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 .1المقدمة

حترص جمارك دبي على تسهيل العمليات واإلجراءات اجلمركية لعمالئها ،مبا يتوافق مع املتطلبات
التنظيمية واملصالح الوطنية .حيث أنها على دراية مبجتمع األنشطة التجارية القانونية وتقدم
اخلدمات املتميزة لهم ،وف ًقا ملستوى امتثالهم للقوانني اجلمركية ولوائحها.
متارس جمارك دبي مسئولياتها من أجل:
 حماية املجتمع والدولة من التهديدات احملتملة. حتصيل الرسوم والغرامات اجلمركية وف ًقا ألحكام القانون. حراسة احلدود من أجل حركة آمنة للشحن بني الدول. القيام بجميع وظائف الوكالة والتأكيد على جميع احلظر والقيود على الواردات والصادرات وف ًقاللقانون اجلمركي والقوانني احملالفة األخرى.
 -منع التهريب مبا يتضمن حترمي املخدرات واإلجتار بها وعمليات املسافرين الدوليني.

 .2القواعد واللوائح والقوانين

تعمل جمارك دبي مبقتضى القانون اجلمركي املوحد لدول مجلس التعاون اخلليجي وإجراءاته
والقوانني احمللية واالحتادية األخرى متاش ًيا مع أحكام االتفاقيات الدولية املتعلقة باجلمارك.
يرجى زيارة املوقع اإللكتروني جلمارك دبي  ، www.dubaicustoms.aeللتعرف على القوانني
والسياسات واإلعالنات اجلمركية لدول مجلس التعاون اخلليجي .

 .3تسجيل العمالء التجاريين

يجوز ألي عمل جتاري َ
مرخص من السلطة املختصة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة أو يف
دول مجلس التعاون اخلليجي ،تسجيل معامالتها التجارية لدى جمارك دبي باستخدام اخلدمة
اإللكترونية من خالل بوابة دبي التجارية  www.dubaitrade.aeلالستفادة من اخلدمات املتنوعة
جلمارك دبي .ويتعني على العمالء أثناء عملية التسجيل حتديد طبيعة األنشطة التجارية التي
يقومون بها والتي يجب أن تتماشى مع أنشطة الرخصة.

 .3.1أنواع الرخص وجهة االصدار

تنقسم أنواع التراخيص إلى رخص جتارية وصناعية ومهنية وانطالق ومنطقة حرة ومراسيم حكومية.
يرجى االطالع على امللحق ح -الذي يوضح أنواع الرخص وجهات اإلصدار.

 .3.2طبيعة األنشطة التجارية:
-

التجاري (املستورِ د /املصدِ ر).
الغير جتاري (املهني -اخلدمي احلكومي -اخليري وغيرها).
املخلص اجلمركي.
النقل البحري /اجلوي.
التخليص والشحن.
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-

منطقة حرة.
املستودعات اجلمركية (خاصة وعامة).
وكيل نقل البضائع.
مناول البضائع.

 .3.3تسجيل األنشطة التجارية:

ميكن إنهاء عملية تسجيل األعمال إلكترونيا عن طريق خدمة مفتوحة تسمى» تسجيل جديد»،
متوفرة على «بوابة دبي التجارية» ،حيث يتعني على العميل تقدمي تفاصيل الرخصة التجارية سارية
املفعول وعنوان العمل واألنشطة التجارية واملرافق واملستخدمني وفئة األعمال التجارية وغيرها،
إلى جمارك دبي ،مصحوبة باملستندات املطلوبة .يجب حتديد نوع األعمال التجارية وف ًقا ألنشطة
الرخصة التجارية .عند استكمال عملية التسجيل ،متد جمارك دبي العميل برمز تعريفي مميز «
رمز العميل اجلمركي» ،تكون مدة صالحيته مرتبطة بصالحية الرخصة التجارية .يتعني على العمالء
طلب جتديد رمز العميل اجلمركي عقب جتديد الرخصة التجارية لدى سلطة الترخيص املعنية.
املستندات املطلوبة لتسجيل األنشطة التجارية:
 نسخة سارية املفعول من الرخصة التجارية. خطاب تعهد (ينطبق على الشركات املهنية فقط). -نسخة من جواز سفر الشخص املخول (ينطبق على تسجيل العمالء اجلدد فقط).

 .3.4إصدار بطاقة المندوب الجمركي:

يطلب من مندوبي اجلمارك لألعمال التجارية حمل بطاقة تعريف مندوب جمركي عند تقدمي
األعمال التجارية لدى اجلمارك .ميكن احلصول على البطاقة من خالل التقدم على اإلنترنت عبر
بوابة دبي التجارية .تص َدر وتع َدل وجت َدد البطاقات نظير دفع الرسوم املستحقة.

 .3.5ارتباط األعمال التجارية بالمخلص الجمركي:

متكِ ن جمارك دبي املستوردين /املصدرين واملستودعات اجلمركية واملنطقة احلرة من تخويل
مخلص جمركي إلكترون ًّيا .حيث ميكنهم ربط رمز املخلص اجلمركي بحسابهم مما يسمح له بالقيام
مبعامالت مع جمارك دبي نيابة عنهم .ويحق لصاحب التخويل أن يقرر مسب ًقا أنواع البيانات
اجلمركية التي باستطاعة املخلص اجلمركي املعتمد تقدميها للجمارك بغرض التخليص اجلمركي
وحتديد مدة صالحية التخويل ،باإلضافة إلى إمكانية استخدام خدمة االئتمان لسداد الرسوم
والتأمني وأي رسوم جمركية أخرى يتحملها املخلص اجلمركي.
ملزيد من املعلومات يرجى زيارة املوقع اإللكتروني .www.dubaitrade.ae

 .3.6برنامج اعتماد العمالء:

صممت جمارك دبي برنامج اعتماد العمالء ،لتكافئ عمالئها املطيعني مبستوى أعلى من اخلدمات
واحلوافز لتشجيعهم على االنصياع التطوعي للقوانني اجلمركية ولوائحها.
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حيث يجب على العمالء استكمال طلب التقدمي والتقييم الذاتي باستخدام اخلدمات املوجودة على بوابة
جمارك دبي  www.dubaicustoms.aeالتي تراجعها جمارك دبي للتأكد من االستحقاق ومنح االعتماد.
معايير االستحقاق:
 يجب أن يكون العميل مسجل لدى جمارك دبي بصفة مستورِ د /مصدِ ر أو شركة منطقة حرة أومخلِص جمركي.
 تاريخ جيد من االنصياع إلى القوانني اجلمركية ولوائحها. حجم جتارة كبير. يكون لدى العميل أنظمة رقابة جودة وإدارة إدارية ومالية مناسبة.احلوافز والفوائد:
 تسهيالت ائتمانية. تقليل التدخل اجلمركي لتخليص البيانات اجلمركية. مدير احلساب.االلتحاق واملوافقة
قدم طل ًبا يف االستمارة احملددة مصحوبة باملستندات املطلوبة واستمارة التقييم الذاتي اململوءة على
نحو ٍ
واف.
مدة الصالحية
بشكل عام ،مينَح اعتماد العميل مدة صالحية ملدة عام واحد.
برنامج املشغل االقتصادي املعتمد
تستعد جمارك دبي إلطالق برنامج املشغل االقتصادي املعتمد ،والذي سوف يستوعب جميع املشغلني
االقتصاديني املشاركني يف سلسلة التوريد مع أنشطة مشغلي محطة الشحن وجهات املناولة ،واملخلصني
اجلمركيني ،واملستودعات ،واملناطق احلرة وجميع املستوردين واملصدرين .وسوف يعمل هذا البرنامج على
زيادة االعتراف املتبادل وبناء الثقة وحجم العالقات مع إدارات اجلمارك والسلطات يف املنطقة والعالم،
وهو ما ينبغي حتقيقه من خالل اتفاقيات االعتراف املتبادل (اتفاقات االعتراف املتبادل) ،فضال عن زيادة
االمتثال الطوعي يف التجارة العاملية.
سيتم إصدار إخطار يحتوي معلومات محدثة عن تنفيذ برنامج املشغل االقتصادي املعتمد يف جمارك دبي.
***ملزيد من املعلومات ،يرجى االتصال بوحدة املشغل االقتصادي املعتمد يف جمارك دبي.

 .4المخلص الجمركي

ميكن ألي شخص اعتباري أن يتقدم إلى جمارك دبي بطلب رخصة مخلص جمركي لالشتراك يف
إعداد البيانات اجلمركية وتوقيعها وتقدميها ملكتب اجلمارك الستكمال اإلجراءات اجلمركية والتخليص
اجلمركي حلساب الغير .يُرجى الرجوع إلى السياسة اجلمركية رقم  17لسنة  2008لشروط استحقاق
احلصول على رخصة مخلص جمركي.
ميكن لوسيط جمركي مرخص له أن يتقدم بطلب للجمارك للحصول على رخصة ملمثله للتصرف
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نيابة عنه .قد تصدر إدارة اجلمارك رخصة ملمثل الوسيط اجلمركي وف ًقا للشروط املنصوص عليها
يف السياسة اجلمركية.
ً
مسؤول يف املقام األول عما يلي:
يعتبر الوسيط اجلمركي
 كافة معامالته اجلمركية املتعلقة باإلجراءات اجلمركية اخلاصة باالستيراد والتصدير والبضائعالعابرة وكافة األنشطة اجلمركية األخرى.
 دقة التفاصيل التي يحتوي عليها اإلقرار اجلمركي. جرائم التهريب التي يرتكبها هو أو أي من األشخاص املخولني من قِ بله. االحتفاظ بسج ّل يحتوي على ملخص املعامالت اجلمركية املكتملة حلساب الغير ،ويجب أنيشمل هذا السجل مبلغ الرسوم اجلمركية املدفوع ملكتب اجلمارك ،والرسوم املدفوعة للوسيط
اجلمركي ،وأي نفقات أخرى متعلقة باملعامالت اجلمركية .يكون للجمارك احلق يف احلصول
على هذا السجل وال يحق للوسيط االعتراض على هذا.
**ملزيد من التفاصيل ،يُرجى الرجوع إلى السياسة اجلمركية رقم  7لعام 2008

 .5المستودعات الجمركية الخاصة

املستودع اجلمركي اخلاص هو مكان أو مبنى يديره مشغل مرخص له حيث ميكن تخزين فقط البضائع
اململوكة له وف ًقا لضوابط اجلمارك .يتم تعليق سداد الرسوم اجلمركية على هذه البضائع وف ًقا ألحكام
السياسة اجلمركية.
مسجل أن يتقدم لقسم التعريفة اجلمركية واملنشأ بجمارك دبي بطلب للحصول على
ميكن ألي مستورد
ّ
رخصة مستودع جمركي خاص مرفق بضمان بنكي ال يقل عن  50.000درهم إماراتي .يتم حتديد مبلغ
الضمان على أساس قيمة البضائع التي سوف يتم تخزينها ومبالغ الرسوم اجلمركية التي تنطبق عليها
ورسوم أخرى.
تكون مدة تخزين البضائع مبستودع اجلمارك اخلاص عامني من تاريخ تقدمي البيان اجلمركي وميكن مد
هذه املدة لعام آخر بشرط موافقة جمارك دبي .ال بد أن يكون أي نقل للبضائع داخل أو خارج مستودع
اجلمارك اخلاص مبوجب تسوية البيان اجلمركي الالحق .قبل انتهاء مدة التخزين ،يجب نقل البضائع
لالستهالك احمللي أو التصدير.
يتحمل مالك املستودع اجلمركي اخلاص مسؤولية االحتفاظ بكافة سجالت البيانات اجلمركية
والبضائع املخزونة.
** يُرجى الرجوع إلى السياسة اجلمركية  24و 27لسنة  2009ملزيد من التفاصيل.

 .6المستودعات الجمركية العامة

املستودع اجلمركي العام هو مكان أو مبنى مس ّور له مدخل رئيسي واحد ويديره مشغل مصرح
له وف ًقا لضوابط اجلمارك .ميكن ألي هيئة استثمارية مسجلةً ،
مثل إدارة أو منظمة أو شخص
طبيعي أو اعتباري ،أن يتقدم إلى قسم الترخيص بإدارة التعريفة اجلمركية واملنشأ بجمارك دبي
بطلب للحصول على رخصة مستودع جمركي عام مرفق بضمان بنكي ال يقل عن  1.50مليون درهم
إماراتي .يتم حتديد مبلغ الضمان على أساس قيمة البضائع التي سوف يتم تخزينها ومبالغ الرسوم
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اجلمركية التي تنطبق عليها ورسوم أخرى ،ويجب على املتقدم استيفاء الشروط املنصوص عليها
بسياسة جمارك دبي .يتحمل مشغل املستودع اجلمركي العام مسؤولية اإلدارة اجلمركية لكافة
البضائع املخزونة ،ويتم تعليق سداد الرسوم اجلمركية على هذه البضائع وف ًقا لشروط وأحكام
السياسة اجلمركية.
تتيح هذه امليزة للمستوردين الذين ال ميلكون مخز ًنا استيراد وتخزين البضائع مع تأجيل سداد
الرسوم اجلمركية حتى يتم إخراج البضائع من املستودع لالستهالك احمللي أو التصدير.
أي نقل للبضائع داخل أو خارج املستودع يتم مبوجب البيانات اجلمركية .ويعتبر التخليص اجلمركي
موافقة على إيداع البضائع يف مستودع اجلمارك العام.
تكون مدة تخزين البضائع مبستودع اجلمارك العام عامني من تاريخ تقدمي البيان اجلمركي وميكن
مد هذه املدة لعام آخر بشرط موافقة جمارك دبي .ال بد أن يكون أي نقل للبضائع داخل أو خارج
مستودع اجلمارك العام مبوجب تسوية البيان اجلمركي الالحق .قبل انتهاء مدة التخزين ،يجب نقل
البضائع لالستهالك احمللي أو التصدير.
حتتفظ جمارك دبي بكافة سجالت اإلقرارات اجلمركية والبضائع املخزونة مبستودع اجلمارك العام
ويكون لها حق الوصول إليها.
**ملزيد من التفاصيل ،يُرجى الرجوع إلى سياسة جمارك دبي رقم  29لعام .2009

 .7الرسوم الجمركية

يجب حتصيل الرسوم اجلمركية والرسوم املستحقة األخرى على البضائع املستوردة إلى الدولة كما هو
منصوص عليه يف التعريفة اجلمركية ،فيما عدا تلك املعفاة وف ًقا ألحكام قانون اجلمارك املوحد لدول
مجلس التعاون اخلليجي أو االتفاقية االقتصادية املوحدة للدول العربية األعضاء يف مجلس التعاون
اخلليجي أو أي اتفاقية دولية أخرى ضمن إطار املجلس.
معدل التعريفة اجلمركية للجمارك على البضائع املستوردة ثابت سواء بالقيمة أو ألغراض محددة أو كالهما.
الرسوم اجلمركية بحسب القيمة:
حتسب الرسوم اجلمركية بحسب القيمة وف ًقا للنسبة املئوية للتكلفة والتأمني والشحن املتعلقة بالبضائع.
رسوم جمركية محددة:
يحصل من الواردات ،املعر َفة فيما يتعلق مببلغ
الرسوم اجلمركية احملددة هي معدل للتعريفة اجلمركية
َ
محدد للوحدة أو الوزن اإلجمالي أو الصايف أو احلجم أو الطول أو عدد األغراض .مبعنى أخر ،يف َرض
مبلغ الرسوم اجلمركية وف ًقا للوصف الكمي للبضائع حيث ال يتطلب حتديد القيمة اجلمركية للبضائع ،ألن
الرسوم اجلمركية ال تعتمد على قيمة البضائع.
معدل التعريفة اجلمركية
تكون الرسوم اجلمركية على البضائع والسلع األجنبية املنشأة واملستوردة من غير دول مجلس التعاون
اخلليجي كما يلي:
 يجــب أن تكــون التعريفــة اجلمركيــة العامــة لالحتــاد اجلمركي لدول مجلــس التعاون اخلليجيبنســبة  %5على قيمة التكلفة والتأمني والشــحن لكل البضائع األجنبية املســتوردة من خارج
االحتاد اجلمركي.
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 يجب أن تكون الرسوم اجلمركية احملددة أو بحسب القيمة» الضرائب» املفروضة على التبغحتصل الرسوم إما على القيمة أو الكمية /الوزن أيهما كان أعلى.
ومنتجاته بنسبة .%100
َ
(املرجع :اإلعالن اجلمركي رقم  9لسنة .)2002
حتصل الرسوم على املنتجات الكحولية بنسبة .%50
َ
**يرجى االطالع على امللحق  -هــ املتعلق مبعدل الرسوم على التبغ.

