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الروؤية

العمل على تعزيز التنميـة الإقت�ضـادية والإجتمـاعية لإمارة دبـي واأن تكون الإدارة 

اجلمركيـة الرائـدة يف العـامل الداعمـة للتجـارة امل�ضروعـة.

الر�سالة

العمل بالتن�ضيق مع احلكومة وال�ضركـاء الرئي�ضيني لالإ�ضتمرار فـي الإيفــاء 

وحت�ضـني الإلتزامـات الوطنيـة وتطبيـق الرقـابة اجلمركيـة ب�ضورة فـاعلة وجمدية 

اقت�ضـاديًا من حيث التكـلفة، متـا�ضيًا مع معـايري برنامج دبي لالأداء احلكومي 

املتميز.
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املقدمــة

اجلمركي  بالعمل  تتعّلق  التي  والت�ضريعات  القوانني  على  العمالء  باإطالع  دبي  جمارك  دائرة  تهتم 

ون�ضر املعلومات التي جتعل من العمالء على اإطالع دائم بامل�ضتجدات من منطلق احلر�ض على ت�ضهيل 

�ضيا�ضة  تعزز  التي  اجلمركية  والواجبات  باحلقوق  العميل  ومعرفة  اخلدمات  اأف�ضل  على  ح�ضولهم 

امل�ضاركة وال�ضفافية  التي تنتهجها الدائرة تطبيقا للروؤية والر�ضالة التي اإعتمدتها يف اإ�ضرتاتيجيتها.

اأف�ضل  اإىل تطبيق  التي تهدف  ال�ضيا�ضات اجلمركية  العديد من  اإ�ضدار  لقد عملت جمارك دبي على 

املمار�ضات واملعايري اجلمركية على امل�ضتوى العاملي، وقد حر�ضت على اأن تكون هذه ال�ضيا�ضات مت�ضقة 

يخدم  ومبا  التطبيق  �ضهلة  �ضيا�ضات  تكون  واأن  الدولية،  اجلمركية  والإتفاقيات  املعايري  مع  ومتالئمة 

العمل اجلمركي والعمالء من خالل اإنهاء املعامالت اجلمركية وفق اأ�ض�ض وقواعد ت�ضريعية وا�ضحة.

ويف هذا الإطار فاإن جمارك دبي تقدم هذا الدليل الذي يت�ضمن اآخر ما اأ�ضدرته الدائرة من �ضيا�ضات 

جمركية وذلك لتعميم الفائدة للجميع.
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مفهوم ال�ضيا�ضة اجلمركية

•ال�ضيا�ضات اجلمركية اإحدى الو�ضائل التي تهدف اإىل حتقيق الأهداف والربامج يف الدائرة. 	
•ال�ضيا�ضات اجلمركية اإحدى الو�ضائل لتنفيذ الت�ضريعات والقوانني وو�ضعها مو�ضع التطبيق. 	
•ترتكز ال�ضيا�ضة اجلمركية على القوانني والنظم الت�ضريعية والإتفاقيات الإقليمية والدولية. 	

•�ضرورة و�ضع �ضيا�ضات جمركية تتالءم مع التغريات والتحديات الإقت�ضادية والتجارية الدولية. 	

الأهداف العامة لل�ضيا�ضة اجلمركية

•تقـدمي القوانـني والت�ضريعـات ب�ضكل وا�ضـح ومفهـوم يـوفر احلقـوق والإلتزامـات لكل من العـاملني  	
واملتعـاملني.

•اإتبـاع اإجراءات جمركية تت�ضم بال�ضهولـة والب�ضـاطة والو�ضوح. 	
اجلمركية. املراكـز  م�ضتوى  على  اجلمركية  والإجـراءات  الأنظمـة  •توحيد  	

•ال�ضفـافية يف اإتـاحة املعلومـات لكـافة املتعـاملني مع الـدائرة. 	
•و�ضـوح ومرونـة و�ضفـافية الإطـار القـانوين. 	

•الإلـتزام باملعـايري والأعـراف الدوليـة يف جمـال العمـل اجلمركي 	
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التاريخ : 2005/11/01  

�سيا�سة جمركية

DCP )1( : رمز ال�ضيا�ضة

اإ�سم ال�سيا�سة : الب�سائع املعادة

تفا�سيل ال�سيا�سة

اإعادة  اأو  ت�ضديرها  مت  اأن  �ضبق  والتي  منها  جزء  اأو  املعادة  الب�ضائع  اجلمركية،  الر�ضوم  من  تعفى 

ت�ضديرها وفق ما يلي:

اأوال ً

تعفى من الر�ضوم اجلمركية الب�ضائع املعادة التي يثبت اأن من�ضاأها وطني و�ضبق ت�ضديرها وفقاً  

لل�ضروط التالية:

اأ(   اأن يتم اإعادة ا�ضترياد الب�ضائع خالل ثالث �ضنوات من تاريخ ت�ضديرها.

مبوجب  ت�ضديرها  جرى  التي  ذاتها  هي  ا�ضتريادها  املعاد  الب�ضائع  تكون  اأن  ب( 

     بيانات ت�ضدير اأ�ضولية تثبت من�ضاأها وموا�ضفاتها وعالماتها املميزة.

ج(  اأن تعاد الب�ضائع بنف�ض احلالة التي �ضدرت بها.

د(   ت�ضتثنى الب�ضائع التي ي�ضعب متييزها ويتم اإخ�ضاعها للر�ضوم اجلمركية.

ثانيا ً

وفقاً   ت�ضديرها  اإعادة  مت  واأن  �ضبق  والتي  املعادة   الأجنبية  الب�ضائع   ، اجلمركية  الر�ضوم  من  تعفى 

لل�ضروط التالية :

اإعادة ت�ضديرها. تاريخ  واحدة من  �ضنة  الب�ضـائع خالل  ا�ضترياد  اإعادة  اأ(   يتم 

ب( اأن تكون قد ا�ضتوفيت الر�ضوم اجلمركية عند ا�ضترياد الب�ضائع يف املرة الأوىل.
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ج( اأن ل تكون قد ردت الر�ضوم اجلمركية عن الب�ضائع عند اإعادة ت�ضديرها.

د( اأن يكون قد مت اإعادة ت�ضدير الب�ضائع مبوجب بيانات اإعادة ت�ضدير اأ�ضولية تثبت من�ضاأها 

وموا�ضفاتها وعالماتها املميزة .

هـ( اأن تكون الب�ضاعة املعادة هي نف�ضها التي مت اإعادة ت�ضديرها واأن تعاد بنف�ض احلالة التي اأعيد 

ت�ضديرها بها.

و( ت�ضتثنى الب�ضائع التي ي�ضعب متييزها ويتم اإخ�ضاعها للر�ضوم اجلمركية.

ثالثا ً

الر�ضوم  ا�ضتيفاء  اإ�ضالحها،يتم  اأو  �ضنعها  لإكمال  موؤقتاً   الب�ضاعة  ت�ضدير  اإعادة  اأو  ت�ضدير  مت  اإذا 

اجلمركية عن قيمة الزيادة التي طراأت نتيجًة لإكمال �ضنعها اأو اإ�ضالحها وفقاً  لل�ضروط التالية:

اأ(   اأن يتم اإعـادة ا�ضترياد الب�ضـائع خالل �ضنة واحدة من تاريخ اإعادة ت�ضديرهـا.

ب( اأن تكون قد ا�ضتوفيت الر�ضوم اجلمركية عن ا�ضترياد الب�ضائع يف املرة الأوىل.

ت�ضديرها. اإعـادة  عند  الب�ضائع  عن  اجلمركية  الر�ضوم  ردت  قد  تكون  ل  اأن  ج( 

اأو   الب�ضـاعة  الذي مبوجبه مت ت�ضدير  البيان اجلمركي  الت�ضريح على  يتم  د(  اأن 

     اإعادة ت�ضديرها موؤقتاً  اأنها   م�ضدرة بق�ضد اإكمـال �ضنعها اأو اإ�ضالحها ومن 

     ثم اإعـادتها.

هـ(ت�ضتثنى الب�ضـائع التي ي�ضعب متييزها ويتم اإخ�ضـاعها للر�ضوم اجلمركيـة.

يعمل بهذه ال�ضيا�ضة اجلمركية اإعتبارًا من الأول من نوفمرب 2005
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التاريخ: 14/ 11/ 2005

�سيا�سة جمركية

 DCP )2( :رمز ال�ضيا�ضة

 

اإ�سم ال�سيا�سة : اإقرار الب�سائع

تفا�سيل ال�سيا�سة

يتعني على كافة امل�ضتوردين و امل�ضدرين اأو من يقوم مقامهم تعبئة منوذج اإقرار الب�ضائع الواردة اأو 

اإقرار الب�ضائع املعدة للت�ضدير وتقدمية مع امل�ضتندات الأخرى املطلوبة للتخلي�ض اجلمركي للب�ضائع. 

ي�ضتثنى من ذلك الب�ضائع الواردة اأو امل�ضدرة بحوزة امل�ضافرين والب�ضائع التي ترد اأو ت�ضدر بوا�ضطة 

الأفراد عن طريق الربيد العام، وكذلك الب�ضائع التي يتم ا�ضتخدام تبادل املعلومات ب�ضاأنها اإلكرتونيًا 

عند التخلي�ض اجلمركي.  
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التاريخ : 2005/11/14 

�سيا�سة جمركية

DCP )3( : رمز ال�ضيا�ضة

اإ�سم ال�سيا�سة : بيع الب�سائع باملزاد العلني

تفا�سيل ال�سيا�سة

لالإدارة العامة للجمارك اأن تبيع الب�ضائع وال�ضلع التي مل ت�ضحب من املخازن اأو املوجودة على ال�ضاحات 

الو�ضول  تاريخ  اأدناه من   املحددة  املهل  انق�ضاء  بعد  الدوائر اجلمركية  تلك املرتوكة يف  اأو  والأر�ضفة 

للب�ضائع ، وذلك عن طريق املزاد العلني ، وح�سب ما يلي :

الواردة يف  للب�ضائع اخلطرة والب�ضائع  بالن�ضبة  •البيع بعد انق�ضاء مهلة �ضهر واحد  	
حاويات مربدة .

•البيع بعد انق�ضاء مهلة ثالثة اأ�ضهر بالن�ضبة لو�ضائط النقل واملعدات الآلية والب�ضائع  	
الواردة يف حاويات عادية .

عن  الواردة  وال�ضائبة  العامة  للب�ضائع  بالن�ضبة  اأ�ضهر  �ضتة  مهلة  انق�ضاء  بعد  •البيع  	
طريق البحر.

•البيع بعد انق�ضاء مهلة ثالثة اأ�ضهر بالن�ضبة للب�ضائع الواردة عن طريق الرب واجلو . 	

الب�ضائع  با�ضترياد  اإلزام اجلهة ذات العالقة  العامة للجمارك يف  الإدارة  هذا مع عدم الإخالل بحق 

اخلطرة يف اإعادتها اإىل بلد امل�ضدر اأو اإىل خارج دول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية.

مت تعديل هذه ال�سيا�سة يف �سيا�سة 19
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التاريخ: 11/20 / 2005

�سيا�سة جمركية

DCP )4( :رمز ال�ضيا�ضة

اإ�سم ال�سيا�سة: ا�سترياد وت�سدير الب�سـائع

 طبقًا لن�ساط املن�سـاأة اأو اجلهة

تفا�سيل ال�سيا�سة

 

بالتعامل    لها  امل�ضرح  الب�ضائع  وت�ضدير  با�ضترياد  جتاريًا  التعامل  واجلهات  املن�ضاآت  على  يتعني 

واملتاجرة فيها وفق الأن�ضطة املرخ�ض بها فقط من اجلهة املخولة باإ�ضدار الرتاخي�ض.

يعمل بهذه ال�ضيا�ضة اجلمركية اعتبارا من الأول من دي�ضمرب 2005 م.
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التاريخ: 2005/11/28

�سيا�سة جمركية

DCP )5( :رمز ال�ضيا�ضة

اإ�سم ال�سيا�سة : اإثبات املن�ساأ واإجراءات حل

اخلالفات املتعلقة به

تفا�سيل ال�سيا�سة

العربية،  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض  لدول  املوحد  اجلمارك  قانون  من   )48( املادة  باأحكام  عماًل 

ولأغرا�ض اإثبات املن�ضاأ واإجراءات حل اخلالفات املتعلقة به، فقد تقرر ما يلي:-

    

اأوال : الوثائق الواجب اإرفاقها اأو اإر�ضالها الكرتونيًا مع البيانات اجلمركية لغايات اإثبات املن�ضاأ:

القوائم  تقبل  التف�ضيلية  املعـاملة غري  تطبيق  عند  املن�ضـاأ  اإثبات  لغايات   )1

     )الفواتري( الأ�ضلية امل�ضدقة من اجلهـات  اأو الهيئات املخت�ضة مبا يفيد اإثبات �ضحة

     الأ�ضعار اإذا ت�ضمنت ما يثبت املن�ضاأ ، كما يجوز اإرفـاق �ضــهادة من�ضاأ اأ�ضولية 

     �ضادرة وم�ضدقة من اجلهات املخت�ضة ، �ضريطة اأن تتطابق املعلومات والدللت 

     الواردة بهــا مع املعلومات والدللت الواردة بالفاتورة )القائمة ( الأ�ضلية.

2( لغايات تطبيق املعاملة التف�ضيلية ل�ضلع ذات من�ضاأ دول ترتبط معها الدولة 

    اأو دول املجل�ض باتفـاقية اقت�ضادية فيجب اأن يقدم مع البيانـات ما يفيد اإثبات 

    املن�ضـاأ وفقا ل�ضروط اإثبـات املن�ضـاأ املن�ضو�ض عليهـا بهذه التفاقيــات اأو 

    بربتوكولت قواعد املن�ضاأ املنبثقة عنها �ضكال وم�ضمونا.

3( الب�ضائع اخلارجة من املنـاطق احلرة اإىل داخل الدولة ترفق بها �ضهـادة من�ضـاأ 

    م�ضدقة مـن اجلهـة املحليـة املخت�ضة.
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ثانيا : عند عدم اإبراز ما يثبت من�ضاأ الب�ضائع يتم العمل باأحد الإجراءات التالية وفقًا لكل حالة :

1( اإذا كانت الب�ضائع ذات من�ضاأ دول يرتتب عليها معاملة غري تف�ضيلية فيتم ا�ضتيفاء مبلغ خم�ضمائة 

)500( درهم ك�ضمان نقدي حلني اإبرازها م�ضدقة اأ�ضول. 

2( اإذا كانت الب�ضائع ذات من�ضاأ دول يرتتب عليها تطبيق معاملة تف�ضيلية )اإعفاء اأو تخفي�ض 

الر�ضوم اجلمركية ( فيتم ما يلي:

        

اأ( يف حال اأن التفاقية تن�ض على اإبراز �ضهادة اأ�ضولية عند التخلي�ض على الب�ضائع فال تطبـق 

املعاملـة التف�ضيلية وت�ضتوفى كامل قيمة الر�ضوم اجلمركية لالإيراد ، وي�ضتوفى �ضمان بالتاأمني وقدره 

خم�ضمائة )500( درهم بدل اإبراز الوثائق حلني اإبرازها م�ضدقة اأ�ضول.

ب( اأما اإذا مل تن�ض التفاقية على اإبراز �ضهادة اأ�ضولية عند التخلي�ض على الب�ضائع فت�ضتوفى 

الر�ضوم اجلمركية بالتاأمني بالأ�ضافة لبدل الوثائق )500 درهم( حلني اإبراز �ضهادة من�ضاأ م�ضدقة 

اأ�ضول.

ثالثا: حل خالفات املن�ضاأ:

1( اإذا ن�ضاأ خالف بني املوظف اجلمركي وامل�ضتورد اأو من يفو�ضة يحال اخلالف اإىل اإدارة التعريفـة 

حللـه، �ضريطة اأن يرفق تقرير مف�ضل موقع من املوظف املخت�ض ورئي�ضه اأو مديره يت�ضمن اأ�ضباب 

اخلالف وما يثبت ما جاء بالتقرير اإن اأمكن.

2( تكون اإدارة التعريفة اجلمركية اجلهة املرجعية حلل كافة اخلالفات املتعلقة بقواعد املن�ضاأ 

والتفاقيات القت�ضادية.
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رابعا: ال�ضتثناء من اإثبات املن�ضاأ:

ي�ضتثنى من اإثبات املن�ضاأ احلالت اأدناه، فيما عدا ما ن�ض عليه يف الفقرة 2 من اأوًل:

1. الإر�ضاليات الربيدية والب�ضائع الواردة جوًا ذات ال�ضفة ال�ضخ�ضية والتي ل 

    تزيد قيمتها الأجمالية على ثالثة اآلف )3000( درهم.

2. مواد الدعاية وعينات ومناذج الب�ضائع الواردة دون قيمة جتارية والتي ل تتجاوز 

    قيمتها املقدرة عن ثالثة اآلف )3000( درهم.

3. ما يرد ب�ضحبة امل�ضافرين ل�ضتعمالهم ال�ضخ�ضي .

4. الأمتعة والدوات املنزلية امل�ضتعملة التي يجلبها املواطنون املقيمون باخلارج 

    والأجانب القـادمون لالإقامة يف البالد لأول مرة.

5. ال�ضحف واملجالت والكتب والن�ضرات الدورية والكتالوجات ب�ضرط اأن ل حتمل 

    دللت وا�ضحة للمن�ضاأ.

6. خملفات ال�ضفن الرا�ضية يف مواينء الدولة.

