قطاع الخدمات التجارية وتطوير األعمال
إدارة الخدمات التجارية

قسم شهادات المنشأ والتصديق

ضوابط إستخراج شهادات المنشأ لشركات التجارة العامة
 .1اليحق لشركات التجارة العامة مزاولة أي نشاط تجاري يحتاج إلى موافقة إلصدار الترخيص التجاري له أو
موافقة لمزاولة نشاطه التجاري.

مثال:إذا كانت البضاعة ادلصدرة أدوية أو أغذية (اللحوم) فتحتاج موافقة من وزارة الصحة بسالمتها أو مواد
كيماوية من ادلكتب التنفيذي فال حيق لشركات التجارة العامة تصديرىا ،حىت وان كانت لديها موافقة من جهة
االختصاص وامنا حيق للشركات ذات االختصاص
 .2فاتورة شركات التجارة العامة يجب أن تكون فاتورة مطبوعة على األوراق الرسمية للشركة  ,موقعة ومختومة
ويتم ذكر أرقام التواصل في إمارة رأس الخيمة  ,و تتضمن المعلومات التالية.:
o
o
o
o
o

o
o
o
o
o
o

االسم التجاري للمصدر احمللي  ،ويكون مطابقاً لالسم يف شهادة العضوية
اسم ادلستورد
اسم الدولة ادلرسل إليها مع عنوان ادلرسل إليو مع عدم إستخدام اإلختصارت
تفاصيل ونوع البضاعة (حقل بو توصيف كامل بنوع البضاعة بدون أي اختصارات وخيتلف حسب
نوع البضاعة)
مواصفات البضاعة (عدد الطرود ادلرسلة ونوع البضاعة و تفاصيلها )مع ذكر وحدة البضاعة والعدد
اإلمجايل وسعر البضاعة الواحدة وجيب أن يتم التعامل مع تفاصيل البضاعة حسب نوعها ووحدة
قياسها فتكون وحدة قياسها يف السوائل (ادلليلًت) واألقمشة (بادلًت).
رقم وتاريخ الفاتورة
منشأ البضاعة ادلعاد تصديرىا.
النظام ادلنسق) (HS– Codeفيجب استخدام رمز التعرفة اجلمركية عند ذكر نوع البضاعة مع
استخدام رمز التعرفة اجلمركية ادلصنفة من قبل مجارك اإلمارات.
وزن البضاعة.
قيمة الفاتورة.
نوع العملة.
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o
o
o
o

طريقة الشحن (بر – حبر – جو)
رلموع الكمية (أرقاماً وكتابةً)
ختم الشركة/ادلؤسسة مع التوقيع (جيب أن يكون شخص سلول للتوقيع أو لديو وكالة).
اليسمح بذكر أكثر من مخسة عشر دولو منشأ يف حقل منشأ البضاعة يف الفاتورة التجارية العامة

 .3مع كل فاتورة ذات بضائع مقيدة يجب توفير مستند إلثبات مصدر البضاعة سواء تم شرائها من السوق
المحلي أو الخارجي مع مراعاة اآلتي :

 .1يف حالة الشراء من السوق احمللي ترفق الفاتورة التجارية وحيق للغرفة طلب التصديق عليها من غرفة
التجارة ادلسجلة لديها الشركة كما حيق ذلا طلب توفري رخصة ادلصنع وتكون سارية وفواتري الشراء
االصلية .
 .2إذا كانت البضاعة مستوردة من خارج الدولة يرفق بيان دخول البضاعة وشهادة ادلنشأ للدولة
الصادرة منها البضاعة وحيق للغرفة طلب ادلستند األصلي للمقارنة بني الفاتورة ادلقدمة من العميل
وفاتورة الشراء
 .4ضوابط تصدير البضاعة للعراق :
يف حال الرغبة باصدار شهادة منشأ لدولة العراق جيب احضار البيان اجلمركي او بوليصة الشحن و اذن دخول
للبضاعة ادلصدرة سواء كان الشحن عن طريق اجلو او الربأو البحر ،وحيق للغرفة طلب تعهد جبلب البيان اجلمركي
بعد اصدار شهادة ادلنشأ.
 .5ضوابط تصدير المنشأ اإلماراتي:
 oإرفاق صورة عن ((الرخصة الصناعية)) للمصانع ادلسجلة خارج إمارة رأس اخليمة والتأكد من النشاط
الصناعي للمصانع ادلسجلة يف إمارة رأس اخليمة.
 oاألخذ بعني اإلعتبار أن تكون الزيادة يف قيمة الفاتورة لشركات التجارة العامة مقارنة بفاتورة ادلصنع
اإلماريت زيادة يف حدود ادلعقول.
 oتكون كمية البضاعة ادلصدرة أقل أو تساوي كمية البضاعة ادلذكوة يف فاتورة شراء ادلصنع .
 oدينع منعاً باتاً استخدام فاتورة واحدة للمصنع ألكثر من شهادة منشأ .
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 .6ضوابط التصدير الى دولة ايران:
يف حال الرغبة بالتصدير اىل دولة ايران جيب احضار موافقة من ادلكتب التنفيذي على تصدير البضاعة و ذلك
بتعبئة النموذج التابع ذلم والتواصل معهم  .ويف حال عدم دخول البضاعة اىل الدولة جيب إحضار ( بوليصة
الشحن  +شهادة ادلنشأ من الدولة ادلصنعة) وادلستندات جيب أن تكون أصلية .
 .7إذا كانت البضاعة عبارة عن قطع غيار سيارات وتم ذكر البضاعة بأنها نصف سيارة فالبد من توفر ثالثة
مستندات وهي كاآلتي:

 شهادة من وزارة الداخلية -قسم ادلروروالًتخيص -تسمى (شهادة سكراب).
 توفري مستند( بيان دخول السيارة) يف حالة استريادىا من خارج الدولة.
 البد أن يكون نشاط الشركة اليت مت الشراء منها ىو جتارة السكراب وىي ادلذكورة يف الفاتورة التجارية
 .8اليحق لشركات التجارة العامة تصدير البضائع بغرض األغراض الشخصية.
 .9في حالة تصدير سيارات يجب توفير بيان شهادة التسفير للسيارة .ويسمح لشركات التجارة العامة
بتصدير السيارات بغرض التجارةمع ذكر اسم الشركة المصدرة إليها السيارة في شهادة التسفير المرفقة مع
الفاتورة وال يسمح بتصدير السيارة بغرض السياحة أو تصدير السيارات المصفحة.

.11ضوابط اصدار نسخة اضافية من شهادة المنشأ :
يف حالة الرغبة باصدار نسخة اضافية من شهادة ادلنشأ ترفق رسالة رمسية من الشركة سلتومة وموقعة بالتواقيع ادلعتمدة
لدى الغرفة حىت يتسٌت لنا اصدار نسخة اضافية من الشهادة يف حال عدم توفر الشهادات االصلية لديكم.
 .11رسوم اصدار تقرير بعدد شهادات المنشأ الصادرة لشركة خالل فترة محددة:
يف حال رغبة العميل بإ صدار تقرير بعدد شهادات ادلنشأ للشركة يتم استيفاء رسوم عن التقرير بقيمة  50درىم كما
ننوه اىل ضرورة طلب رسالة رمسية من الشركة بالتقرير .
.12رسوم إستخراج نسخ من مستندات األرشفة:
يف حال طلب العميل صور من مستندات ادلعاملة يتم إستيفاء مبلغ ( )5دراىم عن كل نسخة.
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**مالحظات:

 للغرفة الحق في طلب أية مستندات إضافية إذا دعت الضرورة لذلك
 توجد قوانين للتصدير مثل:

( oقوانني للبضائع ذات ادلنشأ االمارايت  /قوانني لتصدير بعض البضائع مثل ادلواد الكيميائة  /االمسدة
الكيميائية  /ادلواشي).
 oتوجد قوانني يف حالة تصدير السيارات ،يرجى إرفاق شهادة تسفري صادرة من إدارة ادلرور أو إرفاق
صورة من دخول السيارات غري ادلسجلة الصادرة من ىيئة اجلمارك يف الدولة
 oتوجد قوانني يف حالة بضائع الًتانزيت  ،يرجى إرفاق صورة من بيان العبور للبضائع الصادرة من ىيئة
اجلمارك يف الدولة

**سياسة استرداد الرسوم والتبديل:
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

لن يتم النظر إىل طلب اسًتجاع الرسوم للخدمات ادلقدمة إال إذا كان الطلب مطابقاً متاماً للشروط واألحكام.
ويف حالة عدم تطابق الطلب مع أي شرط من الشروط ،يكون لدى الغرفة احلق الكامل وبدون ذكر لألسباب
رفض مثل ىذا الطلب .
لتقدمي طلب اسًتداد الرسوم ،جيب التوجو إىل أحد مراكز اخلدمة ادلعتمدة دللئ و تقدمي الطلب اخلاص باسًتداد
الرسوم والتبديل .
مجيع الطلبات اخلاصة باسًتداد الرسوم أو إلغاء خدمة (خدمات ) سيتم النظر فيها إذا كان الطلب مقدماً قبل
إصدار شهادة ادلنشأ .
سيتم خصم مبلغاً معيناً من ادلبلغ ادلطلوب اسًتداده كغرامة لإللغاء مببلغ  25درىم.
سيتم احتساب رسوم غرامة اإللغاء مبلغ  25درىم مباشرة بعد الغاء الشهادة
ما عدا ما مت ذكره يف سياسة اسًتداد الرسوم ،ال تعترب أي رسوم أخرى قابلة لإلسًتداد والتبديل .وستكون الرسوم
مستحقة التحصيل مىت ما مت الدفع من قبلكم.
سيتم حتويل الرسوم إىل البطاقة اإلئتمانية اليت مت استخدامها للدفع فقط .

|Page

**الحاالت والبضائع المقيدة:

 مجيع الفواتري اليت تكون فيها قيمة الفاتورة
 األجهزة اإللكًتونية
 الكيبالت والوصالت جبميع أنواعها

درىم وأكثر

 ادلالبس (ماركات مسجلة)
 حقائب (ماركت مسجلة)

 مواد البناء مثل مكائن وادلواد ادلستخدمة يف األصباغ والديكور
 احلديد الصلب ادلشكل أو غري ادلشكل
 األدلنيوم ادلشكل أو غري ادلشكل
 مستحضرت التجميل
 اللحوم جبميع أنواعها وىيئتها
 قطع غيار السيارات
 نص مقطوره
 السيارات
 الشاحنات
 الدرجات
 الفحم

 زيوت التزليق والتشحيم

 قطع غيار زلركات جبميع أنواعها ادلدنية والصناعية والزاعية
 اذلواتف ادلتحركة
 الساعات (ماركات مسجلة)

 كما حيق للغرفة التعامل مع أي بضاعو بنفس القيود حسب ما يقتضية األمر ( من إضافة على القائمة أو كإجراء
لتأكد من الصحة البيانات )
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