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• طلب الت�سجيل (طلب احل�صول على رمز جمركي)

متكن هذه اخلدمة العمالء من �إمكانية الت�سجيل لدى جمارك دبي لإتاحة �إمكانية ممار�سة الأعمال قانوني ًا ور�سمي ًا مع دائرة جمارك دبي.

• طلب احل�صول على برنامج اعتماد العمالء

تتيح هذه اخلدمة للعمالء �إمكانية التقدمي بطلب ت�سجيل يف برنامج اعتماد العمالء لدى دائرة جمارك دبي .يوفر هذا الربنامج للعمالء
امل�ؤهلني ،م�ستوى �أعلى من اخلدمات واحلوافز التي تعتمد على �سجالتهم لدى الدائرة.

• طلب احل�صول على رخ�صة ا�ستخدام امل�ستودعات اجلمركية

يتم توفري هذه اخلدمة للجهات الراغبة يف احل�صول على رخ�صة من�ش�أة م�ستودع جمركي حيث ميكن تخزين الب�ضائع يف امل�ستودع مع ت�أجيل
دفع الر�سوم اجلمركية حتى يتم نقلها لال�ستهالك املحلي �أو حتى انق�ضاء الفرتة الزمنية املحددة املتفق عليها من قبل اجلمارك ،و هناك
نوعان من امل�ستودعات ،م�ستودع خا�ص و م�ستودع عام.

• طلب ت�سجيل العالمات التجارية
تتيح هذه اخلدمة ت�سجيل عالمة جتارية (�أي كلمة ،ا�سم ،رمز ،اجلهاز� ،أو �أي جمموعة) م�ستخدمة� ،أو يعتزم ا�ستخدامها ،يف التجارة و ذلك
لتحديد ومتييز العالمة التجارية عن مزودي العالمات التجارية الأخرى ذوات العالمات املت�شابهة وللإ�شارة �إىل م�صدر العالمة التجارية.
وتتيح هذه اخلدمة العمل على حتديث قاعدة البيانات اجلمركية حلقوق امللكية الفكرية بعد ا�ستكمال االجراءات الالزمة و الت�سجيل امل�سبق
لدى وزارة االقت�صاد .والبد من طلب هذه اخلدمة عن طريق ملء طلب ت�سجيل العالمة التجارية وتقدميها �إىل ادارة حقوق امللكية الفكرية
باجلمارك بعد ا�ستيفاء ر�سوم الت�سجيل.

• طلب احل�صول على التخلي�ص والبيانات اجلمركية

تقوم هذه اخلدمة بال�سماح للعمالء بعمل بيان جمركي والتخلي�ص الالزم لنقل الب�ضائع داخل و خارج �إمارة دبي والتي تنح�صر يف الأنواع
التالية:
ت�صدير جمركي ,ا�سترياد جمركي ,عبور جمركي ,حتويل جمركي� ,إدخال م�ؤقت

• طلب احل�صول على �شهادة تخلي�ص مركبة

يتم تقدمي هذه اخلدمة لكافة عمالء جمارك دبي الذين يرغبون يف احل�صول على �شهادة تخلي�ص مركبة للمركبات التي مت ا�ستريادها من
خالل منافذ دبي اجلمركية بعد االنتهاء من االجراءات التخلي�ص الالزمة .وتعترب هذه ال�شهادة �شرط ًا الزامي ًا لكافة املركبات التي �سيتم
ت�سجلها يف دولة الإمارات.

• طلب احل�صول على ت�سجيل بيان ال�شحنة (املانفي�ست)

تقوم هذه اخلدمة بتقدمي بيان ال�شحنة لل�سلع املراد ت�صديرها .يتوجب على العمالء �إح�ضار كافة امل�ستندات والوثائق �إىل ق�سم العمليات يف
جمارك دبي يف اخلور وميناء احلمرية ،مكتب ر�صيف ال�ساحلية وامليناء اجلاف للتحقق من �صحة التقدمي واحل�صول على البيان.
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• طلب �إعادة الت�أمينات اجلمركية

تتيح هذه اخلدمة �إمكانية تقدمي مطالبة ال�سرتداد الأموال املودعة �أو حترير ال�ضمان املعلق مقابل الر�سوم اجلمركية.

• طلب ا�ستئناف

تتيح هذه اخلدمة للعمالء فر�صة طلب ا�ستئناف لأي قرار �أو اقرتاح �صادر عن دائرة جمارك دبي ال يتوافق مع احتياجاتهم .و تعد هذه
اخلدمة اخلطوة الأوىل الالزم اتباعها يف �سبيل ايجاد و�سيلة لالعرتا�ض على القرار او االقرتاح وميكن للعميل تقدمي طلب ا�ستئناف حلل �أية
م�س�ألة يف املجاالت التالية:
 ا�ستئناف على القرارات املتعلقة بالتعريفة اجلمركية واملنع والقيد ا�ستئناف على القرارات املتعلقة باملن�ش�أ واالتفاقيات االقت�صادية ا�ستئناف على قرارات املتعلقة بالق�ضايا اجلمركية -ا�ستئناف على القرارات املتعلقة بالر�سوم اجلمركية املعلقة