7. ال�ضيارات والدراجات النارية امل�ضتعملة ذات ال�ضفة ال�ضخ�ضية.

8. الهبات والتربعات الواردة للوزارات والدوائر واملوؤ�ض�ضات احلكومية.

9. الب�ضائع املباعة باملزاد العلني.

10. خملفات امل�ضانع وامل�ضتودعات املتواجدة يف املناطق احلة.

11. ال�ضفن امل�ضتوردة.

12. الب�ضائع الداخلة حتت و�ضع الدخال املوؤقت.

13. ب�ضائع العبور.

يعمل بهذه ال�ضيا�ضة اجلمركية اعتبارا من الأول من يناير 2006.

مت تعديل هذه ال�سيا�سة يف �سيا�سة 13
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التاريخ: 2005/11/28

�سيا�سة جمركية

  DCP )6( :رمز ال�ضيا�ضة

ا�سم ال�سيا�سة: حاالت اإجراء معاينة الب�سائع الواردة

خارج الدائرة اجلمركية

تفا�سيل ال�سيا�سة 

جتري معاينة الب�ضائع الواردة يف الدائرة اجلمركية ب�ضكل عام، وبالإمكان القيام باإجراء املعاينة 

خارج   الدائرة اجلمركية يف احلالت التالية:

1. الب�ضائع احل�ضا�ضة القابلة للك�ضر اأو التلف كالأثاث والزجاج وم�ضنوعاته 

    التحف الفنية والقطع الأثرية.

2. الأمتعة ال�ضخ�ضية والدوات املنزلية.

3. وحدات الإنتاج الكاملة ومدخالت ال�ضناعة من الآلت واملعدات وقطع الغيار 

    واملواد اخلام الأولية ون�ضف امل�ضنعة ومواد التعبئة والتغليف الالزمة مبا�ضرة 

    لالإنتاج ال�ضناعي.

4. م�ضتلزمات اجلمعيات اخلريية.

5. م�ضتوردات الهيئات الدبلوما�ضية القن�ضلية واملنظات الدولية.

6. م�ضتودات اجلهات واملوؤ�ض�ضات احلكومية.  

7. الب�ضـائع الثقيلة جدًا والتي ل ميكن تنزيلهـا والتعـامل معها �ضمن نطاق 

    الدائرة اجلمركية.

هذا مع عدم الإخالل بحق الإدارة العامة للجمارك يف اإجراء املعاينة للحالت اأعاله يف الدائرة 

اجلمركية اإذا ما راأت اأو دعت احلاجة لذلك.

يعمل بهذه ال�ضيا�ضة اجلمركية اعتبارا من الأول من يناير 2006.

مت تعديل هذه ال�سيا�سة يف �سيا�سة 21

ي
ملغـ
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التاريخ : 2006/01/22 

�سيا�سة جمركية

DCP )7( : رمز ال�ضيا�ضة

اإ�سم ال�سيا�سة : تطبيق اتفاقية القيمة

 لالأغرا�ض اجلمركية

تفا�سيل ال�سيا�سة 

ح�ضب مفهوم املادة )7( من جات 1994 تفا�ضيل ال�ضيا�ضة عمال ً باأحكام املواد )127،62،61،28،27،26( 

اتفاق  من  ال�ضابعة  املادة  تطبيق  واتفاقية  اخلليجي  التعاون  لدول جمل�ض  املوحد  قانون اجلمارك  من 

منظمة التجارة العاملية ) جات 96 (.

فقد تقرر تقييم وتثمني الب�ضائع امل�ضتوردة لالأغرا�ض اجلمركية املختلفة وفق ما يلي:

املادة االأوىل

 

املعاين  اجلمركية  لالأغرا�ض  التقييم  موا�ضيع  يف  وردت  اأينما  التالية  والعبارات  بالكلمات  يق�ضد 

املخ�ض�ضة لها كالآتي:

- الدولة  : دولة الإمارات العربية املتحدة.

- املجل�ض  : جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية.

- الدائرة  : دائرة جمارك دبي.

- الإدارة   : اإدارة القيمة اجلمركية.

- املدير    : مدير اإدارة القيمة اجلمركية.

- املركز اجلمركي : اأي مركز جمركي يرخ�ض فيه اإمتام الإجراءات اجلمركية ويتبع  للدائرة.

لأغرا�ض  اجلمركية  الأو�ضاع  جميع  يف  امل�ضتوردة  للب�ضائع  املعتمدة  القيمة  اجلمركية:  القيمة   -

حتقيق الر�ضوم اجلمركية – وفقا ً لأحكام  قانون اجلمارك لدول جمل�ض التعاون اخلليجي.
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املادة الثانية – القيمة اجلمركية 

اأ . حتت�ضب القيمة اجلمركيـة للب�ضـائع امل�ضتوردة عرب منـافذ اإمـارة دبي بجمع 

    التكاليف وامل�ضاريف التالية:

بيعهـا  عند  امل�ضتوردة  للب�ضـائع  الدفع  م�ضتحق  اأو  املدفـوع  ال�ضفقـة  ثمن   )1

    للت�ضدير اإىل دول املجل�ض.

2( امل�ضاريف التالية »عندما ل تكون م�ضمولة بالثمن املدفوع اأو امل�ضتحق الدفع«:

•العمولت وال�ضم�ضرة با�ضتثناء عمولت ال�ضراء. 	
•العبوات التي تعترب جزءًا من الب�ضاعة. 	

•اأجور التعبئة. 	
•ح�ضة الب�ضائع من م�ضاهمات امل�ضتورد يف اإنتاج الب�ضاعة من مواد وخدمات. 	

امللكية  حقوق  ا�ضتعمال  مقـابل  امل�ضتورد  يدفعهـا  التي  التجـارية  والعالمـات  الرتخي�ض  •بدلت  	
الفكرية املتعلقة بالب�ضـائع امل�ضتوردة.

من ح�ضيلة عمليات البيع الالحقة. • ما يدفع عن الب�ضائع امل�ضتوردة – ك�ضرط للبيع – 	

•اأجور نقل الب�ضائع امل�ضتوردة حتى اإي�ضالها حدود دول املجل�ض. 	
•بدلت التحميل والتفريغ واملناولة والتاأمني املدفوعة على الب�ضائع امل�ضتوردة حتى اإي�ضالها حدود  	

دول املجل�ض.

3(. ليجوز اإ�ضافة اأي مبلغ اإىل الثمن املدفوع اأو امل�ضتحق الدفع عند احت�ضاب القيمة اجلمركيـة �ضوى 

تلك التكاليف املحدد بالفقرتني الأوىل والثانية من الفقرة ) اأ ( من هذه املادة.

ب. يعتمد ثمن ال�ضفقة املدفوع اأو م�ضتحق الدفع عن الب�ضائع امل�ضتوردة عند بيعها للت�ضدير اإىل دول 

املجل�ض بتوفر ال�ضروط التالية:
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1( عدم وجود قيود من قبل البائع على امل�ضرتي با�ضتخدام الب�ضائع اأو الت�ضرف بها غري القيود التي 

لي�ض لها تـاأثري علـى    قيمة الب�ضائع امل�ضتوردة اأو القيود التي حتدد املناطق اجلغرافية التي ميكن اإعادة 

بيع الب�ضائع فيها.

2( عدم وجود �ضرط معني من قبل البائع ل ميكن حتديد قيمته بالن�ضبة للب�ضائع التي يجري تقييمها.

اأو  بها  الت�ضرف  اأو  امل�ضتوردة  الب�ضائع  بيع  اإعادة  ح�ضيلة  من  جزء  اأي  البائع  ا�ضتحقاق  عدم   )3

ا�ضتخدامها يف مرحلـة لحقة من جانب امل�ضرتي ب�ضكل مبا�ضر اأو غري مبا�ضر.

4( اأن ل يكون البائع وامل�ضرتي مرتبطني.

ج . يقبل ثمن ال�ضفقة املدفوع اأو امل�ضتحق الدفع عند وجود عالقة ارتباط بني البائع وامل�ضرتي بتوفري 

ال�ضروط التالية:

1( عدم تاأثري عالقة الرتباط على الثمن املدفوع فعالً  اأو امل�ضتحق الدفع.

2( اأن يثبت امل�ضتورد اأن هـذا الـثمن قريـب جـدا ً مـن اأثمـان بـ�ضائع مطابقـة اأو مـ�ضابهة بيعـت لال�ضترياد 

اإىل دول املجل�ض مل�ضرتين وبائعني غري مرتبطني يف نق�ض وقت ال�ضترياد اأو نحوه.

د. على الدائرة اأن تبلغ امل�ضتورد خطيًا وتعطيه مهلة كافية للرد اإذا راأت بناء على املعلومـات املتوافرة 

لديهـا اأن الثمن قد تاأثر بعالقات الرتباط بني البائع وامل�ضرتي.

هـ . ليوجد ما يحد من �ضالحيات الدائرة يف ال�ضك ب�ضحة الوثائق والأ�ضعار املقدمة اإذا تبني اأن هناك 

اأ�ضباب معقولة اأدت لهذا ال�ضك رغم توافر ال�ضفقة امل�ضار اإليها يف الفقرة )ب( من هذه املادة.

و. للم�ضتورد احلق يف طلب اإي�ضاح – �ضفوي اأو خطي – اأ�ضباب ال�ضك ب�ضحة الوثائق والأ�ضعار املقدمة 

من قبله واأن مينح مهلة كافية حتددها الدائرة للرد.

ز. اإذا مل يقدم امل�ضتورد اإثباتات تقبل بها الدائرة لإزالة اأ�ضباب ال�ضك ب�ضحة الوثائق والأ�ضعار خالل 

املهلة املحددة ، عندها تقدر الب�ضائع قيد التقييم وفق اأحكام املواد التالية من هذه ال�ضيا�ضة.
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املادة الثالثة 

اأ. تقدر القيمة اجلمركية مبقت�ضى اأحكام هذه املادة وفق اأحد الأ�ضاليب التالية:

1(. القيمة الأدنى من قيم ب�ضائع مطابقة بيعت للت�ضدير اإىل دول املجل�ض يف نف�ض الوقت الذي بيعت 

و�ضدرت به الب�ضائع التي يجري تقييمها اأو نحوه على امل�ضتوى التجاري نف�ضه و بكميات متقاربة.

2(.القيمة الأدنى من بني قيم ب�ضائع م�ضابهة بيعت للت�ضدير اإىل دول املجل�ض يف نف�ض الوقت الذي 

بيعت به الب�ضائع قيد التقييم اأو نحوه على نف�ض امل�ضتوى التجاري وبنف�ض الكميات تقربيًا.

3(. اأ�ضعار البيع يف اأ�ضواق دول املجل�ض للب�ضائع امل�ضتوردة اأو الب�ضائع املطابقة اأو امل�ضابهة عند اأكرب 

كمية بيع اإجمالية يف احلالة التي ا�ضتوردت بها وبنف�ض وقت ا�ضترياد الب�ضائع قيد التقييم لأ�ضخا�ض ل 

تربطهم بامل�ضتورد عالقات ارتباط توؤثر على اأ�ضعار البيع وذلك بعد ح�ضم ال�ضتقطاعات التالية:

العمولت والأرباح التي ت�ضتحق عادة كم�ضاريف واأرباح عن التجارة يف ب�ضائع من نف�ض الفئة اأو النوع.

م�ضاريف النقل والتاأمني والتخزين املدفوعة داخل دول املجل�ض عن الب�ضائع قيد التقييم اأو الب�ضائع 

املطابقة اأو امل�ضابهة.

ال�ضرائب والر�ضوم اجلمركية املدفوعة عن هذه الب�ضائع.

 4(. احت�ضاب جمموع التكاليف التالية لالإنتاج وبيع الب�ضائع للت�ضدير اإىل دول املجل�ض:

تكلفة مدخالت الإنتاج واأجور الت�ضنيع والتجهيز للب�ضائع قيد التقييم.

دول  اإىل  للت�ضدير  الب�ضائع  هذه  وبيع  اإنتاج  على  ت�ضتحق  التي  العامة  وامل�ضروفات  الربح  مقدار 

املجل�ض.

اأجور النقل والتحميل والتفريغ واملناولة والتاأمني التي ت�ضتحق على الب�ضائع قيد التقييم حتى اإي�ضالها 

حدود دول املجل�ض.

تقدمي  مع جواز  اأ�ضلوب ممكن  اأول  وفق  بالتتابع  املادة  هذه  اأحكام  وفق  القيمة اجلمركية  ب.  حتدد 

على  ال�ضيا�ضة(  هذه  من  الثالثة  املادة  من   )4( الفقرة  يف  اإليها  )امل�ضار  املح�ضوبة  الطريقة  اأ�ضلوب 

طلب  اإذا  ال�ضيا�ضة(  هذه  من  الثالثة  املادة  من   )3( الفقرة  يف  اإليها  )امل�ضار  ال�ضتقطاعية  الطريقة 

امل�ضتورد ذلك.
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املادة الرابعة 

القيمة  ال�ضيا�ضة، حتدد هذه  املواد )2،3( من هذه  اأحكام  القيمة اجلمركية وفق  اإذا تعذر حتديد  اأ. 

با�ضتخدام اأي معلومات متوافرة   ب�ضيء من املرونة مع عدم جواز ال�ضتناد يف التقييم اإىل:

)1(. اأ�ضعار بيع املنتجات املحلية داخل دول املجل�ض.

)2(. اأ�ضعار بيع الب�ضاعة امل�ضتوردة يف الأ�ضواق املحلية لبلدان الت�ضدير.

)3(. اأ�ضعار البيع الت�ضديرية لدولة اأخرى غري دول املجل�ض.

)4(. القيمة الأعلى من بني القيم البديلة.

)5(. احلدود الدنيا لالأ�ضعار.

)6(. تكاليف اإنتاج ب�ضائع مطابقة اأو م�ضابهة غري التكاليف بالطريقة املح�ضوبة يف الفقرة )4( من 

املادة الثالثة.

)7(. قيم ع�ضوائية اأو جزافية.

ب. للم�ضتورد – بناء على طلب خطي – حق طلب تو�ضيح الأ�ض�ض التي اعتمدت لتحديد القيمة وفق 

اأحكام هذه املادة.

املادة اخلام�سة 

قيمتها  اأو  الب�ضائع  هذه  بيع  قيمة  باحت�ضاب  الأو�ضاع  خمتلف  من  امل�ضدرة  الب�ضائع  قيمة  حتدد  اأ. 

التقديرية يف احلالة التي تكون عليها وقت ت�ضجيل بياناتها اجلمركية بالإ�ضافة اإىل اأجور وم�ضاريف 

اإي�ضالها اإىل حدود دول املجل�ض.

ب. ل ت�ضمل قيمة الب�ضائع امل�ضدرة ال�ضرائب والر�ضوم اجلمركية التي ت�ضرتد عن الت�ضدير.
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املادة ال�ساد�سة 

اأ.  لغايات اإثبات �ضحة الأ�ضعار املدفوعة فعالً  اأو امل�ضتحقة الدفع يجب على امل�ضتورد اأو من ميثله :

)1(. اإرفاق فاتورة اأ�ضلية م�ضدقة اأ�ضوًل مبا يثبت �ضحة الأ�ضعار امل�ضتوردة.

)2(. اإرفاق بولي�ضة ال�ضحن وبيانات الت�ضدير لبلدان العبور العائدة للب�ضائع امل�ضتوردة.

)3(. تو�ضيح طريقة دفع قيمة الب�ضائع امل�ضتوردة واإبراز العتمادات امل�ضتندية امل�ضرفية والو�ضولت 

املالية التي تعزز ذلك اإذا طلب ذلك من قبل موظفي اجلمارك.

)4(. اإبراز املرا�ضالت والعقود التجارية وفواتري الربط املبدئية املتعلقة بقيمة الب�ضائع امل�ضتوردة اإذا 

طلب ذلك من قبل موظفي اجلمارك.

ومنطوق  اللغوية  ومدلولتها  يتفق  العربية مبا  اللغة  اإىل  اأجنبية  بلغة  ال�ضادرة  الفواتري  ترجمة   .)5(

التعريفة اجلمركية اإذا طلب ذلك من قبل موظفي اجلمارك.

ب. اإن عدم اإرفاق اأو اإبراز ن�ضخ اأ�ضولية و�ضهادات املن�ضاأ وامل�ضتندات والعقود واملرا�ضالت، يعترب �ضبباً  

كافياً  لل�ضك ب�ضحة  الوثائق واملعلومات والأ�ضعار املقدمة.

املادة ال�سابعة

التو�ضيحية  واللوائح  العمل  اأدلة  واإ�ضدار  ال�ضيا�ضة  وتنفيذ هذه  القيمة اجلمركية مراقبة  اإدارة  تتوىل 

التي ت�ضاعد على التطبيق.

املادة الثامنة

 يعمل بهذه ال�ضيا�ضة اجلمركية اعتبارًا من الأول من فرباير 2006
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التاريخ : 2006/01/30 

�سيا�سة جمركية

DCP )8( : رمز ال�ضيا�ضة

اإ�سم ال�سيا�سة : ال�سروط وال�سوابط اخلا�سة باإعفاء

 االأمتعة ال�سخ�سية واالأدوات املنزلية

تفا�سيل ال�سيا�سة

تعفى من الر�ضوم اجلمركية، الأمتعة ال�ضخـ�ضية والأدوات املنزليـة املـ�ضتعملة التـي يجلبهـا املواطنون 

املقيمون يف اخلارج والأجانب القادمون لالإقامة يف البالد لأول مره، وفقًا ملا يلي:

املادة االأوىل

ي�ضتفيد من الإعفاء كل من :

1.املواطنون املقيمون باخلارج عند عودتهم لالإقامة بالبالد.

