Issuing Association
جهة اإلصدار

INTERNATIONAL GUARANTEE CHAIN
سلسة الضمان الدولية
A.T.A. CARNET/ أ.ت.دفتر أ
FOR TEMPORARY ADMISSION OF GOODS

إلدخال البضائع بصورة مؤقتة
CUSTOMS CONVENTION ON THE A.T.A. CARNET FOR THE TEMPORARY ADMISSION OF GOODS

أ) إلدخال البضائع بصورة مؤقتة.ت.االتفاقية الجمركية بشأن دفتر (أ
CONVENTION ON TEMPORARY ADMISSION / اتفاقية اإلدخال المؤقت
(Before completing the Carnet, please read Notes on cover page 3/ )  من الغطاء3 (قبل تعبئة الدفتر الرجاء قراءة المالحظات المدونة على الصفحة
حامل الدفتر وعنوانه

A. HOLDER AND ADDRESS /

C
A
R
N
E
T

G. FOR ISSUING ASSOCIATION USE /اإلصدار

 الستعمال جهة-ز
الغطاء

FRONT COVER / االول

أ) رقم الدفتر

a) CARNET No.

دفتر االدخال المؤقت للبضائع

A
T
A

)أ

a)

SAMPLE
ب) ممثل حامل الدفتر

B. REPRESENTED BY*/

...........................عدد األوراق اإلضافية
ب)صادر عن

b) ISSUED BY/

ج)وجهة استعمال البضائع

C. INTENDED USE OF GOODS/

Number of continuation sheets:

ج) صالح لغاية

c) VALID UNTIL/

/

/

…………………….……… ……...………...……. ……………………..
year
month
day (inclusive)

سنة

شهر

(يوم )ضمنا

P. This carnet may be used in the following countries/Customs territories under the guarantee of the associations listed on page four of the cover:/

TO BE RETURNED TO THE ISSUING CHAMBER IMMEDIATELY AFTER USE/

يعاد الدفتر إلى الغرفة التي أصدرته فورا بعد استعماله

: وذلك تحت الجهات الضامنة المذكورة في الصفحة الرابعة من غطاء الدفتر,  االقاليم الجمركية التالية/ يمكن استخدام هذا الدفتر في البلدان
Algeria (DZ)
Andorra (AD)
Australia (AU)
Austria (AT)
Bahrain (BH)
Belarus (BY)
Belgium (BE)
Bosnia & Herzegovina (BA)
Bulgaria (BG)
Canada (CA)
Canary Isles(ES)
Chile (CL)
China (CN)
Cote d'Ivoire (CI)
Croatia (HR)
Cyprus (CY)
Czech Republic (CZ)
Denmark (DK)
Estonia (EE)
Finland (FI)
France (FR)

France (FR)
Germany (DE)
Gibraltar (GI)
Greece (GR)
Hong Kong (HK)
Hungary (HU)
Iceland (IS)
India (IN)
Iran (IR)
Ireland (IE)
Italy (IT)
Japan (JP)
Korea (KR)
Latvia (LV)
Lebanon (LB)
Lithuania (LT)
Luxembourg(LU)
Macao, China (MO)
Macedonia (MK)
Malaysia (MY)

Malta (MT)
Mauritius (MU)
Mexico (MX)
Moldova (MD)
Mongolia (MN
Montenegro (ME)
Morocco (MA)
Netherlands (NL)
New Zealand (NZ)
Norway (NO)
Pakistan (PK)
Poland (PL)
Portugal (PT)
Romania (RO)
Russia (RU)
Saudi Arabia (SA)
Senegal (SN)
Serbia (CS)
Singapore (SG)
Slovakia (SK)
Slovenia (SI)

South Africa (ZA)
Spain (ES)
Sri Lanka (LK)
Sweden (SE)
Switzerland (CH)
Thailand (TH)
Tunisia (TN)
Turkey (TR)
Ukraine (UA)
United Arab Emirates (AE)
United Kingdom (GB)
United States (US)

SAMPLE

The holder of this Carnet and his representative will be held responsible for compliance with the laws and regulations of the country/Customs
territory of departure and the countries/Customs territories of importation./

يعتبر حامل هذا الدفتر ومندوبه مسؤولين عن االلتزام بأنظمة وقوانين اإلقليم
. بلد المغادرة وبلدان االستيراد المؤقت/ الجمركي
I.