 .7.1تحصيل الرسوم الجمركية

حتصل الرسوم اجلمركية يف أول نقطة دخول جمركية لدول مجلس التعاون اخلليجي .ويف حال
َ
وصول البضائع إلى ميناء دبي بصفتها أول نقطة عبور وتوجهها إلى إحدى دول مجلس التعاون
اخلليجي بصفتها جهة املقصد النهائية ،يجب تنفيذ كل اإلجراءات اجلمركية يف أول نقطة جمركية،
على سبيل املثال ،إثبات البيان اجلمركي أو تفتيش البضائع أو حتصيل الرسوم اجلمركية .ويف
حال نقل الرسوم املدفوعة على البضائع إلى إحدى دول مجلس التعاون اخلليجي ،ميكن أن يستفيد
العميل من خدمة التحويل اإللكتروني للرسوم اجلمركية ،العملية املعروفة ساب ًقا بـ» املقاصة» ،وذلك
من أجل تفادي تكرار دفع الرسوم يف دولة جهة املقصد النهائية من دول مجلس التعاون اخلليجي.
(ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع إلى قسم التحويل اإللكتروني للرسوم اجلمركية).

 .7.2التعريفة الجمركية

تشير التعريفة اجلمركية بصورة عامة إلى « رسوم االستيراد» احملصلَة يف وقت استيراد البضائع.
حت َدد معدالت التعريفة وف ًقا لتصنيف البضائع .تصنَف البضائع لعدة تصنيفات وف ًقا جلدول
التعريفة اجلمركية املوحدة لالحتاد اجلمركي لدول مجلس التعاون اخلليجي.

 .8التقييم الجمركي

التقييم اجلمركي هو إجراء جمركي مطبق لتحديد القيمة اجلمركية للبضائع املستوردة .إذا كان معدل
الرسوم حسب القيمة ،فمن الضروري حتديد القيمة اجلمركية للرسوم التي ستد َفع على البضائع
املستوردة .اذا ارتابت اجلمارك فيما يتعلق بصدق القيمة املعلنة للبضائع ودقتها ،فإنه ميكنها أن تطلب من
العميل تقدمي تفسير أكثر متضمنًا املستندات أو أي أدلة مؤيدة أخرى للقيمة املعلنة على أنها دليل إثبات
للمبلغ املدفوع فعل ًيا أو املستحق الدفع للبضائع املستوردة متاش ًيا مع أحكام املادة  7من االتفاقية العامة
للتعريفة اجلمركية والتجارة  1994 -من منظمة التجارة العاملية.
ملزيد من املعلومات ،يرجى الرجوع إلى السياسات اجلمركية جلمارك دبي رقم  7و9و10و 12لعام 2006
ورقم 18و 19لعام .2008

 .9تعليق دفع الرسوم الجمركية

ميكن اإلفراج عن البضائع ونقلها من مكان ألخر داخل الدولة عن طريق تعليق دفع الرسوم اجلمركية .قد
تطلب اجلمارك عند االقتضاء مبلغ تأمني أو ضمان مساو ًيا للرسوم اجلمركية .على أن يف َرج عن التأمني أو
الضمان عند تقدمي ما يثبت الدخول /اخلروج .ستعلَق الرسوم اجلمركية عندما تكون البضائع:
 .1بضائع عابرة.
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.2
.3
.4
.5

أودِ عت يف املستودعات اجلمركية.
سمِ ح لها بالدخول يف املناطق احلرة واألسواق احلرة.
حتت اإلدخال املؤقت.
استورِ دت بغرض إعادة التصدير.

 .10مصاريف الخدمات الجمركية:

ِ
حتصل اجلمارك مصاريف القيام بالعملية اجلمركية ملعظم التعامالت .يرجى الرجوع إلى امللحق -أ لهيكل
املصاريف اجلمركية نظير كل خدمة.
يتم حتصيل رسم درهم االبتكار مقداره  10دراهم إماراتية على كل معاملة وخدمة جمركية ،تزيد رسومها
على  50درهم إماراتي.

 .11البضائع المقيدة والمحظورة:

هناك بضائع معينة ال ميكن استيرادها أو تصديرها أو عبورها أو تلك التي تتطلب تصاريح من السلطات
املختصة .حيث أن القيود واحلظر على البضائع يحدد وف ًقا ألحكام التعريفة اجلمركية ملجلس التعاون
تصريحا عند تقدمي
اخلليجي .سوف تتطلب البضائع احملظورة وف ًقا ألحكام التعريفة اجلمركية تلك،
ً
البيان اجلمركي على اإلنترنت.
*يرجى االطالع على امللحق -ك املتعلق بسلطات التصريح وتصنيفات البضائع للحصول على
متطلبات التصريح.

 .12دفع الرسوم /التأمين والمصاريف

يسوى دفع الرسوم /مبلغ التأمني واملصاريف نظير البيان اجلمركي من خالل واحدة من طرق الدفع التالية.

 .12.1طرق الدفع
-

حساب دائن.
حساب ضمان قائم.
حساب ائتماني جمركي.
الدفع اإللكتروني.
نقدًا ( ينطبق فقط على خدمة التخليص اجلمركي املكتبي).
شيك (ينطبق فقط على خدمة التخليص اجلمركي املكتبي).

 .12.2حساب الدائن

تقدم جمارك دبي للعميل إمكانية دفع الرسوم واملصاريف اجلمركية من خالل حساب الدائن .تق َدم
هذه اإلمكانية مقابل ضمان بنكي أو ضمان نقدي .املبلغ األدنى من الضمان املطلوب لفتح حساب
دائن هو  10.000درهم إماراتي .ميكن احلصول على حساب دائن برصيد ٍ
كاف سواء عن طريق
تسوية املبلغ القائم أو إعادة تعبئة احلساب البنكي املخصص من اجلمارك .للمعلومات حول إجراءات
فتح حساب دائن ،يرجى زيارة www.dubaitrade.ae
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 .12.3حساب الضمان القائم:

حساب الضمان القائم هو إمكانية أخرى مقدمة بخالف الضمان البنكي أو الضمان النقدي ،حيث يكون
املبلغ األدنى للضمان لفتح حساب ضمان قائم هو  25.000درهم إماراتي .ميكن استخدام هذه اإلمكانية
ً
عوضا عن ودائع التأمني ملدة محددة من الوقت حيال كل البيانات املطبقة.

 .12.4الحساب االئتماني الجمركي:

تسمح إمكانية احلساب االئتماني بقاء مبلغ لدى جمارك دبي نظير تقدميها رقم حساب ائتماني الذي
يستخدم يف دفع الرسوم واملصاريف اجلمركية املستحقة للبيانات اجلمركية .ميكن أن يقرر العميل حد
الوديعة لفتح حساب ائتماني لدى جمارك دبي .ميكن للعميل رفع رصيد احلساب إما عن طريق الدفع
لدى محصل جمارك دبي أو يف البنك املخصص فيه رقم حساب بنكي للعميل.

 .12.5الدفع اإللكتروني:

ميكن للعمالء دفع الرسوم اجلمركية واملصاريف األخرى من خالل طرق الدفع اإللكتروني ببطاقات
اخلصم من احلساب وبطاقات االئتمان.
ملزيد من املعلومات يرجى زيارة .http://www.dubai.ae/ar/Pages/default.aspx

 .13اإلعفاء من الرسوم الجمركية:

وف ًقا للمواد من 98إلى  106من قانون اجلمارك املوحد للدول األعضاء يف مجلس التعاون اخلليجي،
تقع البضائع التالية ضمن تصنيفات اإلعفاء من الرسوم والضرائب اجلمركية .وإضافة إلى البضائع
احملددة فيما يلي ،هناك إعفاء للسلع من التعريفة اجلمركية.

 .13.1البضائع الدبلوماسية:

تعفَى من دفع الرسوم اجلمركية البضائع التي استوردتها املنظمات الدولية والهيئات الدبلوماسية
والقنصليات أو أعضائها املعت َمدين من حكومة اإلمارات العربية املتحدة .للحصول على اإلعفاء من
الرسوم اجلمركية ،يرجى اتباع الشروط املنصوص عليها يف سياسة دبي اجلمركية رقم  16على
املوقع .www.dubaicustoms.gov.ae

 .13.2البضائع العسكرية:

تعفَى واردات األسلحة والذخائر واملعدات العسكرية ووسائل النقل وأجزائها لكل قطاعات القوات
العسكرية وقوات األمن الداخلي ،تعفَى من الرسوم والضرائب اجلمركية شريطة وجود خطاب طلب
من السلطة املعنية.

 .13.3األمتعة الشخصية واألدوات المنزلية:

ميكن لألفراد إحضار أمتعتهم الشخصية وأدواتهم املنزلية املستخدمة إلى الدولة مع اإلعفاء من
الرسوم اجلمركية .للحصول على اإلعفاء من الرسوم اجلمركية ،ينبغي أن تتوفر فيهم املتطلبات
التالية:
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 يعفَى املواطنني من دفع الرسوم اجلمركية عند عودتهم النهائية إلى اإلمارات العربية املتحدةبعد تغيير إقامتهم من اخلارج.
 يف حال األجانب ،يجب أن يكون حضورهم لإلمارات العربية املتحدة ألول مرة وبغرض اإلقامة. يجب أن تكون البضائع مستعملة. يجب أن تكون الكمية ضمن حدود تأثيث املنزل. يجب أن يكون مالك البيان اجلمركي والبضائع هي نفسها املذكورة يف الوثائق. يجب تقدمي مستند يضم كل احملتويات. يجب تقدمي ما يثبت اإلقامة يف اخلارج. يجب على األجانب تقدمي ما يثبت تصاريح العمل واإلقامة.وحتصل الرسوم اجلمركية املقررة.
 ال تعتبر البضائع اجلديدة ضمن اإلعفاء من الرسوم اجلمركيةَ
ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع إلى السياسة اجلمركية رقم .8

 .13.4ما يرد بصحبة المسافرين:

يسمح بإدخال ما يرد بصحبة املسافرين مما يلي وتعفى من الرسوم اجلمركية وف ًقأ للشروط التالية:
 الهدايا التي ال تزيد قيمتها عن  3.000درهم إماراتي. السجائر التي ال يزيد عددها عن  400سيجارة. السيجار الذي ال يزيد عدده عن  50سيجار. التبغ املفروم أو املكبوس أو معتدل املذاق الذي ال يزيد عن  500غرام. املشروبات الكحولية التي ال تزيد عن  4ليتر. البيرة التي ال تزيد عن عدد ( )2كرتونة ،كل كرتونة حتتوي على  24عبوة ،بحيث ال تزيد سعةالعبوة الواحدة عن  355مليلتر.
 يجب أن تكون البضائع التي بصحبة املسافرين هي متعلقاتهم الشخصية. البضائع واألجهزة املنزلية الكهربائية التي تكون بكميات مقبولة.يشترط لالستفادة من إعفاء األمتعة الشخصية املصاحبة للركاب من الرسوم اجلمركية ،كما هو
موضح بالبند  2من السياسة اجلمركية رقم :12
 أال تكون البضائع احملمولة بكميات جتارية. أال يكون املسافر من املترددين على الدائرة اجلمركية. ال يسمح بإدخال أو إعفاء السجائر واملشروبات الكحولية ملن يقل عمرهم عن ( )18سنة. تطبق إجراءات املنع والتقييد وقانونه على كل البضائع التي ترد بصحبة املسافرين.وحتجز الكميات الزائدة يف حال عدم
تط َبق التعريفة اجلمركية على الكميات ذات الطبيعة التجارية.
َ
سداد الرسوم ،ملدة  30يو ًما متدد مبوافقة رئيس مصلحة اجلمارك بنا ًء على طلب املسافر إلى 60
يو ًما كحد أقصى .بعد مضي مدة احلجز تنقَل البضائع احملتجزة إلى املزاد العلني .يطبَق إجراء
البيان اجلمركي على تلك البضائع للتخليص اجلمركي.
للمزيد عن معلومات السفر للركاب وإجراءات البيان اجلمركي ،يرجى الرجوع إلى السياسة
اجلمركية رقم  12ودليل املسافر على موقع www.dubaicustoms.gov.ae
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 .13.5البضائع الخيرية والمنح:

ميكن أن تتقدم املنظمات اخليرية واملانحة للحصول على إعفاء من الرسوم اجلمركية على وارداتهم
املتعلقة بخدماتهم يف املجاالت اإلنسانية واالجتماعية والتعليمية والعلمية أو الدينية أو أي أغراض
خيرية أخرى دون نية التربح من خاللها .ينبغي أن تكون طبيعة الواردات اخليرية وف ًقا ألنشطتها
املسموح بها ويجب أن يكون حجم وكمية الواردات متناس ًبا مع احتياجات أنشطتها الفعلية .يجب تقدمي
طلب للجمارك باملوافقة من اجلهة املعنية .يجب أن تكون كل الواردات حتت مسمى األعمال اخليرية.

