
 رسالة رسمية من الجهات الحكومية والوزارات 

MIN 

 LOCAL FACTORY مصانع وطنية 9
 تعبئة نموذج طلب الحصول على رمز المستورد 

 رخصة سارية المفعول الصادرة من جهة اإلختصاص 
 رخصة إنتاج الصناعي سارية المفعول

LFA 

 DEFENCE AND POLICE الدفاع و األمن 10
 تعبئة نموذج طلب الحصول على رمز المستورد 

 رسالة رسمية من الجهات اإلمنية والدفاع 
SEC 

 PERSONAL – LOCAL مواطنشخصي  11

 تعبئة نموذج طلب الحصول على رمز المستورد
 نسخه من جواز السفر  سارية المفعول

 نسخه من بطاقة الهوية 
PSL 

 PERSONAL – NON NATIONAL غير مواطن –شخصي  12
 تعبئة نموذج طلب الحصول على رمز المستورد 

 نسخة من جواز السفر سارية المفعول واإلقامة  
 نسخه من بطاقة الهوية 

PSE 

 PERSONAL - GCC دول مجلس التعاون-شخصي  13

 تعبئة نموذج طلب الحصول على رمز المستورد 
 نسخه من جواز السفر  سارية المفعول 

 نسخه من بطاقة الهوية ) إن وجد( 
GSL 

 PERSONAL – NON RESIDENT غير مقيم بالدولة -شخصي   14

 تعبئة نموذج طلب الحصول على رمز المستورد 
 نسخة من جواز السفر سارية المفعول

 PSF نسخة من تأشيرة الدخول

 MEDIA ZONE COMPANIES شركات المنطقة اإلعالمية 15
 غير مفعل

MED 

 