Signature of authorised official and Issuing

H. CERTIFICATE BY CUSTOMS AT DEPARTURE /

Association stamp

شهادة الجمارك عند المغادرة
a)

/
توقيع المسؤول
المخول وختم جهة اإلصدار

Identification marks have been affixed as indicated in column 7 against the
following item No(s) of the General List

) أمام7( أ)لقد وضعت عالمات التعريف حسبما أشير اليها في العمود
أرقام األصناف التالية في القائمة العامة
………..……………………………………………………………………………
….……………………………………..........................................................………………

b)

GOODS EXAMINED*/
Yes/ نعم

*ب) قد تمت معاينة البضائع
No/  كال

/

/

……………………………… …………… ………………
Place and Date of Issue (year/month/day)

) سنة/  شهر/ مكان وتاريخ اإلصدار(يوم
J.

c)

Registered under Reference No.*

........................................ *ج) قد تم تسجيلها تحت رقم
d)

/

/

……………………………………………. ………. …………………………….
Customs Office Place Date (year/month/day) Signature and Stamp

مكتب الجمارك
*If applicable/ *ذلك

 سنة( التاريخ/ شهر/التوقيع والختم )يوم

حيث ينطبق

X …………………………………………….………X
Signature of Holder/الدفتر

توقيع حامل

أ. ت.دفتر أ

Item No./
N°
رقم الصنف

Trade description of goods and marks
and numbers, if any/
الوصف الوظيفي التجاري للبضائع وعالماتها وأرقامها إذا
وجدت

Numb
er of
Pieces
/
عدد القطع

Weight or
Volume/
الوزن أو
الحجم

Value*/
*القيمة

1

2

3

4

5

**Country of
origin/
**بلد المنشأ

GENERAL LIST/ القائمة العامة

A.T.A. CARNET

6

For
Customs
Use/ الستعمال

الجمارك

عالمات التعريف
7

SAMPLE

SAMPLE
TOTAL or CARRIED OVER / المرحل

اإلجمالي أو المجموع

Stamp/

الختم
**

*
Commercial value in country/customs territory of issue and in its currency, unless stated differently./* القيمة التجارية في بلد إصدار الدفتر أو إقليمه الجمركي وبعملته ما لم يحدد خالف ذلك
Show country of origin if different from country/customs territory of issue of the Carnet, using ISO country codes./**  وذلك باستخدام رموز الدول المعتمدة من قبل،اذكر بلد المنشأ إذا كان يختلف عن بلد إصدار الدفتر

منظمة المقاييس الدولية

A.T.A. CARNET /

أ. ت.دفتر أ.

CARNET No./

دفتر رقم°

1. The goods described in the General List under Item No.(s)………………………………………………………………………………………………

E

لقد تم تصدير البضائع المذكورة في القائمة العامة تحت أرقام

X

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

have been exported

P
O

T
A

2. Final date for duty-free re-importation/

) آخر موعد إلعادة االستيراد معفاة من الرسوم2
year

التصدير

R

سنة

/

/

month
شهر

/

/ day
يوم

/

/

/

/

7.
3. Other remarks*/
*) مالحظات اخرى3
…………………………………………………………………………………………

T
I

………………….………………….……………………………………………………………………………………………
………………………………..…………………………………………………………………………………………………

N
Counterfoil/

4.

ارومة
No./رقم

1.

5.

…………………………………………..
Signature and Stamp

6.

……………………
Customs Office

………………….
Place

……..../…..…./……..
Date (year/month/day)

مكتب الجمارك

المكان

) سنة/  شهر/ التاريخ (يوم

التوقيع والختم

SAMPLE

The goods described in the General List under Item No.(s) ………………………………………………………………………………………………………………………..

 أرقام/ لقد تم اعادة استيراد البضائع المذكورة في القائمة العامة تحت رقم

إعا د ة اإلستيراد

which were temporarily exported under cover of exportation voucher(s) No.(s) …………………………………….of this Carnet have been re-imported*

أرقام/قسائم التصدير رقم/والتي تم تصديرها مؤقتا بموجب قسيمة

*من هذا الدفتر
6.

