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 اإلدارة العامة للجمارك
 مكتب الشئون القانونية

  قائمة اإلجراءات الجمركية
 

 المتفق عليها بين دول مجلس التعاون الجمركية اإلجراءات "  أوال "
 استنادا لقرارات صادرة عن اللجان المختصة بدول مجلس التعاون

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

  1/2/2112في صدرت القائمة  -
 " بند  11تتضمن القائمة عدد "   -

 .في هذا الخصوصالقائمة قابلة للتعديل تبعا للقرارات التي تصدر  -
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 ي اإلجراء الجمركـــــــــــــــ تسلسل

 
  السند القانوني

 
م والخـــاص بالموافقـــة علـــة االتفاقيـــة االقتصـــادية المو ـــدة بـــين دول 2112لســـنة  5بشـــان القـــانون رقـــ   1

 مجلس التعاون
 12/2112تعليمات جمركية 

 م بإصدار قانون الجمارك المو د لـدول مجلـس التعـاون لـدول 2112لسنة  11بشان العمل بالقانون رق   2
 ـــــــة.الخليج العربيــ

 51/2112تعليمات جمركية 

بشــان يليــة المقاصــة لتســوية المبــالك المدصــلة كــإيرادات جمركيــة بــين دول المجلــس وفقــا لمبــدأ المقصــد  2
ــة ايولــة واللانيــة مــن بــدء العمــل بالقــانون رقــ   لســنة  11النهــائي للســلج ايجنبيــة مــلل المر لــة االتفاقي

 لمجلس التعاون لدول الخليج العربيـــــة. م بإصدار قانون الجمارك المو د 2112

 55/2112تعليمات جمركية 
 

بشان اإلجراءات الواجب إتباعها عند عدم تقدي  أصداب الشان لنسخه بيان االستيراد ايصلي أو البيـان  1
 اإل صائي لإلرساليات الواردة من دول مجلس التعاون الخليجــــــــــي.

 

 1/2111تعليمات جمركية 

 شان إعفاء مستلزمات الجمعيات الخيرية من الضرائب الجمركيـــــــــة. ب 5
 
 

 15/2111تعليمات جمركية 
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 -بشـــــــــان : 6
 أ. الفصـــــــــــــل بالقيمـــــــــــــة.  ب. المســـــــــــــتودعات الجمركيـــــــــــــة.   . اإلدمـــــــــــــال الجمركـــــــــــــي الم قـــــــــــــ .   

 د. إعادة التصدير لرد الضريبة الجمركية.  هـ . التخليص الجمركـــــــي.  

 66/2111تعليمات جمركية 
 

علـة البضـائج التـي ال تدمـل مفرداتهـا المنشـا بشان اإلجراءات الواجب إتباعها بخصوص تلبيـ  أسـ  بلـد  7
 م والقرارات المنفذة لـــــــه.2112لسنة  11اس  البلد المنشا طبقا إل كام القانون المو د رق  

  77/2111تعليمات جمركية 
 67/2112تعليمات جمركية 
 75/2112تعليمات جمركية 
 115/2111تعليمات جمركية 

 بشان إرفاق رمصة المنشاة ضمن الوثائق المرفقة بالبيان الجمركـــــــــــي. 7
 

 72/2111تعليمات جمركية 

 بشان المناطق وايسواق الدرة والمستودعات الجمركية العامة والخاصة بدول مجلس التعــــاون. 2
 
 

 25/2111تعليمات جمركية 

 ويلية المقاصة. –بشان اإلجراءات الجمركية المتعلقة بالبيان الجمركي المو د بكافة أنواعه ومسمياته  11
 

 115/2111تعليمات جمركية 

 بشان اعتبار شهادة تصدير المركبات بدول المجلس بملابة براءة ذمة عن المركبة الصادرة لهــــا.  11
 

 112/2111تعليمات جمركية 
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 ان إجراءات انتقال السلج الوطنية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـــــــــة.بش 12
 

 21/2115تعليمات جمركية 

 شهادة براءة الذمة المصدوبة مج المركبات الواردة من دول مجلس التعاون الخليجـــــي.بشان  .1 12
ــت  طر هــا فــي  .2 اجتماعــات مــدراء عــامي الموضــوعات ذات الصــلة بــاإلدارة العامــة للمــرور والتــي ي

 الجمارك بدول مجلس التعاون الخليجـــــــي.
 