2.الأجانب القادمون لالإقامة يف البالد لأول مرة.

املادة الثانية

 

يخ�ضع الإعفاء لل�ضروط وال�ضوابط التالية :

1. اأن تكون الأمتعة ال�ضخ�ضية والأدوات املنزلية بحالة م�ضتعملة.

2. اإبراز ما يثبت الإقامة خارج الدولة.

3. اإبراز مايثبت العمل والإقامة للعمل بالدولة لالأجانب.

4. اأن ترد الأمتعة  ال�ضخ�ضية والأدوات املنزلية با�ضم املواطن املقيم باخلارج.

5. اأن ترد الأمتعة ال�ضخ�ضية  والأدوات املنزلية با�ضم الأجنبي القادم لالإقامة بالدولة.

6. اأن تكون الأمتعة ال�ضخ�ضية  والأدوات املنزلية بكميات واأعداد تتنا�ضب وتاأثيث منزل.

7. يقدم طالب الإعفاء قائمة تعبئة يبني فيها كامل املحتويات.
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املادة الثالثة 

1.تفو�ض فروع العمليـات واإدارات املراكـز اجلمركيـة باملـوافقة على الإعفاء، مــع مراعــاة تقدمي كافة 

الت�ضـهيالت الالزمة ل�ضـرعة التخلي�ض على هذه الأمتعة ال�ضخ�ضيـة والأدوات املنزليـة وح�ضب ال�ضروط 

وال�ضوابط اأعاله.

2.حتال حـالت اخلالف اأو عدم انطباق ال�ضـروط وال�ضوابط ب�ضكل وا�ضـح اإىل اإدارة التعريفـة اجلمركية 

واملن�ضاأ للبت فيها.

3.ل يطبق العفـاء على الأمتعة ال�ضخ�ضيـة والأدوات املنزلية اجلديــدة وحتــ�ضل الر�ضــوم اجلمركية 

عنها وفقًاً لأحكام القانون والتعريفة اجلمركية.

4.ت�ضتثنى البيانات اجلمركية اخلا�ضة بهذه احلالت من تقدمي الفواتري و�ضهادات املن�ضاأ.

املادة الرابعة 

 يعمل بهذه ال�ضيا�ضة اجلمركية اعتبارًا من الأول من مار�ض 2006.
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التاريخ : 2006/03/18 

�سيا�سة جمركية

DCP )9( : رمز ال�ضيا�ضة

 اإ�سم ال�سيا�سة : معاجلة اخل�سومات التجارية لالأغرا�ض اجلمركية

تفا�سيل ال�سيا�سة

العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض  لدول  املوحد  اجلمارك  قانون  من   )26( املادة  مبفهوم  عماًل 

وبالإ�ضارة اإىل القرارات ذات ال�ضلة ال�ضادرة عن منظمتي التجارة واجلمارك العامليتني، فاإنه يتعني 

معاجلة اخل�ضومات التجارية وفق ما يلي:

املادة )1(

تقبل جميع اخل�ضومات التجارية لالأغرا�ض اجلمركية بتوفر ال�ضروط التالية:

1. اخل�ضومات املمنوحة جلميع امل�ضرتيني بنف�ض امل�ضتوى التجاري.

2. اخل�ضومات املمنوحة للم�ضرتيني يف الوقت الذي يجري فيه التقييم لالأغرا�ض 

    اجلمركية.

3. اخل�ضومات املتعلقة بالب�ضائع قيد التقييم.

4. اخل�ضومات املمنوحة وفقاً  للعرف التجاري ال�ضائد وت�ضمل ما يلي:

•اخل�ضومات النقدية. 	
•اخل�ضومات الكمية. 	

•اخل�ضومات النوعية. 	
•اخل�ضومات املبدئية اخلا�ضة. 	
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املادة )2(

ميكن الأخذ بعني العتبار وقبول اخل�ضومات التجارية التالية بعد التاأكد من ظـروف العقـود التجارية 

واملرا�ضالت الداعمة :

1. خ�ضومات م�ضتحقات ال�ضحن املتاأخر.

2. خ�ضومات م�ضتحقات الك�ضر والتحطم ) للب�ضاعة اله�ضة (.

3. خ�ضومات العقود ) نوع من اخل�ضومات الكمية(.

4. اخل�ضومات التفاو�ضية )خ�ضم يتم تربيره يف ظروف خا�ضة لعملية البيع(.

املادة )3(

ل تقبل اخل�ضومات التجارية التالية لالأغرا�ض اجلمركية:

1. اخل�ضومات اخلا�ضة الناجتة عن عالقات الرتباط.

2. اخل�ضومات التعوي�ضية .

3. اخل�ضومات املبهمة غري املربرة.

4. خ�ضومات البيع وال�ضم�ضرة.

املادة )4(

واتخاذ  املخت�ض  الفني  املرجع  واعتبارها  ال�ضيا�ضة  تنفيذ هذه  مراقبة  القيمة اجلمركية  اإدارة  تتوىل 

القرار باآليات قبول اخل�ضومات اأو رف�ضها يف حال عدم اإمكانية التو�ضل لذلك يف املراكز اجلمركية ، 

والأخذ بعني العتبار ما جاء بالقرار الإداري رقم 2006/2 ب�ضاأن ت�ضكيل جلنة الف�ضل بالقيمة.

املادة )5(

 يعمل بهذه ال�ضيا�ضة اجلمركية اعتبارًا من الأول من اأبريل 2006  وعلى كافة اجلهات والإدارات املعنية 

تنفيذها كل ح�ضب اخت�ضا�ضه.
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التاريخ : 2006/05/30 

�سيا�سة جمركية

DCP )10( : رمز ال�ضيا�ضة

 اإ�سم ال�سيا�سة : معاجلة القيمة اجلمركية لو�سائط نقل املعلومات،

  امل�ستملة على بيانات اأو برامج اآليـة

تفا�سيل ال�سيا�سة

العربية  اخلليج  لدول  التعاون  جمل�ض  لدول  املوحد  اجلمارك  قانون  من   )26( املادة  باأحكام  عماًل 

التجارة  التثمني اجلمركي مبنظمة  ال�ضادر عن جلنة  القرار )1،4(  الفقرة )2( من  اإىل  وبالإ�ضارة 

العاملية، فاإنه يتعني تقدير القيمة لالأغرا�ض اجلمركية لو�ضائط نقل املعلومات واإن كانت م�ضتملة على 

بيانات اأو برامج  وفق ما يلي:

املادة )1(

واملواد  واملو�ضالت  الكــاملة  الدوائــر  لي�ضمل  حــامل«  »و�ضــط  امل�ضطلح  فاإن  ال�ضيا�ضـة  هذه  لأغرا�ض 

ي�ضـمل  ل  معلومــات«  اأو  »بيانات  وامل�ضطلح  الأجهزة.  اأو  الدوائر  تت�ضمن هذه  التي  والأدوات  امل�ضابهة 

الت�ضجيـالت ال�ضـوتية اأو ال�ضينمائية اأو ت�ضــجيالت الفيديو. 

املادة )2(

فارغة،  املمغنطة  الأ�ضرطة  قيمة  باحت�ضاب  املمغنطة،  لالأ�ضرطة  اجلمركية  لالأغرا�ض  القيمة  تقدر 

�ضريطة اأن ترد قيمة البيانات واملعلومات امل�ضجلة منف�ضلة عن قيمة ال�ضريط ) الو�ضط احلامل(.
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املادة )3(

اإذا وردت قيمة ال�ضريط املمغنط )الو�ضط احلامل( امل�ضتورد مت�ضمنة كلفة اأو قيمة البيانات واملعلومات 

املعلومات  اأو  للبيانات  احلامل  للو�ضيط  اجلمركية  لالأغرا�ض  القيمة  حتديد  يجري  عليه،  املحمولة 

بالإعتماد على القيمة اجلمركية لو�ضيط حامل فارغ مطابقة اأو م�ضابهة دون الأخذ بعني العتبار قيمة 

البيانات اأو املعلومات املحمولة على هذا الو�ضيط .

املادة )4(

تتوىل اإدارة القيمة اجلمركية مراقبة تنفيذ هذه ال�ضيا�ضة يف املراكز والإدارات اجلمركية.

املادة )5(

يعمل بهذه ال�ضيا�ضة اجلمركية اعتبارًا من 17/ 2006/6 وعلى كافة اجلهات والإدارات املعنية تنفيذها 

كال ح�ضب اخت�ضا�ضه.
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التاريخ : 2006/09/06 

�سيا�سة جمركية

  DCP )11( : رمز ال�ضيا�ضة

   اإ�سم ال�سيا�سة : قيد العالمات التجارية لالأغرا�ض اجلمركية

تفا�سيل ال�سيا�سة

املادة )1(

لأغرا�ض دعم وم�ضاندة وت�ضهيل اأعمال املكافحة اجلمركية وحماية حقوق امللكية الفكرية ولت�ضهيل قيام 

وحدة اإدارية خمت�ضة باإخطار مالك العالمة التجارية يف حالة اإيقاف اأو حجز اأو مـ�ضادرة اأو اإتالف 

اأية �ضحنات تتعلق بعالمته التجارية امل�ضجلة واأي تعدي عليها، يقوم ق�ضم حقـوق امللكيــة الفكرية بقيد 

العالمات التجارية وامل�ضجلة لدى اجلهة املخت�ضة.

املادة )2(

اإدخال واأر�ضفة البيانات  ين�ضاأ لدى الق�ضم �ضجل ي�ضمى »�ضجل قيد العالمات التجارية« وذلك لغر�ض 

واملعلومات وامل�ضتندات املتعلقة بالعالمات التجارية ال�ضادرة من اجلهة املخت�ضة واملقدمة من   قبل 

مالك العالمة التجارية اأو وكيلها القانوين. 

املادة )3(

فئة عن   كل  »200 درهم« مقابل  مائتي درهم  اإدارية قدرها  ر�ضوم  التجارية نظري  العالمات  قيد  يتم 

كل عالمة جتارية وذلك ح�ضب الت�ضنيف الدويل للفئات، يقوم بتح�ضيلها ق�ضم حماية حقوق امللكية 

الفكرية وذلك مقابل اخلدمات واحلماية التي يقدمها الق�ضم اإىل مالكي العالمات التجارية.
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املادة )4(

يتم حت�ضيل هذه الر�ضوم الإدارية عند ا�ضتالم امل�ضتندات وا�ضتكمال طلبات القيد وال�ضروط لفتح ملف 

با�ضم �ضاحب العالقة، ول ت�ضرتد هذه الر�ضوم حتى لو مت رف�ض طلب القيد.

املادة )5(

يقوم ق�ضم حقوق امللكية الفكرية بالبدء يف اإجراءاته العملية ب�ضاأن املكافحة اجلمركية يف جمال  حماية 

حقوق امللكية الفكرية بعد ا�ضتالم ودرا�ضة ال�ضكوى والبالغ املقدم من �ضاحب العالقة،  ومتابعة ق�ضية 

التعدي على العالمة التجارية مقابل ر�ضم قدره األفني درهم )2000 درهم(، ي�ضاف اإليها مبلغ وقدره 

املتوقعة  واملتابعة  والنقل  التفتي�ض  نفقات  وتغطية  كتاأمني ل�ضمان  اآلف درهمًا )5000 درهم(  خم�ضة 

ت�ضرتد يف حال �ضحة ال�ضكوى ول ت�ضرتد يف حال بيان عدم �ضحتها.

املادة )6(

 500( درهــم  قـدرهـاخم�ضمائـة  امل�ضتعجلة  ال�ضكوى  حال  يف  اإ�ضافية  ر�ضومًا  العالمة  �ضاحب  يتحمل 

درهم( كما يتحمل ر�ضومًا اإ�ضافية قدرها األف درهم )1000 درهم( فـي حـال �ضـادفت ال�ضكوى يوم 

عطلة اأو اإجازة ر�ضمية اأو اإجازة نهاية الأ�ضبوع.

املادة )7(

يف حال عدم ثبوت �ضحـة �ضكواه وخلو ال�ضحنة من اأي ب�ضائع خمالفة، يتحمـل �ضاحب العالقة  جميع 

امل�ضاريف والر�ضـوم املرتتبة على اإيقاف ال�ضحنة مو�ضوع ال�ضكوى والر�ضوم املفرو�ضـة على اإيقاف اأو 

تاأخري و�ضائل النقل احلاملة لها، ور�ضوم التخزين والأر�ضية واملناولة والنقل اأو اأية م�ضاريف اأو ر�ضـوم 

اأخرى ترتتب بناًء على �ضكـواه، على اأن يقدم �ضاحب العالقة تعهدًا مكتوبًا بهذا عند تقدمي ال�ضكوى 

والبالغ.
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املادة )8(

يتحمل �ضاحب العالقة ر�ضوم الفح�ض الفني بوا�ضطة املخترب يف حال تطلب اإثبات التعدي على العالمة 

اأو تقليدها فح�ضًاً فنيًا متخ�ضًا.

املادة )9(

والإتالف  النقل  م�ضاريف  الناقل(  اأو  املخالفة  ال�ضحنة  )�ضاحب  �ضده  امل�ضكو  يتحمل 

والإتالف. بامل�ضادرة  قرار  �ضدور  وبعد  امل�ضبوطة  الب�ضائع  خمالفة  ثبوت  حال    يف 

املادة )10(

 يعمل بهذه ال�ضيا�ضة اجلمركية اعتبارًا من الأول من اأكتوبر 2006.
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التاريخ : 2006/09/10 

�سيا�سة جمركية

DCP )12( : رمز ال�ضيا�ضة

 اإ�سم ال�سيا�سة : الت�سريح عن االأمتعة ال�سخ�سية للم�سافرين

ومعاينتها واالإعفاءات من الر�سوم

   وال�سرائب اجلمركية

تفا�سيل ال�سيا�سة

املادة )1(

اأمتعة  يف  الزيادة  عن  الر�ضوم  وحت�ضيل  اجلمركية  الر�ضوم  من  والإعفاء  واملعاينة  الت�ضريح  يتم 

املـ�ضافرين واإجراءات احلجز يف الدوائر اجلمركية اأو يعود اإليهم وفق الأ�ضول والقواعد التالية:

املواد امل�ضرح بدخولها واملعفاة من الر�ضوم اجلمركية:

1-ي�ضمح باإدخال ما يرد ب�ضحبة امل�ضافرن مما يلي وتعفى من الر�ضوم اجلمركية:

اأ(   الهدايا التي ل تزيد قيمتها عن )3000( درهم اإماراتي. 

اأو  مفروم  )تبغ  التوبـاكو  من  غرام   )500( اأو  �ضيجار،   )50( اأو  �ضيجارة،   )400( عدد  �ضجائر  ب( 

مكبو�ض للغاليني( ، اأو التبغ املفروم اأو املكبو�ض للتدخني اأو التنباك اأو املع�ضل.

5-امل�ضروبات الكحولية والبرية ) 4 ليرت ( بالن�ضبة للم�ضروبات الكحولية ، وعدد )2( كرتونة كل كرتونة 

حتتوي على 24 عبوة �ضعة العبوة الواحدة ل يزيد عن 355 مليمرت اأو ما يعادلها بالن�ضبة للبرية.
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2-ي�ضمح للم�ضافر باإدخال الأمتعة ال�ضخ�ضية الآتية وتعفى من الر�ضوم اجلمركية:

اأ( اآلت ت�ضوير ال�ضور الثابتة اأو املتحركة )فيديو( واأ�ضرطة واأفالم ولوازم تلك الآلت التي تتنا�ضب 

معها.

ب( اأجهزة عر�ض ال�ضرائح والأفالم ولوازمها مع كميات مالئمة من ال�ضرائح والأفالم.

ج( مناظري ب�ضرية.

د( اآلت مو�ضيقية نقالة.

 )DVD،CD( اأجهزة راديو، اأجهزة اإذاعة �ضوت مدجمة، اأجهزة ت�ضغيل الأ�ضطوانات املدجمة )هـ

واآلت اإمالء ولوازمها مع اأ�ضرطة وا�ضطوانات مدجمة على اأن تكون باأعداد مالئمة.

و( هاتف خليوي اأو نقال.

ز( اأجهزة تلفزيون نقالة.

ح( اآلت طباعة نقالة.

ط( كمبيوتر مكتبي اأو حممول.

ي( اآلت حا�ضبة نقالة.

ك( عربات الأطفال.

ل( كرا�ضي وعربات املعاقني.

م( معدات ريا�ضية.

ن( مبالغ نقدية وعمالت و�ضيكات �ضياحية على اأن تقل املبالغ عن 40 األف درهم واأن ل يقل عمر امل�ضافر 

عن 18 عامًاً.

املادة )2(

�سروط االإعفاء من الر�سوم اجلمركية

ي�ضرتط لأجل ال�ضتفادة من الإعفاء من الر�ضوم اجلمركية ما يلي:

اأ( اأن تكون الأمتعة والهدايا ذات طابع �ضخ�ضي وبكميات غري جتارية.

ب( اأن يكون امل�ضافر من املرتددين على الدائرة اجلمركية اأو ممن ميتهنون جتارة ما بحوزته اأو  اأن ل 

يكون من اأفراد طاقم و�ضائل النقل.

ج( ل ي�ضمح باإدخال اأو اإعفاء ال�ضجائر وامل�ضروبات الكحولية ملن يقل عمرهم عن 18 �سنة.

