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المقدمة

عزيزنا امل�سافر,
�أه ًال بكم يف دبي ..املدينة التي جتمع بني طيب الإقامة ومتعة الت�سوق وجودة احلياة ،وي�سرنا �أن نقدم
لكم هذا الدليل ،الذي نعرفكم من خالله على املواد التي تخ�ضع للر�سوم اجلمركية ،وتلك املعفية منها،
من �أجل ت�سهيل دخولكم �إىل دولة الإمارات العربية املتحدة ،و�إمتام معامالتكم اجلمركية ب�سرعة ق�صوى
وبكفاءة عالية.
ونود الإ�شارة هنا �إىل �أن تخلي�ص بع�ض املعامالت اجلمركية يف جمارك دبي يتطلب توا�ص ًال وتن�سيق ًا مع
الوزارات والهيئات والدوائر احلكومية املحلية وجهات �أخرى ،وخ�صو�ص ًا املواد املق ّيدة والتي حتتاج موافقة
م�سبقة قبل ال�سماح ب�إدخالها �إىل الدولة.
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 -1التصريح عن األمتعة

يعترب الت�صريح ال�شفوي �أو الإقرار اخلطي �أو الإلكرتوين �أو املرور عرب امل�سرب الأخ�ضر �أو الأحمر ت�صريح ًا
من قبل امل�سافر .وتتم عملية معاينة الأمتعة ال�شخ�صية للم�سافرين ،و�إجراءات حجزها ،وحت�صيل الر�سوم
اجلمركية عليها �أو �إعفائها منها وفق الأ�صول والقواعد التالية:
�أو ًال :مع مراعاة ال�شروط الواردة باملادة رقم ( )3بالدليل ،واخلا�صة ب�شروط الإعفاء من الر�سوم
اجلمركية ،ي�صرح بدخول الب�ضائع التالية �أدناه املعفاة من الر�سوم اجلمركية:
 -1الهدايا التي ال تزيد قيمتها عن ( )3000درهم �إماراتي.
 -2عدد (� )400سيجارة �أو عدد (� )50سيجار ًا� ،أو ( )500غرام من التوباكو (تبغ مفروم �أو مكبو�س
للغاليني) �أو التبغ املفروم �أو املكبو�س للتدخني �أو التنباك �أو املع�سل.
 -3امل�شروبات الكحولية على �أن ال تزيد عن ( )4ليرتات �أو عدد ( )2كرتون يحتوي كل كرتون على عدد
( )24عبوة برية ال تزيد �سعتها عن ( )355مل.
 -4يتم حت�صيل الر�سوم اجلمركية عن الكميات الزائدة ،وبعك�س ذلك يتم حجزها ،وفق ًا ملا ورد يف الفقرة
( )4من الدليل.
ثانياً :املواد امل�صرح بدخولها واملعفاة من الر�سوم اجلمركية مع الأمتعة ال�شخ�صية للم�سافرين:
• �آالت ت�صوير ال�صور الثابتة �أو املتحركة (الفيديو) والأ�شرطة والأفالم واللوازم امل�ستخدمة لها
والتي تتنا�سب معها.
• �أجهزة عر�ض ال�شرائح والأفالم ولوازمها مع كميات مالئمة من ال�شرائح والأفالم.
• املناظري الب�صرية.
• الآالت املو�سيقية النقالة.
• �أجهزة الراديو و�أجهزة �إذاعة �صوت مدجمة ،و�أجهزة ت�شغيل اال�سطوانات املدجمة (دي يف دي و
�سي دي) و�آالت �إمالء ولوازمها مع �أ�شرطة وا�سطوانات مدجمة على �أن تكون ب�أعداد مالئمة.
• الهاتف اخلليوي �أو النقال.
• �أجهزة التلفزيون النقالة.
• �آالت الطباعة النقالة.
• الكمبيوتر والكمبيوتر املحمول.
• الآالت احلا�سبة النقالة.
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عربات الأطفال.
كرا�سي وعربات ذوي االحتياجات اخلا�صة.
املعدات الريا�ضية.
الأدوية بكميات اال�ستعمال ال�شخ�صي.
املالب�س و�أدوات التواليت والأمتعة الأخرى التي من الوا�ضح �أنها ذات طبيعة �شخ�صية لغري املقيم
يف دولة الإمارات العربية املتحدة.
املبالغ النقدية والعمالت وال�شيكات ال�سياحية على �أن ال تزيد عن (� )100ألف درهم و�شريطة �أن
ال يقل عمر امل�سافر عن ( )18عام ًا.
املجوهرات ال�شخ�صية لغري املقيم يف الدولة.

