Customs Notice No. ( 2 / 2020 )

) 2020 / 2 ( إعالن جمركي رقم

Submission of Customs Declarations & Required

بشأن تسليم البيانات الجمركية والوثائق المطلوبة

Documents
Further to the prior Customs Notice No. 1/2018 on

) بشأن تسليم2018/1( إلحاقا ً باإلعالن الجمركي رقم

Submittal of Customs Declarations and Required

 ومراعاة،البيانات الجمركية والوثائق المطلوبة

Documents; In observance of the precautionary

لإلجراءات االحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار

measures taken by the UAE to curb the spread of

 وسعيا ً من،"19-فيروس كورونا المستجد"كوفيد

the novel Coronavirus (Covid-19); In pursuit of

جمارك دبي لتبسيط وتسهيل اإلجراءات الجمركية

Dubai Customs’ goals towards streamlining and

،وتخفيض التكلفة على قطاع االعمال

simplifying Customs formalities and reducing cost
for the business sectors;
-

And as dictated by the business interest;

،،ونظرا لما تقتضيه مصلحة العمل

:فقد تقرر ما يلي

The following has been decided:
Article (1)

)1( المادة

The Customs Notice No. 1/2018 on “Submittal of
Customs Declarations and Required Documents”
and all provisions and effects set forth therein shall
be suspended until further notice.

-

Customs

clearance procedures will be completed as per the
regular customs cases.
Article (2)

 "بشأن2018/1 يعلق العمل باإلعالن الجمركي رقم
تسليم البيانات الجمركية والوثائق المطلوبة" وكافة
،االحكام واالثار الواردة في ذات االعالن حتى اشعار أخر
ويسمح بإتمام إجراءات التخليص الجمركي وفقا
.لألوضاع الجمركية المعمول بها
)2( المادة

All customers must keep record of the available

على جميع المتعاملين االحتفاظ بالمستندات والوثائق

documents and information and provide them to

.والمعلومات المتوفرة وتقديمها للدائرة عند الطلب

Customs upon request.

Article (3)
This Notice shall be effective as of date of its
issuance until further notice, and any provision

)3( المادة
يعمل بهذا اإلعالن اعتبارا ً من تاريخ اصداره وحتى
.أشعارا أخر ويلغى كل ما يتعارض مع أحكامه

that contradicts or is in conflict with this Notice
shall cease to have effect.

Ahmed Mahboob Musabih
Director General
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