 
 11/2115تعليمات جمركية 

   بشان يلية معالجة قضايا التبادل التجاري في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـــــة. 11
 

 51/2115تعليمات جمركية 

 مراكز الجمركية بين دول المجلــس. بشان بعض اإلجراءات الجمركية الخاصة بنقل السلج في ال 15
 

 112/216تعليمات جمركية 

 بشان البضائج الخليجية الواردة من المنطقة التجارية الدرة )دولة الكوي ( والمصدرة منـــها. 16
 

 127/2116تعليمات جمركية 

ســـلج لـــدول بشـــان موافقـــة لجنـــة التعـــاون المـــالي واالقتصـــادي علـــة الجـــدول المو ـــد لتصـــني  وتبويـــب ال 17
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس   المجل

 (.2117وفق النظام المنســـــــــق )

 2/2117تعليمات جمركية 
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بشـــان العمــــل بالجــــدول المو ــــد لتصـــني  وتبويــــب الســــلج لــــدول مجلـــس التعــــاون وفــــق النظــــام المنســــق  17
(2117.) 
 

 11/2117تعليمات جمركية 

ب السـلج لـدول مجلـس التعـاون بشان مضوع بعض المـواد الـواردة ضـمن الجـدول المو ـد لتصـني  وتبويـ 12
 ( للضريبة الجمركيـــــة.2117وفق النظام المنسق )

 11/2117تعليمات جمركية 

( بخصـــوص التاكيـــد علـــة أهميـــة 72بشـــان قـــرار لجنـــة التعـــاون المـــالي واالقتصـــادي فـــي اجتماعهـــا رقـــ  ) 21
بتـــرول الوطنيـــة وايجنبيـــة االلتــزام بالتعرفـــه الجمركيـــة المو ـــدة بـــين دول المجلــس علـــة واردات شـــركات ال
 م. 2112لسنــــة  11وشركات االمتياز بالدول ايعضاء من السلج وفقا ي كام القانون الجمركي رق  

 

 
 21/2117تعليمات جمركية 

بشــان يليــة إضــافة أو  ــذل ســلج )إلــة ومــن( قائمــة الســلج المعفــاة فــي التعرفــة الجمركيــة المو ــدة لــدول  21
 مجلس التعاون من الرسوم الجمركيــــــــــــة.

 

 25/2117تعليمات جمركية 

بشــان قــرار لجنــة التعــاون المــالي واالقتصــادي فــي اجتماعهــا اللــاني والســبعين  ــول تســهيل نقــل ايســماك  22
 ديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة ال

 بين دول المجلــــــــس.
 

 22/2117تعليمات جمركية 
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( والخاصـة بداللـة المنشـا علـة السـلج 72بشان توصيات لجنة التعاون المالي واالقتصادي في اجتماعها ) 22
 المستوردة من االتداد ايوروبــــــي. 

 
 

 56/2117تعليمات جمركية 

عــة والســلج المقيــدة والســلج التــي تدتــا  إلــة إجــراءات قبــل بشــان إقــرار التعــاري  الخاصــة بالســلج الممنو  21
فســدها وذلــال عمــل بقــرارات لجنــة التعــاون المــالي واالقتصــادي اللالــق والســبعين والــذي عقــدت بتــاري  

 م 12/5/2117
 

 66/2117تعليمات جمركية 

صــول علــة بشــان التــزام أصــداب المركبــات التــي تدمــل لو ــات مــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي بالد 25
دفتـــر مـــرور دولـــي )تربتـــال( أثنـــاء الســـفر مـــار  نطـــاق دول مجلـــس التعـــاون لضـــمان إعـــادة اللو ـــات إلـــة 

 مصادرها.
 

 111/2117تعليمات جمركية 

 بشـــان إصـــدار صـــور طبـــق ايصـــل مـــن الوثـــائق الجمركيـــة لوســـائن النقـــل بـــين دول مجلـــس التعـــاون لـــدول  26
 الخليج العربية بغرض المقاصـــــة.