د( تطبق اإجراءات املنع والتقييد على ما يرد ب�ضحبة امل�ضافرين.
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املادة )3(

اإجراءات حت�سيل الر�سوم اجلمركية على الكميات والقيمة الزائدة والتجارية

تخ�ضع الب�ضائع التي ترد مع امل�ضافرين لالإجراءات التالية:

1-الكميات والقيم الزائدة:

اأ( تطبق التعريفـة اجلمركيـة على الكميـات والقيمـة الزائدة عن الإعفاءات املن�ضو�ض عليـها يف املادة 

)1( اأعاله.

ب( حتجز الكميات الزائدة يف حالة عدم دفع الر�ضوم اجلمركية مبوجب اإي�ضال حجز ملدة ثالثني يومـًا  

اأخرى  اأو �ضتني يومًا  اأو من ينيبه بناًءا على طلب �ضاحب العالقة لثالثني  متدد مبوافقة مدير املركز 

حلني مغادرته اأو رغبته بدفع الر�ضوم اجلمركية عنها.

ج( بعد م�ضي مدة احلجز امل�ضار اإليها يف الفقرة )ب( اأعاله، ت�ضري على الب�ضائع اأحكام البيع بـاملزاد 

العلني و�ضيتم التعامل مع الب�ضائع املحجوزة ح�ضب الإجراءات الداخلية.

2-الب�سائع بكميات وقيمة الأغرا�ض جتارية:

تطبق على الب�ضائع التي ترد مع امل�ضافرين بكميات وقيمة لأغرا�ض جتارية والتي مت التـ�ضريح عنهـا 

جميع الإجراءات اجلمركية املطبقة على الب�ضائع امل�ضتوردة من حيث تنظيم البيان والقيمة والر�ضـوم 

والإجراءات الأخرى املقررة.

املادة )4(

االإف�ساح عن املبالغ النقدية

عن  تزيد  التي  بحوزتهم  التي  النقديـة  املبـالغ  عن  الإف�ضاح  للدولـة  والقادمني  امل�ضافرين  جميـع  على 

ال�ضياحية، وعليهم ملء  وال�ضيكات  الأخرى  العمالت  يعادلها من  اأو ما  األف درهم  اأربعني   )40،000(

منوذج الإف�ضاح املعد لذلك وفقًا لنظـام الإف�ضاح عن املبالغ النقديـة املعمول به يف الدولـة، ول ي�ضـمح 

ملن يقل عمره عن 18 عامـًا باإدخال املبـالغ التي تفوق احلد املذكـور وت�ضاف الأموال التي بحوزته اإىل 

احلد امل�ضموح به لويل اأمره اإذا كان م�ضاحبًا له.
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املادة )5(

املعاينة والتفتي�ض والت�سريح

اأمتعة  على  والتفتي�ض  الرقابة  من  اجلمارك  مينع  ما  يوجد  ل  ال�ضيا�ضة  هذه   يف  ورد  مما  1-بالرغم 

امل�ضافرين باملمرين الأحمر اأو الأخ�ضر.

2- لأغرا�ض هذه ال�ضيا�ضة يعترب الت�ضريح بالأ�ضاليب التالية ت�ضريحًا من قبل امل�ضافرين عما بحوزتهم 

من ب�ضائع:

1.الت�ضريح �ضفهيًا.

2.املرور من املمر الأخ�ضر.

3.املرور من املمر الأحمر.

4.الت�ضريح خطيًا اأو اإلكرتونيًا.

املادة )6(

العقوبات

املن�ضو�ض  العقوبات  تطبق  املوحد،  اجلمارك  قانون  من   143 املادة  من   5 الفقرة  باأحكام  1-عماًل 

عليها باملادة 145 من القانون يف حالة عدم الت�ضريح عن الب�ضائع ذات ال�ضفة التجارية مما يحمله 

امل�ضافرون.

2-يف حالة عدم الإف�ضاح واكت�ضاف مبالغ نقدية تفوق احلد املذكور يف املادة )4( اأعاله وبعد التحـري 

من موظف اجلمارك يتم �ضبط املبلغ وحتويله اإىل اجلهات املخت�ضة لتخاذ الإجراءات القانونية.

املادة )7(

تكون اإدارة التعرفة اجلمركية واملن�ضاأ اجلهة املرجعية حلل كافة اخلالفات املتعلقة بهذه ال�ضيا�ضة.

املادة )8(

يعمل بهذه ال�ضيا�ضة اجلمركية اعتبارًا من الأول من نوفمرب 2006.
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التاريخ : 2007/04/03

�سيا�سة جمركية

DCP )5( ضيا�ضة جمركية بتعديل ال�ضيا�ضة اجلمركية رمز�

 DCP )13( : رمز ال�ضيا�ضة

اإ�سم ال�سيا�سة : اإثبات املن�ساأ واإجراءات حل اخلالفات املتعلقة به

تفا�سيل ال�سيا�سة

اإحلاقًا لل�ضيا�ضة اجلمركية رمز DCP  5 ال�ضادرة بتاريخ 2005/11/28 وعماًل باأحكام املـادة )48( 

مـن قـانون اجلمارك املوحد لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية ولأغرا�ض ال�ضتثناء من اإثبات 

املن�ضاأ فقد تقرر ما يلي:

1.تعدل املادة )رابعًا( الواردة يف ال�ضيا�ضة اجلمركية رمز DCP  5 واملتعلقة بال�ضتثناء من اإثبات 

املن�ضاأ فيما عدا ما ن�ض عليه يف الفقرة 2 من )اأوًل( باإ�ضافة الفقرة التالية:

»ا�ضتثناء الب�ضائع التي ل تزيد قيمتها عن )5000( درهم من اإثبات املن�ضاأ«.

2.تعدل الفقرة ) 3 ( من اأوًلً لت�ضبح كما يلي :

»الب�ضائع اخلارجة من املناطق احلرة اإىل داخل الدولة تقدم عنها فاتورة تف�ضيلية مت�ضمنة ما يثبت 

املن�ضاأ«.

يلغي مبوجب هذه ال�ضيا�ضة قرار تعديل ال�ضيا�ضة اجلمركية وال�ضادر بتاريخ 2007/01/24.

 يعمل بهذه ال�ضيا�ضة اجلمركية اعتبارًا من الأول من مايو 2007.

32



التاريخ : 2007/06/05 

�سيا�سة جمركية

DCP )14(  : رمز ال�ضيا�ضة

   اإ�سم ال�سيا�سة : املنع والتقييد واالإجراء على الب�سائع

تفا�سيل ال�سيا�سة

عماًل باأحكام قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية اأو اأي قانون اأو نظام 

اأو  الداخلة  الب�ضائع  على  والإجراء  والتقييد  املنع  اإجراءات  تطبيق  التوحيد  و  �ضبط  ولغايـات  اآخـر 

اخلارجة من املنافذ اجلمركية لإمارة دبي، فقد تقرر ما يلـي:

مادة )1(

يكون للكلمـات والعبارات التـالية حيثما وردت يف هذه ال�ضيا�ضـة املعـاين املو�ضـحة اأمـام كل منها ما مل 

يقــت�ض ال�ضياق معنى اآخر

القانون : قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية.

اأو  الب�ضائع  ا�ضترياد  تقييد  اأو  منع  مبوجبها  يتم  التي  والأنظمة  القوانني   : اآخر  نظام  اأو  قانون 

اإخ�ضاعها لإجراء معني.

الدائرة : دائرة جمارك دبي.

املدير العام : مدير عام دائرة جمارك دبي.

اجلهات املخت�سة : كل جهة اأو �ضلطة متلك �ضالحية اإ�ضدار قرارات املنع والتقييد والإجراء.

اأحكام  اإىل  بال�ضتناد  اأو ت�ضديرها  ا�ضتريادها  الدولة  التي متنع  الب�ضائع  املمنوعة: هي  الب�سائع 

القانون اأو اأي قانون اأو نظام اآخر معمول به يف الدولة.

الب�سائع املقيدة : الب�ضائع التي يكون ا�ضتريادها اأو ت�ضديرها مقيدًاً مبوجب اأحكام اأو اأي قانـون اأو 

نظـام اآخــر معمول به يف الدولة.

االإجراء على الب�سائع: الإجراء املطبق على بع�ض الب�ضائع التي يتطلب ف�ضحها اتخاذ مثل هذا 

الإجراء من قبل اجلهات املخت�ضة قبل ف�ضحها من الدائرة اجلمركية.
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مادة )2(

عماًل باملواد )23،22،21،20( من قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية:

1( يحظر على و�ضائل النقل الربية دخول الدولة اأو اخلروج منها يف املناطق التي ل توجد فيها دوائر 

جمركية.

2( يحظر على و�ضائل النقل البحرية مهما كانت حمولتها ال�ضتيعابية اأن تر�ضو يف غري املوانئ املعدة 

ل�ضتقبالها يف اإمارة دبي اإل يف ظرف بحري طارئ اأو ب�ضبب قوة قاهرة، وعلى الربان يف هذه احلالة اأن 

يقوم باإ�ضـعار اأقرب دائرة جمركية اأو مركز اأمني بذلك دون اإبطاء.

3( يحظر على ال�ضفن التي تقل حمولتها ال�ضتيعابية عن )200( مائتي طن بحري اأن تدخل اأو تنتقـل 

�ضـمن النطـاق اجلمركي البحري وهي حمملة بالب�ضائع املقيدة اأو املمنوع ا�ضتريادها اأو اخلا�ضعة لفئات 

ر�ضوم عاليـة يف التعرفة اجلمركية اإل يف الظروف النا�ضئة عن طوارئ بحرية اأو ب�ضبب قوة قاهرة، و على 

الربان فـي هذه احلالة اأن يقوم باإ�ضعار اأقرب دائرة جمركية اأو مركز اأمني بذلك دون اإبطاء.

4( يحظر على الطائرات املغادرة من دبي اأو القادمة اإليها اأن تقلع اأو تهبط يف املطارات التـي ل توجـد 

فيهـا دوائر جمركية اإل يف حالت القوة القاهرة، وعلى قائد الطائرة يف هذه احلـالة اأن يقوم باإ�ضعـار 

تقريرًا  للدائرة اجلمركية  يقدم  واأن  اإبطاء  اأمني بذلك دون  اأو مركز جمركي  دائــرة جمركية  اأقــرب 

موؤيدًا من الدائرة اجلمركية التي جرى اإ�ضعارها ما مل ين�ض على خالف ذلك يف اأي نظام اأو قانون اأو 

قرار اآخر.
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مادة )3(

ت�ضدر قرارات املنع والتقييد والإجراء بقرارات عن املدير العام اأو من يفو�ضه بناءًا علــى قــرارات مـن 

اجلهات املخت�ضة.

مادة )4(

يقدم عن كل ب�ضاعة تدخل اأو تخرج من اأحد املنافذ اجلمركية بيان جمركــي، وتعـر�ض البـ�ضاعة علــى 

ال�ضلطات اجلمركية يف اأقرب دائرة جمركية.

مادة )5(

تخ�ضع الب�ضائع املمنوعة واملقيدة لالإجراءات التالية:

اأواًل : الب�سائع املمنوعة:

1- مع مراعاة مكافحة املواد املمنوعة ب�ضكل عام واملواد املخدرة ب�ضكل خا�ض، يجوز اإدخال اأو اإخراج 

الب�ضائع املمنوعة �ضريطة اإبراز موافقات اجلهات املخت�ضة.

كافة  ب�ضاأنها  وتتخذ  املخت�ضة  موافقات من اجلهات  على  املمنوعة غري احلا�ضلة  الب�ضائع  2- حتجز 

الإجراءات القانونية الالزمة.

ثانيًاً : الب�سائع املقيدة:

1-ل يتم التخلي�ض جمركيًاً على الب�ضائع املقيدة اإل مبوجب موافقة �ضادرة من اجلهات املخت�ضة.

كافة  ب�ضاأنها  وتتخذ  املخت�ضة  اجلهات  من  موافقات  على  احلا�ضلة  غري  املقيدة  الب�ضائع  حتجز   -2

الإجراءات القانونية الالزمة.
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ثالثًا : االإجراء على الب�سائع: 

1-ل يف�ضح عن الب�ضائع التي تخ�ضع لإجراءات معينة اإل بعد قيام اجلهات املختـ�ضة باتخـاذ الإجـراءات 

الالزمة ب�ضاأنها، ويجوز مبوافقة هذه اجلهات الف�ضح عن البـ�ضائع لإمتـام اإجراءاتهـا خـارج الـدوائر 

اجلمركية.

2- اإذا قررت الدائرة اأنه لبد من اإجراء حتليل خمربي على ب�ضائع اأو عندما تطلب وثائق فنية تف�ضيلية 

اأو تطلب ا�ضت�ضارة اأحد اخلرباء املعنيني للتحقق من نوعها اأو موا�ضفاتها، فاإنه ل يتم الإفراج عن هذه 

الب�ضـائع اإل  بعد ظهور نتيجة التحليل، للدائرة حق الإفراج عنها لقاء ال�ضمانات الالزمة التي تكفل 

عدم الت�ضرف بها  حلني ظهور نتيجة التحليل.

مادة )6(

اإدارة التعريفة اجلمركية واملن�ضاأ مهام الإجراءات املتعلقة مبتابعة اإ�ضدار وتطبيق اأحكام املنع  تتوىل 

حل  وكذلك  املخت�ضة  اجلهات  عن  ال�ضادرة  ال�ضلة  ذات  القرارات  ذلك  يف  مبا  والإجراء  والتقييد 

اخلالفات املتعلقة بها.

مادة )7(

يعمل بهذه ال�ضيا�ضة اجلمركية اعتبارًا من الأول من يوليو 2007.
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التاريخ:2008/3/19

�سيا�سة جمركية

 DCP )15( :رمز ال�ضيا�ضة

اإ�سم ال�سيا�سة: �سروط و�سوابط تطبيق اتفاقية

منطقة التجارة احلرة العربية الكربى

تفا�سيل ال�سيا�سة

ا�ضتنادًا لأحكام الربنامج التنفيذي لتفاقية تي�ضري وتنمية التبادل التجاري بني الدول العربية لإقامة 

منطقة جتارة حرة عربية كربى، وبهدف �ضبط وتنظيم وتب�ضيط اإجراءات تطبيق التفاقية، فقد تقرر 

ما يلـــي:

املادة )1(

االإعفاءات

1.مع مراعاة ما ورد بالفقرة )2( اأدناه تعفى من الر�ضوم اجلمركية والر�ضوم وال�ضرائب الأخرى ذات 

التجارة  منطقة  اإتفاقية  يف  الأع�ضاء  العربية  الدول  من�ضاأ  من  مبا�ضرة  امل�ضتوردة  ال�ضلع  املماثل  الأثر 

احلرة العربية الكربى. يق�ضد بالر�ضوم اجلمركية: الر�ضوم التي تفر�ض مبقت�ضى التعريفة اجلمركية 

على ال�ضلع امل�ضتوردة يق�ضد بالر�ضوم وال�ضرائب الأخرى ذات الأثر املماثل: الر�ضوم وال�ضرائب التي 

تفر�ض على ال�ضلع امل�ضتوردة ول تفر�ض على مثيلها من املنتجات املحلية.

2.ي�ضتثنى من الإعفاء ومن اأحكام التفاقية املنتجات واملواد امل�ضتثناة لأ�ضباب دينية اأو �ضحية اأو اأمنية 

اأو بيئية اأو لقواعد احلجر الزراعي البيطري مثل: التبغ وم�ضنوعاته، وامل�ضروبات الكحولية.

))مرفق قائمة باملنتجات امل�ضتثناة((
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املادة ) 2(

قواعد املن�ساأ

ي�ضرتط لغايات اعتبار ال�ضلعة ذات من�ضاأ عربي ما يلي:

1. ال�ضلع امل�ضنعة لدى اأي من الأطراف العربية والتي يدخل يف اإنتاجها مدخل )مدخالت( من من�ضاأ 

طرف اآخر يجب اأن ل تقل ن�ضبة القيمة امل�ضافة لهذه ال�ضلع عن %40.

اأ�ضلية وم�ضدقة وفقًا  اأن تكون املنتجات ذات املن�ضاأ العربي م�ضحوبة ب�ضهادة من�ضاأ وطنية  2. يجب 

للنموذج املعتمد )املرفق( كما يجب اأن ت�ضتوفى جميع حقولها.

املخ�ض�ض  املكان  الب�ضاعة يف  ويكون و�ضف  باأحرف مطبوعة  املن�ضاأ  �ضهادة  يعباأ منوذج  اأن  3. يجب 

لذلك من النموذج دون جمال لل�ضطب اأو الإ�ضافة.

4. �ضهادة املن�ضاأ �ضارية املفعول ملدة )اأربعة اأ�ضهر( من تاريخ اإ�ضدارها يف البلد امل�ضدر وتقدم خالل 

هذه املدة.

5. �ضهادة املن�ضاأ يجب اأن تقدم وقت التخلي�ض على اأن ل يكون قد م�ضى عليها اأكرث من اأربعة اأ�ضهر 

من تاريخ �ضدورها.

املعتمدة  الأختام، من اجلهات  بنماذج  املن�ضاأ �ضادرة وم�ضدقة وخمتومة  تكون �ضهادات  اأن  6. يجب 

يف الدول الأطراف با�ضتثناء جمهورية م�ضر العربية التي ي�ضرتط لعتماد �ضهادات املن�ضاأ بالإ�ضافة 

لالأختام واجلهات امل�ضدرة وامل�ضدقة اأن تكون موقعة من الأ�ضخا�ض املعتمدين.

)مرفق �ضورة عن اجلهات املعتمدة(

)مرفق �ضورة عن مناذج تواقيع الأ�ضخا�ض املعتمدين يف م�ضر(
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7. يجب و�ضع دللة من�ضاأ على الب�ضاعة وا�ضحة وغري قابلة لالإزالة وفقًا لطبيعة الب�ضاعة.

