قطاع اخلدمات التجارية وتطوير األعمال
إدارة اخلدمات التجارية

قسم شهادات املنشأ والتصديق

ضوابط إستخراج شهادات المنشأ للمصانع المسجلة في عضوية الغرفة
 .1يموم لسم شهادات المنشأ والتصديك باصدار شهادات المنشأ للبضائع المصدرة خارج
الدولة من أجل تسهيل عملية مرورها والبضائع المحلية باإلضافة إلى إجراءات إصدار
النسخ اإلضافية من شهادات المنشا .وأيضا شهادات من النوع ( )Form Aالتفضيلية.
 .2شهادة منشأ هي شهادة تصدر عن الغرفة التجارية في بلد المصدر تبين مكان صنع
وإنتاج البضاعة المراد تصديرها .وتعتبر وثيمة ضرورية للتعريف على جنسية البضاعة
بغية تمدير نسب الرسوم التي تستوفى عليها أو المعامالت التفضيلية التي ستمنح لها.
ويستفاد منها في التحكيم في منع تسرب السلع المماطعة التصاديا أو الممنوعة دوليا.
 .3يتم إصدار شهادة المنشأ للشركات التي تحمل عضوية الغرفة من الرخص المسجلة في
إمارة رأس الخيمة لدى كل من الدائرة التنمية االلتصادية وهيئة رأس الخيمة لإلستثمار
وهيئة المنطمة الحرة برأس الخيمة ومدينة رأس الخيمة المالحية.
 .4فاتورة المصانع يجب أن تكون فاتورة مطبوعة على األوراق الرسمية للشركة ,مولعة
ومختومة ويتم ذكر أرلام التواصل فيها في إمارة رأس الخيمة  ,و تتضمن المعلومات
التالية.:
ً
 oاالسم التجاري للمصدر المحلً  ،وٌكون مطابما لالسم فً شهادة العضوٌة
 oاسم المستورد
 oاسم الدولة المرسل إلٌها مع عنوان المرسل إلٌه مع عدم إستخدام اإلختصارت
 oتفاصٌل ونوع البضاعة (حمل به توصٌف كامل بنوع البضاعة بدون أي
اختصارات وٌختلف حسب نوع البضاعة)
 oمواصفات البضاعة (عدد الطرود المرسلة ونوع البضاعة و تفاصٌلها )مع ذكر
وحدة البضاعة والعدد اإلجمالً وسعر البضاعة الواحدة وٌجب أن ٌتم التعامل مع
تفاصٌل البضاعة حسب نوعها ووحدة لٌاسها فتكون وحدة لٌاسها فً السوائل
(الملٌلتر) واأللمشة (بالمتر).
 oرلم وتارٌخ الفاتورة
 oمنشأ البضاعة.
 oالنظام المنسك) (HS– Codeحٌث ٌجب استخدام رمز التعرفة الجمركٌة عند
ذكر نوع البضاعة مع استخدام رمز التعرفة الجمركٌة المصنفة من لبل جمارن
اإلمارات.
 oوزن البضاعة.
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o
o
o
o
o
o
o

لٌمة الفاتورة.
نوع العملة.
طرٌمة الشحن (بر – بحر – جو)
مجموع الكمٌة (أرلاما ً وكتابةً)
ختم الشركة/المؤسسة مع التولٌع (ٌجب أن ٌكون شخص مخول للتولٌع أو لدٌه
وكالة).
رلم " "L/Cمع بعض التفاصٌل تبٌن اإلرتباط
رلم شهادة المنشأ الصادرة من وزارة االلتصاد أن سبك وتم إصدار شهادة
تفضٌلٌة لها على أن ٌتم ذكر بعض التفاصٌل فً الفاتورة الممدمة للغرفة.

