Customs Notice No. ( 08 / 2020)

) بشأن2020 / 08 ( إعالن جمركي رقم

Printed Declaration Form

نموذج البيان الجمركي المطبوع

Further to the Customs Notice No. 5/2011  بشأن تحديد اثمان بيع2011/5 الحقا ً لإلعالن الجمركي رقم
determining the prices of the official printed forms, النماذج الرسمية المطبوعة وسعيا ً لتحقيق أهداف استراتيجية
and aiming to meet the objectives of the Dubai دبي للمعامالت الالورقية وتخفيض نسبة استهالك الورق
Paperless Strategy, reducing the use of paper and وتخفيض التكاليف على المتعاملين ولغايات تبسيط وتسهيل
saving costs for customers, and easing customs

.اإلجراءات الجمركية

procedures.
The following has been decided:
Article (1)

:فقد تقرر ما يلي
)1( المادة

Selling declaration forms shall be discontinued as of إيقاف بيع نموذج البيان الجمركي المطبوع اعتبارا ً من تاريخ
17/07/2020.

.2020/07/17
Article (2)

)2( المادة

Declarations are to be printed in black and white on يتم طباعة البيانات الجمركية على ورق الطباعة العادي األبيض
regular white A4 paper using the same layout  وأن تكون الطباعة باللون األسود وبذات التصميمA4 بحجم
approved by Dubai Customs (attached).
Article (3)

.)المعتمد من قبل جمارك دبي (المرفق
)3( المادة

The new service for printing the customs declaration ستكون الخدمة الجديدة لطباعة نموذج البيان الجمركي متاحة
form will be available in the Mirsal electronic
clearance system as of 17/07/2020.

.2020/07/17 في نظام التخليص اإللكتروني اعتبارا ً من تاريخ

المادة ()4

)Article (4

يسمح بطباعة البيانات الجمركية على أوراق نماذج البيانات Printing declarations on pre-printed forms will be
الجمركية المطبوعة مسبقا ً حتى تاريخ  ،2020/09/25وذلك permissible until 25/09/2020 to enable customers to
لغايات استنفاذ مخزون المتعاملين من نماذج البيانات

exhaust their stock of printed forms.

الجمركية المطبوعة.
المادة ()5

)Article (5

يعمل بهذا اإلعالن اعتبارا ً من تاريخ  2020/07/17ويلغى كل This Notice shall come into force on 17/07/2020 and
shall supersede any conflicting provisions.

ما يتعارض مع احكامه.

أحمد محبوب مصبح
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