8. ل ت�ضري اأحكام التفاقية على ال�ضلع التي يتم اإنتاجها يف املناطق احلرة يف الدول العربية الأطراف 

يف الإتفاقية.

املادة )3(

ال�سوابط

1. يتم تعبئة النموذج املرفق لغايات تطبيق اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الكربى والتفاقيات 

القت�ضادية الأخرى.

) مرفق �ضورة عنه(

2. يطبق مبداأ املعاملة باملثل مع الدول العربية الأطراف خالل تطبيق اأحكام التفاقية.

3. تكون اإدارة التعريفة اجلمركية واملن�ضاأ اجلهة املرجعية حلل كافة اخلالفات املتعلقة بتطبيق اأحكام 

اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الكربى.

اأو تعميم  اإعالن  اأي  ويلغى   2008 التا�ضع ع�ضر من مار�ض  ال�ضيا�ضة اجلمركية اعتبارًا من  يعمل بهذه 

يتعار�ض معها.

مت تعديل هذه ال�سيا�سة يف �سيا�سة 25
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�سيا�سة جمركية

DCP )16( :رمز ال�ضيا�ضة

ا�سم ال�سيا�سة : �سروط و�سوابط االإعفـاءات الدبلومـا�سية

تفا�سيل ال�سيا�سة

املادة ) 1 (

 تطبيقًا لأحكام قانون اجلمارك املوحد لدول جمل�ض التعاون لدول اخلليج العربية، وبناءًا على ن�ضو�ض 

املواد )99، 100، 101( من القانون:

»يعفى من الر�ضوم اجلمركية ب�ضرط املعاملة باملثل ما يرد للهيئات الدبلوما�ضية والقن�ضلية واملنظمات 

الدولية وروؤ�ضاء واأع�ضاء ال�ضلكني الدبلوما�ضي والقن�ضلي املعتمدين لدى الدولة، وذلك وفق التفاقيات 

الدولية والقوانني والقرارات النافذة بهذا ال�ضاأن«.

 املادة ) 2 (

يخ�ضع الإعفاء لل�ضروط وال�ضوابط التالية:

1( اإبراز تو�ضية بالإعفاء من وزارة اخلارجية وفقًا لالأ�ض�ض املعتمدة لديها.

2( ل يجوز الت�ضرف يف الب�ضائع املعفاة ت�ضرفًا يغاير الهدف الذي اأعفيت من اأجله، اأو التنازل عنها، 

اإل بعد اإعالم الدائرة وتاأدية الر�ضوم اجلمركية امل�ضتحقة عليها.

3( ل جتب الر�ضوم اجلمركية اإذا ت�ضرف امل�ضتفيد فيما اأعفي بعد ثالث �ضنوات من تاريخ الف�ضح من 

الدائرة اجلمركية ب�ضرط املعاملة باملثل.
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4( ل يجوز الت�ضرف يف ال�ضيارات املعفاة قبل م�ضي ثالث �ضنوات على تاريخ اإعفائها اإل يف احلالت 

التالية �ضريطة مراعاة البند )2 ( من هذه املادة وح�ضب واقع احلال: 

اأ. انتهاء مهمة الع�ضو الدبلوما�ضي اأو القن�ضلي امل�ضتفيد من الإعفاء يف الدولة. 

ب. تعر�ض ال�ضيارة بعد اإعفائها حلادث يجعلها غري �ضاحلة لال�ضتخدام من قبل الهيئة الدبلوما�ضية 

املرور  اإدارة  تقرير من  وبناًء على  القن�ضلي  اأو  الدبلوما�ضي  الع�ضو  اأو  الدولية  املنظمة  اأو  والقن�ضلية 

والإدارة. 

ج. البيع من ع�ضو دبلوما�ضي اأو قن�ضلي اإىل ع�ضو اآخر، وي�ضرتط يف هذه احلالة اأن يكون املتنازل له 

متمتعًا بحق الإعفاء. 

املادة ) 3 (

مقار  يف  العمل  مبا�ضرتهم  تاريخ  من  اعتبارًا  منه  امل�ضتفيدين  لالأ�ضخا�ض  بالن�ضبة  الإعفاء  حق  يبداأ 

عملهم الر�ضمية يف الدولة. 

املادة ) 4 (

تخلي�ضها  عند  الب�ضائع  تخ�ضع   ،)2( املادة  يف  عليها  املن�ضو�ض  وال�ضوابط  ال�ضروط  مراعاة  مع 

لالإجراءات التالية: 

1.تقدمي بيان جمركي مرفق به تو�ضية الإعفاء من اجلهة املخت�ضة.

2.ت�ضتثنى الب�ضائع من �ضرط اإبراز الفواتري واإثبات املن�ضاأ.

من   99 باملادة  املحددين  والأ�ضخا�ض  للجهات  الإعفاءات  تطبيق  اجلمركية  املراكز  اإدارات  3.تفو�ض 

هذا القانون.

4.مع مراعاة �ضروط و�ضوابط لالإعفاء يتم تقدمي كافة الت�ضهيالت الالزمة للتخلي�ض على الب�ضائع.

املادة  ) 5 (

يعمل بهذه ال�ضيا�ضة اعتبارًا من التا�ضع ع�ضر من مار�ض 2008
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التاريخ: 2008/4/7

�سيا�سة جمركية

DCP )17( :رمز ال�ضيا�ضة

ا�سم ال�سيا�سة: �سيا�سة املخل�ض اجلمركي

تفا�سيل ال�سيا�سة

املادة ) 1 (

الدائرة  من  ترخي�ض  على  حا�ضل  اعتباري  �ضخ�ض  كل  جمركيًا  خمل�ضًا  يعترب  اجلمركي:  املخل�ض 

اخلا�ضة  اجلمركية  الإجراءات  واإمتام  للدائرة  وتقدميها  وتوقيعها  اجلمركية  البيانات  اإعداد  ويزاول 

بتخلي�ض الب�ضائع حل�ضاب الغري.

املادة )2(

�سروط الرتخي�ض

ي�ضرتط باملخل�ض اجلمركي ما يلي:

1. اأن يكون م�ضجاًل لدى الدائرة القت�ضادية اأو اأي جهة مماثلة بالدولة. 

اأن  والتي ميكن  املحتملة  اللتزامات  تغطية  اأجل  من  درهم  بقيمة )50.000(  بنكي  �ضمان  يقدم   .2

تتكبدها الدائرة، ول ي�ضرتد هذا ال�ضمان اإل بعد م�ضي �ضنة ميالدية كاملة على عدم جتديد ترخي�ضه 

اأو تركه للمهنة فيما عدا احلالت ال�ضتثنائية التي يقررها املدير العام. 

3. اإذا كان من الأ�ضخا�ض العاملني يف اإحدى دول جمل�ض التعاون اخلليجي فيجب اأن يكون حا�ضاًل على 

ترخي�ض يف تلك الدول.  

4.اإبراز ما يثبت اأن لديه مكتبًا خا�ضًا. 
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املادة )3(

1.يجوز للمخل�ض اجلمركي ح�ضب حاجته اأن يطلب ال�ضماح له با�ضتخدام مندوب عنه اأو اأكرث يف جمال 

الن�ضاط املقرر له ويجب اأن يح�ضل ذلك املندوب على ترخي�ض بذلك من قبل الدائرة. 

2.يجوز للدائرة منح الرتخي�ض ملندوب املخل�ض وفق ال�ضروط التالية: 

اأ( األ يقل عمره وقت تقدمي الطلب عن واحد وع�ضرين �ضنة ميالدية. 

ب( اأن يكون ح�ضن ال�ضرية وال�ضلوك. 

ج( األ يكون موظفا يف اإحدى وزارات الدولة اأو الهيئات اأو املوؤ�ض�ضات التابعة لها. 

د( اأن يجتاز المتحان املهني الذي تقرره الدائرة. 

هـ( اإبراز ما يثبت اإتقانه اإحدى اللغتني العربية اأو الإجنليزية.

و( اأن يكون املتقدم حا�ضاًل على اإقامة م�ضجلة با�ضم ال�ضخ�ض العتباري. 

ز( اأن يزود �ضاحب املكتب املندوب بختم تعتمده الدائرة يت�ضمن ا�ضم املخل�ض وا�ضم املندوب ويو�ضع 

هذا اخلتم على جميع املعامالت التي يقوم املندوب بالتخلي�ض عليها وموقعة بتوقيعه املعتمد. 

املادة )4(

عن  بالت�ضريح  يقوم  الدائرة  من  ترخي�ض  على  �ضخ�ض طبيعي حا�ضل  اأي  الب�ضاعة:  مالك  1.ممثل 

الب�ضائع لدى الدائرة اجلمركية واإمتام الإجراءات اجلمركية وذلك ل�ضالح مالك الب�ضاعة الذي يعمل 

لديه فقط. 

2.للوزارات والهيئات واملوؤ�ض�ضات العامة وال�ضركات وحاملي الرتاخي�ض التجارية من التجار والأفراد 

تفوي�ض اأ�ضخا�ض للتخلي�ض على ب�ضائعهم �ضريطة توفر ال�ضروط التالية: 

اأ(   اأن يكون حا�ضاًل على اإقامة با�ضم اجلهة التي يرغب يف التخلي�ض على   معامالتها. 

ب( توافر ال�ضروط الواردة بالبنود )اأ، ب، ج، د، هـ، و( من الفقرة )2( من املادة 

)3( من هذه ال�ضيا�ضة.
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ج( اإبراز تفوي�ض معتمد من مالك الب�ضاعة بالتخلي�ض على ب�ضائعه مت�ضمنًا 

     تعهدًا بتحمل امل�ضوؤولية القانونية التي يرتبها قانون اجلمارك اأو القوانني 

     الأخرى ذات العالقة والناجتة عن اأعمال املفَو�ض. 

د( يطبق على ممثل مالك الب�ضاعة ما يطبق على املخل�ض اجلمركي ومندوب 

    املخل�ض اجلمركي من حيث امل�ضوؤوليات والواجبات وبحدود ما يتعلق به من 

    هذه الواجبات وامل�ضوؤوليات.

املادة )5(

م�سئوليات وواجبات املخل�ض اجلمركي

اأحكام  وفق  الدائرة  واأمام  وامل�ضدرين  امل�ضتوردين  اأمام  تابعيه  واأعمال  اأعماله  عن  م�ضئوًل  1.يعترب 

القانون. 

2.يكون م�ضوؤوًل اأمام الدائرة عن دقة التفا�ضيل الواردة يف بيان الب�ضاعة.

3.يكون م�ضوؤوًل م�ضوؤولية كاملة عن املخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها يف البيانات اجلمركية، 

وعن املخالفات وجرائم التهريب التي يرتكبها م�ضتخدموه املفو�ضون من قبله. 

4.يكون م�ضوؤوًل اأمام الدائرة عن تقدمي كافة عناوين واأرقام الهواتف اخلا�ضة به.

5.عليه اأن يحتفظ لديه ب�ضجل ملدة خم�ض �ضنوات يدون فيه خال�ضة املعامالت اجلمركية التي اأجنزها 

حل�ضاب الغري �ضمن ال�ضروط التي حتددها الدائرة، ويجب اأن ي�ضمل هذا ال�ضجل مقدار الر�ضوم التي 

اأو  وللمدير  املعامالت،  على  �ضرفت  اأخرى  نفقات  واأي  للمخل�ض  املدفوعة  والأجور  للدائرة  دفعها  مت 

من يفو�ضه ال�ضالحية املطلقة يف الطالع يف اأي وقت على هذه ال�ضجالت دون اأي اعرتا�ض من قبل 

املخل�ض اجلمركي.
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املادة )6(

التزامات  اأية  اأو  ال�ضيا�ضة  وهذه  اجلمارك  قانون  اأحكام  مبوجب  مقررة  التزامات  باأية  الإخالل  دون 

ترتبها القوانني الأخرى يلتزم املخل�ض اجلمركي مبا يلي: 

اأ( اأن ُينظم املعاملة اجلمركية وُيراجعها ويوثقها بنف�ضه ويتاأكد من �ضحة 

   امل�ضتندات املقدمة من اأ�ضحاب العالقة واكتمالها. 

ب( اأن ي�ضع ختمه وتوقيعه املعتمدين من قبل الدائرة على املعاملة اجلمركية 

   وم�ضتنداتها املرفقة والتي يقوم هو بتنظيمها دون غريه.

ج( األ يعري ا�ضمه اأو توقيعه اأو ا�ضم اأو توقيع املكتب اأو املالك التابع له باأي حال 

   من الأحوال. 

د( اأن يتابع املعاملة اجلمركية التي يقوم بتوثيقها حتى نهاية الإجراءات 

   اجلمركية ول يجوز له التوقف عن متابعتها اإل بعذر تقبله الدائرة.

هـ( اأن يلتزم بالتخلي�ض على جميع اأنواع املعامالت اجلمركية دون تخ�ض�ض بنوع 

  معني منها.

و( اأن يلتزم بعدم الجتار يف مناذج الإقرارات اجلمركية والنماذج الأخرى التي 

   ت�ضدرها الدائرة.

ز( اأن يحتفظ باأ�ضرار معامالت موكليه اأو م�ضتخدميه وعدم الإف�ضاء بها للغري 

   اأو ا�ضتخدامها مل�ضلحته ال�ضخ�ضية. 

ح( األ ي�ضتخدم بنف�ضه اأو بالو�ضاطة اأية و�ضيلة من و�ضائل التاأثري املادي اأو 

   الأدبي على �ضلوك موظفي الدائرة. 
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ط( اأن يتقيد بالتعليمات اخلا�ضة باملناطق اجلمركية التي ت�ضمح له الدائرة  بارتيادها.

الت�ضهيالت  بخ�ضو�ض  ترد  التي  ال�ضروط  بجميع  كاماًل  التزامًا  يلتزم  اأن  ي( 

     املقدمة للمخل�ض �ضواء كانت اإلكرتونية اأو غري اإلكرتونية.

املر�ضلة عرب  الإلكرتونية  املرا�ضالت  واإكمال جميع  دقة  م�ضوؤوًل عن  ك( يكون 

      نظام الربط، و اأن تكون البيانات واملعلومات املدخلة �ضحيحة ودقيقة من 

      كافة النواحي. 

ل( اأن يحتفظ يف مكان �ضري واآمن بجميع البيانات املر�ضلة وامل�ضتلمة عن 

وم�ضحها �ضوئيـًا  يتم حتميلها  التي  النمـاذج  الربط وجميع  نظام       طريق 

      واملتعلقة بتخلي�ض الب�ضـائع اإلكرتونيًا وذلك ملدة خم�ض �ضنوات من تـاريخ 

كن اأي �ضخ�ض غري م�ضرح له من الو�ضول       كل عملية اإر�ضال اأو ا�ضتالم واأل مُيَ

      اإىل حيازة تلك امل�ضتندات اأو البيانات اأو النماذج.

م( اأن ي�ضمح ملوظفي اجلمـارك يف اأي وقت ومن دون اإ�ضعـار م�ضبق مبراجعة 

     وتدقيق اأي م�ضتندات اأو بيانـات اأو منـاذج حمملة و مم�ضوحة �ضوئيًا تتعلق 

     بتخلي�ض ب�ضـائع و / اأو اختبـار نظـام الربط اأو اأي جزء منـه و يلزم املخل�ض 

     اجلمركي باأية اإجراءات اأمنية منا�ضبة لدى اجلمارك. 

ن( اأن ي�ضتخدم نظامًا ل�ضالمة واأمن املعلومات وال�ضطـالع مب�ضوؤولية حمـاية 

     املعلومات املخزنة من اأي ا�ضتخدام غري م�ضرح به. كما يبذل املخل�ض اجلمركي 

     اأق�ضى جهده ل�ضمان خلو البيانات املر�ضلة اإلكرتونيًا وكافة البيانات والنماذج 

    املر�ضلة عن طريق نظام الربط خالية من اأية فريو�ضات حا�ضوبية اأو اأي �ضيء 

    يوؤثر على الت�ضال اأو يلحق �ضررًا اأو يوؤثر على اإدخال املعلومات وعلى النظـام 

    الإلكرتوين للتخلي�ض. 

�ض( اأن يقوم يف حالة وجود خلل اأو ق�ضور يف نظـام الربط باإخطـار الدائرة بهذا 

    الق�ضور وتزويدهـا بتفا�ضيله. 
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ف( ل يجوز له نقل اأي ب�ضـائع اأو �ضحنات من موقعها اأو ت�ضليمهـا لأي �ضخ�ض 

     اإل بعد ا�ضتالمه اإ�ضعارًا اإلكرتونيـًا من الدائرة بتخلي�ضهـا اأو ت�ضليمهـا. 

املادة )7(

واجبات املندوب اجلمركي

ترتبها  التزامات  اأية  اأو  ال�ضيا�ضة  وهذه  اجلمارك  قانون  اأحكام  مبوجب  التزامات  باأية  الإخالل  دون 

القوانني الأخرى، يلتزم املندوب اجلمركي مبا يلي:

1. اأن يتابع املعامالت اجلمركية املكلف مبتابعتها من قبل املخل�ض اجلمركي دون غريه.

2. اأن يحـافظ على امل�ضتندات التي بحوزته ول يعبث بالبيانـات املدونة فيهـا. 

3. األ يذيع اأو ي�ضتخدم ل�ضـاحله اأ�ضرار معـامالت املـالك اأو املخل�ض اجلمركـي.

4.األ ي�ضتخدم بنف�ضه اأو بالوا�ضطة اأية و�ضيلة من و�ضائل التاأثري املادي اأو الأدبي 

   على �ضلوك موظفي الدائرة.