2.

Other remarks*/أخرى

………………………………………………………………………………………*مالحظات

………………………………………………………………………………………………………..……….……………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Counterfoil/

3.

4.

ارومة
No./رقم

5.

……………………
Customs Office

………………….
Place

……..../…..…./……..
Date (year/month/day)

مكتب الجمارك

المكان

) سنة/  شهر/ التاريخ (يوم

…………………………………………..
Signature and Stamp

التوقيع والختم

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. The goods described in the General List under Item No.(s)………………………………………………………………………………………………

E

لقد تم تصدير البضائع المذكورة في القائمة العامة تحت أرقام

X

……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………

have been exported

P
O

T
A

2. Final date for duty-free re-importation/

) آخر موعد إلعادة االستيراد معفاة من الرسوم2

التصدير

R

year
سنة

/

/

month
شهر

/

/ day
يوم

/

/

/

/

7.
3.Other remarks*/
*مالحظات اخرى
…………………………………………………………………………………………

T

SAMPLE

R
E
I
M
P
O
R
T
A
T
I
O
N

)3

I
………………….………………….……………………………………………………………………………………………

O

………………………………..…………………………………………………………………………………………………

N
Counterfoil/

4.

ارومة
No./رقم

R
E
I
M
P
O
R
T
A
T
I
O
N

1.

5.

6.

……………………
Customs Office

………………….
Place

……..../…..…./……..
Date (year/month/day)

مكتب الجمارك

المكان

) سنة/  شهر/ التاريخ (يوم

…………………………………………..
Signature and Stamp

التوقيع والختم

SAMPLE

The goods described in the General List under Item No.(s) ………………………………………………………………………………………………………………………..

 أرقام/ لقد تم اعادة استيراد البضائع المذكورة في القائمة العامة تحت رقم

إعا د ة اإلستيراد

 بلد التصدير المؤقت/ لالستعمال من قبل الجمارك السعودية

FOR USE BY CUSTOMS OF COUNTRY/ CUSTOMS TERRITORY OF TEMPORARY EXPORTATION

O

which were temporarily exported under cover of exportation voucher(s) No.(s) …………………………………….of this Carnet have been re-imported*

أرقام/قسائم التصدير رقم/والتي تم تصديرها مؤقتا بموجب قسيمة
6.
2.

Other remarks*/أخرى

………………………………………………………………………………………*مالحظات

………………………………………………………………………………………………………..……….……………….
…………………………………………………………………………………………………………………………………

Counterfoil/

ارومة
No./رقم

*من هذا الدفتر

3.

4.

5.

……………………
Customs Office

………………….
Place

……..../…..…./……..
Date (year/month/day)

مكتب الجمارك

المكان

) سنة/  شهر/ التاريخ (يوم

* If applicable/ *ذلك

حيث ينطبق

…………………………………………..
Signature and Stamp

التوقيع والختم

DO NOT REMOVE FROM THE CARNET / عدم اقتطاع هذا النموذج من الدفتر

A.T.A. CARNET /
I

أ. ت.دفتر أ.

CARNET No./

دفتر رقم°

1. The goods described in the General List under Item No.(s) ……………………………………………………………………………………………………………………

لقد تم االستيراد المؤقت للبضائع المذكورة في القائمة العامة تحت أرقام

M

………………………………………………………………………………………………………………………………………….have been temporarily imported

P
2. Final date for re-exportation/production to the Customs of goods*/
* آخر موعد إلعادة االستيراد معفاة من الرسوم

R
T
A

اإلستيراد

O

year
سنة

3. Registered under reference No.*/ رقم

/

/

month
شهر

/

/ day
يوم

/

/

/

/

8.

سجلت تحت

T
………………………………………………………………………………………………………………………………

I

4. Other remarks*/

*مالحظات اخرى

N
………………………………………………………………………………………………………………………………
Counterfoil/

5.

ارومة
No./رقم

6.
……………………
Customs Office

…………………………………………..
Signature and Stamp

7.
………………….
Place

……..../…..…./……..
Date (year/month/day)

التوقيع والختم

) سنة/  شهر/ التاريخ (يوم

SAMPLE

مكتب الجمارك

المكان

1. The goods described in the General List under Item No.(s) ……………………………………………………………………………………………….……………..

 أرقام/ لقد تم اعادة تصدير البضائع المذكورة في القائمة العامة تحت رقم

which were temporarily imported under cover of importation voucher(s) No.(s)…………………………………………………………………………………….