 .13.6البضائع التي يستخدمها ذوو االحتياجات الخاصة

يتم قبول طلبات اإلعفاء من الرسوم اجلمركية من اجلهات احلكومية املرخصة ،وجمعيات رعاية ذوي
االحتياجات اخلاصة املرخصة ومواطني دول مجلس التعاون اخلليجي احلاملني لبطاقات ذوي االحتياجات
اخلاصة ،الستيراد مواد ومعدات الستخدامهم .يطبق اإلعفاء اجلمركي على البضائع التالية:
الرمز املنسق

الوصف

87032180
عربات مصممة للمقعدين ،تساق باليد
87032280
عربات مصممة للمقعدين ،تساق باليد
87032380
عربات مصممة للمقعدين ،تساق باليد
87032470
عربات مصممة للمقعدين ،تساق باليد
87120020
دراجات للمعاقني
90211060
عكازات ،ما عدا عصا املشي ذات الرأس 66.02
90214000
أجهزة ضعف السمع ،دون قطع الغيار
90219020
أجهزة إلكترونية لفاقدي البصر
ال ميكن تصريف العربات املعفاة من الرسوم اجلمركية واملستوردة خصيصي لهذا الغرض قبل 3
سنوات ،ويف حالة احلاجة إلى التصرف فيها قبل مرور ثالث سنوات من تاريخ االستيراد ،يتم فرض
رسوم جمركية على القيمة التي تقدرها اجلمارك حسب حالة العربة.

 13.7البضائع المعادة:

ميكن املطالبة باإلعفاء من الرسوم اجلمركية على البضائع املعادة التي سبق تصديرها إلى دول العالم
األخرى واسترداد استحقاقاتها وفق املعايير التالية.
بالنسبة للبضائع املعادة ذات املنشأ الوطني:
 يجب أن تعاد البضائع خالل  3سنوات من تاريخ التصدير. يجب أن تكون البضائع املعادة هي ذاتها التي صدِ رت وف ًقا لبيان تصدير جمركي يثبت منشأهاومواصفاتها وعالماتها املميزة وأرقامها.
 يجب إعادة البضائع بنفس احلالة التي كانت عليها وقت التصدير. يجب أن تكون البضائع املستوردة قابلة للتحديد بخالف البضائع املص َدرة ويحمل بيان التصديراجلمركي رقم مرجعي.
دليل العمالء
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بالنسبة للبضائع األجنبية املعادة:
 يجب إعادة البضائع خالل عام واحد من تاريخ إعادة التصدير. يجب أن تكون الرسوم اجلمركية املستحقة على البضائع املعاد تصديرها قد استوفيت حنياستيراد البضائع يف األصل.
 أال تكون الرسوم اجلمركية أو التأمني على البضائع قد استرِ د عند إعادة تصديرها. يجب أن يكون إعادة تصدير البضائع وف ًقا لبيان تصدير جمركي واضح يثبت منشأهاومواصفاتها وعالماتها املميزة وأرقامها.
 يجب إعادة البضائع بنفس احلالة التي كانت عليها وقت إعادة تصديرها. يجب أن تكون البضائع املستوردة قابلة للتحديد بخالف البضائع املص َدرة ويحمل بيان التصديراجلمركي رقم مرجعي.
املصدرة مؤقتً ا:
بالنسبة للبضائع
َ
تخضع البضائع املصد َرة مؤقتًا بغرض إكمال صنعها أو إصالحها للرسوم اجلمركية مببلغ يعادل
فقط املبلغ املضاف لقيمة البضائع نتيجة إلكمال صنعها أو إصالحها .ومع ذلك ،يجب توافر
املتطلبات التالية لتجنب سداد الرسوم اجلمركية بالكامل على كل البضائع:
 يجب إعادة البضائع خالل عام واحد من تاريخ إعادة تصديرها. يجب أن تسدد الرسوم اجلمركية املستحقة على البضائع املصد َرة املؤقتة حني استيراد البضائع يف األصل. ال تست َرد الرسوم اجلمركية أو مبلغ التأمني على البضائع عند التصدير املؤقت للبضائع. يجب تفتيش البضائع قبل التصدير وف ًقا لبيان تصدير جمركي من النوع املؤقت من السوق احملليإلى دول العالم األخرى مصحو ًبا مبا يثبت منشأها ومواصفاتها وعالماتها املميزة وأرقامها.
 يجب توضيح الغرض من التصدير املؤقت يف البيان اجلمركي اخلاص. يجب أن تكون البضائع املستوردة قابلة للتحديد بخالف البضائع املص َدرة ويحمل بيان التصديراجلمركي املؤقت رقم مرجعي.
ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع إلى سياسة جمارك دبي رقم .1

 .13.8إعفاء الصناعي:

ميكن حلاملي الرخصة التجارية الوطنية املطالبة باإلعفاء من الرسوم اجلمركية ملعداتهم واملواد اخلام
املستو َردة ألغراض التصنيع .مينَح اإلعفاء بنا ًء على موافقة وزارة االقتصاد .ويف حال كانت الرخصة
التجارية صادرة من مكان أخر يف دول مجلس التعاون اخلليجي ،يجب أن يصحب البيان اجلمركي
“استمارة ب“ .حتمل موافقة السلطات املعنية يف الدولة التي صدرت فيها الرخصة التجارية.

 .14اتفاقيات التجارة الحرة:

تعد دبي اقتصاد مشجع على التجارة مع تقليل حواجز التجارة الداعمة ملناخ االستثمار من أجل منو
مستقر للتجارة والصناعات .ومع تزايد عدد اتفاقيات التجارة احلرة املطبقة يف جميع أنحاء العالم،
قامت اإلمارات العربية املتحدة أيضا بتوقيع عدد من اتفاقيات التجارة احلرة مع عدد من الدول
لتعزيز تدفق التجارة احلرة وتقوية تنافسية صادرات اإلمارات العربية املتحدة يف السوق الشريك
وجعل اإلمارات العربية املتحدة وجهة استثمارية .تستفيد املنتجات الناشئة يف دولة تخضع التفاقية
التجارة احلرة من املعاملة باألفضلية عند تقدمي ما يثبت بلد املنشأ.
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إثبات املنشأ:
هو عبارة عن دليل موثق يؤكد صراحة على أن البضائع املرتبطة بالوثيقة تتماشى مع معايير بلد
املنشأ وف ًقا التفاقية جتارة حرة معينة التي تتضمن االتفاقيات الدولية مثل اتفاقيات التجارة احلرة أو
اتفاقيات التجارة اإلقليمية (دول مجلس التعاون اخلليجي) أو اتفاقيات الشراكة االقتصادية وغيرها،
فيما يتضمن طريف تعاقد أو أكثر الذين ينصوا على منح التعريفة بطريقة تبادلية املعاملة باألفضلية بني
األطراف املتعاقدة.

 .14.1اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى

املنتجة يف أي دولة عضو يف اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الكبرى من الرسوم
تعفَى البضائع
َ
اجلمركية يف أي دولة عضو أخرى ،شريطة أن تكون احلمولة مصحوبة بشهادة بلد املنشأ احملددة
الصادرة من اجلهة املختصة يف دولة اإلنتاج العضو يف االتفاقية .ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع إلى
سياسة دبي اجلمركية رقم .25
الدول األعضاء يف اتفاقية منطقة التجارة احلرة العربية الكبرى:
 .1اململكة األردنية الهاشمية.
 .2اجلمهورية التونسية.
 .3جمهورية السودان.
 .4اجلمهورية السورية.
 .5اجلمهورية العراقية.
 .6اجلمهورية اللبنانية.
 .7اجلمهورية املغربية.
 .8دولة فلسطني.
 .9اجلمهورية الليبية.
 .10جمهورية مصر العربية.
 .11جمهورية اليمن.
 .12جمهورية اجلزائر.
 .13دول مجلس التعاون اخلليجي.

 .14.2اتفاقية التجارة الحرة بين جمهورية سنغافورة والدول
األعضاء في مجلس التعاون الخليجي

تعفَى بضائع محددة مصنوعة يف جمهورية سنغافورة من الرسوم اجلمركية حني تست َو َرد إلى أي دولة
عضو يف مجلس التعاون اخلليجي .ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع إلى السياسة اجلمركية رقم 40
الصادرة من جمارك دبي يف يناير .2015

 .14.3اتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون الخليجي
ودول رابطة التجارة الحرة األوروبية:

تعفى كل املنتجات الناشئة يف دول رابطة التجارة احلرة األوروبية فيما عدا تلك املنصوص عليها
دليل العمالء
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يف مالحق االتفاقية املذكورة يف السياسة اجلمركية رقم  42الصادرة يف  ،2015تعفى من الرسوم
اجلمركية عند استيرادها مباشرة إلحدى دول مجلس التعاون اخلليجي .يجب أن يصحب البضائع
ذات املنشأ يف رابطة التجارة احلرة األوروبية « شهادة احلركة « »»EUR.1صادرة على نحو ٍ
واف
وموثقة من السلطات اجلمركية يف بلد املنشأ.
تتضمن دول رابطة التجارة احلرة األوروبية:
 جمهورية أيسلندا. إمارة ليشتنشتاين. مملكة النرويج. -االحتاد السويسري.

 .15البيانات الجمركية:

يجب تقدمي بيان جمركي مفصل للجمارك فيما يتعلق بالتخليص اجلمركي ألي بضائع سواء كانت
معفاة من الرسوم والضرائب اجلمركية أم ال .ويجوز للمستورد /املصدر أو من ميثله أو املخلص
اجلمركي تقدمي البيان اجلمركي ،يف حني ميكن للعمالء التجاريني فقط استخدام اإلنترنت كقناة
لتقدمي البيانات اجلمركية.

 .15.1قنوات تقديم البيانات الجمركية:

يجوز تقدمي البيانات اجلمركية للجمارك عبر دبي التجارية أو قناة األعمال املتكاملة أو شخصياً يف
املكاتب اجلمركية.

 .15.2دبي التجارية:

دبي التجارية هي البوابة اإللكترونية التي حتتوي على اخلدمات اإللكترونية جلمارك دبي وموانئ
دبي العاملية ومركز دبي للسلع املتعددة وسلطة املنطقة احلرة يف جبل على .وتضع جمارك دبي
خدمات البيانات اجلمركية وتسجيل العمالء وغيرها من اخلدمات اإلضافية على اإلنترنت على
بوابة دبي التجارية.

 .15.3قناة األعمال المتكاملة:

قد يفضل العمالء الذين لديهم حجم بضائع كبيرة وتعامالت متكررة هذه القناة.

 .15.4الخدمات المقدمة في مكاتب جمارك دبي:

تقدم خدمات املكاتب اجلمركية يف جمارك دبي للعمالء غير التجاريني.

قائمة اخلدمات املتوفرة يف املكاتب:
 تقدمي بيانات جمركية جديدة. تقدمي طلبات إللغاء بيانات جمركية. تخليص للبضائع عن طريق دفتر اإلدخال املؤقت. احلصول على أختام املقاصة لصادرات دول مجلس التعاون اخلليجي. 18دليل العمالء

العمالء املستحقون لهذه اخلدمات:
 األفراد. املرخصون املهنيون. الهيئات احلكومية. املنظمات الغير ربحية. املؤسسات التعليمية. الهيئات الدبلوماسية.التخليص يف احلمرية واخلور ودخول اخلور:
إن تخليص البيانات اجلمركية للبضائع املستو َردة أو املصد َرة أو العابرة عبر تلك املراكز يحدث حال ًيا عبر
كاونترات اجلمارك اخلاصة بتلك املراكز .يع َرض فقط التسليمات املباشرة يف تلك املراكز .وباإلضافة إلى
تخليص البيانات اجلمركية ،تصدر احلمرية واخلور بيانات احلمولة الصادرة (املانفيست) لقبطان السفن.
ملزيد من املعلومات حول خدمات الكاونتر يرجى التواصل مع املركز املختص.
التخليص اجلمركي يف مركز حتا احلدودي:
تخلَص البيانات اجلمركية للبضائع اآلتية من سلطنة عمان أو عبر سلطنة عمان أو البضائع املصد َرة
إلى سلطنة عمان أو عبر سلطنة عمان عند حدود حتا .يحدث تخليص االستيراد حال ًيا من خالل
خدمات شباك مصلحة اجلمارك الواقعة يف نقطة الدخول عند حدود حتا ،وال تتوفر خدمات
التخليص اإللكترونية .ومع ذلك ،قد تخلَص الصادرات اإلحصائية إلى سلطنة عمان إلكترونياً وميكن
حتصيل املقاصة من مكاتب اجلمارك احملددة يف دبي.
التخليص اجلمركي يف مكاتب البريد:
ميكن للجمارك جمع الطرود البريدية عقب فحص البيانات اجلمركية وتسديد الرسوم واملصاريف
سيوجه العمالء إلى مصلحة اجلمارك يف مكتب البريد املختص يف حال التأكد
اجلمركية األخرى.
َ
من طرود البيانات اجلمركية .اخلدمة اإلليكترونية لتقدمي البيانات اجلمركية للشحن البريدي غير
متوفرة حال ًيا وتق َدم هذه اخلدمة يف شبابيك مصالح اجلمارك الواقعة يف مكاتب البريد املختصة.
التخليص اجلمركي يف مكاتب اجلمارك البرية:
ميكن تخليص البيانات اجلمركية للصادرات اإلحصائية حلركة البضائع لوجهات أخرى من دول
مجلس التعاون اخلليجي ب ًرا يف مركز اجلمارك هذا مع عملية املقاصة .باإلضافة إلى أنه ميكن
للناقلني ً
أيضا احلصول على بيان احلمولة الصادر (املانفيست) للبضائع املتحركة بر ًيا إلى وجهة
أخرى من هذا املركز.

 .15.5تقديم البيان الجمركي إلكتروني ًا:

ميكن للمستخدمني املخولني مع وجود بطاقة دخول سارية تقدمي بيانات جمركية إلكترونية .يخلَص
البيان اجلمركي أوتوماتيكيا خالل ثواني قليلة إال إذا رأت اجلمارك التدخل واحلصول على تأكيدات
أكثر .للمساعدة على التقدمي اإللكتروني يرجى زيارة www.dubaitrade.ae
وتتبَع البيانات اجلمركية بتقدمي املستندات لشباك اجلمارك فيما عدا تلك البيانات اجلمركية املعفاة
من تقدمي املستندات .يف حال إنهاء إجراءات البيان جلمركي نظير إيداع وثيقة يف ظل غياب فاتورة
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موثقة ومستندات مطلوبة يجب تقدميها خالل املدة املنصوص عليها.

 .15.6التخليص الجمركي المسبق:

ميكن للعميل إكمال تخليص البيانات اجلمركية قبل وصول البضائع شريطة توافر كل املعلومات
الضرورية يف البيان اجلمركي.