5.اأن يتقيد بالتعليمـات اخلـا�ضة باملنـاطق اجلمركية والتي ت�ضمح لـه الـدائرة 

   بارتيادها. 

املادة )8(

اأحكام عامة 

اإجراءات اإ�ضدار الرتاخي�ض:

1.تقدم طلبات احل�ضول على ترخي�ض مبزاولة مهنة التخلي�ض اجلمركي )املخل�ض 

  اجلمركي، ممثلي مالكي الب�ضـائع( اأو مزاولة عمل مندوب املخل�ض اجلمركي اإىل 

  الدائرة، والتي تقوم بالبت يف هذه الطلبات واإ�ضدار الرتاخي�ض وجتديدهـا كما 

  يجوز للدائرة �ضطب ال�ضـادر منهـا اأو اإيقـافه ح�ضب الأحكام الواردة يف هذه 

  ال�سيا�سة.

47



2.تكون مدة الرتخي�ض مبزاولة مهنة التخلي�ض اجلمركي وعمل املندوب اجلمركي  

   وممثل مالك الب�ضاعة �ضنة ميالدية كاملة قابلة للتجديد �ضنويًا. 

3.ت�ضدر الدائرة �ضهادة الرتخي�ض مبزاولة املهنة مقابل الر�ضم املقرر لهذا 

   الغر�ض وبعد جناح املخل�ض يف المتحان.

4.ت�ضدر الدائرة بطاقة املخل�ض اأو املندوب اجلمركي مبزاولة مهنته مقابل الر�ضـم 

  املقرر، وتبني فيها كافة البيانات املتعلقة باملخل�ض اأو باملندوب مع تثبيت �ضورته 

  ال�ضخ�ضية عليهـا ويف حـالة فقدانهـا اأثنـاء مدة �ضريـان الرتخيـ�ض ت�ضرف 

  بطـاقة )بدل فاقد( بعد اإح�ضار ر�ضـالة فقدان من ال�ضرطة ودفع الر�ضم املقرر 

  وتنتهي �ضالحيتها بانتهاء مدة البطاقة املفقودة.

5.تعد الدائـرة �ضجـاًل تقيد فيه اأ�ضمـاء املخل�ضني واملندوبني اجلمركيني وممثلـي 

  مالكي الب�ضائع املرخ�ضني يت�ضمن كافة املعلومات املتعلقة بهم. 

املادة )9(

اإجراءات ال�ضتغناء اأو النتقال اأو ال�ضحب:

 

1.على املخل�ض يف حالة ا�ضتغنائه عن املندوب اأن يخطر الدائـرة بذلك كتـابة 

   مع اإرفـاق ترخي�ض املندوب دون الإخالل بحق الإدارة بالرجوع على املخل�ض اأو 

   املالك املفو�ض عن اأعمال املندوب واملمثل اأثناء خدمته لديه.

2.يجوز ملندوبي املخل�ضني اجلمركيـني وممثلـي مالكي الب�ضـائع ومبوافقـة الإدارة 

   العـامة للجمارك النتقال من خمل�ض جمركي اأو مالك اإىل اآخر �ضرط �ضداد 

   ر�ضم النتقـال وذلك بعد احل�ضـول على موافقة خطية من املخل�ض اجلمركـي 

   الأول اأو املـالك الأول بال�ضتغنـاء عنه ومن املـالك اجلديد بالن�ضمام اإليه، دون 

   الإخالل بحق الإدارة العامة للجمارك بالرجوع على املخل�ض اأو املالك املفو�ض عن 

   اأعمال املندوب واملمثل اأثناء خدمته لديه.
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3.اإذا �ضحب ترخي�ض املخل�ض يوقف املندوبـون التـابعون لـه عن مزاولة املهنـة 

   اأثنـاء مدة ال�ضحب، ويجوز لهم النتقـال للعمل لـدى خمل�ض اآخـر بعـد 

   ا�ضتيفاء ال�ضروط املقررة يف الفقرة )2(. 

املادة )10(

اجلزاءات التاأديبية

1.مع مراعـاة ن�ض املادة )141( من قـانون اجلمـارك املـوحد وعدم الإخـالل بـاأية 

   م�ضوؤولية مدنية اأو جزائية يقرها القانون اأو اأية  قوانني اأخرى، تخت�ض الدائرة 

   بالنظر فيما يرتكبه املخل�ض من خمالفات لأحكـام قـانون اجلمـارك املوحـد 

   والتعليمات ال�ضادرة مبوجبه.

 

2.للمدير العـام اأن يفر�ض على املخل�ض ومندوب املخل�ض اجلمركـي وذلك بعد 

  اإجراء التحقيق الالزم معه مبعرفة اجلهة املخت�ضة بالدائرة ومبا يتنا�ضب وحجم 

  خمالفته لاللتزامات املفرو�ضة عليه العقوبات التالية: 

اأ( الإنذار.

ب( غرامة مالية ل تتجاوز )5000( درهم.

ج( الإيقاف عن العمل ملدة ل تزيد عن �ضنتني.

د( اإلغاء الرخ�ضة واملنع من مزاولة املهنة نهائيًا.

املادة)11(

اأو  اأن ت�ضطب قيد املخل�ض  ال�ضيا�ضة لالإدارة  ال�ضجل مع مراعاة ما ورد بهذه  القيد يف  حالت �ضطب 

املندوب اجلمركي من ال�ضجل يف الأحوال التالية:

1.بناء على طلب املخل�ض اأو املندوب.
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2. عدم ممار�ضة املخل�ض اجلمركي للمهنة مدة �ضتة اأ�ضهر متتالية دون عذر م�ضروع.

3. الوفاة اأو العجز الدائم عن القيام مبهام املهنة.

4. ال�ضطب التاأديبي.

املادة )12(

ل يجوز تعديل اأو تغيري ا�ضم املخل�ض اجلمركي امل�ضجل لدى الدائرة القت�ضادية اأو اأي جهة حكومية 

اأخرى اإل مبوافقة خطية من الدائرة. 

         

  

يعمل بهذه ال�ضيا�ضة اعتبارًا من الأول من يونيو 2008
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التاريخ: / / 2008

�سيا�سة جمركية

DCP )18( :رمز ال�ضيا�ضة

 ا�سم ال�سيا�سة: االإفراج عن الب�سائع قبل ا�ستكمال بع�ض االإجراءات

اجلمركية لقاء ال�سمانات املالية

تفا�سيل ال�سيا�سة

العمالء  على  والنفقات  التكاليف  وتخفي�ض  اجلمركية  الإجراءات  ولتب�ضيط  التجارة  حركة  لت�ضهيل 

وعماًل باأحكام املواد ) 56، 62/ب ، 66 ( من قانون اجلمارك املوحد لدول اخلليج العربية، فقد تقرر 

ما يلـي:

املادة )1(

ي�ضمح بالإفراج عن الب�ضائع قبل ا�ضتكمال بع�ض الإجراءات اجلمركية اأو قبل تاأدية الر�ضوم اجلمركية 

عنها لقاء ال�ضمانات املبينة يف هذه ال�ضيا�ضة ويف احلالت التالية :

1. عند وجود خالف مع مالك الب�ضاعة حول قيمتها لختالف نوعها اأو من�ضاأها اأو ل�ضبب اآخر.

2. اأن تكون الب�ضائع حمل خمالفة جمركية اأو تهريب جمركي اأو ما هو يف حكمه.

3. عند وجود خالف حول ت�ضنيف الب�ضاعة اأو ن�ضبة الر�ضوم اجلمركية التي تخ�ضع لها.

4. حلني ظهور نتائج التحليل اأو املوا�ضفات اأو �ضدور قرار بالإعفاء من اجلهات املخت�ضة.
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املادة )2(

ي�ضرتط لغايات الإفراج عن الب�ضائع يف احلالت امل�ضار اإليها باملادة )1( اأعاله ما يلــي:

1.عند وجود خالف مع مالك الب�ضاعة حول قيمتها :  

اأ( اأن ل تكون من الب�ضائع املمنوعة.     

ب( الحتفاظ بعينات اأ�ضلية من الب�ضاعة ب�ضفة موؤقتة للرجوع اإليها عند احلاجة على اأن تعاد ملالكها 

بعد النتهاء منها ما مل ت�ضتهلك يف اأغرا�ض الفح�ض والتحليل.                       

ج( ت�ضتوفى الر�ضوم اجلمركية وفقًا للقيمة امل�ضرح عنها لالإيراد مبا�ضرة وت�ضمن الر�ضوم اجلمركية 

عن فرق القيمة مو�ضوع اخلالف ب�ضمان مايل نقدي اأو ب�ضيك بنكي م�ضدق اأو كفالة بنكية.

2.اإذا كانت الب�ضاعة حمل خمالفة جمركية اأو تهريب جمركي اأو ما هو يف حكمه فيتم الإفراج عنها 

وفقًا لل�ضروط التالية:

اأ( اأن ل تكون من الب�ضائع املمنوعة اأو املقيدة.

ب( اأن يتم تثبيت كافة الوقائع مبح�ضر �ضبط. 

ج( اأن يتم التحفظ على كافة الوثائق وامل�ضتندات الداعمة للق�ضية.

د( الحتفاظ بعينات منها ب�ضفة موؤقتة ويف حالت ال�ضرورة على اأن تعادل

   مالكها بعد النتهاء منها ما مل ت�ضتهلك يف اأغرا�ض الفح�ض والتحليل.

هـ( مع مراعاة ما جاء بال�ضروط املتعلقة باخلالف على القيمة ت�ضتوفى الر�ضوم 

    اجلمركية عن الب�ضاعة لالإيراد وت�ضمن الغرامات اجلمركية بكفالة بنكية 

    اأو �ضمان مايل نقدي اأو �ضيك بنكي م�ضدق حلني �ضدور قرار نهائي من الدائرة 

    مبو�ضوع الق�ضية اجلمركية.
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3.اإذا كانت الب�ضاعة حمل خالف حول ت�ضنيفها اأو ن�ضبة الر�ضوم اجلمركية 

   التي تخ�ضع لها:

اأ( اأن ل تكون من الب�ضائع املمنوعة اأو املقيدة.

ب( اأن يتم الحتفاظ بعينات منها ب�ضفة موؤقتة ويف حالت ال�ضرورة على اأن تعاد ملالكها بعد النتهاء 

منها ما مل ت�ضتهلك يف اأغرا�ض الفح�ض والتحليل.

ج( الحتفاظ بالكتالوجات والن�ضرات وح�ضب واقع احلال.

د( �ضمان الر�ضوم اجلمركية وفق الفئة الأعلى.

حلني ظهور نتائج التحليل واملوا�ضفات اأو �ضدور قرار بالإعفاء من اجلهة ذات الخت�ضا�ض:     

اأ( اأن ل يكون الهدف من التحليل البت مبو�ضوع فيما اإذا كانت الب�ضاعة ممنوعة اأو مقيدة.

ب( تقدمي تعهد بعدم الت�ضرف بها اإل بعد اإجناز بياناتها واحل�ضول على موافقة اجلهات املخت�ضة.  

ج( ي�ضتثنى من تقدمي التعهد الب�ضائع املفرج عنها حلني �ضدور قرار بالإعفاء.

اأو بكفالة بنكية حلني ظهور نتائج  اأو �ضيك م�ضدق  د( �ضمان الر�ضوم اجلمركية ب�ضمان مايل نقدي 

التحليل اأو املوا�ضفات اأو �ضدور قرار من اجلهة ذات الخت�ضا�ض بالإعفاء.

املادة )3(

يف حال التخلف عن دفع الر�ضوم اجلمركية و / اأو الغرامات امل�ضتحقة بعد �ضدور القرارات النهائية واإبالغ 

مالكي الب�ضائع اأو ممثليهم اأو مفو�ضيهم بهذه القرارات فيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية  لتح�ضيل 

حقوق اخلزينة وح�ضب واقع احلال.
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املادة )4(

ترد ال�ضمانات املقدمة للحالت املذكورة اأو حت�ضل قيمتها بعد اأن يتم اإنهاء كافة الإجراءات املطلوبة اأو 

�ضدور قرار باملو�ضوع من الإدارة املخت�ضة وتوجيه ر�ضالة لإدارة ال�ضوؤون املالية بذلك.

املادة )5(

ح�ضب  وكل  ال�ضيا�ضة  بهذه  جاء  ما  بتنفيذ  املعنية  الإدارات  ومدراء  اجلمركية  املراكز  مدراء  يفو�ض 

اخت�ضا�ضه.

يعمل بهذه ال�ضيا�ضة اعتبارا من تاريخ:  / /2008
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التاريخ: 2008/06/15

�سيا�سة جمركية

DCP )19( :رمز ال�ضيا�ضة

ا�سم ال�سيا�سة: بيع الب�سائع باملزاد العلني

تفا�سيل ال�سيا�سة

بيع  وقواعد  واأ�ض�ض  باأحكام  واخلا�ضة  املوحد  قانون اجلمارك  املواد )166- 171( من  باأحكام  عماًل 

الب�ضائع فقد تقرر ما يلـي:

املادة )1(

1.للدائرة اجلمركية ومبوافقة املدير التنفيذي الذي تتبع له اأن تبيع الب�ضائع املحجوزة القابلة للتلف اأو 

النق�ض اأو الت�ضرب وكذلك احليوانات والب�ضائع التي تتعر�ض لنق�ضان قيمتها ب�ضكل ملحوظ اأو كانت 

يف حالة من �ضاأنها اأن توؤثر يف �ضالمة الب�ضائع الأخرى واملن�ضاآت املوجودة فيها.

2.تنفيذًا ملا ورد يف الفقرة )1( اأعاله يتم البيع بعد تنظيم حم�ضرًا تثبت فيه حالة الب�ضاعة والأ�ضباب 

الداعية لبيعها دون احلاجة اإىل انتظار �ضدور احلكم من املحكمة املخت�ضة على اأن يتم اإ�ضعار �ضاحب 

الب�ضاعة بذلك.

3.اإذا �ضدر حكم من املحكمة املخت�ضة بعد البيع وكان هذا احلكم يق�ضي باإعادة هذه الب�ضاعة اإىل 

�ضاحبها فيتم دفع ثمن الب�ضاعة املباعة له بعد اقتطاع  الر�ضوم اجلمركية و اأي ر�ضوم اأو بدلت خدمات 

م�ضتحقة عليها.
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املادة )2(

1.للدائرة اجلمركية ومبوافقة املدير التنفيذي الذي تتبع له اأن تبيع الب�ضائع 

   املودعة يف امل�ضتودعات اجلمركية العامة واخلا�ضة بعد انتهاء مدة الإيداع اإذا 

   مل يقم مالكيها بالتخلي�ض عليها جمركيًا وذلك باإعادة ت�ضديرها اأو طرحها 

   لل�ضوق املحلي.

2.يتم البيع بعد �ضهر من تـاريخ تبليغ الهيئـة امل�ضتثمرة ومـالك الب�ضـاعة 

   اأو من ميثله. 

 

املادة )3(

للدائرة اجلمركية اأن تبيع الب�ضائع املوجودة يف املخازن اأو املوجودة يف ال�ضاحات والأر�ضفة اأو املرتوكة 

بالدوائر اجلمركية مبا يف ذلك الودائع التي يرتكها امل�ضافرون.

املادة )4(

مع مراعاة اأحكام املواد )1،2( من هذه ال�ضيا�ضة تكون مهل بيع الب�ضائع باملزاد كما يلـي:

1.الب�ضائع الواردة عن طريق النقل البحري:

اأ( بعد انق�ضاء مدة �ضهر واحد بالن�ضبة للب�ضائع اخلطرة والب�ضائع الواردة يف 

   حاويات مربدة.

ب( بعد انق�ضاء مدة ثالثة اأ�ضهر بالن�ضبة لو�ضائط النقل واملعدات الآلية 

    والب�ضائع الواردة بحاويات عادية.

ج( بعد انق�ضاء مدة ثالثة اأ�ضهر بالن�ضبة للب�ضائع العامة وال�ضائبة.

56



2.بعد انق�ضاء مدة ثالثة اأ�ضهر بالن�ضبة للب�ضائع الواردة عن طريق النقل الربي واجلوي.

3. بعد انق�ضاء مدة ثالثة اأ�ضهر على حفظ الودائع التي يرتكها امل�ضافرون.

 

املادة )5(

للدائرة اجلمركية اأن تبيع ما يلـي:

1.الب�ضائع واملواد وو�ضائط النقل التي اأ�ضبحت ملكًا للجمارك نتيجة حكم 

   بامل�ضادرة اأو ت�ضوية �ضلحية اأو تنازل خطي.

2.الب�ضائع واملواد التي مل يعرف اأ�ضحابها ومل يطالب بها اأحد خالل املهل 

   املحددة يف املادة )4( من هذه ال�ضيا�ضة.

املادة )6(

تباع الب�ضائع وو�ضائط النقل خال�ضة من الر�ضوم اجلمركية والر�ضوم وال�ضرائب الأخرى عدا عمولة 

ال�ضم�ضرة التي يتحملها امل�ضرتي اأثناء اإجراءات البيع.

املادة )7(

1-يتم توزيع حا�ضل البيع بالبيانات اجلمركية املنظمة بكل عملية بيع وفقًا 

    للرتتيب التالـي :

اأ( الر�ضوم اجلمركية وحتت�ضب بح�ضب قيمة الب�ضاعة اإن وجدت اأو القيمة املقدرة لها.

ب( نفقات عملية البيع.

ج( النفقات التي �ضرفتها الإدارة من اأي نوع كانت.

د( اأجرة النقل لغايات البيع.