أرقام/قسائم االستيراد رقم/والتي تم استيرادها مؤقتا بموجب قسيمة
of this Carnet have been re-exported*

2. Action taken in respect of goods produced but not re-exported*

…………………………………………………………………………………………* اتخذت االجراءات المتعلقة بالبضائع المقدمة إلى الجمارك والتي لم يتم اعادة تصديرها..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..
8.

3. Action taken in respect of goods not produced and not intended for later re-exportation*
* اتخذت االجراءات المتعلقة بالبضائع التي لم تقدم إلى الجمارك والتي هي غير معدة للتصدير الحقا

………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Registered under reference No./ رقم

سجلت تحت°

…………………………………………………………………………………………………………………………..……
Counterfoil/

5.

ارومة
No./رقم

6.
……………………
Customs Office

7.
………………….
Place

مكتب الجمارك

……..../…..…./……..
Date (year/month/day)

…………………………………………..
Signature and Stamp

) سنة/  شهر/ التاريخ (يوم

المكان

SAMPLE

اعادة التصدير

R
E
E
X
P
O
R
T
A
T
I
O
N

التوقيع والختم

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------I

1. The goods described in the General List under Item No.(s) ……………………………………………………………………………………………………………………

لقد تم االستيراد المؤقت للبضائع المذكورة في القائمة العامة تحت أرقام

M

………………………………………………………………………………………………………………………………………….have been temporarily imported

P
2. Final date for re-exportation/production to the Customs of goods*/
* آخر موعد إلعادة االستيراد معفاة من الرسوم

R
T
A

اإلستيراد

O

year
سنة

5. Registered under reference No.*/ رقم

/

/

month
شهر

/

/ day
يوم

/

/

/

/

8.

سجلت تحت

T
………………………………………………………………………………………………………………………………

I

6. Other remarks*/

O

*مالحظات اخرى

N
………………………………………………………………………………………………………………………………
Counterfoil/

5.

ارومة
No./رقم

6.
……………………
Customs Office

7.
………………….
Place

……..../…..…./……..
Date (year/month/day)

SAMPLE

مكتب الجمارك

) سنة/  شهر/ التاريخ (يوم

المكان

…………………………………………..
Signature and Stamp

التوقيع والختم

1. The goods described in the General List under Item No.(s) ……………………………………………………………………………………………….……………..

R
E
E
X
P
O
R
T
A
T
I
O
N

 أرقام/ لقد تم اعادة تصدير البضائع المذكورة في القائمة العامة تحت رقم

which were temporarily imported under cover of importation voucher(s) No.(s)…………………………………………………………………………………….

أرقام/قسائم االستيراد رقم/والتي تم استيرادها مؤقتا بموجب قسيمة

اعادة التصدير

 بلد االستيراد المؤقت/ لالستعمال من قبل الجمارك في اإلقليم الجمركي

FOR USE BY CUSTOMS OF COUNTRY/ CUSTOMS TERRITORY OF TEMPORARY IMPORTATION

O

of this Carnet have been re-exported*
2. Action taken in respect of goods produced but not re-exported*

…………………………………………………………………………………………* اتخذت االجراءات المتعلقة بالبضائع المقدمة إلى الجمارك والتي لم يتم اعادة تصديرها..
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………..
8.

3. Action taken in respect of goods not produced and not intended for later re-exportation*
* اتخذت االجراءات المتعلقة بالبضائع التي لم تقدم إلى الجمارك والتي هي غير معدة للتصدير الحقا

………………………………………………………………………………………………………………………………
4. Registered under reference No./ رقم

سجلت تحت°

…………………………………………………………………………………………………………………………..……
Counterfoil/

ارومة
No./رقم

5.

