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 18/6/2019التاريخ: 

 

 نظام إدارة الحسابات

 

 ،عمالؤنا الكرام
 

 تهديكم دائرة جمارك دبي أطيب تحياتها، 
 

في إطار الجهود املتواصلة التي تبذلها جمارك دبي للتيسير على عمالئها من و

منصة إلكترونية، استحدثت جمارك دبي خدمة  عبرخالل تقديم جميع خدماتها 

جديدة باسم "إدارة الحسابات" على بوابة دبي التجارية. وفيما يلي أنواع 

  الخدمات املتاحة من خالل خدمة إدارة الحسابات.     

 
 خدمة فتح الحسابات

 

دبي التجارية لفتح حساب جديد بوابة من خالل  تقديم الطلباتيمكن للعميل 

 القائماالئتمان والخصم والضمان من حسابات 

 

 الحساب االئتماني    -1

لتسديد الرسوم الجمركية ورسوم  يمكن استخدام هذا الحساب

 البيان الجمركي. 
 

 حساب الخصم   -2

هذا الحساب يعتبر بمثابة محفظة إلكترونية ويمكن استخدامه 

لتسديد الرسوم الجمركية ورسوم البيان الجمركي. وال يحتاج العميل 

لفتح هذا الحساب. هذا باإلضافة إلى عدم وجود  تأمينإيداع مبلغ إلى 

أي شرط يقتض ي االحتفاظ بحد أدنى من الرصيد في الحساب. ويمكن 

للعمالء اإليداع في حسابهم حسب احتياجهم وفي الوقت الذي 

    يريدونه.   

 
 

 القائمحساب الضمان    -3

الرسوم على  تأمينالمبالغ يستخدم هذا الحساب في تسديد 

 : وهناك ثالث فئات في حساب الضمان القائم. الجمركية



 

 

 

 ضمان عادي (أ)

ساوي قيمة الرسوم تتأمين مبالغ لتسديد  تستخدم هذه الفئة

الستيراد وإعادة الخاصة بااإلجراءات الجمركية بموجب الجمركية 

كذلك  االتصدير والعبور واإلدخال املؤقت. كما يمكن استخدامه

في الوثائق الجمركية وسداد نظير أي نقص لتسديد مبالغ التأمين 

 لعدم استكمال اإلجراءات 
ً
 املتعلقةمبلغ تأمين الرسوم الجمركية نظرا

   ملطالبة بإعفاء كلي  أو جزئي من الرسوم على االستيراد.با

 
 الجمركي التأمين

أو  ةبنكي كفالةتسديد مبلغ تأمين سواء من خالل جمارك دبي  تشترط

درهم إماراتي لفتح هذا الحساب  25,000ال يقل عن  ضمان نقدي

 . له وتحديد الحد االئتماني

 ضمان مخزون البضائع االفتراض ي (ب)

مبلغ التأمين على حركة البضائع لتسديد  تستخدم هذه الفئة

 العبور من الجمركية املتعلقة بوضع اتجراءاإل بموجب  الصادرة

عبر املنافذ  الجمركية اتستودعاملمن  التصديرالحرة وإعادة املنطقة 

املنافذ البرية لدولة أو فقط  البحرية أو الجوية داخل إمارة دبي

البضائع الداخلة  النظام علىهذا  ينطبق. وال اإلمارات العربية املتحدة

بما في ذلك  روبات كحولية، والتبغ، ومشتقاتهفي تكوين أي مش

 السجائر. 
 

 املطلوبة: الوثائق واملستندات 

ضمان مخزون املطلوبة لفتح حساب  املستنداتالوثائق و فيما يلي 

دبي  متاحة على بوابة نماذج املستنداتو . البضائع االفتراض ي

والحصول  في النماذجبعد استكمال البيانات  رفعهاالتجارية ويمكن 

 .   على املوافقة املطلوبة من سلطة املنطقة الحرة املختصة



 

 

 

 

 

 

 

شركات لل ضمان مخزون البضائع االفتراض ي نظامطلب  .1

 في إمارة دبي املناطق الحرةاملسجلة واملرخصة داخل 

ضمان مخزون البضائع االفتراض ي  نظامطلب  .2

املسجلة  للمستودعات الجمركية العامة والخاصة

 إمارة دبية في واملرخص

ضمان مخزون البضائع  نظامستخدام ال وتعهد  إقرار .3

 )شركات املنطقة الحرة(  االفتراض ي

ضمان مخزون البضائع  نظامستخدام ال وتعهد  إقرار .4

 )املستودعات الجمركية(  االفتراض ي

 ضمان املمر االفتراض ي (ج)