 .15.7تقديم المستندات:

يجب على كل العمالء تقدمي الوثائق املطلوبة بغرض التخليص اجلمركي إلى مصلحة اجلمارك
املعنية عن طريق إرفاق البيان اجلمركي وف ًقا لطبيعة الشحنة ونوع البيان اجلمركي .ملزيد من
املعلومات يرجي الرجوع إلى اإلعالن اجلمركي رقم  7لسنة .2010
املهلة الزمنية لتقدمي املستندات
 يتعني تقدمي البيانات واملستندات اجلمركية للبضائع ملصلحة اجلمارك املختصة خالل مدةأقصاها  14يوم من تاريخ عملية البيان اجلمركي.
 يف حال تأخر تقدمي مستندات البضائع وجتاوز فترة السماح التي تبلغ  14يوم من تاريخ عملية البياناجلمركي ،تف َرض غرامة تقدر ب  50درهم إماراتي عن كل يوم تأخير إلى مدة أقصاها  90يوم.
 يف حال اإلخفاق يف تقدمي املستندات خالل مدة أقصاها  90يوم ،سيتخذ إجراءات إدارية أكثرصرامة مع إمكانية فرض غرامة وعقوبة.
 لن تق َبل أي مطالبة باسترداد الرسوم اجلمركية أو مبلغ التأمني ما لم يكمِ ل العميل عملية تقدمياملستندات كما هو منصوص أعاله.
ملزيد من املعلومات حول الغرامات والعقوبات يرجع االطالع على امللحق ج.
املراكز اجلمركية لتقدمي املستندات:
يح َدد املركز اجلمركي لتقدمي املستندات وف ًقا لطريقة الشحن واملوقع اجلمركي.
ملزيد من املعلومات حول تقدمي املستندات يرجى االطالع على امللحق (ي).

 .15.8األرشفة اإللكترونية للبيانات الجمركية:

يتعني على جمارك دبي االحتفاظ بنسخ أصلية من البيانات اجلمركية ومرفقاتها يف نظام األرشفة
اإللكتروني .يجوز للعميل تقدمي طلب الستعادة نسخ املستندات بعد تسليم النسخ األصلية للجمارك.
بإمكان العميل طلب احلصول على نسخة إلكترونية من البيانات اجلمركية اخلاصة به ومرفقاتها
حتصل ( )5دراهم
عن طريق النظام اإللكتروني لألرشفة على مدار  24ساعة  7أيام يف األسبوع.
َ
إماراتية كرسوم نظير خدمة األرشفة اإللكترونية عند إجناز البيانات اجلمركية.

 .15.9اإلجراءات الجمركية وأنواع البيانات:

يتعني على طالب البيان اجلمركي حتديد نوع البيان اجلمركي عند التقدم للتخليص .فيما يلي أنواع
البيانات اجلمركية:
 االستيراد. 20دليل العمالء
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التصدير.
البضائع العابرة(الترانزيت).
اإلدخال املؤقت.
نقل البضائع.

 .15.10االستيراد:

ترتبط أنواع البيانات اجلمركية التالية بغرض االستيراد:
 االستيراد إلى السوق احمللي من دول العالم األخرى. االستيراد إلى السوق احمللي من املنطقة احلرة. االستيراد إلى السوق احمللي من املستودعات اجلمركية. االستيراد إلى السوق احمللي من دول مجلس التعاون اخلليجي (بيان االستيراد اإلحصائي). االستيراد إلى السوق احمللي من دول العالم األخرى بغرض إعادة التصدير. االستيراد إلى السوق احمللي من املنطقة احلرة بغرض إعادة التصدير. االستيراد إلى السوق احمللي من املستودعات اجلمركية بغرض إعادة التصدير. االستيراد إلى املستودعات اجلمركية من دول العالم األخرى. االستيراد إلى املستودعات اجلمركية من املنطقة احلرة. االستيراد إلى املستودعات اجلمركية من السوق احمللي (بعد اإلدخال املؤقت). -االستيراد بعد اإلدخال املؤقت.

 15.10.1االستيراد إلى السوق المحلي من دول العالم األخرى:

يتعامل هذا النوع من البيانات اجلمركية مع البضائع التي يستوردها مباشرة مستورد (شركة
جتارية أو بصفة شخصية أو شركة نقل) من اإلمارات العربية املتحدة أو إحدى دول مجلس التعاون
اخلليجي من دول العالم األخرى .ميكن تقدمي البيانات اجلمركية عن طريق اخلدمات اإللكترونية
مبعرفة مستخدم مسجل يف نظام مرسال أو عن طريق توفير خدمة املخلص اجلمركي املعت َمد.
ميكن للعمالء الغير جتاريني استخدام خدمات مكاتب التخليص اجلمركية لتقدمي البيانات اجلمركية
للدوائر اجلمركية احملددة.
املستندات املطلوبة
 سند شحن جوي رئيسي  /سند شحن جوي فرعي للنقل اجلوي. بوليصة شحن رئيسية /بوليصة شحن فرعية للنقل البحري. فاتورة جتارية شهادة منشأ. قائمة التعبئة. إذن التسليم (للنقل البحري). التصاريح حيثما تنطبق.*ستتنوع متطلبات املستندات وف ًقا لنوع الشحن.
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 .15.10.2االستيراد إلى السوق المحلي من المنطقة الحرة:

يجب عند استيراد البضائع إلى السوق احمللية من املنطقة احلرة مبوجب» بيان االستيراد إلى السوق
احمللي من املنطقة احلرة» ،تخليصها على أساس سداد الرسوم اجلمركية املقررة .على أن يقدم البيان
مسجل او مخلص جمركي معت َمد.
اجلمركي مستورِ د محلي
َ
املستندات املطلوبة
 إشعار تسليم. فاتورة. قائمة التعبئة. -تصريح للبضائع املقيدة (إن وجدت) من اجلهات املختصة.

 .15.10.3االستيرادإلىالسوقالمحليمنالمستودعاتالجمركية:

ميكن طرح البضائع املخزنة يف املستودع اجلمركي يف السوق احمللي على أساس سداد الرسوم
مسجل على أنه
والضرائب اجلمركية املقررة .ميكن لصاحب رخصة املستودع اجلمركي أو مستورِ د
َ
مالك البضائع تقدمي البيان اجلمركي.
املستندات املطلوبة
 فاتورة. -قائمة التعبئة.

 .15.10.4االستيراد إلى السوق المحلي من دول مجلس التعاون
الخليجي (بيان االستيراد اإلحصائي):

ميكن انتقال البضائع بني الدوائر اجلمركية لدول مجلس التعاون اخلليجي مبا يسمح مبرور البضائع
األجنبية من دولة عضو إلى أخرى .يجب تخليص بيان االستيراد اإلحصائي لدى الدولة العضو
املصد َرة لسهولة حركة تلك البضائع ويجب تقدمي نسخة من هذا البيان للدائرة اجلمركية التابعة للدولة
العضو املستوردة مختو ًما «بختم املقاصة»(آلية املقاصة) ،لتفادي تكرار سداد الرسوم اجلمركية يف بلد
الوجهة النهائية .يستخ َدم ملثل هذه املعامالت «بيان االستيراد إلى السوق احمللي من دول مجلس التعاون
اخلليجي».
املستندات املطلوبة
 إذن التسليم (للنقل البحري). سند شحن جوي رئيسي  /سند شحن جوي فرعي للنقل اجلوي. بوليصة شحن رئيسية /بوليصة شحن فرعية للنقل البحري. بيان حمولة بري /سند شحن بري للنقل البري. فاتورة جتارية. قائمة التعبئة. 22دليل العمالء

 بيان الصادر اإلحصائي من الدولة العضو املصدِ رة ،مصد ًقا عليه بختم املقاصة» رقم إعالنمدفوعة الرسوم اجلمركية.
املقاصة» أو «ختم املقاصة» يف حال استيراد البضائع
َ
*ستتنوع متطلبات املستندات وف ًقا لنوع الشحن.

 .15.10.5االستيراد إلى السوق المحلي من دول العالم األخرى
بغرض إعادة التصدير:

يحصل مبلغ
ميكن استيراد البضائع بقصد إعادة تصديرها بالكامل أو جزء منها إلى دولة أخرى.
َ
ً
عوضا عن الرسوم اجلمركية.
تأمني أو ضمان يعادل التعريفة اجلمركية املطبقة على البضائع
يستخدم بيان» االستيراد إلى السوق احمللي من دول العالم األخرى بغرض إعادة التصدير» ملثل هذا
اإلجراء اجلمركي لتخليص تلك البضائع .يقتصر حال ًيا هذا البيان على البضائع التي تتجاوز قيمتها
 20.000درهم إماراتي ويستثنى من ذلك املركبات اآللية.
يرجى مراجعة السياسات اجلمركية رقم ( )34ورقم ( )37لسنة  2010بشأن القواعد واللوائح
اخلاصة باإلجراء اجلمركي أعاله.
املستندات املطلوبة:
 سند شحن جوي رئيسي /سند شحن جوي فرعي للنقل اجلوي. بوليصة شحن رئيسية /بوليصة شحن فرعية للنقل البحري. فاتورة جتارية. شهادة منشأ. قائمة التعبئة. إذن تسليم.ستتنوع متطلبات املستندات وف ًقا لنوع الشحن.

 .15.10.6االستيراد إلى السوق المحلي من المنطقة الحرة
بغرض إعادة التصدير:

ميكن للمستوردين يف دولة اإلمارات العربية املتحدة من استيراد البضائع من املنطقة احلرة إلى السوق
احمللي بغرض إعادة تصديرها إلى دول العالم األخرى غير دول مجلس التعاون اخلليجي .وتستوفى
الرسوم اجلمركية على البضائع املستو َردة مبقتضى هذا اإلجراء اجلمركي عن طريق حساب الضمان
القائم أو مبلغ تأمني .ويستخ َدم لهذا النوع من املعامالت اجلمركية» بيان االستيراد إلى السوق احمللي
مسجل أو مخلص
من املنطقة احلرة بغرض إعادة التصدير .حيث يقَدم البيان اجلمركي مستورِ د محلي
َ
جمركي معت َمد.
يرجى مراجعة السياسات اجلمركية رقم ( )34ورقم ( )37لسنة  2010بشأن القواعد واللوائح اخلاصة
باإلجراء اجلمركي أعاله.
املستندات املطلوبة:
 إشعار تسليم. فاتورة.دليل العمالء
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 قائمة التعبئة. -تصريح للبضائع املقيدة (إن وجدت) من اجلهات املختصة.

 .15.10.7االستيراد إلى السوق المحلي من المستودعات
الجمركية بغرض إعادة التصدير:

ميكن استيراد البضائع املدخلة إلى املستودع اجلمركي إلى السوق احمللي بغرض إعادة تصديرها
إلى دول العالم األخرى غير دول مجلس التعاون اخلليجي .وتستوفى الرسوم اجلمركية على
البضائع املستو َردة مبقتضى هذا اإلجراء اجلمركي عن طريق حساب الضمان القائم أو مبلغ تأمني.
ويستخدم لهذا النوع من املعامالت اجلمركية» بيان االستيراد إلى السوق احمللي من املستودعات
اجلمركية بغرض إعادة التصدير» .حيث يجوز لصاحب رخصة املستودع اجلمركي أو مستورِ د محلي
مسجل على أنه مالك البضائع تقدمي البيان اجلمركي.
َ
يرجى مراجعة السياسات اجلمركية رقم ( )34ورقم ( )37لسنة  2010بشأن القواعد واللوائح
اخلاصة باإلجراء اجلمركي أعاله.
املستندات املطلوبة:
 فاتورة. -قائمة التعبئة.

 .15.10.8االســتيراد إلى المســتودعات الجمركية من دول
العالم األخرى:

َ
املرخص استيراد البضائع إلى املستودع اجلمركي مع تأجيل سداد
ميكن ملالك املستودع اجلمركي
الرسوم اجلمركية إلى أن تط َرح البضائع لالستهالك احمللي.
يستخدم لتخليص هذا اإلجراء اجلمركي» بيان االستيراد إلى املستودع اجلمركي من دول العالم األخرى».
وهناك نوعان من املستودعات اجلمركية؛ املستودع اجلمركي اخلاص واملستودع اجلمركي العام.
املستندات املطلوبة:
 سند شحن جوي رئيسي /سند شحن جوي فرعي للنقل اجلوي. بوليصة شحن رئيسية /بوليصة شحن فرعية للنقل البحري. فاتورة جتارية. شهادة منشأ. قائمة التعبئة. إذن تسليم (للنقل البحري). -التصاريح حيثما تنطبق.

*ستتنوع متطلبات املستندات وف ًقا لنوع الشحن.
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 .15.10.9االســتيراد إلى المســتودعات الجمركية من
المنطقــة الحرة:

يجوز استيراد البضائع إلى املستودع اجلمركي من أي منطقة حرة تقع يف دبي من خالل التخليص على
البيان اجلمركي .ويجب أن يقدم ِ
مرخص املستودع اجلمركي البيان اجلمركي باعتباره مستورد البضائع.
املستندات املطلوبة:
 إشعار تسليم. فاتورة. قائمة التعبئة. -تصريح للبضائع املقيدة (إن وجدت) من اجلهات املختصة.

 .15.10.10االستيراد إلى المستودعات الجمركية من السوق
المحلي (بعد اإلدخال المؤقت):

يس َمح بإدخال البضائع إلى املستودع اجلمركي مؤقتًا ألغراض معينة مثل املعارض واإلصالح
واإلعادة واملشاريع وغيرها .ويجوز ملدة محددة إعادة استيرادها إلى املستودع اجلمركي خالل املدة
املسموح بها.
املستندات املطلوبة:
 نسخة من بيان اإلدخال املؤقت. فاتورة. -قائمة التعبئة

 .15.10.11االستيراد بعد اإلدخال المؤقت:

ينتهي وضع إدخال البضائع املؤقت بانقضاء املدة املسموح بها .ميكن طرح البضائع لالستهالك
احمللي عقب سداد الرسوم والضرائب اجلمركية املقررة وف ًقا إلجراء االستيراد .تطبق كل القواعد
األخرى إلجراء االستيراد على تخليص البضائع.

 .15.11التصدير:

يتوجب على مصدري البضائع أو وكالئهم التصريح عنها بالتفصيل أثناء عملية التصدير .يرجى
الرجوع إلى اجلزء اخلاص بالتصدير يف الفصل الثاني من قانون اجلمارك لدول مجلس التعاون
اخلليجي ملزيد من املعلومات .يف حال تصدير أي بضائع مقيدة يتوجب على املصدِ ر احلصول على
املوافقة املطلوبة من اجلهات املختصة وتقدميها إلى اجلمارك.
ترتبط أنواع البيانات اجلمركية التالية بغرض التصدير:
 التصدير من السوق احمللي إلى دول العالم األخرى. التصدير من السوق احمللي إلى منطقة حرة داخل دبي. التصدير من السوق احمللي إلى دول مجلس التعاون اخلليجي (بيان التصدير اإلحصائي).دليل العمالء
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التصدير من املستودعات اجلمركية .إلى دول العالم األخرى.
التصدير من املستودعات اجلمركية .إلى املنطقة احلرة.
إعادة التصدير إلى دول العالم األخرى (بعد االستيراد بغرض إعادة التصدير).
إعادة التصدير إلى املنطقة احلرة (بعد االستيراد بغرض إعادة التصدير).
إعادة البضائع إلى املنطقة احلرة بعد اإلدخال املؤقت.
إعادة البضائع إلى دول العالم األخرى بعد اإلدخال املؤقت.
التصدير املؤقت من السوق احمللي إلى دول العالم األخرى.
التصدير املؤقت من السوق احمللي إلى املنطقة احلرة.