 -2شروط اإلعفاء من الرسوم الجمركية

•
•
•
•
•

�أن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع �شخ�صي وبكميات غري جتارية.
�أن ال يكون امل�سافر من املرتددين على الدائرة اجلمركية� ،أو ممن ميكن جتارة ما بحوزتهم من
املواد التي يحملونها.
�أن ال يكون من �أفراد طاقم و�سائل النقل.
ال ي�سمح ب�إدخال �أو �إعفاء منتجات التبغ وامل�شروبات الكحولية ملن تقل �أعمارهم عن  18عام ًا.
تط ّبق �إجراءات املنع والقيد على ما يرد ب�صحبة امل�سافرين.
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 -3إجراءات تحصيل الرسوم الجمركية على الكميات والقيم الزائدة والتجارية

�أو ًال :الكميات والقيم الزائدة التي ترد مع امل�سافر:
• تط ّبق التعريفة اجلمركية على الكميات والقيم الزائدة التي ترد مع امل�سافر.
• يف حال عدم دفع الر�سوم اجلمركية على الكميات والقيم الزائدة ،يتم حجزها مبوجب �إي�صال
حجز ملدة ( )30يوم ًا ،وملدير املركز اجلمركي �أو من ينوب عنه ،املوافقة على متديد الفرتة لـ()30
�أو ( )60يوم ًا �إ�ضافي ًا �إىل حني مغادرة امل�سافر الدولة �أو رغبته يف دفع الر�سوم اجلمركية عنها.
• يتم حتويل الكميات والقيم الزائدة �إىل املزاد العلني بعد م�ضي مدة ( )90يوم ًا ،وت�سري عليها
�أحكام و�شروط بيع الب�ضائع يف املزاد العلني ح�سب االجراءات املتبعة.
ثانياً :الكميات والقيم الزائدة للأغرا�ض التجارية:
• تطبق على الب�ضائع التي ترد مع امل�سافرين بكميات وقيم للأغرا�ض التجارية جميع الإجراءات
اجلمركية املطبقة على الب�ضائع امل�ستوردة ،من حيث التعريفة اجلمركية ،والقيمة ،و�إجراءات
تنظيم البيان اجلمركي وغريها من االجراءات التي تنطبق على الب�ضائع امل�ستوردة.

 -6أحكام عامة

•
•
•

•

ال يوجد ما مينع اجلمارك من الرقابة والتفتي�ش على الأمتعة امل�سافرين يف امل�سربني الأخ�ضر والأحمر.
عمال ب�أحكام املادة ( )142من قانون اجلمارك املوحد ،تطبق العقوبات ملحاولة �إدخال الب�ضائع اىل
الدولة ب�صورة خمالفة للت�شريعات املعمول بها دون �أداء الر�سوم اجلمركية وخالف ًا لأحكام املنع �أو التقييد.
عم ًال ب�أحكام الفقرة ( )5من املادة ( )143من قانون اجلمارك املوحد ،تطبق العقوبات املن�صو�ص
عليها يف املادة ( )145من القانون يف حال عدم الت�صريح عن الب�ضائع ذات ال�صفة التجارية التي
تكون ب�صحبه امل�سافر.
يف حال عدم االف�صاح عن املبالغ النقدية �أو ال�شيكات ال�سياحية واملعادن الثمينة واكت�شاف مبالغ
تفوق احلد امل�سموح به ،يتم التحري من املفت�ش اجلمركي ،ومن ثم يتم �ضبط املبلغ وحتويله �إىل
اجلهات املخت�صة.

 -4االفصاح عن المبالغ النقدية والشيكات السياحية

على امل�سافرين القادمني �إىل الدولة االف�صاح عن املبالغ النقدية وال�شيكات ال�سياحية واملجوهرات واملعادن
الثمينة التي بحوزتهم والتي تزيد قيمتها عن (� )100ألف درهم �أو ما يعادلها بالعمالت الأخرى ،وعليهم
ملء منوذج االف�صاح املعد لذلك وفق ًا لنظام االف�صاح املعمول به يف الدولة .وال ي�سمح ملن يقل عمره عن
( )18عام ًا ب�إدخال املبالغ التي تفوق احلد املذكور ،وت�ضاف الأموال التي بحوزته �إىل احلد امل�سموح به
لويل �أمره �إذا كان م�صاحب ًا له.
 -5استيراد الحيوانات األليفة

بالن�سبة للحيوانات الأليفة املرافقة للم�سافرين ،تط ّبق عليها �إجراءات وزارة البيئة واملياه ،وحتال �إىل
احلجر البيطري.
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املوقع الإلكرتوين:
الربيد الإلكرتوينClient.Relations@dubaicustoms.ae :
الهاتف املجاين00971 4 80080080 :
00971 4 4177777
رقم الهاتف:
00971 4 4176316
رقم الفاك�س:
العنوان الربيدي�	:إدارة خدمة العمالء ،جمارك دبي� ،ص .ب ،63 .دبي
جمارك دبي� ،شارع امليناء ،بر دبي ،دبي
		
موقعنا:
www.dubaicustoms.gov.ae
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