دليل الموافقات
لعمليات إصدار شهادات المنشأ والتصديقات

اإلعداد:
قطاع الخدمات التجارية وتطوير األعمال
إدارة الخدمات التجارية  -قسم شهادات المنشأ والتصديق

اإلخراج الفني:
فاطمة راشد المزروعي

أو ً
ال :موافقات عمليات إصدار شهادات المنشأ :

العدد

البضاعة

1

مواد كيماوية

أسماء الدول
المصدر لها
البضاعة

نوع المستند الذي يجب توفيره

إيران

 oلجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة االستيراد
والتصدير /الخاص بالمكتب التنفيذي في دبي
التابع لوزارة الخارجية

جميع الدول
2

مالحظات

 oموافقة من وزارة الداخلية  /القيادة العامة
لشرطة
 oبيان جمركي صادر من الدولة
 oلجنة السلع والمواد الخاضعة لرقابة االستيراد
والتصدير /الخاص بالمكتب التنفيذي في دبي
 oرسالة موافقة من سفارة الدولة المصدر إليها
البضاعة

* التأكد من ذكر سيارة مصفحة في بيان المكتب التنفيذي
* يجب ذكر نوع البضاعة في شهادة المنشأ

 oشهادة تصدير خارج الدولة ( شهادة تسفير)
من وزارة الدخلية  /القيادة العامة للمورور

وفي حال لم يتم توفير يتم قبول بيان الجمركي للسيارات

سيارات مصفحة

إيران  /العرق /ليبيا
أو أية دولة أخرى

سيارات غير المصفحة

جميع الدول

4

قطع غيار السيارات التي تحمل أسماء
تجارية معروفة
مثال (كيا  /نسيان ....... /الخ)

جميع الدول

 oفاتورة شراء من المصنع
 oأو فاتورة شراء من الوكيل في الدولة

5

مواد غذائية
(اللحوم والدواجن بجميع أنواعها)

جميع الدول

 oموافقة دائرة البلدية (الصحة العامة)

في المنشأ اإلمارتي شرط توفر رخصة صناعية للشركة وليس
تعبئة وتغليف.

 oتوفير شهادة منشأ الدولة المصنعة للبضاعة
 oباإلضافة إلى بوليصة شحن البضاعة

* يجب التأكد من البيانات الشهادة المنشأ وبوليصة الشحن
* التأكد من ؟ أن البضاعة ترانزيت من خالل
 .1اسم المرسل إليه
 .2الدولة المرسلة إليها البضاعة
 .3بيانات الشحن
 .4التأكد من البضاعة والوزن والكمية
 .5يجب التوضيح في الفاتورة بأن البضاعة دخولها ترانزيت

 oتوفير فاتورة مصنعية
 oصورة من الرخصة الصناعية
 oصورة من شهادة اإلنتاج الصناعي

في حال المصنع عضو في غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة
اليشترط توفر الرخصة الصناعية

3

6

7

البضاعة التي لن تدخل الدولة
(فقط ترانزيت)

جميع الدول

البضاعة ذات المنشا اإلماراتي

جميع الدول

8
الفحم بأنواعه

جميع الدول

9
الذهب

 oتوفير فاتورة الشراء في حال تم شراؤه من
داخل الدولة
 oأما اذا من خارج الدولة يجب توفير شهادة منشأ
وبوليصة الدخول البضاعة للدولة

جميع الدول

 oبوليصة الشحن
 oفحص مخبري للذهب من إدارة مختبر دبي
المركزي /قسم مختبرات المواد اإلستهالكية
والسلع أو من أي جهة معتمدة في الدولة

10

األدوية

جميع الدول

 oتصريح من وزارة الصحة

11

مواشي حية غير محلية

جميع الدول

 oفحص بيطري من دائرة البلدية

األقمشة األجنيبة
مثال (ماركات أمريكية أو الفرنسية....
إلخ)

جميع الدول

 oتوفير فاتورة الشراء في حال تم شراؤه من
داخل الدولة
 oأما إذا من خارج الدولة يرجى توفير شهادة
منشأ البضاعة وبوليصة الدخول البضاعة للدولة

12

يتم استثناء معامالت الرخص الصناعية

يتم استثناء معامالت الرخص الصناعية

ثاني ًا :موافقات عمليات التصديقات والتوثيق :

يشترط

العدد

أنواع المعامالت التي يتم مصادقتها

1

شهادة تحليل مخبري

2

شهادة الخبرة

 oيتم إرفاق المستندات الثبوتية التي توضح سنوات الخبرة وهي كالتالي.:
 .1نسخة من جواز السفر
 .2نسخة من الفيزا
 .3نسخة من عقد العمل مصدق من وزارة العمل

3

عرض العمل

 oنسخة من جواز السفر
 oنسخة من الفيزا

4

تقارير مدققي الحسابات

 oيتم التصديق باسم الشركة
 oيجب أن يتوفر في المستند التوقيع والختم المعتمد لدى الغرفة

5

رسائل تفويض

 oيتم التصديق باسم الشركة
 oيجب أن يتوفر في المستند التوقيع والختم المعتمد لدى الغرفة

6

الفواتير التجارية

 oال يتم التصديق على الفواتير التي لم تصدر لها شهادة منشأ

7

فواتير واتفاقيات القوارب

 oالتأكد من نشاط الشركة وأنه يسمح له ببيع القوارب

8

المكائن البحرية

 oالتأكد من نشاط الشركة وأنه يسمح له ببيع المكائن

9

المصادقة على الرسائل الصادرة من الدوائر المحلية بالدولة

10

المؤهالت العلمية

11

رسائل لمن يهمة االمر /دخول شريك في رخصة

12

شهادة أسعار

13

اتفاقية تعبئة مياه لعالمة تجارية مسجلة داخل الدولة وخارجها

 oيجب أن تكون الرخصة صناعية أو نشاط االقتصادي يخول الشركة بمزاولة هذه المهنة.

 oالتأكد من توفر التوقيع لدى الغرفة ومطابقته قبل عملية التصديق
 oشرط أن تكون مرخصة ومسجلة في الغرفة
 oوأن يكون من ضمن النشاط إصدار شهادات دراسية.
 oتوفير صورة من الجواز (يجب التأكد من مطابقة رقم الجواز)
 oتوفير صورة من الفيزا
 oحضور الكفيل وأخذ صورة من هوية الكفيل في الرخص الفردية
 oحضور الشركاء أو من ينوب عنهم في حال الشركات
 oالشهادة تصدر من المصنع نفسه

 oمن شروطها توفر نشاط تعبئة في ترخيص الشركة
 oشهادة تسجيل العالمة التجارية في وزارة االقتصاد