 .15.11.1التصدير من السوق المحلي إلى دول العالم األخرى:

يجب تخليص نوع البيان اجلمركي املبني أعاله ،بغرض تصدير البضائع احمللية إلى إحدى دول العالم
األخرى غير دول مجلس التعاون اخلليجي.
املستندات املطلوبة:
 فاتورة تصدير. قائمة التعبئة. -تصريح تصدير من اجلهة املختصة (ينطبق فقط على الصادرات املقي َدة).

 .15.11.2التصدير من السوق المحلي إلى منطقة حرة داخل دبي:

يتعلق هذا البيان اجلمركي بتصدير البضائع من السوق احمللي بدولة اإلمارات العربية املتحدة إلى
أي منطقة حرة داخل دبي .حيث ميكن للمصدِ ر أو مخلصه اجلمركي تقدمي هذا البيان اجلمركي.
ومع ذلك يتوجب على العميل لدى املنطقة احلرة املستقبلة للبضائع ،اإلفادة باستالم البيان اجلمركي
من خالل اخلدمة املتاحة لهذا الغرض على بوابة دبي التجارية.
املستندات املطلوبة:
 فاتورة. -قائمة التعبئة.

 .15.11.3التصدير من السوق المحلي إلى دول مجلس التعاون
الخليجي (بيان التصدير اإلحصائي):

أي بضائع أجنبية استورِ دت من قبل إلى السوق احمللي من دول العالم األخرى ،يجوز تصديرها إلى
دول مجلس التعاون اخلليجي وفق بيان التصدير اإلحصائي .وميكن لطالب البيان اجلمركي جتنب
تكرار سداد الرسوم اجلمركية لدى املكتب اجلمركي يف الدولة العضو يف مجلس التعاون اخلليجي
(دولة الوجهة النهائية) على أن يكون البيان اجلمركي مختو ًما بختم املقاصة .يرجى الرجوع إلى
عملية املقاصة يف هذا الدليل ملزيد من املعلومات.
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املستندات املطلوبة:
 فاتورة. قائمة التعبئة. -نسخة من بيان االستيراد اجلمركي (من أجل عملية املقاصة).

 .15.11.4التصديــر مــن المســتودعات الجمركية إلى دول
العالم األخرى:

البضائع املدخلَة إلى املستودع اجلمركي ميكن تصديرها إلى أي دولة من دول العالم األخرى .كما
ميكن استكمال غرض التصدير اجلمركي بتخليص البيان اجلمركي املبني أعاله.
املستندات املطلوبة:
 فاتورة. -قائمة التعبئة.

 .15.11.5التصديــر مــن المســتودعات الجمركية .إلى
المنطقــة الحرة:

ميكن تصدير البضائع األجنبية من املستودع اجلمركي إلى أي منطقة حرة داخل دبي وفق القيود
املفروضة على التصدير .ويجب على املصدِ ر استيفاء اإلجراء اجلمركي املطلوب إلدخال البضائع إلى
املنطقة احلرة.
املستندات املطلوبة:
 فاتورة. -قائمة التعبئة.

 .15.11.6إعادة التصدير إلى دول العالم األخرى (بعد االستيراد
بغرض إعادة التصدير):

البضائع األجنبية التي سبق استيرادها وفق أنواع البيانات اجلمركية لالستيراد بغرض إعادة
التصدير ،ميكن إعادة تصديرها إلى دول العالم األخرى غير دول مجلس التعاون اخلليجي من خالل
تخليص هذا البيان اجلمركي .ويجب طلب شهادة تفتيش وخروج من اجلمارك للمطالبة باسترداد
التأمني أو الضمان املدفوع نظير بيان االستيراد بغرض إعادة التصدير ،وذلك فقط إذا كانت
البضائع املستو َردة قد صدِ رت خالل ستة أشهر من تاريخ بيان االستيراد بغرض إعادة التصدير.
املستندات املطلوبة:
 فاتورة. قائمة التعبئة.دليل العمالء
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 .15.11.7إعادة التصدير إلى المنطقة الحرة (بعد االستيراد
بغرض إعادة التصدير):

البضائع األجنبية التي سبق استيرادها وفق أنواع البيانات اجلمركية لالستيراد بغرض إعادة
التصدير ،ميكن إعادة تصديرها إلى املنطقة احلرة من خالل تخليص هذا البيان اجلمركي .ويجب
طلب شهادة تفتيش وخروج من اجلمارك للمطالبة باسترداد التأمني أو الضمان املدفوع نظير بيان
االستيراد بغرض إعادة التصدير ،وميكن فقط املطالبة باسترداد التأمني أو الضمان إذا كانت
البضائع املستو َردة قد صدِ رت خالل ستة أشهر من تاريخ بيان االستيراد بغرض إعادة التصدير.
املستندات املطلوبة:
 فاتورة. -قائمة التعبئة.

 .15.11.8إعادة البضائع إلى دول العالم األخرى بعد اإلدخال
المؤقت:

يتوجب إعادة البضائع الواردة يف اإلدخال املؤقت إلى دول العالم األخرى خالل املدة الزمنية احملددة.
ويف حال متديد املدة املسموح بها ،يتوجب احلصول على موافقة اجلمارك قبل انتهاء املدة احملددة.
يُرجى الرجوع إلى السياسة اجلمركية رقم ( )33لسنة  ،2010ملزيد من املعلومات.
املستندات املطلوبة:
 فاتورة. -قائمة التعبئة.

 .15.11.9التصديــر المؤقــت مــن الســوق المحلي إلى دول
العالم األخرى:

يجوز تخليص هذا البيان اجلمركي للبضائع املراد تصديرها مؤقتًا ألغراض املعارض ،أو إكمال
أي مشروع ،أو اإلصالح ،أو الصيانة ،أو أغراض التصنيع ،وغيرها .ويتعني على املصدِّر استكمال
إجراءات التفتيش اجلمركي قبل التصدير وأثناء إعادة استيراد البضائع إلى السوق احمللي ً
أيضا.
املستندات املطلوبة:
 فاتورة. -قائمة التعبئة.
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 .15.11.10التصدير المؤقت من السوق المحلي إلى المنطقة الحرة:

يجوز تخليص هذا البيان اجلمركي للبضائع املراد تصديرها مؤقتًا من السوق احمللي إلى املنطقة
احلرة ألغراض اإلصالح أو التجديد أو أغراض التصنيع وغيرها .ويتعني على املصدِ ر استكمال
عمليات التفتيش اجلمركي قبل التصدير وأثناء إعادة استيراد البضائع إلى السوق احمللي ً
أيضا.
املستندات املطلوبة:
 فاتورة تصدير. -قائمة التعبئة.

 .15.12البضائع العابرة «الترانزيت»

هي البضائع املتوجهة إلى مكان آخر من دول العالم األخرى ،غير أنها وردت إلى دبي .وميكن نقلها
إلى جهة املقصد النهائية وفق إجراءات البضائع العابرة .وعادة ما يجري تخليص حركات البضائع
العابرة نظير سداد التأمني ،أو وفق الضمانات .وميكن اتخاذ ضمانات إضافية عند الضرورة.
ويتطلب التخليص وفق نظام الترانزيت حلركات البضائع العابرة أنواع البيانات اجلمركية التالية.
 البضائع العابرة (بني دول العالم األخرى). البضائع العابرة لدخول املناطق احلرة. البضائع العابرة ملغادرة املناطق احلرة. البضائع العابرة إلى املنطقة احلرة من املناطق احلرة بدول مجلس التعاون اخلليجي ،واإلماراتاألخرى ،والسوق احمللي لدول مجلس التعاون اخلليجي.
 -البضائع العابرة بني املناطق احلرة داخل دبي.

 .15.12.1البضائع العابرة (بين دول العالم األخرى):

ميكن نقل البضائع العابرة من إحدى دول العالم األخرى إلى دولة أخرى يف العالم من خالل إقليم
دبي اجلمركي ،وحتت رقابة جمركية .وتصل مدة السماح بعبور البضائع  30يو ًما من تاريخ تخليص
البيان اجلمركي للبضائع العابرة.
ملزيد من املعلومات ،يُرجى الرجوع إلى السياسة اجلمركية رقم ( )35لسنة .2011
املستندات املطلوبة:
 نسخة من وثيقة النقل. -إذن التسليم.

 .15.12.2البضائع العابرة لدخول المناطق الحرة

ميكن إدخال البضائع األجنبية التي يكون منشأها أي دولة إلى املناطق احلرة دون تأدية الرسوم
مرخصا يف املنطقة احلرة .ويتعني
والضرائب اجلمركية .ويجب أن يكون مالك البضائع يف الوثائق
ً
تخليص غرض البيان اجلمركي أعاله ،بغرض إدخال تلك البضائع إلى املنطقة احلرة.
دليل العمالء
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ومع ذلك ،يحظر إدخال بعض البضائع إلى املنطقة احلرة ،مبوجب املادة ( )80من قانون اجلمارك
لدول مجلس التعاون اخلليجي.
املستندات املطلوبة:
 سند شحن جوي رئيسي  /سند شحن جوي فرعي للنقل اجلوي. بوليصة شحن رئيسية  /بوليصة شحن فرعية للنقل البحري. فاتورة جتارية. شهادة منشأ. قائمة تعبئة. -إذن تسليم.

 .15.12.3البضائع العابرة لمغادرة المناطق الحرة

ُصدر البضائع املخزنة يف املنطقة احلرة إلى دول العالم األخرى مبوجب تخليص هذا البيان
ت َّ
مصدرة مباشرة
اجلمركي ،نظير تأمني يُسترد عند إبراز ما يثبت التصدير ،حتى لو كانت البضائع
َّ
من املنطقة احلرة دون سداد أي تأمني ،ويجب على املصدِّر تقدمي ما يثبت ذلك وإال تعرض لغرامة
قدرها  %10من قيمة البضائع.
املستندات املطلوبة:
 إشعار تسليم. فاتورة تصدير. -قائمة تعبئة.

 .15.12.4دخول البضائع العابرة إلى المنطقة الحرة من المناطق
الحرة بدول مجلس التعاون الخليجي واإلمارات األخرى والسوق
المحلي لدول مجلس التعاون الخليجي

ميكن إدخال البضائع القادمة من إحدى دول مجلس التعاون اخلليجي ،أو إمارة أخرى ،أو السوق
احمللي ،إلى املنطقة احلرة دون حت ُّمل رسوم وضرائب جمركية .ويجب أن يكون مالك البضائع املذكور
مرخصا يف املنطقة احلرة .ويتعني تخليص غرض البيان اجلمركي أعاله بغرض إدخال
يف الوثائق
ً
تلك البضائع إلى املنطقة احلرة .ومع ذلك ،يحظر إدخال بعض البضائع إلى املنطقة احلرة ،مبوجب
املادة ( )80من قانون اجلمارك لدول مجلس التعاون اخلليجي.
املستندات املطلوبة:
 سند شحن جوي رئيسي  /سند شحن جوي فرعي للنقل اجلوي. بوليصة شحن رئيسية /بوليصة شحن فرعية للنقل البحري. بيان التصدير اإلحصائي. فاتورة جتارية. 30دليل العمالء

 شهادة منشأ. قائمة تعبئة. -إذن تسليم.

 .15.12.5البضائع العابرة بين المناطق الحرة داخل دبي:

ميكن بيع البضائع املخزنة يف املنطقة احلرة  -اململوكة ألحد عمالئها  -لعميل آخر لدى منطقة حرة
مختلفة ،مبوجب إجناز البيان اجلمركي املبني أعاله .وميكن للمصدِّر أو مخلصه اجلمركي تقدمي
البيان اجلمركي .ومع ذلك ،يتعني على مستلم البيان اجلمركي  -وهو يف هذا الصدد املستورِ د-
اإلفادة باستالم البيان ،من خالل خدمة اإلقرار باالستالم املتوفرة على بوابة دبي التجارية.
املستندات املطلوبة:
 إشعار التسليم. فاتورة التصدير. -قائمة التعبئة.

 .15.13اإلدخال المؤقت

يجوز مبقتضى هذا اإلجراء اجلمركي إدخال البضائع مؤقتًا ألغراض معينة ،وملدة محددة .ويصنَّف
نظام اإلدخال املؤقت ضمن أنواع البيانات اجلمركية التالية:
 اإلدخال املؤقت من دول العالم األخرى إلى السوق احمللي. اإلدخال املؤقت من املنطقة احلرة إلى السوق احمللي. -اإلدخال املؤقت من املستودع اجلمركي إلى السوق احمللي.

 .15.13.1اإلدخــال المؤقــت من دول العالم األخرى إلى الســوق
المحلي:

ميكن تخليص البضائع الواردة من دول العالم األخرى ألغراض املعارض ،أو املشاريع ،أو اإلصالح ،أو
إعادة التعبئة ،وغيرها ،وفق نوع البيان اجلمركي املبني أعاله .وتُعلَّق الرسوم اجلمركية على البضائع،
وميكن تخليصها من خالل الضمان القائم ،أو مبلغ تأمني يعادل الرسوم اجلمركية املستحقة.
املستندات املطلوبة:
 سند شحن جوي رئيسي  /سند شحن جوي فرعي للنقل اجلوي. بوليصة شحن رئيسية  /بوليصة شحن فرعية للنقل البحري. فاتورة جتارية. شهادة منشأ. قائمة تعبئة. إذن تسليم.يُرجى الرجوع إلى السياسة اجلمركية رقم ( )33لسنة  2010ملزيد من املعلومات.
دليل العمالء
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 .15.13.2اإلدخال المؤقت من المنطقة الحرة إلى السوق
المحلي:

ميكن إدخال البضائع من املنطقة احلرة مؤقتًا لألغراض املنصوص عليها يف السياسة اجلمركية رقم
( )33مبوجب الضمان القائم ،أو مبلغ تأمني يعادل الرسوم اجلمركية املستحقة على البضائع امل ُ ْد َخلة
مؤقتًا .وميكن إجناز هذه العملية من خالل تخليص نوع البيان اجلمركي املبني أعاله .ويتعني على
اجلهة املرخص لها يف املنطقة احلرة تقدمي البيان اجلمركي وحتديد مدة اإلدخال املؤقت.
املستندات املطلوبة:
 إشعار التسليم. فاتورة. قائمة تعبئة. -تصريح للبضائع املقيدة (إن وجدت) من اجلهات املختصة.

 .15.13.3اإلدخال المؤقت من المستودع الجمركي إلى السوق
المحلي:

يجوز إدخال البضائع من املستودع اجلمركي لألغراض املنصوص عليها يف السياسة اجلمركية رقم
( )33مبوجب ضمان مصريف قائم ،أو مبلغ تأمني يعادل الرسوم اجلمركية املستحقة على البضائع
صاحب رخصة مستوع جمركي ،أو مستورِ د محلي ،مع
امل ُ ْد َخلة مؤقتًا .على أن يقدم البيان اجلمركي
ُ
حتديد مدة اإلدخال املؤقت.
املستندات املطلوبة:
 فاتورة. -قائمة تعبئة.