 .5ضوابط تصدير البضاعة للعراق :
فً حال الرغبة باصدار شهادة منشأ لدولة العراق ٌجب احضار البٌان الجمركً او بولٌصة
الشحن واذن الخروج للبضاعة المصدرة سواء كان الشحن عن طرٌك الجو او البرأو
البحر ،وٌحك للغرفة طلب تعهد بجلب البٌان الجمركً بعد اصدار شهادة المنشأ.
 .6ضوابط التصدير الى دولة ايران:
فً حال الرغبة بالتصدٌر الى دولة اٌران ٌجب احضار موافمة من لجنة السلع والمواد
الخاضعة لرلابة االستٌراد والتصدٌر الخاص بالمكتب التنفٌذي فً دبً التابع لوزارة
الخارجٌة على تصدٌر البضاعة و ذلن بتعبئة النموذج التابع لهم والتواصل معهم .
 .7اليحك للمصانع تصدير البضائع بغرض األغراض الشخصية.
 .8في حالة تصدير سيارات:
ٌجب توفٌر بٌان شهادة التسفٌر للسٌارةٌ .جب تصدٌر السٌارات بغرض التجارة مع ذكر
اسم الشركة المصدرة إلٌها السٌارة فً شهادة التسفٌر المرفمة مع الفاتورة وفً حال تصدٌر
السٌارات المصفحة ٌجب احضار موافمة من المكتب التنفٌذي على تصدٌر البضاعة و ذلن
بتعبئة النموذج التابع لهم والتواصل معهم .
 .9ضوابط اصدار نسخة اضافية من شهادة المنشأ :
فً حالة الرغبة باصدار نسخة اضافٌة من شهادة المنشأ ترفك رسالة رسمٌة من الشركة
مختومة ومولعة بالتوالٌع المعتمدة لدى الغرفة حتى ٌتسنى لنا اصدار نسخة اضافٌة من
الشهادة فً حال عدم توفر الشهادات االصلٌة لدٌكم.
 .01رسوم اصدار تمرير بعدد شهادات المنشأ الصادرة لشركة خالل فترة محددة:
فً حال رغبة العمٌل بإصدار تمرٌر بعدد شهادات المنشأ للشركة ٌتم استٌفاء رسوم عن
التمرٌر بمٌمة  50درهم كما ننوه الى ضرورة طلب رسالة رسمٌة من الشركة بالتمرٌر .
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 .00رسوم إستخراج نسخ من مستندات األرشفة:
فً حال طلب العمٌل صور من مستندات المعاملة ٌتم إستٌفاء مبلغ ( )5دراهم عن كل
نسخة.
 .02في حال المواشي اإليرانية والمصدرة إلى المملكة العربية السعودية:
ٌجب ارفاق أذن دخول بٌطري من الدولة المصدر الٌها والتأكد من صحة بٌاناتها وتطابك
بٌانات فاتورة المتعامل.
 .03بالنسبة لألغنام اإلماراتية يتم اصدار شهادة منشأ من وزارة االلتصاد فمط.
 .04للغرفة الحك في طلب أية مستندات إضافية إذا دعت الضرورة لذلن

**سياسة استرداد الرسوم والتبديل:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

لن ٌتم النظر إلى طلب استرجاع الرسوم للخدمات الممدمة إال إذا كان الطلب مطابما ً تماما ً
للشروط واألحكام .وفً حالة عدم تطابك الطلب مع أي شرط من الشروطٌ ،كون لدى
الغرفة الحك الكامل وبدون ذكر لألسباب رفض مثل هذا الطلب .
لتمدٌم طلب استرداد الرسومٌ ،جب التوجه إلى أحد مراكز الخدمة المعتمدة لملئ و تمدٌم
الطلب الخاص باسترداد الرسوم والتبدٌل .
جمٌع الطلبات الخاصة باسترداد الرسوم أو إلغاء خدمة (خدمات ) سٌتم النظر فٌها إذا كان
الطلب ممدما ً لبل إصدار شهادة المنشأ .
سٌتم خصم مبلغا ً معٌنا ً من المبلغ المطلوب استرداده كغرامة لإللغاء بمبلغ  25درهم.
سٌتم احتساب رسوم غرامة اإللغاء مبلغ  25درهم مباشرة بعد الغاء الشهادة
ما عدا ما تم ذكره فً سٌاسة استرداد الرسوم ،ال تعتبر أي رسوم أخرى لابلة لإلسترداد
والتبدٌل .وستكون الرسوم مستحمة التحصٌل متى ما تم الدفع من لبلكم.
سٌتم تحوٌل الرسوم إلى البطالة اإلئتمانٌة التً تم استخدامها للدفع فمط .
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