الخطوات التي يجب إتباعها قبل المغادرة
التزامات و إرشادات حامل دفتر اإلدخال المؤقت للبضائع
يلتزم حامل الدفتر بتقديم البضائع و الدفتر إلى الجمارك إلثبات عملية التصدير.

ما الذي يشتمل عليه مستند دفتر اإلدخال المؤقت للبضائع؟
يحتوي الدفتر على غالف أخضر (الغالف األمامي) وفيه اسم حامل الدفتر وجهة اإلصدار وتاريخ اإلصدار ورقم الدفتر والدول التي يمكن
استخدام الدفتر فيها والتفاصيل الكاملة للبضائع المغطاة .توجد صفحتان صفراوتان في المجموعة يمكن استخدامها عند التصدير من
دولة اإلصدار وعند إعادة االستيراد إليها .أما الصفحات البيضاء فيتم استخدامها لالستيراد المؤقت إلى دولة ما وإعادة التصدير من تلك
الدولة أو من دول إضافية .وبالنسبة للصفحات الزرقاء فيتم استخدامها عند مرور البضائع (ترانزيت) عبر الدول.
يتألف كل مستند من صفحتين :صفحة تبقى في الدفتر وتصف اإلجراءات التي تم اتخاذها من قبل مسؤولي الجمارك في كل مرة تدخل
فيها البضائع إلى إحدى الدول أو تغادرها ،وقسيمة قابلة للفصل من الدفتر تشتمل على قائمة البضائع التي يغطيها الدفتر و ُتستخدم
كمستند يتم االحتفاظ به من قبل الجمارك.

الغالف األخضر للدفتر
قبل المغادرة ،يجب على حامل الدفتر أو الممثل المفوض من قبل التوقيع على الغالف األخضر .على جمارك دولة اإلمارات العربية المتحدة
التصديق على الغالف األخضر وعلى صفحة التصدير الصفراء اإلضافية لتفعيل استخدام الدفتر .يحق للجمارك األجنبية رفض دخول البضائع
موضوع الدفتر في حالة عدم التصديق على أي من الغالف األخضر أو صفحة التصدير اإلضافية بالشكل المناسب.
على حامل الدفتر التأكد من أن الجمارك األجنبية قد صادقت على الصفحة البيضاء والصفحة اإلضافية لالستيراد/التصدير عند دخول
وخروج البضائع.

متطلبات التصدير/االستيراد
الحصول على دفتر اإلدخال المؤقت للبضائع ال يعفي حامله من التقيد بالسياسات التي تضعها دولة اإلمارات العربية المتحدة للرقابة
على الصادرات أو التي تضعها الدول األجنبية للرقابة على الواردات .قد تتطلب بعض األصناف رخصة تصدير مسبقة ألسباب تتعلق باألمن
الوطني أو السياسة الخارجية .إن رخصة التصدير تسمح للشركات بأن تصدَ ر البضائع التي تخضع للرقابة والسياسات التنظيمية .في حالة
التصدير يرجى مراجعة سلطات الجمارك األجنبية المعنية مسبق ًا لمعرفة القيود أو المتطلبات المفروضة على البضائع التي تدخل دولهم.

القيود على الدفاتر
يحق لسلطات الجمارك األجنبية تحديد فترة لخروج البضائع موضوع الدفتر وأن تطلب مغادرة تلك البضائع قبل تاريخ انتهائه .في حال
تحديد فترة البقاء إلعادة تصدير البضائع من قبل سلطات الجمارك األجنبية ،يجب اإلشارة إلى ذلك في مستند االستيراد (البند  2-التاريخ
النهائي إلعادة التصدير) في وقت الدخول.

تفادي المطالبات
لتفادي أي مطالبة ،على حامل الدفتر التأكد من قيام الجمارك األجنبية بالتصديق على المستندات والقسائم عند الدخول أو الخروج من أي
دولة أجنبية ،والتأكد جيداً من أن قسيمة إعادة االستيراد الصفراء تم ختمها بواسطة سلطات الجمارك المعنية في دبي.
بخصوص الدفاتر ذات المطالبة القانونية ،على حاملي تلك الدفاتر دفع كل الرسوم الجمركية المفروضة من قبل أية جمارك أجنبية.

القيمة التجارية للبضاعة
يجوز للجمارك األجنبية رفض دخول البضاعة موضوع الدفتر ألن القيمة المسجلة لها أقل من الواقع وال تمثل (القيمـة التجـاريـة
المعقـولـة لها).

المجوهرات
يوصى بشدة بأن يتم إرفاق صور ضوئية للمجوهرات مع القائمة العامة للدفتر.