 
 

 112/2117يمات جمركية تعل
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بشـــان الموافقـــة علـــة يليـــة انتقـــال البضـــائج فـــي الوضـــج النهـــائي للتدـــاد الجمركـــي مـــا بعـــد انتهـــاء الفتـــرة  27

 االنتقالية.
 

 1/2117تعليمات جمركية 

بشان الموافقة علة معاملة المجوهرات والمصوغات الذهبية الوطنية المنشـا معاملـة السـلج الوطنيـة المليلـة  27
 ا.له

 2/2117تعليمات جمركية 

بشان الموافقة علة اإلجـراءات المو ـدة لمعاينـة ومسـر اإلرسـاليات والطـرود البريديـة الـواردة عبـر المنافـذ  22
 البرية لدول مجلس التعـــــــاون.

 

 2/2117تعليمات جمركية 

 لم  ـو 12/5/2117تـاري  بشان قرار لجنة التعـاون المـالي واالقتصـادي رقـ  اللالـق والسـبعين المنعقـد ب 21
 ربن الرسوم الجمركية بالتامين لمدة ثلثة شهور ملل الفترة االنتقاليــة.

 

 5/2117تعليمات جمركية 

 بشــان المســتندات اللزمــة النتقــال اإلرســاليات الغيــر كاملــة مــن البضــائج ايجنبيــة بــين دول مجلــس التعــاون  21
 لدول الخليج العربيـــــة.

 

 52/2117 تعليمات جمركية
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 –الدــافلت  –بشــان يليــة ا تســاب القيمــة الجمركيــة لوســائن النقــل المســتعملة المســتوردة )الســيارات  22

 الشا نات( في اإلدارات الجمركية بدول مجلس التعاون الخليج العربــــي.
 

 71/2117تعليمات جمركية 
 5/2112تعليمات جمركية 
 12/2112تعليمات جمركية 

 والمستعملــة.الجديدة بيان الجمركي لألغراض اإل صائية بخت  المقاصة لوسائن النقل بشان مت  ال 22
 

 72/2117تعليمات جمركية 
 

( علــــة نمــــوذ  شــــهادة التصــــدير 77بشــــان موافقــــة لجنــــة التعــــاون المــــالي واالقتصــــادي فــــي اجتماعهــــا ) 21
 ــــو(.النموذجية لمنظمة ايم  المتددة للتربية والعلوم اللقافية )اليونسك

 

 72/2117تعليمات جمركية 

ــة فــي النظــام المنســق  25 بشــان موافقــة لجنــة التعــاون المــالي واالقتصــادي علــة اســتدداي فقــرة فرعيــة مدلي
 ماصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 بالقرين الكريــــــــ .
 

 77/2117تعليمات جمركية 

هادة الصـــدية بشـــان قـــرار المجلـــس التعـــاون لـــدول الخلـــيج العربيـــة والخـــاص بوقـــ  العمـــل بتصـــديق الشـــ 26
البيطريـــة وشـــهادة المنشـــا المصـــا بتين لإلرســـاليات الـــواردة مـــن الـــدول العربيـــة المنضـــمة لمنطقـــة التجـــارة 

 الدــرة.

 2/2112تعليمات جمركية
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 بشان سرعة فسر اإلرساليات سريعة التل  علة مدار الساعة  73
 

 62/2112تعليمات جمركية 

لتغلي  للمنتجات الوطنية بين دول المجلس والتي ت  اعتمادها من بشان إجراءات أنتقال مواد التعبئة وا 73
 قبل التعاون المالي واالقتصادي في اجتماعها اللاني واللمانين 

 22/2112تعليمات جمركية 

 بشان الدد ايقصة للفترة الزمنية للمطالبة بها لنظام المقاصــــة 73
 

 61/2111تعليمات جمركية 

لآلليات المتفق  116/2111نقل المستعملة والمدددة بالتعليمات الجمركية بشان مضوع وسائن ال 04
عليها بين دول المجلس ذات الصلة بعمليات المقاصة للرسوم الجمركية الخاصة بوسائن النقل 

 ايعضاءل المستعملة بين الدو 
 

 116/2111تعليمات جمركية 

 بشان مت  المقاصة االليكتروني الصادر عن جمارك دبي 04
 

 2/2112تعليمات جمركية 

         
         

 / مدير مكتب الشئون القانونية  أ . منة القلل   