البدلت  وح�ضب  امل�ضتثمرة  الهيئات  �ضاحات  اأو  خمازن  اأو  اجلمركية  املخازن  يف  التخزين  ر�ضوم  هـ( 

املقررة.

و( اأي ر�ضم اآخر.
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2-يودع الر�ضيد املتبقي من حا�ضل بيع الب�ضائع امل�ضموح با�ضتريادها يف يوم 

   البيع بعد اقتطاع املبالغ املن�ضو�ض عليها بالفقرة )اأ( من هذه املادة كاأمانة 

   لدى الإدارة ولأ�ضحاب العالقة اأن يطالبوا با�ضرتدادها خالل �ضنة من تاريخ 

   البيع واإل اأ�ضبح حقًا للخزينة.

3-الب�ضائع املمنوعة اأو غري امل�ضموح با�ضتريادها ي�ضبح الر�ضيد املتبقي من 

   ثمنها حقًا للخزينة العامة.

4-الب�ضائع املمنوعة اأو املقيدة اأو امل�ضموح با�ضتريادها والتي تباع نتيجة 

   لت�ضوية �ضلحيه اأو قرار تغرمي اأو حكم ق�ضائي ب�ضدد عملية تهريب، يوزع 

   الر�ضيد املتبقي بعد اقتطاع املبالغ املن�ضو�ض عليها بالفقرة )اأ( من هذه املادة 

   كما يلـي:

اأ( حتدد ح�ضة اخلزينة من الر�ضيد املتبقي بن�ضبة )%50(.

ب( يتم اإيداع الن�ضبة املتبقية )50%( من الر�ضيد يف �ضندوق املكافاآت اجلمركية.

املادة )8(

يراعى ما يلي عند بيع الب�ضائع املمنوعة اأو املقيدة اأو التي يتطلب التخلي�ض عليها اإجراء:

1. الب�سائع املمنوعة: ل تباع الب�ضاعة املمنوعة اإل للجهات التي توافق عليها 

    جهة املنع ومبوافقة خطية منها.

2. الب�سائع املقيدة: ل تباع الب�ضائع املقيدة اإل بعد موافقة جهة القيد على 

    بيعها خطيًا.

3. الب�سائع التي يتطلب التخلي�ض عليها اإجراء: يتم بيع الب�ضائع التي 

    يتطلب التخلي�ض عليها اإجراء من اجلهات املخت�ضة بالدولة بعد موافقة تلك 

    اجلهات خطيًا على بيعها.

58



4. لرئي�ض جلنة املزاد بالدائرة اجلمركية اأن يوافق على البيع بالبدل الأخري املدفوع 

   اأو يعيد طرح الب�ضاعة للمزاد ملرتني متتاليتني اإذا كان البدل الأخري اأقل من 

   قيمة الب�ضاعة املقدرة على اأن يحتفظ باملبلغ املدفوع مقدمًا من اآخر ُمزايد 

   حلني بيع الب�ضاعة اأو اإحالتها للبيع لغريه وبعك�ض ذلك تر�ضو عليه.

5. اإذا تراجع املُزايد الذي ر�ضت عليه الإحالة القطعية اأو امتنع عن دفع باقي بدل 

   البيع خطيًا اأو خالل املهلة املحددة ل�ضحب الب�ضاعة فيتم عر�ض الب�ضاعة 

   على املُزايد الذي يليه بالبدل الأخري الذي قدمه وفقًا لقائمة املُزايدة فاإذا وافق 

   على ذلك فيتم اإحالتها عليه.

6. ل يرد املبلغ املدفوع مقدمًا من املُزايد الأخري وامل�ضار اإليه يف البند )3( اأعاله اإذا  

    تراجع عن �ضراء الب�ضاعة. 

7. يتم ت�ضليم الب�ضائع املباعة يف مواقع تخزينها ويتحمل املزايد امل�ضرتي كافة  

    النفقات الالزمة لإخراجها من التحميل والتعبئة والتغليف واأية تكاليف اأخرى.

8. على املزايد امل�ضرتي �ضحب الب�ضاعة من اأماكن تخزينها خالل مدة ل تزيد على     

    اأ�ضبوع من تاريخ قرار الإحالة وملدير الدائرة اجلمركية عند ال�ضرورة منحه مدة 

    اأ�ضبوع اإ�ضايف ت�ضتوفى عنها ر�ضوم التخزين وح�ضب البدلت املقررة.

9. اإذا مل ت�ضحب الب�ضاعة خالل املدة امل�ضار اإليها يف البند )8( اأعاله تعترب  

    متنازل عنها حكمًا ويتم بيعها حل�ضاب اخلزينة.

10. ل تقبل املُزايدة اإل من قبل املُزايدين املتواجدين فعليًا عند املُزايدة وتقبل من 

      مندوبيهم �ضريطة اإبراز توكيل اأو تفوي�ض ر�ضمي.

11. يعتمد النموذج رقم )3( املرفق لغايات ت�ضجيل اأ�ضماء املُزايدين والبدلت 

      املدفوعة من كل منهم وكقرار لالإحالة القطعية.

12. تعترب النماذج املرفقة لهذه ال�ضيا�ضة جزءًا ل يتجزاأ منها وللدائرة تعديلها 

      وح�ضب ما تراه منا�ضبًا.
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املادة )10(

تلغى ال�ضيا�ضة رمز )DCP3( و ال�ضادرة بتاريخ 2005/11/14، كما يلغى اأي اإعالن اأو قرار يتعار�ض 

مع هذه ال�ضيا�ضة.

يعمل بهذه ال�ضيا�ضة اعتبارا من تاريخ اخلام�ض ع�ضر من يونيو 2008
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منوذج رقم )1(

اأنواع وموا�ضفات و تفا�ضيل الب�ضاعة الواردة بالإعالن رقم _ _ _ _ _ _ _ _ 

ل�سنة_ _ _ _ _

بتفتي�ض ومعاينة الب�ضاعة الواردة بالإعالن امل�ضار اإليه اأعاله فاإن املحتويات كما يلي:

........................................................................................................

........................................................................................................

........................................................................................................

...................................................................................................

م�سوؤول التخزين املفت�ض اجلمركي    

ال�ضم:      ال�ضم:     

                                                                        

التوقيع: التوقيع:     

خا�ض باإدارة القيمة

القيمة الفعلية اأو املقدرة رقمًا وكتابة 

القيمة املقدرة للبيع باملزاد العلني رقمًا  وكتابة

املدير �ضابط القيمة    

..............                                             .........................

مالحظة:

تذكر الب�ضائع وموا�ضفاتها وتفا�ضيلها واإعدادها ما اأمكن بالتف�ضيل من قبل املفت�ض اجلمركي وم�ضوؤول 

التخزين. يجوز اإعداد تقرير م�ضتقل بالب�ضائع على اأن ي�ضار لذلك يف هذا النموذج.
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منوذج رقم ) 2 (

اإعالن بيع ب�ضائع باملزاد العلني رقم                                                                    ل�ضنة 

1.يعلن مركز جمارك                                  عن طرح الب�ضائع العائدة للوثائق التالية للبيع باملزاد 

العلني :

م�ضدرهاتاريخها                 رقمهاالوثيقة                   

  

  

1.اإن موا�ضفات الب�ضائع املبينة يف ملحق هذا الإعالن موجودة يف �ضاحات/

   م�ضتودعات  وللُمزايدين حق معاينة الب�ضائع والطالع على 

   الوثائق اخلا�ضة بها خالل اأوقات الدوام الر�ضمي.

2.يعترب كل ُمزايد مطلعًا على الوثائق ومعاينًا لها ول ي�ضمع اأي ادعاء منه فيما بعد يخالف ذلك.

3.للجنة اإذا كان بدل البيع اأقل من القيمة املقدرة للب�ضاعة اأن توقف املزايدة 

  وتعيد طرح الب�ضاعة ملرتني متتاليتني على اأن يحتفظ بالعربون من املُزايد الأخري باحلالة الأوىل.

4.تراعى كافة ال�ضروط الواردة بال�ضيا�ضة اجلمركية اخلا�ضة ببيع الب�ضائع باملزاد العلني ول يجوز 

للُمزايدين الدفع بعدم العلم مبا جاء فيها.
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النموذج رقم )3(

ال�ضنة قائمة املُزايدون لالإعالن رقم    

وقرار الإحالة القطعية على البيع

التاريـخ:

مالحظــاتالبدل املدفوعا�ضم املُزايدالعدد  

 1 

2 

 3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10

11

12

13

14

15

خا�ض باملُزايد الذي اأحيلت عليه الب�ضاعة قطعيًا:

اأطلعت اأنا املوقع اأدناه على الب�ضاعة الواردة بالنموذج رقم )1( لالإعالن رقم

ل�ضنة                          وتاأكدت من �ضحة املعلومات الواردة فيه، ول يجوز يل املطالبة بخالف ذلك 

فيما بعد، واإقرارًا بذلك اأوقع.

توقيعه                                               ا�ضم املُزايد الأخري    

ع�ضو جلنة البيع       ع�ضو جلنة البيع مدير املركز        
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التاريخ: 2008/07/09

�سيا�سة جمركية

DCP )20( :رمز ال�ضيا�ضة

ا�سم ال�سيا�سة:اآلية تقييم وتقدير �سيارات نقل الركاب ونقل الب�سائع

تفا�سيل ال�سيا�سة

بناء على اتفاقية القيمة اجلمركية املنبثقة عن التفاقية العامة للتعريفات والتجارة والقرارات ال�ضادرة 

لالأغرا�ض  القيمة  وتقدير  تقييم  اأ�ض�ض  و�ضع  تقرر  فقد  املوحد،  القانون  يف  الواردة  والأحكام  حولها 

اجلمركية، وحتديد ن�ضب ا�ضتهالك اأ�ضناف ال�ضيارات اجلديدة وامل�ضتعملة كالتايل:

املادة )1(

التي  ال�ضنة  اأو  التخلي�ض  �ضنة  امل�ضتوردة واجلديدة من موديالت  الركاب  ونقل  الب�ضائع  نقل  �ضيارات 

تليها؛

 تقدر القيمة لالأغرا�ض اجلمركية حلالت ا�ضترياد هذه الأ�ضناف وفق ما يلي: 

 

اإي�ضالها حدود دول  الأ�ضناف حتى  ثمنًا ل�ضترياد هذه  املدفوعة  والتكاليف  القيم  1.يحت�ضب جمموع 

املجل�ض مبا فيها اأجور وم�ضاريف )ال�ضحن والتاأمني الدولية وم�ضاريف املناولة والتفريغ يف نقطة العبور 

الأوىل لأي من دول املجل�ض( �ضمن مفهوم )CIF(، عندما يتم الت�ضريح من قبل امل�ضتوردين عن قيمة 

وتكاليف ا�ضترياد هذه الأ�ضناف مبوجب فواتري جتارية وعقود �ضراء اأ�ضلية �ضادرة عن �ضركات الإنتاج 

اأو الت�ضـدير.

2.تعتمد القيمة لأ�ضناف مطابقة اأو م�ضابهة كانت قد ا�ضـتوردت �ضابقًا مبوجب فواتري جتارية وعقود 

�ضراء اأ�ضلية لتقدير القيمة لهذه الأ�ضناف عند ا�ضتريادها من قبل اأفراد اأو معـار�ض اأو �ضركات جتارية 

اأو عند ال�ضك ب�ضحة القيم  ول تتوفر لديهم �ضروط وترتيبات العقـود التجارية ل�ضفقات ال�ضتيـراد، 

والفواتري والعقود التجارية امل�ضرح عنها.
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املادة )2(

�ضيارات نقل الب�ضائع ونقل الركاب امل�ضتوردة م�ضتعملة من اإنتاج �ضنة التخلي�ض اأو ال�ضنوات ال�ضابقة 

لها؛

تقدر القيمة لالأغرا�ض اجلمركية حلالت ا�ضتيـراد هذه الأ�ضناف م�ضتعملة، ا�ضتنادًا اإىل قيم جمركية 

معتمدة �ضابقًا لأ�ضناف مطابقة اأو م�ضابهة بعد تخفي�ض ن�ضب ال�ضتهالك والتقادم يف �ضنوات الإنتاج، 

وح�ضب القائمة املرفقة لهذه ال�ضيا�ضة واخلا�ضة بن�ضب التخفي�ض. 

املادة )3(

ال�ضيارات امل�ضتوردة اجلديدة من اإنتاج ال�ضنة التي ت�ضبق �ضنة التخلي�ض، ويف حال عدم اكتمال �ضروط 

ال�ضفقة التجارية، تطبق عليها الأ�ض�ض الواردة بالقائمة املرفقة اخلا�ضة بن�ضب التخفي�ض.

املادة )4(

عند تقدير القيمة وفقًا لقيم الأ�ضناف املطابقة اأو امل�ضابهة املعتمدة �ضابقـًا، يتم ال�ضتناد اأوًل على قيم 

الأ�ضناف املطابقة واإن مل تتوفر يتم تقدير القيمة وفقًا لقيم الأ�ضناف امل�ضابهة.

املادة )5(

يجوز ومبا يتفق واأحكام قانون اجلمارك املوحد زيادة ن�ضبة التخفي�ض يف ال�ضتهالك امل�ضار اإليها يف 

ذلك  يتم  اأن  على  ال�ضيـارات  باأج�ضام  اأ�ضرار  وجود  حال  يف  اجلمركية  ال�ضيا�ضة  هذه  من   )2( املادة 

اأ�ضباب وو�ضف احلالة وبيان  ينيبه يدون فيه  اأو من  مبوجب تقرير يعتمد من مديـر املركز اجلمركي 

الأ�ضرار وقيمتها التقديرية.
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املادة )6(

)كال�ضيكية(  اعتبارها  ميكن  التي  القدمية  ال�ضيارات  الأ�ض�ض  هذه  من  ت�ضتثنى 

التنفيذية. ولئحته  اجلمارك  قانون  من   )26( املادة  لأحكام  وفقًا  قيمتها  وتقدر 

املادة )7(

تطبق الأ�ض�ض الواردة يف هذه ال�ضيا�ضة ومبا ل يتعار�ض مع اأحكام املـادة )26( من القانون اجلمركي 

املوحد ولئحته التنفيذية.

املادة )8(

ل يجوز اأن تقل القيمة املقدرة لالأ�ضناف الواردة بالقائمة املرفقة لهذه ال�ضيا�ضة عن 20 % من القيمة 

املعتمدة �ضابقا اأو الأ�ضناف امل�ضابهة لها )يف �ضنة التخلي�ض( مهما بلغ تقادم �ضنوات الإنتاج التي ت�ضبق 

�ضنة التخلي�ض با�ضتثناء احلالت املن�ضو�ض عليها يف املادة )5(.

املادة )9(

تتوىل اإدارة القيمة اجلمركية مراقبة تنفيذ هذه ال�ضيا�ضة ومتابعة الإجراءات املتعلقة بذلك.

املادة )10(

يعمل بهذه ال�ضيا�ضة اعتبارًا من التا�ضع من يوليو 2008
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قائمة بن�سب التخفي�ض يف القيمة ح�سب �سنوات التقادم

�سنة اال�سترياد ن�سبة التخفي�ض  

لل�ضيـارات امل�ضتوردة اجلديدة من اإنتـاج ال�ضنـة     %15

الأوىل التي ت�ضبق �ضنة التخلي�ض.    

لل�ضيـارات امل�ضتوردة امل�ضتعملة من اإنتـاج �ضنة     %15

التخلي�ض.    

لل�ضيارات امل�ضتوردة امل�ضتعملة من اإنتاج ال�ضنة     %25

الأوىل التي ت�ضبق �ضنة التخلي�ض.    

لل�ضيارات امل�ضتوردة امل�ضتعملة من اإنتاج ال�ضنة     %35

الثانية التي ت�ضبق �ضنة التخلي�ض.    

لل�ضيارات امل�ضتوردة امل�ضتعملة من اإنتاج ال�ضنة     %45

الثالثة التي ت�ضبق �ضنة التخلي�ض.    

لل�ضيارات امل�ضتوردة امل�ضتعملة من اإنتاج ال�ضنة     %55

الرابعة التي ت�ضبق �ضنة التخلي�ض.    

لل�ضيارات امل�ضتوردة امل�ضتعملة من اإنتاج ال�ضنة     %60

اخلام�ضة التي ت�ضبق �ضنة التخلي�ض.    

لل�ضيارات امل�ضتوردة امل�ضتعملة من اإنتاج ال�ضنة     %65

ال�ضاد�ضة التي ت�ضبق �ضنة التخلي�ض.    

لل�ضيارات امل�ضتوردة امل�ضتعملة من اإنتاج ال�ضنة     %70

ال�ضابعة التي ت�ضبق �ضنة التخلي�ض.    

لل�ضيارات امل�ضتوردة امل�ضتعملة من اإنتاج ال�ضنة     %75

الثامنة التي ت�ضبق �ضنة التخلي�ض.    

لل�ضيارات امل�ضتوردة امل�ضتعملة من اإنتاج ال�ضنة     %80

التا�ضعة التي ت�ضبق �ضنة التخلي�ض.    
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التاريخ: 2008/12/23

�سيا�سة جمركية

DCP )21( :رمز ال�ضيا�ضة

ا�سم ال�سيا�سة: فح�ض ومعاينة الب�سائع

تفا�سيل ال�سيا�سة

لدول اخلليج  التعاون  لدول جمل�ض  املوحد  قانون اجلمارك  59( من  اإىل  املواد )52  لأحكام  ا�ضتنادًا 

العربي واخلا�ضة مبعاينة الب�ضائع فقد تقرر ما يلي:

املادة )1(

الأ�ض�ض  وفق  اجلمركية  البيانات  ت�ضجيل  بعد  اجلمارك  دائرة  قبل  من  الب�ضائع  ومعاينة  فح�ض  يتم 

وال�ضوابط التالية:

1.يتم اإبالغ مالك الب�ضاعة اأو من ميثله مبوعد ومكان املعاينة.