 .15.14نقل البضائع

ميكن نقل البضائع املدخلة إلى املستودع اجلمركي أو املناطق احلرة من مستودع إلى آخر ،أو من
منطقة حرة ألخرى .وتتوافر أنواع البيانات اجلمركية التالية لتخليص مختلف أنواع نقل البضائع:
 نقل البضائع بني املستودعات اجلمركية بدبي. -نقل البضائع داخل املنطقة احلرة.

 .15.14.1نقل البضائع بين المستودعات الجمركية بدبي

ميكــن نقــل البضائــع املدخلــة ملســتودع جمركي إلى مســتودع جمركي آخر مبوجــب تخليص البيان
اجلمركــي املبــن أعــاه .ويجــوز للمصـ ِّدر أو وكيلــه تقــدمي هذا البيان اجلمركــي .ومع ذلك ،يتعني على
املســتلِم اإلفادة باســتالم البيان اجلمركي ،من خالل خدمة اإلقرار باالســتالم املتوفرة على بوابة
دبي التجارية.
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 .15.14.2نقل البضائع داخل المنطقة الحرة:

يجوز بيع البضائع املخزنة من أحد عمالء املنطقة احلرة إلى عميل آخر لدى املنطقة احلرة ذاتها،
مبوجب إجناز البيان اجلمركي املبني أعاله .وميكن للمستورِ د ،أو مخلصه اجلمركي ،تقدمي البيان
اجلمركي .ومع ذلك ،يتعني على مستلِم البيان اجلمركي اإلفادة باستالم البيان ،من خالل خدمة
اإلقرار باالستالم املتوفرة على بوابة دبي التجارية.

 .15.15نقل الشحنات:
-

نقل الشحنات من مش ِّغل محطة البضائع إلى مناول البضائع (نفس املوقع).
نقل الشحنات من مش ِّغل محطة البضائع إلى مناول البضائع (مواقع مختلفة).
نقل الشحنات من مناول بضائع إلى مناول بضائع آخر (نفس املوقع).
نقل الشحنات من مناول بضائع إلى مناول بضائع آخر (مواقع مختلفة).

ِّ
مشغل محطة البضائع إلى مناول
 .15.15.1نقل الشحنات من
البضائع (نفس الموقع)

ميكن لوكالء الشحن ومناولة البضائع الذين ،يُ ْد ِخلون بضائع مجمعة ،نقل تلك البضائع من مش ِّغل
محطة البضائع إلى مستودعاتهم داخل نفس امليناء ،عن طريق تخليص البيان اجلمركي .ولن يكون
سداد مبلغ التأمني ضرور ًيا .ومع ذلك ،يتعني على مش ِّغل محطة البضائع ،توجيه رسالة إفراج عن
البضائع إلى اجلمارك ،كما يتعني على املستلِم توجيه رسالة تفيد االستالم.

مشغل محطة البضائع إلى مناول
 .15.15.2نقل الشحنات من
ِ
البضائع(مواقعمختلفة)

ميكن لوكالء الشحن ومناولة البضائع ،الذين يُ ْد ِخلون بضائع مجمعة ،نقل تلك البضائع من مش ِّغل
محطة البضائع إلى مستودعاتهم داخل ميناء آخر يف دبي ،عن طريق تخليص البيان اجلمركي.
ويكون سداد مبلغ التأمني ضرور ًيا .وعالوة على ذلك ،يتعني على مش ِّغل محطة البضائع ،توجيه
رسالة إفراج عن البضائع إلى اجلمارك ،كما يتعني على املستلِم توجيه رسالة تفيد االستالم.

 .15.15.3نقل البضائع من مناول بضائع إلى مناول بضائع أخر
(نفس الموقع)

ميكن نقل البضائع املجمعة املنقولة من مش ِّغل محطة البضائع مرة أخرى إلى وكيل مالحة آخر
مجمعة مرة أخرى .ولن يكون سداد مبلغ
داخل نفس املوقع ،شريطة أن تكون البضائع املنقولة
َّ
التأمني ضرور ًيا .ومع ذلك ،يتعني على مش ِّغل محطة البضائع توجيه رسالة إفراج عن البضائع إلى
اجلمارك ،كما يتعني على املستلِم توجيه رسالة تفيد االستالم.
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 .15.15.4نقل البضائع من مناول بضائع إلى مناول بضائع آخر
(مواقع مختلفة)

ميكن نقل البضائع املجمعة املنقولة من مش ِّغل محطة البضائع مرة أخرى إلى مناول بضائع آخر
مجمعة مرة أخرى .ويكون سداد مبلغ
داخل موقع مختلف ،شريطة أن تكون البضائع املنقولة
َّ
التأمني ضرور ًيا .ومع ذلك ،يتعني على مش ِّغل محطة البضائع توجيه رسالة إفراج عن البضائع إلى
اجلمارك ،كما يتعني على املستلم توجيه رسالة تفيد االستالم.

 .15.16الممر االفتراضي

هو إجراء جمركي معتمد لنقل البضائع مبوجب طلب إلكتروني لنقل البضائع من منطقة جمركية
إلى أخرى داخل دبي وذلك عبر طرق إمارة دبي فقط .وتعتبر تلك الطرق مبثابة ممر افتراضي
لنقل البضائع .ولوكالء الشحن حق االنتفاع من هذه اخلدمة املقدمة من جمارك دبي مقابل ضمان
افتراضي يعادل  10000دره ًما إمارات ًيا ورسم خدمة يبلغ  100دره ًما إمارات ًيا وذلك عن كل طلب
نقل بضائع بني املناطق اجلمركية .وتُقدم هذه اخلدمة لوكالء الشحن بنا ًء على الشروط اآلتية:
 يجب انتقال البضائع املجمعة بني مناولي (وكالء الشحن) من منطقة جمركية رسمية إلى أخرىداخل نفس الدائرة اجلمركية.
 يجب ترخيص وكالء الشحن من اجلهة املختصة للتمكن من التسجيل لدى جمارك دبي للعملكمناول بضائع.
 يقتصر استخدام هذه اخلدمة على وكالء الشحن املسجلني واملرخصني بغرض تخزين بضائعهم. يجب صدور طلب نقل الشحنات باستخدام نظام مرسال.2- يجب االنتهاء من عملية نقل الشحنات خالل اإلطار الزمني احملدد.تعد تسوية حساب الضمان االفتراضي إجرا ًء آل ًيا يعتمد على تأكيد من مسؤول اجلمارك املختص
بأن اخلتم املوجود على البضاعة سليم فور وصولها إلى نقطة املقصد يف غضون اإلطار الزمني
املسموح به.

 .15.17دفتر اإلدخال المؤقت

هو مستند جمركي دولي تصدره غرفة جتارية معتمدة ،ميكن من خالله نقل البضائع بني عدد
من الدول األعضاء يف سلسلة الضمان الدولية الحتاد النقل اجلوي ،دون جمع سندات ،أو سداد
ضرائب ورسوم جمركية ،أو إكمال اإلجراءات اجلمركية الطبيعية .وميكن استخدام هذه اإلمكانية
بالنسبة للبضائع املستوردة مؤقتًا إلى الدولة ،أو البضائع املصد َرة مؤقتًا .ويتعني على املستورد يف
حال االستيراد ،احلصول على دفتر اإلدخال املؤقت من اجلهة الضامنة يف بلد الشحن .ويف حال
التصدير ،تصدر غرفة جتارة وصناعة دبي دفتر اإلدخال املؤقت.
***يُرجى الرجوع إلى السياسات اجلمركية رقم ( )38و( )41ملزيد من املعلومات.

 .15.17.1إجراءاتاالستيرادوالتصديربموجبدفتراإلدخالالمؤقت:

تقبل اإلمارات العربية املتحدة حال ًيا دفتر اإلدخال املؤقت لبضائع املعارض فقط ،ويتوفر التخليص
يف كاونترات اجلمارك فقط.
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حتصل رسوم ،أو يُطلب سداد جمارك ألي مستند
يكون التخليص يف مستند احتاد النقل اجلوي .وال
َّ
غير مستندات احتاد النقل اجلوي .ويف حال إخفاق حامل دفتر اإلدخال املؤقت يف تصدير البضائع
مبوجبه ،تعتمد اجلمارك على حقها يف املطالبة بالرسوم اجلمركية املطبقة عن طريق اجلهة الضامنة.
وحتصل رسوم خدمة يف حال طلب تخليص اجلمارك ،وفق احتاد النقل اجلوي ،بعد ساعات عمل
َّ
الدائرة الطبيعية.
مكاتب مستندات التخليص اجلمركي مبوجب دفتر اإلدخال املؤقت:
 مركز جمارك قرية الشحن. مركز جمارك جبل على. مركز جمارك مطار دبي الدولي. مركز جمارك مطار آل مكتوم الدولي. مركز جمارك حتا. مركز جمارك املبنى  1مبطار دبي. مركز جمارك املبنى  2مبطار دبي. مركز جمارك املبنى  3مبطار دبي. -مركز جمارك املنطقة احلرة مبطار دبي

 .15.18تقديم بيان الحمولة الصادر (المانفيست)

تُف َّرغ جميع البضائع  -املنقولة بشتى وسائل النقل  -يف حدود منطقة اجلمارك فقط يف امليناء ،حتت
إشراف الدائرة اجلمركية .ويتعني على ربان السفينة ،أو مناول البضائع ،تقدمي بيان احلمولة الصادر
(املانفيست) يف غضون ( )36ساعة من دخول السفينة امليناء ،فيما عدا أيام العطالت الرسمية .ويكون
أي تعديل ،أو إلغاء ،يف بيان احلمولة الصادر(املانفيست) عقب املدة املبينة أعاله ،نظير خمسة دراهم
لكل بوليصة شحن.

 .15.19الشحن الجوي بين المطارات

طبقت دبي مبادرة الشحن اإللكتروني التي أعدها االحتاد الدولي للنقل اجلوي ،وذلك عن طريق
إدماج املطارات لنقل الشحنات اجلوية .وميكن من خالل هذه املبادرة تبادل العديد من مستندات
الشحن والتجارة .وتتوفر هذه اإلمكانية فقط بني مطارات الدول التي تطبق مبادرة الشحن
اإللكتروني ،التي تديرها لوجست ًيا شركات الشحن اجلوي .يستفيد من هذه اخلدمة فقط شركات
الشحن اجلوي املرخصة واملسجلة يف دولة اإلمارات العربية املتحدة ،واملنتسبة إلى مبادرة الشحن
اإللكتروني .ويتعني حفظ املستندات ملدة خمس سنوات من تاريخ البيان اجلمركي ،عن طريق نظام
حفظ فعال ،الذي ينبغي أن يكون الوصول إليه ميس ًرا .ويقبل مطار الشحن اإللكتروني مستندات
الفاتورة التجارية وشهادة املنشأ يف صورة الكترونية ،وفق البيانات اجلمركية التالية .جميع متطلبات
تصريح اجلهات املختصة هي:
 االستيراد. االستيراد بغرض إعادة التصدير. التصدير.دليل العمالء
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-

العبور  /املسافنة.
العبور إلى املناطق احلرة.
العبور إلى املستودعات اجلمركية.
اإلدخال املؤقت.

 .15.20بوليصة الشحن الجوي اإللكترونية

يحق لوكالء مناولة البضائع أو لناقلي البضائع استخدام خدمة التبادل اإللكتروني للبيانات لنقل
معلومات بوليصة الشحن اجلوي إلى اجلمارك ،شريطة أن تشمل تلك املعلومات جميع البيانات
املتاحة يف بوليصة الشحن اجلوي األصلية .ومع ذلك ،يجب إحضار نسخة كجزء من تسليم
املستندات وفق النصوص الواردة يف اإلعالن اجلمركي رقم  7لعام .2010

 .15.21الشحن بالمسافنة

ميكن حتويل البضائع بني السفن يف امليناء (املسافنة) ألي شحنة ،فقط حتت إشراف الدائرة اجلمركية.
ويتوجب على وكالء الشحن  /مناول البضائع تقدمي قائمة البضائع يف غضون خمسة أيام عمل من
تاريخ تقدمي بيان احلمولة الصادر(املانفيست) ،بغرض تسويته فيما له صلة بالشحن واملسافنة.

 .15.22البيانات الجمركية لشركات النقل

يتعني على شركات نقل البضائع تقدمي البيانات اجلمركية من خالل نظام مرسال 2-لكل أنواع
ُقدم البيانات اجلمركية للبضائع املنقولة التي
الشحنات ،بصرف النظر عن قيمتها .ومع ذلك ،ت َّ
قيمتها  1.000درهم إماراتي أو أقل عن طريق أنواع البيانات اجلمركية التالية:
 بيان االستيراد الناقل. بيان التصدير الناقل. بيان البضائع العابرة الناقل.***املرجع اإلعالن اجلمركي رقم  8لسنة .2010

 .16تقديم مطالبات االسترداد

ُيكن تقدمي مطالبات استرداد التأمني أو اإلفراج عن الضمان عن طريق اإلنترنت عبر بوابة دبي
التجارية .وتختلف مدة تقدمي املطالبة وف ًقا لنوع التأمني.
مستندات إثبات التصدير
النقل البحري :شهادة اخلروج /الدخول ،نسخة من البيان اجلمركي اخلاص بالتصدير ،أو نسخة من
بيان احلمولة (املانيفست) ونسخة من بوليصة الشحن.
النقل اجلوي :شهادة اخلروج /الدخول ،نسخة من البيان اجلمركي اخلاص بالتصدير ،ونسخة من
فاتورة الشحن اجلوي.
النقل البري :شهادة اخلروج /الدخول ،نسخة من البيان اجلمركي اخلاص بالتصدير أو نسخة من
بيان احلمولة (املانيفست).
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 .16.1تسوية البيان الجمركي (دون تحويل نقدي) عند التصدير
المباشر من منطقة حرة تتبع نفس المكتب الجمركي

يجوز تصدير البضاعة التي ُسمح بدخولها إلى منطقة حرة من املكاتب اجلمركية بنفس املناطق
احلرة بدون تقدمي ضمان نقدي أو مصريف من أجل تخليص البيانات اجلمركية .ويجب إعادة
تصدير البضاعة يف غضون  30يو ًما من تاريخ تقدمي البيان اجلمركي .من أجل إمتام إجراء
املخالصة اجلمركية ،يتعني على صاحب البيان اجلمركي إرسال نسخة من بيان تصدير املنطقة
ً
أصول وممهورة بهتم اجلهة املختصة إلى اجلمارك كإثبات
احلرة وشهادة اخلروج /الدخول موقعة
ودليل على التصدير من نفس امليناء امللحق باملنطقة احلرة املصدرة.
وفيما يأتي ترد املناطق احلرة امللحقة مبواني نفس املكاتب اجلمركية التي مت تصدير البضائع منها:
موانئ التصدير
املناطق احلرة
 ميناء جبل علياملنطقة احلرة يف جبل علي
 مطار آل مكتوم الدولي ميناء جبل عليمدينة دبي اللوجستية
 مطار آل مكتوم الدولي ميناء جبل علياملنطقة احلرة مبطار دبي الدولي
 مطار آل مكتوم الدوليً
فضل ارجع إلى اإلعالن اجلمركي رقم  3لعام .2016
**ملزيد من التفاصيل،