• طلب احل�صول على ر�أي خمت�ص

تعنى هذه اخلدمة بتقدمي التو�صيات والآراء الفنية �إىل العمالء من خالل فرق عمل خمت�صة يف عدة جماالت ووفق ًا الحتياجات العمالء
وميكن لكل من العمالء والدوائر الداخلية التابعة جلمارك دبي اال�ستفادة من هذه اخلدمة على حد �سواء.
وتتمحور هذه التو�صيات و الآراء الفنية حول املجاالت التالية:
 القيمة اجلمركية التعرفة اجلمركية املن�ش�أ و االتفاقيات االقت�صادية االو�ضاع املعلقة للر�سوم اجلمركية وق�ضايا اال�ستئناف -ال�سلع املمنوعة واملقيدة

• طلب احل�صول على ر�سائل و�شهادات

يتم تقدمي هذه اخلدمة لكافة عمالء جمارك دبي الذين يرغبون يف احل�صول على �شهادات و ر�سائل متعددة مرتبطة بعملياتهم التجارية
باملناطق احلرة وداخل االمارة.

• طلب احل�صول على تقرير عن املعامالت

تتيح هذه اخلدمة لعمالء جمارك دبي التقدم للح�صول على تقارير عن تعامالتهم اجلمركية خالل فرتة زمنية حمددة من قبل العميل.

• تقدمي ال�شكاوى واالقرتاحات واال�ستف�سارات

تقوم هذه اخلدمة بتمكني العمالء من امكانية تقدمي ال�شكاوى �أو االقرتاحات �أو اال�ستف�سار عن �أي خدمة من خدمات دائرة جمارك دبي
وذلك بهدف تعزيز �سبل التعاون و رفع م�ستوى اداء اخلدمات املقدمة للعمالء.
خدمات جمارك دبي الذكية
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• طلب احل�صول على دورات التوعية والتدريب

ت�ستهدف هذه اخلدمة العمالء الذين يرغبون يف احل�صول على املعلومات حول خدمات و اجراءات جمارك دبي حيث تنظم جمارك دبي
جمموعة من برامج التوعية والتدريب الدورية �أو تلك التي ميكن �أن تتطلب اعتماد ًا من ق�سم التدريب يف جمارك دبي .ميكن عقد هذه
الدورات التدريبية يف مواقع متعددة بنا ًء ح�سب احتياجات العمالء .وتتوفر الأنواع التالية من الدورات التدريبية:
 التوعية بالقيمة اجلمركية التوعية بالتعرفة اجلمركية التوعية باملن�ش�أ و االتفاقيات االقت�صادية التوعية بال�سلع املمنوعة واملقيدة التوعية بحقوق امللكية الفكرية -التوعية بالأو�ضاع املعلقة الر�سوم اجلمركية

• تقدمي املعلومات من خالل رافد

مت ت�صميم هذه اخلدمة خ�صي�ص ًا للأفراد املعنيني بتقدمي املعلومات �إىل دائرة جمارك دبي بغية احلفاظ على ال�سالمة العامة و تقدمي
معلومات قد تفيد يف ك�شف عمليات الف�ساد واملمار�سات امل�شبوهة .وتهدف هذه اخلدمة �إىل ت�شجيع املجتمع على م�ساعدة الدائرة يف �سعيها
الدائم �إىل احلفاظ على الأمن واال�ستقرار يف املجتمع .وي�شار �إىل �أن هذه اخلدمة ت�ضمن حماية هوية كل من يقدم معلومات ترد للدائرة مبا
يتوافق مع قوانني اجلمارك.

• طلب تدقيق جمركي

تهدف هذه اخلدمة اىل اتاحة امكانية ا�ستخراج تقرير تدقيق جمركي جلهة معينة بناء على طلب �صاحب اجلهة او من ينوب عنة .و يوفر
التقرير معلومات عن حركة ال�صادر والوارد للب�ضائع من و�إىل املنطقة احلرة والتحويالت الداخلية للب�ضائع �ضمن املنطقة احلرة وفقا
ل�سجالت جمارك دبي ت�شمل رقم البيان  ،تاريخ البيان  ،كمية الب�ضاعة ،الوزن ،القيمة منذ بداية ن�شاط ال�شركة.

• طلب ت�سجيل الوكالة التجارية

تقوم هذه اخلدمة بت�سجيل حقوق الوكاالت التجارية للعمالء لدى جمارك دبي ،وميكن هذا الت�سجيل العمالء من تقدمي �شكوى عن �أي
ا�سترياد من قبل جهة غري خموله بذلك.

• التوا�صل مع املدير العام

هذه اخلدمة تفتح قناة مبا�شرة للتوا�صل مع �سعادة املدير العام ومتكن الأفراد من �إمكانية طرح �أي تعليقات �أو ق�ضايا قد يرغبون ب�إي�صالها
�إليه مبا�شرة.

• طلب تفتي�ش

توفر هذه اخلدمة و�سيلة لطلب حجز لإجراء عملية تفتي�ش جمركي للب�ضاعة اخلا�صة بهم.
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