2.تنقل الب�ضائع اإىل مكان املعاينة. 

3.يقوم املوظف املخت�ض مبعاينة الب�ضائع كليًا اأو جزئيًا.

4.يجب اأن يكون العاملون يف نقل الب�ضائع وتقدميها للمعاينة من املقبولني 

  من الدائرة اجلمركية.

5.ل يجوز لأي �ضخ�ض غري خمول دخــول املخازن وامل�ضتودعات اجلمركية 

   واحلظائر وال�ضقائف وال�ضاحات املعدة لتخزين الب�ضائع اأو اإيداعها والأماكن 

   املعدة للمعاينة دون موافقة الدائرة.

6.يحق للدائرة اجلمركية حتليل الب�ضائع لدى اجلهات املخت�ضة للتحقق من نوع 

   الب�ضاعة اأو موا�ضفاتها.

7.اإذا مل يتمكن املوظف املخت�ض من التاأكد من �ضحة حمتويات البيان اجلمركي 

  عن طريق فح�ض الب�ضاعة اأو امل�ضتندات املقدمة، فله اأن يقرر اإيقاف املعاينة 

  وطلب امل�ضتندات التي توفر عنا�ضر الإثبات الالزمة. 

8.يجوز للموظف املخت�ض اإعادة املعاينة عند ال�ضرورة وعندما يكون هناك �ضببًا 

  جوهريًا ي�ضتدعي ذلك.
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9.يف حالة وجود اختالف يف تفا�ضيل الب�ضاعة بني ما مت الت�ضريح به يف البيان 

  اجلمركي اأو الوثائق املرفقة به، وبني واقع الب�ضـاعة، على املوظف املخت�ض حترير 

  حم�ضر كتابي بذلك يرفعه اإىل رئي�ضه املبا�ضر لتخاذ الإجراءات القانونية.

املادة )2(

ي�ضتثنى من املعاينة الأ�ضخا�ض واجلهات التالية :

1.ما يرد مبا�ضرة باأ�ضماء اأ�ضحاب ال�ضمو �ضيوخ الإمارات وملوك واأمراء و�ضيوخ 

  دول جمل�ض التعاون.

2.ما يتم ا�ضترياده مبا�ضرة با�ضم املنظمات الدولية والهيئات الدبلوما�ضية 

  والقن�ضليات املعتمدة يف الدولة والربيد ال�ضيا�ضي �ضريطة املعاملة باملثـل، 

  ويجوز مبوافقة املدير العام اأو املدير التنفيذي لقطاع ال�ضيا�ضات والت�ضريعات 

  تفتي�ضها وح�ضب الأعراف الدبلوما�ضية.

املادة )3(

1.تخ�ضع الب�ضائع التي يقت�ضي ف�ضحها توافر �ضروط وموا�ضفات خا�ضة لإجراء 

  الفح�ض والتحليل. 

وال�ضوابط  ال�ضروط  ووفق  ال�ضمانات  لقاء  الب�ضائع  هذه  عن  الإفراج  2.يجوز 

  ال�ضادرة ب�ضيا�ضة الإفراج عن الب�ضائع قبل ا�ضتكمال بع�ض الإجراءات 

  اجلمركية لقاء ال�ضمانات املالية.

املادة )4(

يف الأحوال العادية تتم معاينة الب�ضائع  باختيار عدد من الطرود متثل جميع الأ�ضناف.



املادة )5(

تعطى الأولوية للحيوانات احلية واملواد القابلة للتلف والب�ضائع التي تتطلب طبيعتها ال�ضرعة يف الإفراج 

عنها.

املادة )6(

يكتفي مب�ضاهدة الر�ضا�ض والتاأكد من �ضالمة ال�ضادر واحلبال يف معاينة الب�ضائع وال�ضاحنات املارة 

معلومات  اأو  اإخبارية  ورود  اأو  وال�ضك  ال�ضتباه  اإل يف حالة  باملرور،  النقل  بطريق  الدولة  اأرا�ضي  عرب 

ب�ضاأنها، فيتم معاينتها معاينة فعلية.

املادة )7(

تتم املعاينة الكلية للب�ضاعة يف احلالت التالية :

1.الب�ضاعة ال�ضائبة اأو املنفرطة )الدكمه(.

2.الب�ضاعة املتنوعة الأ�ضناف الواردة بطرود غري منتظمة وغري مرفق بها قوائم تعبئه تف�ضيلية.

3.اإذا كان و�ضع الر�ضا�ض اأو احلبال اأو ال�ضادر غري �ضليم. 

4.الب�ضاعة امل�ضبوهة اأو التي وردت ب�ضاأنها معلومة اأو اإخبارية،اأو التي تنطوي على خمالفة لأحكام 

القانون.

5.الب�ضاعة التي يقدم اأ�ضحابها طلبًا لتعديل ما ورد يف البيانات اجلمركية بعد ت�ضجيلها اأو اإلغائها.
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املادة )8(

القيام  وامل�ضتودعات اجلمركية ويجوز  الدوائر اجلمركية واملخازن  الواردة يف  الب�ضائع  جتري معاينة 

املقرر يف  ر�ضم اخلدمات  ولقاء  الب�ضاعة  مالك  نفقة  على  الدائرة اجلمركية  املعاينة خارج  باإجراء  

احلالت التالية:

1.الب�ضائع احل�ضا�ضة القابلة للك�ضر اأو التلف كالأثاث والزجاج وم�ضنوعاته، 

  والتحف الفنية والقطع الأثرية.

2.الأمتعة ال�ضخ�ضية والأدوات املنزلية لال�ضتعمال ال�ضخ�ضي.

3.خطوط ووحدات الإنتاج الكاملة التي ترد مفككة اأو ترد باإر�ضاليات خمتلفة، 

  والب�ضائع التي ل ميكن معاينتها اإل بعد تركيبها يف موقع عملها.

4.القطع الثقيلة جدًا من الب�ضائع والتي ل ميكن تنزيلها والتعامل معها �ضمن 

  نطاق الدائرة اجلمركية. هذا مع عدم الإخالل بحق الدائرة يف اإجراء املعاينة 

  للحالت اأعاله يف الدائرة اجلمركية اإذا ما راأت اأو دعت احلاجة لذلك.

املادة )9(

يكون نقل الب�ضائع اإىل مكان املعاينة وفتح الطرود واإعادة تغليفها وكل  الأعمال الأخرى التي تقت�ضيها 

املعاينة على نفقة مالك الب�ضاعة، ويكون م�ضوؤول عنها حتى و�ضولها اإىل مكان املعاينة ول يجوز نقل 

الب�ضائع من املخازن اجلمركية اإىل الأماكن املحددة  للمعاينة دون موافقة الدائرة اجلمركية.

املادة )10(

ل جترى املعاينة اإل بح�ضور مالك الب�ضاعة اأو من ميثله، وعند ظهور نق�ض يف  حمتويات الطرود حتدد 

امل�ضوؤولية ب�ضدده على النحو التايل:

1.اإذا كانت الب�ضاعة قد دخلت املخازن اجلمركية وامل�ضتودعات �ضمن طرود بحالة 

  ظاهرية �ضليمة يتاأكد معها حدوث النق�ض يف حمتوياتها يف بلد امل�ضدر 

  قبل ال�ضحن، ي�ضرف النظر عن مالحقة هذا النق�ض.



2.اإذا كانت الب�ضاعة الداخلة اإىل املخازن اجلمركية اأو امل�ضتودعات �ضمن طرود 

   يف حالة ظاهرية غري �ضليمة، وجب على اجلهة امل�ضوؤولة عن هذه املخازن اأو 

   امل�ضتودعات اأن تقوم مع ال�ضركة الناقلة باإثبات هذه احلالة يف حم�ضر 

   ال�ضتالم والتحقق من وزنها وحمتوياتها وعددها. وعلى هذه اجلهة اأن تتخذ 

   التدابري الالزمة ل�ضالمة حفظها، وتقع امل�ضوؤولية يف هذه احلالة على الناقل 

   ما مل يكن ثمة حتفظ على بيان احلمولة »املانيف�ضت« موؤ�ضرًا من جمرك بلد 

  امل�ضدر، وي�ضرف النظر يف هذه احلالة عن املالحقة.

3.اإذا دخلت الب�ضاعة �ضمن طرود بحالة ظاهرية �ضليمة ثم اأ�ضبحت مو�ضع 

   �ضبهة بعد دخولها املخازن اجلمركية وامل�ضتودعات، فتقع امل�ضوؤولية على 

   اجلهة امل�ضوؤولة عن امل�ضتودعات يف حال وجود نق�ض اأو تبديل.

املادة )11(

يحق للدائرة اجلمركية فتح الطرود ملعاينتها عند ال�ضتباه بوجود ب�ضائع ممنوعة اأو مقيدة خمالفة ملا 

هو وارد يف الوثائق اجلمركية يف غياب مالك الب�ضاعة اأو من ميثله اإذا امتنع عن ح�ضور املعاينة يف 

الوقت املحدد رغم اإبالغه. وعند ال�ضرورة جتري الدائرة اجلمركية املعاينة قبل تبليغ مالك الب�ضاعة اأو 

من ميثله من قبل اللجنة امل�ضكلة بقرار من املدير العام لهذا الغر�ض، ويحرر حم�ضر بنتيجة املعاينة.

املادة )12(

يحق للدائرة اجلمركية اأخذ عينات لغايات التحليل والفح�ض لتحديد بند التعريفة اأو القيمة ول�ضمان 

تطبيق الإجراءات الالزمة على اأن تكون العينات بكميات قليلة تنا�ضب الغر�ض منها. 
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 املادة )13(

ت�ضتوفى الر�ضوم اجلمركية وفقًا ملحتويات البيان اجلمركي واإذا اأظهرت نتيجة املعاينة فرقًا بينها وبني 

ما جاء يف البيان اجلمركي يتم ا�ضتيفاء الر�ضوم اجلمركية على اأ�ضا�ض هذه النتيجة، مع عدم الإخالل 

املعمول  والأنظمة  القوانني  لأحكام  وفقًا  القت�ضاء  عند  امل�ضتحقة  الغرامات  ا�ضتيفاء  الدائرة يف  بحق 

بها.

املادة )14(

يثبت  التي  الب�ضائع  باإتالف  الأمر  اأو  م�ضدرها  اإىل  الب�ضاعة  ت�ضدير  باإعادة  الأمر  العام  للمدير 

اأ�ضحابها  نفقة  على  وذلك  املعتمدة،  للموا�ضفات  مطابقة  اأو غري  م�ضرة  اإنها  التحليل  اأو  املعاينة  من 

حترير  ويتم  ذلك،  الأمر  ا�ضتوجب  اإذا  م�ضدرها  اإىل  ت�ضديرها  ويعاد  ميثلهم،  من  اأو  وبح�ضورهم 

حم�ضر بذلك.

املادة )15(

 يعمل بهذه ال�ضيا�ضة اعتبارًا من تاريخه، ويلغى كل ما يتعار�ض معها.



التاريخ: 12/29/ 2008

�سيا�سة جمركية

DCP )22( :رمز ال�ضيا�ضة

ا�سم ال�سيا�سة: جتزئة االإر�سالية الواحدة

تفا�سيل ال�سيا�سة

لدول  التعاون  لدول جمل�ض  املوحد  قانون اجلمارك  املادة )44( من  الفقرة »ب« من  ا�ضتنادًا لأحكام 

اخلليج العربية واخلا�ضة بتجزئة الإر�ضالية الواحدة فقد تقرر ما يلـي:

املادة )1(

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذه ال�ضيا�ضة املعاين املو�ضحة اأمام كل منهما ما مل 

يقت�ضي ال�ضياق معنى اآخر:

وتعود  واحده  �ضحن  وثيقة  مبوجب  ترد  التي  الب�ضائع  هي  الواحدة:  االإر�سالية 

                                ملكيتها ملالٍك واحد.

الدوائر اجلمركية: مراكز خدمة العمالء.

املادة )2(

يف  خ�ضارة  اأي  التجزئة  هذه  على  يرتتب  األ  �ضريطة  الب�ضائع  من  الواحدة  الإر�ضالية  جتزئة  يجوز 

الإيرادات اجلمركية.

املادة )3(

قيمة  يف  تخفي�ض  اإىل  توؤدي  التجزئة  كانت  اإذا  الواحدة  الإر�ضالية  جتزئة  على  املوافقة  يجوز  ل 

الب�ضاعة.
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املادة )4(

تخفي�ض  اإىل  توؤدي  التجزئة  كانت  اإذا  الواحدة  الإر�ضالية  جتزئة  على  املوافقة  يجوز  ل 

حده.  على  كٌل  الإر�ضالية  حمتويات  ت�ضنيف  حال  يف  اجلمركية  الر�ضوم  ن�ضبة 

املادة )5(

ملا  وفقًا  الإر�ضاليات  باملوافقة على جتزئة  العمالء(  الدوائر اجلمركية )مراكز خدمة  يفو�ض مدراء 

جاء بهذه ال�ضيا�ضة.

املادة )6(

 يعمل بهذه ال�ضيا�ضة اعتبارا من تاريخ:  / /2008



التاريخ:12/29/ 2008

�سيا�سة جمركية

DCP )23( :رمز ال�ضيا�ضة

 ا�سم ال�سيا�سة: الت�سريح يف بيان احلمولة اأو ما يقوم مقامه عن

امل�ستوعبات والطبليات واملقطورات

تفا�سيل ال�سيا�سة

لدول  التعاون  جمل�ض  لدول  املوحد  اجلمارك  قانون  من  املاده)44(  من  »اأ«  الفقرة  لأحكام  ا�ضتنادًا 

اخلليج العربيـة واخلا�ضة بعدد الطرود وبيان احلمولة )املنافي�ضت( فقد تقرر ما يلي:

املادة )1(

لغايات هذه ال�ضيا�ضة يكون للكلمات التالية التعريفات املو�ضحة اأمام كل منها:

امل�ستوعبات )احلاويات(: �ضناديق كبرية احلجم جمهزة باأبواب اأو األواح جانبية قابلة للتفكيك، 

مزودة برتكيبات )خطاطيف، حلقات، حوامل....الخ( لت�ضهيل �ضحنها وتن�ضيدها وتفريغها على �ضطح 

املركبات اأو القطارات وال�ضفن الناقلة لها، وهي ذات قيمة جتارية ومتينة ال�ضنع ذات ا�ضتعمال متكرر، 

الب�ضائع،  من  حمددة  اأنواع  لنقل  م�ضمم  هو  ما  ومنها  فرطًا،  اأو  طرودًا  الب�ضائع  ل�ضتيعاب  ومعدة 

ومزودة برتكيبات مَتكن من تثبيت الر�ضا�ض عليها لغايات التحقق من عدم فتحها.

الطبليات: قواعد اأو م�ضطحات خ�ضبية اأو معدنية ترتفع عن الأر�ض قلياًل بعوار�ض لتحميل الب�ضائع 

عليها، تتكون من �ضطحني متباعدين يف�ضلهما حوامل اأو قاعدة من �ضطح واحد مرتكزة على قواعد 

وتكون م�ضممة لكي ترفع وتنقل وتن�ضد بوا�ضطة الآليات املخ�ض�ضة لهذه الغايه مثل الروافع ال�ضوكية 

ومنها ما يكون ب�ضكل اأقفا�ض، وهي ذات قيمة جتارية وا�ضتعمال متكرر.
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املقطورات: عربات نقل ذات قيمة جتارية ت�ضري بعجالت غري اآلية احلركة مركبة على �ضف اأو �ضفني 

اأو اأكرث من العجالت مزودة بتجهيزات لربطها وجرها بوا�ضطة املركبات والآليات املعدة لهذه الغاية، 

وت�ضتخدم يف نقل املواد والب�ضائع.

املادة )2(

يجب اأن ي�ضرح يف بيان احلمولة والبيان اجلمركي عن اأعداد الطرود الواردة بها الب�ضاعة بالتف�ضيل  

واإن كانت جمَمعة باأي طريقة كانت.

املادة )3(

اأو  م�ضتوعب  كل  الواردة �ضمن  الطرود  يقوم مقامه عن عدد  ما  اأو  بيان احلمولة  الت�ضريح يف  يجوز 

مقطورة اأو طبلية على اإنها وحدة واحدة �ضريطة ما يلي:

اأ. ان يذكر عدد الطبليات اأو امل�ضتوعبات اأو املقطورات على اأذن الت�ضليم وبيان 

   احلمولة والبيان اجلمركي.

 ب. ان ترفق قائمة تف�ضيلية تت�ضمن اأعداد واأوزان واأنواع وعالمات واأرقام 

      وحمتويات 

     كل طرد من الطرود بالإ�ضافة اإىل ت�ضميات الب�ضائع املوجودة يف كل 

     م�ضتوعب اأو طبلية اأو مقطورة.

املادة )4(

بالرغم مما ورد باملادة »3« اأعاله يراعى و�ضع الب�ضائع التي ترد بامل�ضتوعبات اأو الطبليات اأو املقطورات 

مبوجب وثائق �ضحن لعدة اأ�ضخا�ض والتي ُي�ضدر بها وكيل ال�ضحن اأذونات ت�ضليم ملالكيها.

يعمل بهذه ال�ضيا�ضة اعتبارًا من الأول من يناير 2009