 .17التحويل اآللي للرسوم الجمركية

يُسمح للبضائع حرة التداول التي خضعت لتخليص جمركي عبور حدود الدول األعضاء مبجلس
التعاون اخلليجي بدون دفع رسوم جمركية متكررة مع كل نقطة دخول .من أجل أهداف أمتتة
اإلجراءات اجلمركية وتنظيمها وضبطها وكذلك نقل الرسوم اجلمركية ،مت تنفيذ نظام لتحويل
الرسوم اجلمركية آل ًيا .يصدر هذا النظام رقم للرسم اجلمركي (رمز شريطي) يتكون من  65رقم
يلزم إدخالهم يف البيانات اجلمركية اإلحصائية .تنطبق هذه العملية على اإلجراءات اجلمركية اآلتية:
 استيراد بضائع من مستورد تابع ملجلس التعاون اخلليجي من باقي العالم مقصده احدى دولمجلس التعاون اخلليجي.
 تصدير البضائع من أماكن محلية إلى دول مجلس التعاون اخلليجي مقابل بيان حساب جمركيخضع للتخليص ساب ًقا.
 استيراد بضائع من مستورد تابع ملجلس التعاون اخلليجي من منطقة حرة أو مستودع جمركي يفدبي مقصده احدى دول مجلس التعاون اخلليجي.
متطلبات عملية التحويل اآللي للرسوم اجلمركية
 إذا كان املصدر يختلف عن املستورد األصلي ،يجب إحضار نسخة من بيان حساب االستيراد.صحيحا ويتاح خيار تعديل الرقم
 يجب أن يكون الرقم املرجعي لبيان حساب االستيراد بالنظامً
املرجعي يف بيان حساب التصدير.
 لن يحسب النظام سوى الرسوم الفعلية واجبة الدفع إلى بلد مجلس التعاون اخلليجي.دليل العمالء
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سيطبع النظام رقم للرسم على البيان اجلمركي اإلحصائي .تتاح هذه اخلدمة مبكاتب خدمات
مصلحة اجلمارك.
إذا مت تخليص البيان اجلمركي األصلي كإجراء استيراد إلعادة تصدير أو إيداع لرسوم جمركية،
يجب دفع الرسوم اجلمركية واجبة التطبيق قبل احلصول على رقم الرسم اجلمركي.
إذا كانت البضاعة التي مقصدها دولة من دول مجلس التعاون لم يتم استيرادها مباشر ًة من
مستورد تابع لدول مجلس التعاون اخلليجي ،يجب أن تخضع إلى تفتيش جمركي ويجب مهرها
باخلتم اجلمركي.
فيما يخص السيارات اجلديدة واملستعملة حتت رمزي النظام املنسق  8702و ،8703ال يصح
منح رقم الرسم اجلمركي إال إذا كانت حركة السيارات تنحصر بني دول مجلس التعاون
اخلليجي خالل عامني من تاريخ دفع الرسوم اجلمركية.

 .18التدقيق الالحق

جترى جمارك دبي تدقي ًقا بعد التخليص على جميع معامالت العميل معها لضمان االلتزام بالقانون.
أثناء عملية التدقيق ،يحق للجمارك أن تطلب من العميل جميع املعلومات الالزمة لتقدميها عند
اللزوم وذلك لتسهيل عملية التدقيق اجلمركي.

 .19حفظ المستندات

يجب حفظ املستندات املتعلقة بالبيان اجلمركي ملدة خمس سنوات من تاريخ التخليص ويحق
للجمارك طلب جميع املستندات املتعلقة بالبيانات اجلمركية مثل العقود واملراسالت وجميع
املستندات ذات الصلة بدون احلاجة إلى املوافقة على جميع ما ورد يف البيانات اجلمركية أو
الفواتير .ومع ذلك ،يجب االحتفاظ جميع البيانات املتعلقة بالبيانات اجلمركية اخلاصة باملناطق
احلرة حتى تنفيذ األعمال االقتصادية باملناطق احلرة.
**يرجى الرجوع إلى املادة  ،27فقرة 115 ،2-و 117من قانون اجلمارك ملجلس التعاون اخلليجي
والفقرة( 2-أ) من اإلعالن اجلمركي رقم  15لسنة 2011

 .20التدقيق الجمركي

يُقدم العمالء طل ًبا رسم ًيا إلدارة التدقيق اجلمركي بجمارك دبي لتدقيق السجالت اخلاصة بهم.
ويتعني على جمارك دبي إجراء التدقيق مبوجب املوافقة على الطلب نظير رسوم خدمة قيمتها
 3000دره ًما إمارات ًيا .ويجب على إدارة التدقيق اجلمركي إجراء التدقيق وتقدمي تقرير نهائي يف
غضون  3شهور من تاريخ سداد رسوم التدقيق .ومع ذلك ،ال يخل تقرير التدقيق املقدم من جمارك
دبي بِنا ًء على طلب العميل بحق جمارك دبي يف املطالبة بالرسوم والغرامات اجلمركية حتى التأكد
من سدادها وف ًقا لقانون اجلمارك املوحد.

 .21حماية حقوق الملكية الفكرية

تلتزم جمارك دبي بحماية حقوق امللكية الفكرية .ويستطيع العمالء تسجيل حقوق الوكالة والعالمة
ويكن تسجيل
التجارية اخلاصة بهم «نظام قيد العالمات التجارية اإللكتروني» لدى جمارك دبيُ .
العالمات التجارية يف شكل كلمات أو أسماء أو رموز أو أدوات أو أي مزيج منها ،مما يُستخدم يف
األعمال التجارية بغرض متييز العالمة التجارية عن العالمات األخرى .ويُساعد هذا التسجيل
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الوكيل أو مالك العالمة التجارية على تقدمي الشكاوى إلى جمارك دبي بتقدمي معلومات كافية فيما
ويكن للعميل تقدمي الطلب مرف ًقا به
يتعلق بانتهاك حقوقهم عن طريق أي مستوردين غير ُمعت َمدينُ .
اخلطاب الصادر من وزارة االقتصاد ،الذي يُثبت أنه وكيل عالمة جتارية مسجل ،أو عالمة جتارية
سارية صادرة من السلطة املعنية .ويتعني أيضأ تقدمي نسخة مترجمة من اتفاقية الوكالة مع جميع
تفاصيل ومميزات العالمة التجارية.
للمزيد من املعلومات ،يرجى زيارةwww.dubaicustoms.ae:

 .22شهادات وصول البضائع

قد يحتاج املستورد أحيا ًنا إلى تقدمي شهادات وصول البضائع ليؤكد لل ُمص ّدر أو السلطات األخرى
أن البضائع املُص ّدرة قد وصلت بالفعل إلى دبي ومت امتام إجراءات تخليصها جمرك ًيا بغرض
االستهالك احمللي .وقد يطلب املستورد أو املُص ّدر أو وكالئهم شهادات الوصول ،سواء عبر بوابة دبي
التجارية أو مسؤولي اجلمارك ،عن طريق تقدمي ما يُثبت التخليص اجلمركي وتسليم البضائع.

 .23شهادات التخليص الجمركي للمركبات

يجب إصدار شهادة تخليص جمركي ألي مركبة واردة إلى الدولة بغرض تسجيل املركبة لدى سلطات
املرور أو تصديرها خارج الدولة .وتُق ّدم للعمالء خدمة تقدمي طلبات إصدار شهادات التخليص
اجلمركي للمركبات على شبكة اإلنترنت عبر بوابة دبي التجارية أو عن طريق مكاتب اخلدمات
يف املواقع اجلمركية مبوجب بيانات التخليص اجلمركي الصادرة .وميكن للعميل تتبع حالة طلبات
شهادات التخليص اجلمركي للمركبات وسداد الرسوم عبر اإلنترنت .ويتعني ً
أيضا إخطار العميل
بحالة شهادات التخليص اجلمركي للمركبات عن طريق إرسال بريد إلكتروني .ويتعني عند وجود
حاجة إلى أي تعديل أو إلغاء بعد إصدار شهادات التخليص اجلمركي للمركبات ،تسليم الشهادات
املشار إليها إلى كاونترات اجلمارك احملددة.

 .24التقارير اإلحصائية

ُيكن للعميل تقدمي طلب يف منوذج محدد مو ّقع ومختوم قانو ًّنا من الشركة عن طريق سداد الرسوم
املعمول بها املذكورة يف امللحق ب ،للحصول على التقارير اإلحصائية على النحو الوارد أدناه.
 تقرير ملخص حسب رمز النظام املنسق تقرير ملخص حسب الدولة تقرير عن رمز النظام املنسق حسب الدولة تقرير عن دولة واحدة حسب رمز النظام املنسق تقرير سنوي عن أداء الشركة -تقرير سنوي عن أداء الشركة حسب رمز النظام املنسق

 .25تخزين بضائع المسافرين في المطار

ميكن تخزين البضائع التي تكون يف حيازة املسافرين الوافدين يف مخازن اجلمارك املوجودة يف أي
دليل العمالء
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مطار من مطارات دبي ملدة تزيد عن  24ساعة نظير رسوم تخزين تقدر بـ  100درهم إماراتي يف
اليوم للطرد الواحد .ويتعني أن تكون املدة القصوى للتخزين ثالثة شهور من تاريخ التخزين .ويحق
جلمارك دبي بيع البضائع يف املزاد العلني ما لم تُسترد أثناء تلك املدة.
**للمزيد من التفاصيل ،يرجى الرجوع إلى اإلعالن اجلمركي رقم  1لسنة .2016

 .26بيع البضائع بالمزاد العلني

وف ًقا للنصوص الواردة يف قانون اجلمارك املوحد لدول مجلس التعاون اخلليجي وسياسة جمارك
دبي ،يحق جلمارك دبي بيع البضائع اآلتية باملزاد العلني:
 البضائع احملجوزة القابلة للتلف البضائع املودعة يف املخازن العامة واخلاصة بعد انتهاء مدة التخزين املسموحة لها البضائع التي لم تخضع لتخليص جمركي وتوجد يف ساحات أو أرصفة امليناء البضائع املتروكة يف مكتب اجلمارك أو املستودع اجلمركي. وسائل النقل املصادرةمدة التخزين املسموح بها ملختلف أنواع البضائع هي:
 ثالثة أشهر للبضائع املنقولة عبر حاوية كاملة احلمولة /العامة /السائبة والسيارات وغيرها مناملعدات املتنقلة عبر الطرق التي تصل عبر البحر وجميع البضائع التي تصل عبر اجلو والبر.
 شهر واحد للبضائع املبردة واخلطيرة املتنقلة عبر حاوية كاملة احلمولة. ثالثة أشهر للبضائع التي يودعها الركاب يف املستودع اجلمركي.تعلن اجلمارك عن املزاد العلني وتنشر قائمة بالبضائع املطروحة للبيع يف اجلرائد.
** ملزيد من التفاصيل ،برجاء الرجوع إلى اإلعالن اجلمركي رقم  29لعام .2009

 .27ملحق (أ)  -رسوم البيان الجمركي
خاضع
للرسوم

غير خاضع
للرسوم

التصدير من املستودعات اجلمركية إلى املنطقة احلرة

100

100

التصدير من املستودعات اجلمركية إلى دول العالم األخرى

100

100

التصدير من السوق احمللي إلى املنطقة احلرة

100

100

التصدير من السوق احمللي إلى دول العالم األخرى

100

100

بيان التصدير اإلحصائي

50

50

البضائع العابرة إلى املنطقة احلرة بني املناطق احلرة بدبي

80

80

البضائع العابرة إلى املنطقة احلرة

80

80

البضائع العابرة إلى املنطقة احلرة من دول مجلس التعاون اخلليجي أو أي منطقة
حرة يف اإلمارات األخرى أو السوق احمللي يف دول مجلس التعاون اخلليجي

80

80

أنواع البيان الجمركي
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البضائع العابرة من املنطقة احلرة

80

80

االستيراد إلى السوق احمللي من املستودعات اجلمركية بغرض إعادة
التصدير
االستيراد إلى السوق احمللي من املنطقة احلرة بغرض إعادة التصدير

100

100

100

100

االستيراد إلى السوق احمللي من دول العالم األخرى بغرض إعادة التصدير

100

100

بيان االستيراد اإلحصائي

70

80

االستيراد إلى املستودعات اجلمركية من املنطقة احلرة

70

80

االستيراد إلى املستودعات اجلمركية من السوق احمللي (بعد اإلدخال
املؤقت)
االستيراد إلى املستودعات اجلمركية من دول العالم األخرى

80

80

80

80

االستيراد إلى السوق احمللي من املستودعات اجلمركية

70

80

االستيراد إلى السوق احمللي من املنطقة احلرة

70

80

االستيراد إلى السوق احمللي من دول العالم األخرى

70

80

إعادة التصدير إلى املنطقة احلرة (بعد االستيراد بغرض إعادة التصدير)

100

100

إعادة التصدير إلى دول العالم األخرى (بعد االستيراد بغرض إعادة
التصدير)
إعادة البضائع إلى املنطقة احلرة بعد اإلدخال املؤقت

100

100

100

100

إعادة البضائع إلى دول العالم األخرى بعد اإلدخال املؤقت

100

100

اإلدخال املؤقت من املستودعات اجلمركية إلى السوق احمللي

100

100

اإلدخال املؤقت من املنطقة احلرة إلى السوق احمللي

100

100

اإلدخال املؤقت من دول العالم األخرى إلى السوق احمللي

100

100

التصدير املؤقت من السوق احمللي إلى املنطقة احلرة

100

100

التصدير املؤقت من السوق احمللي إلى دول العالم األخرى

100

100

نقل البضائع بني املستودعات اجلمركية بدبي

80

80

نقل البضائع داخل املنطقة احلرة

80

80

البضائع العابرة (من دول العالم األخرى إلى دول العالم األخرى)

50

15

 .28الملحق (ب)  -رسوم الخدمات الجمركية األخرى:
صنف وصل اإليراد اإللكتروني

المبلغ

شهادة الوصول

100

شهادة التفريغ

100

تقسيط شيك لشركة – لكل شيك (من  1إلى )4

150

تقسيط شيك لشركة – لكل شيك (من  5إلى )12

300
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تقسيط شيك لفرد – لكل شيك (من  1إلى )4

تقسيط شيك لفرد – لكل شيك (من  5إلى )12

دليل قانون اجلمارك املوحد يف دول مجلس التعاون اخلليجي
رسوم التدقيق اجلمركي بِنا ًء على طلب العميل