تحويل ببيان  علىمركي الجلسداد مبالغ التأمين  تستخدم هذه الفئة

 )وكالء الشحن( البضائعي لنقل الحاويات بين منشآت مناول البضائع

 .ات الشحنمحط يمشغلو 
 
 

 املطلوبة املستنداتالوثائق و 

ضمان املمر االفتراض ي. املطلوب لفتح حساب  املستندفيما يلي 

رفعها بعد  دبي التجارية ويمكن متاحة على بوابة ونماذج املستندات

 :استكمال البيانات فيه

 

 

حساب املمر ) الجمركي القائمتعهد حساب الضمان إقرار و 

 (االفتراض ي الذاتي

  تعديل بيانات االتصال

يمكن للعمالء من خالل هذه الخدمة تعديل بيانات االتصال على نظام تسجيل 

، على أن يتم تحديث التغييرات في النظام بشكل تلقائي ويمكن إضافة عمالءال

 للتواصل مع الشخص 
ً
بالنظر في طلب  املخول بيانات اتصال احتياطية مؤقتا

 الخدمة. 



 

 

 إدارة مستخدمي الحساب

حساب" املطلوب اليمكن للعميل من خالل هذه الخدمة إضافة "مستخدم 

 .  ةالجمركي اتلتقديم البيانباستخدام الحساب  سيخول لشركته والذي 

 

 

 تقديم ضمان جديد

من جديد يمكن للعميل تقديم طلب بإضافة ضمان بنكي أو ضمان نقدي 

فإذا كان الضمان . املثبتة لهاخالل تقديم معلومات كافية ورفع املستندات 

 
ً
 بنكيا

ً
املالية بجمارك الشؤون فيلزم تقديم أصل الضمان إلى إدارة  ،ضمانا

يمكن السداد من خالل  ،أيام عمل. وفي حالة الضمان النقدي 5دبي خالل 

االئتمان، والدرهم  اتخيارات السداد اإللكتروني املتاحة لبطاق

 نقودي.   ومحفظة ،اإللكتروني، والخصم املباشر، والسداد بضغطة زر 

 
 تحديث الضمان

بزيادة قيمته أو تخفيضها حسب  املوجوديمكن للعميل تعديل الضمان 

بد من تقديم مستند ضمان  اختياره. وفي حالة زيادة قيمة الضمان فال

. وفي حالة تخفيض مبلغ الضمان الزائدةبنكي أو ضمان نقدي للقيمة 

العميل  هالتي يختار  فياملصر كن رد املبلغ املخفض إلى الحسابالنقدي، يم

تسوية جميع املبالغ املستحقة  الطلب. لكن يجب على العميل تقديموقت 

         الضمان النقدي. لخفضقبل تقديم طلب 

 الرد على الطلب

طلبات  إضافي بشأنالعميل تقديم معلومات إضافية أو مستند من  قد يطلب

الخدمة املوقوفة التي قدمها، على أن تقدم هذه املعلومات أو املستندات 

 .باستخدام زر إجراء "الرد على الطلب"من خالل خدمة إدارة الطلبات اإلضافية 



 

For further inquiries or assistance, please do not hesitate to contact 

us: 

 

Dubai Customs: 
Tel.: 800 800 80 

Email: Customs.Contact@dubaicustoms.ae   
 
 
Dubai Trade:  
Tel.: 600555554 

Email: Customercare@dubaitrade.ae 
 

 

 

Dubai Customs takes this opportunity to thank you for your 

continued support and cooperation. 

 

 

 

 

Client Happiness Department 

 

 سحب طلب الخدمة

"موقوف/ ينتظر  وضعيمكن للعميل سحب طلب الخدمة الذي يكون تحت 

 .املوافقة/ ينتظر السداد". وهذا الخيار متاح تحت بند إدارة الطلبات

 

 
 

 الطلبحالة تتبع 

"موقوف/ ينتظر  وضعطلب الخدمة الذي يكون تحت حالة يمكن للعميل تتبع 

 .املوافقة/ ينتظر السداد". وهذا الخيار متاح تحت بند إدارة الطلبات

 :زيد من االستفسار واملساعدة يرجى عدم التردد في االتصال بنامل

 

 جمارك دبي :

 80 800 800هاتف :

  Customs.Contact@dubaicustoms.ae :  البريد
 

 بوابة دبي التجارية: 

 600555554هاتف : 

 Customercare@dubaitrade.ae: البريد 

 

 تنتهز جمارك دبي هذه الفرصة لتعرب عن شكرها وامتنانها لتعاونكم معها.

 

 
 العمالءسعادة دارة إ
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