رسم تعديل البيان اجلمركي
رسم إلغاء البيان اجلمركي

رسوم اتفاقية املستودعات اجلمركية

رسوم ترخيص املستودعات اجلمركية

شهادة خروج مركبة من منطقة دبي للسيارات

تقرير تقييم املركبات وإشعار استالمها من منطقة دبي للسيارات
رسوم نسخة طبق األصل

التخليص اإللكتروني -غرامة تأخير تسليم املستندات

إذن خروج /دخول البضائع من خالل البوابة اجلمركية
رسوم ختم اخلروج والدخول

رسم بيان حمولة التصدير (شحن بحري)
رسوم بيان احلمولة الزائدة
رسوم تصريح دخول
رسوم طلب تظلم

رسوم رمز النظام املنسق
رسوم التفتيش

رسوم ختم التفتيش

طابع مقاطعة إسرائيل

رسوم إجراء شهادة كيمبرلي – مركز دبي للسلع املتعددة
درهم املعرفة واجبة الدفع إلى ديوان احلاكم

بيان البضائع البرية

التحميل والتفريغ من ميناء جاف (سيارات يابانية)

التحميل والتفريغ من ميناء جاف (سيارات أمريكية)
ً
إدخال مؤقتًا
لوحة رقمية تصدر للسيارات التي تدخل
رسوم التحصيل اخلاصة باحلضانة

رسوم التصوير الضوئي للسندات اجلمركية

تأجيل شيكات مؤجلة الدفع لشركة لكل شيك
تأجيل شيكات مؤجلة الدفع لفرد لكل شيك
ترخيص مستودع عام –جديد /رسم جتديد

تسجيل طلب إعادة مال
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50
75
50
3000
25
25
25,000
2000
30
200
100
50
20
20
20
10
20
200
25
150
20
10
30
20
40
100
120
20
500
10
200
100
150000
50

رسم تسجيل طلب إعادة مال من أجل متويل

25

رسم تسجيل طلب إعادة مال من أجل أعمال

25

رسم مطالبة إلعادة تصدير خاص

100

كشف حساب  -شهري

50

تقرير إحصائي – ملخص تقرير سنوي برمز النظام املنسق ( أكثر من  50رمز نظام
منسق)
تقرير إحصائي – ملخص تقرير سنوي عن أداء الشركة

225
250

تقرير إحصائي – ملخص تقرير سنوي عن أداء الشركة برمز النظام املنسق

1850

تقرير إحصائي – ملخص تقرير سنوي عن البلد (أكثر من  20بلد)

200

تقرير إحصائي – ملخص تقرير سنوي عن رمز نظام منسق حسب البلد

200

تقرير إحصائي – ملخص تقرير سنوي عن بلد واحدة برمز النظام املنسق

200

تقرير إحصائي – ملخص تقرير سنوي حسب البلد (حتى  20بلد)

150

تقرير إحصائي – ملخص تقرير سنوي برمز النظام املنسق (حتى  20رمز نظام منسق)

150

تقرير إحصائي – ملخص تقرير سنوي برمز النظام املنسق (حتى  50رمز نظام منسق)

200

رسم تخزين لكل يوم على كل عبوة بضاعة يحملها الراكب

100

التعريفة – رسوم تسجيالت الوكاالت التجارية

200

التعريفة – رسوم متابعة شكاوى الوكاالت التجارية

2000

الوكاالت التجارية – رسوم خدمات إضافية للتفتيش اجلمركي

2000

الوكاالت التجارية – رسم تسجيل للرقابة اجلمركية (مرة واحدة)

200

الوكاالت التجارية – متابعة عاجلة لشكوى (مرة واحدة)

500

الوكاالت التجارية – إيداع ومتابعة عاجلة لشكوى بعد مواعيد العمل وخارج املنطقة
اجلمركية

1000

 .29الملحق (ج)  -الغرامات:
المطالبات باسترداد تأمين إعادة التصدير

الغرامة/الخصم

تسليم مطالبات بعد  120يوم من تاريخ انتهاء املوعد احملدد
تسليم مطالبات خالل  1إلى  60يو ًما بعد تاريخ انتهاء املوعد احملدد

تُخصم  %15من التأمني

تسليم مطالبات خالل  91إلى  120يو ًما بعد انتهاء املوعد احملدد

تُخصم  %40من التأمني

تسليم مطالبات خالل  61إلى  90يو ًما بعد انتهاء املوعد احملدد
المطالبة باسترداد تأمين الرسوم الجمركية

تسليم مطالبات خالل  30يو ًما بعد انتهاء املوعد احملدد

المطالبة باسترداد التأمين عن الفاتورة وشهادة المنشأ

تسليم مطالبات خالل  30يو ًما بعد انتهاء املوعد احملدد

تسليم مطالبات خالل  31إلى  60يو ًما من تاريخ البيان اجلمركي

تُرفض املطالبة كل ًيا

تُخصم  %30من التأمني

الغرامة/الخصم
تُخصم  %10من التأمني
الغرامة/الخصم
تُخصم  %25من التأمني

تُخصم  %50من التأمني
دليل العمالء
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غرامات أخرى
تأخير جتديد بطاقة السمسار

التخليص اإللكتروني -غرامة تأخير تسليم املستندات
غرامة تبديل شيك مؤجل الدفع
غرامة إعادة شيك
غرامة فتح ختم حاوية
غرامة البيان اجلمركي اخلاطئ
غرامة عدم إعادة التصدير من املنطقة احلرة

 50درهم عن كل شهر تأخير
50
500
500
5000
500

 %10من قيمة التكلفة والتأمني
وأجور الشحن
غرامة تأخير تصدير البضاعة (بعد انقضاء  180يوماً)  -الشهر األول  1000درهم عن كل بيان جمركي
خالل الشهر األول تأخير
غرامة تأخير تصدير البضاعة (بعد انقضاء  180يوماً)  -اعتباراً من
 1000درهــم إضافيــة عن كل
الشهر الثاني
بيــان جمركــي -مجموع الغرامة
 2000درهم
مرسال - 2-غرامة تأخير تسليم املستندات
50
غرامات التعريفة
500

 .30الملحق (د) :أسعار النماذج والوثائق الجمركية المطبوعة
مسمى االستمارات
طلب تخليص بضاعة مبوجب نظام قائم
طلب إعفاء جمركي لألدوية الطبية
طلب إعفاء جمركي ملستخدم نهائي
طلب إعفاء جمركي صناعي
طلب ضمان قائم
طلب نقل البضائع إلى مستودع جمركي
إعالن املزاد العلني
مناذج ضمانات مصرفية للرسوم اجلمركية
رسوم شهادة دخول /خروج قطع غيار السفن
شهادة دخول /خروج جمركي
كتيب الرسوم املنسقة  -بالعربية
كتيب الرسوم املنسقة  -باإلجنليزية
قسيمة خصم
مناذج البيان اجلمركي
بيان صادر
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الوحدة

درهم إماراتي

 10دفاتر

200

 10دفاتر
مفرد
مفرد

200

 10دفاتر
 100نسخة
مفرد
مفرد
 10دفاتر
 10دفاتر
مفرد
مفرد

 10دفاتر
 1500منوذج
 10دفاتر

15
15
200
150
10
15
200
200
250
250
100
300
250

إذن تسليم
استمارة تصدير سلطة دبي للخدمات املالية
استمارة استيراد سلطة دبي للخدمات املالية
مرور األفراد اليومي من املوانئ
مرور األفراد اليومي من املوانئ
شهادة خروج املركبات من منطقة دبي احلرة
تقرير تقييم املركبات وإشعار استالمها من منطقة دبي احلرة
بيان صادر حمولة شحن بحري
قانون اجلمارك املوحد بدول مجلس التعاون اخلليجي
تصريح استيراد البضائع املقيدة
تصريح نقل البضاعة بني املوانئ
بيان حمولة بضائع برية
بيان عبور بضائع براً
قائمة بضائع معفاة
استالم وتسجيل بيان حمولة
نقل بضائع صادرة بني املوانئ
كشف مطابقة البضائع الصادرة
اإلحصائيات – احصائيات على قرص مدمج (عام  2005وما
قبلها)
اإلحصائيات – احصائيات على قرص مدمج ()2007-2006
اإلحصائيات – احصائيات على قرص مدمج ()2009-2008
تقرير تقييم  /مواصفات املركبة اآللية
قائمة املركبات اآللية
شهادة تخليص جمركي للسفن

 500منوذج
مفرد
مفرد
مفرد
مفرد
مفرد
 10دفاتر
مفرد
مفرد
 10دفاتر
 10دفاتر
مفرد
مفرد
مفرد
مفرد
مفرد
مفرد
مفرد
مفرد
مفرد

 10دفاتر
مفرد
مفرد

550
20
20
3
5
30
200
20
50
200
200
40
10
25
10
25
20
100
250
1000
200
25
15

 .31ملحق (ه) :معدالت التبغ وبدائل التبغ المصنع:
الوصف

رمز النظام المنسق

تبغ خام غير مصنع:
 تبغ بأضالعه -تبغ مزال األضالع كلياً أو جزئياً

24011000
24012000

مخلفات تبغ:
 صاحلة لالستعمال كتبغوأغراض أخرى

معدل الرسوم

100
01301024
01309024

مبلغ الرسوم

 20دره ًما للكيلو
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 سيجار يحتوي على تبغ وإنكان مقطوع األطراف
 سيجار من بدائل التبغ سجائر تختوي على تبغ سجائر من بدائل تبغتبغ وبدائل تبغ مصنعة:
 تبغ مفروم أو مكبوس للتدخني تبغ مفروم أو مكبوس للغاليني تبغ مفروم أو مكبوس جاهزللبيع بالتجزئة
 أخرى تبغ متجانس أو مجدد تبغ مكبوس أو مرطب لصنعالسعوط (مطحون أوراق التبغ)
 -تبغ مكبوس أو مفروم للمضغ

02100024
100

 150دره ًما للكيلو

100

 100درهم عن كل
 1000سيجارة

02901024
02200024
02902024
24031910
24031100
100
03103024
0319024

 20دره ًما للكيلو

03910024
03991024
03992024

 .32الملحق (و) الجهات المختصة بإصدار التراخيص بدبي:
نوع الرخصة
مهنية
جتارية
صناعية

منطقة حرة

اشعار حكومي
انطالق
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الجهة المعنية باإلصدار
دائرة التنمية االقتصادية
دائرة التنمية االقتصادية
دائرة التنمية االقتصادية
مركز دبي التجاري العاملي
املنطقة احلرة بجبل علي
دبي القابضة
تراخيص
حي دبي للتصميم
سلطة املنطقة احلرة مبطار دبي
املؤسسات احلكومية
دائرة التنمية االقتصادية

المكان

دبي

 .33الملحق (ز) الجهات المختصة بإصدار التراخيص باإلمارات األخرى
نوع الرخصة

الجهة المعنية باإلصدار
بلدية الفجيرة
دائرة التنمية االقتصادية

المكان
الفجيرة
الشارقة

دائرة البلدية والتخطيط
دائرة التخطيط االقتصادي – هيئة أبو ظبي للسياحة
الدائرة االقتصادية
دائرة ترخيص النشاط االقتصادي
املنطقة احلرة بالفجيرة
منطقة التجارة احلرة برأس اخليمة

أم القيوين
عجمان
أبوظبي
رأس اخليمة
العني
منطقة حرة
رأس اخليمة

املنطقة احلرة مبطار الشارقة الدولي
املنطقة احلرة باحلمرية
املنطقة احلرة بعجمان
منطقة أحمد بن راشد احلرة

أبو ظبي
الشارقة
الشارقة
عجمان
أم القيوين

الدائرة االقتصادية

جتارية

املنطقة احلرة مبطار أبو ظبي

منطقة حرة

 .34الملحق (ح) :الجهات المختصة بإصدار التراخيص بدول
مجلس التعاون الخليجي
نوع الرخصة

جتارية

منطقة حرة

الجهة المعنية باإلصدار
وزارة التجارة
إدارة السجل التجاري
وزارة الشئون البلدية والزراعية
وزارة التجارة
وزارة التجارة والصناعة
املنطقة احلرة
املنطقة احلرة

المكان
السعودية
الكويت
قطر
البحرين
سلطنة عمان
سلطنة عمان
الكويت

 .35الملحق (ط) :الجهات المق ِّيدة
الجهات المقيَّدة
وزارة البيئة واملياه
وزارة الداخلية
بلدية دبي
شرطة دبي

فئات البضائع
احليوانات احلية واملنتجات احليوانية
املتفجرات – األسلحة – الذخيرة (وقطع الغيار وامللحقات)
املنتجات الزراعية واألطعمة املعبأة اجلاهزة واملنتجات الكيماوية
اخلمور (الكحوليات)
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وزارة االقتصاد

مواد التصنيع اخلام

وزارة الصحة

األدوية واألجهزة الطبية ومعدات اجلراحة

هيئة اإلمارات للمواصفات
واملقاييس

اإلطارات /مياه الشرب

املجلس الوطني لإلعالم
مركز دبي للسلع املتعددة

املطبوعات من كتب وصحف وما شابه /األعمال الفنية واملقتنيات
(التحف والقطع األثرية)
اللؤلؤ واملاس واألملاس غير املصقول وغيرها
أشعة الليزر والفضالت الضارة

األمانة العامة للبلديات
هيئة تنظيم االتصاالت
الهيئة االحتادية للرقابة النووية
اإلدارة العامة ملجموعة حرس
السواحل

أجهزة االتصاالت

املفاعالت النووية واألجهزة الالسلكية (املرسل الراديوي)
القوارب والسفن احلربية

 .36الملحق (ي) :تقديم المستندات
نوع الوثيقة
البيانات اجلمركية ومستندات البضائع املستو َردة بح ًرا
البيانات اجلمركية ومستندات البضائع املستو َردة ج ًوا

البيانات اجلمركية ومستندات البضائع املستو َردة ب ًرا
البيانات اجلمركية واملستندات املتعلقة ببضائع املنطقة
احلرة بجبل على وتيكوم ومدينة دبي.اللوجستية
البيانات اجلمركية واملستندات املتعلقة ببضائع املنطقة
احلرة مبطار دبي وواحة السليكون
البيانات اجلمركية واملستندات املتعلقة بضائع مبركز
دبي للسلع املتعددة
البيانات اجلمركية واملستندات املتعلقة بضائع منطقة
دبي احلرة للسيارات
البيانات اجلمركية واملستندات املتعلقة ببضائع
الشحنات البريدية
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المركز الجمركي
 .1خدمة العمالء مبركز ميناء راشد
 .2خدمة العمالء مبركز ميناء جبل علي
خدمة العمالء مبركز امليناء اجلاف
 .1حدمة العمالء مبركز جمارك قرية البضائع
بدبي
 .2خدمة العمالء باملنطقة احلرة يف املطار
خدمة العمالء بقرية بضائع جبل علي.
خدمة العمالء مبركز امليناء اجلاف
 .1خدمة العمالء مبركز ميناء جبل علي وتيكوم
 .2خدمة العمالء مبدينة دبي اللوجستية
مركز خدمة العمالء باملنطقة احلرة يف مطار دبي
وخدمة العمالء بواحة السيلكون.
خدمة العمالء مبركز دبي للسلع املتعددة
مركز خدمة العمالء يف منطقة دبي احلرة
لسيارات
خدمة العمالء مبركز جمارك البريد