6.
……………………
Customs Office

مكتب الجمارك

* If applicable/ *ذلك

حيث ينطبق

7.
………………….
Place

المكان

……..../…..…./……..
Date (year/month/day)

) سنة/  شهر/ التاريخ (يوم

…………………………………………..
Signature and Stamp

التوقيع والختم

DO NOT REMOVE FROM THE CARNET / عدم اقتطاع هذا النموذج من الدفتر

. أ.ت.دفتر أ

A.T.A. CARNET
A. HOLDER AND ADDRESS / حامل الدفتر و عنوانه

G. FOR ISSUING ASSOCIATION USE /ز) الستعمال جهة اإلصدار
EXPORTATION VOUCHER No.
قسمية التصدير رقم°
…………………………………..………
a) a) CARNET No.

دفتر رقم° )أ
B. REPRESENTED BY*/

 *مندوبه.ب

C. INTENDED USE OF GOODS/

b) ISSUED BY/

SAMPLE

التصدير

E
X
P
O
R
T
A
T
I
O
N

.أ

 وجهة استعمال.ج

البضائع

D. MEANS OF TRANSPORT*/ النقل

 *وسيلة.د

ب) صادر عن

c) VALID UNTIL/

ج) صالح لغاية

/

/

…………………….……… ……...………...……. ……………………..
year
month
day (inclusive)

سنة

شهر

) يوم (ضمنا

FOR CUSTOMS USE ONLY/ فقط

لالستعمال من قبل الجمارك

H. CLEARANCE ON EXPORTATION/ التصدير

 التصفية عند.ج

a)

The goods referred to in the above declaration have been
exported/ أ) لقد تم تصدير البضائع المذكورة في التصريح

b)

Final date for duty-free re-importation:/

E. PACKAGING DETAILS (Number, Kind, Marks, etc.)*/

*) الخ، العالمات، النوع، تفاصيل التعبئة ( الرقم.هـ

/

F. TEMPORARY EXPORTATION DECLARATION/

 بيان.و

ب) آخر موعد إلعادة

االستيراد معفاة من الرسوم

/

……………… .……..……….……. ………………..…
year
month
day

سنة

التصدير المؤقت

شهر

)يوم (ضمنا

c)This voucher must be forwarded to the Cusoms Office at:*
:ج) يجب ارسال هذه القسيمة الى مكتب الجمارك
I, duly authorised :/  أنا المخول لذلك أصوال:

…………………………………………………………………………
d) Other remarks:* / د) مالحظات أخرى:*

a)

declare that I am temporarily exporting the goods
enumerated in the list overleaf and described in the
General List under item No.(s)/ أ) أصرح أنني أصدر مؤقتا
البضائع المبينة على ظهر هذه الصفحة و المدرجة في القائمة العامة تحت
:األرقام التالية

SAMPLE

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………

b)

undertake to re-import the goods within the period
stipulated by the Customs Office or regularize their
status in accordance with the laws and regulations
of the country/Customs territory of importation/
ب) أتعهد بإعادة استيراد هذه البضائع خالل الفترة المحددة من قبل الجمارك أو
بتسوية وضعها وفقا لألنظمة و القوانين في بلد االستيراد أو اقليمه الجمركي

c)

At / …………………………………………………………………………… في..
Customs office / مكتب الجمارك

confirm that the information given is true and
complete/
ج) أؤكد أن المعلومات المقدمة صحيحة وكاملة

SAMPLE

*If applicable/ *ذلك

حيث ينطبق

/

/

…….. ……...… ………
Date (year/month/day)
)سنة/شهر/التاريخ (يوم

.………………………
Signature and Stamp
التوقيع والختم

/

/

Place .......………….... Date (year/month/day) ……… …..….. ……..
المكان
)سنة/شهر/التاريخ (يوم
Name………………………….……………………………………………….
االسم
Signature X ………………………………..……………..………………. X
التوقيع

أ. ت.دفتر أ

Item No./
N°
رقم الصنف

Trade description of goods and marks
and numbers, if any/
الوصف الوظيفي التجاري للبضائع وعالماتها وأرقامها إذا
وجدت

Numb
er of
Pieces
/
عدد القطع

Weight or
Volume/
الوزن أو
الحجم

Value*/
*القيمة

1

2

3

4

5

TOTAL or CARRIED OVER / المرحل

**Country of
origin/
**بلد المنشأ

GENERAL LIST/ القائمة العامة

A.T.A. CARNET

6

For
Customs
Use/ الستعمال

الجمارك

عالمات التعريف
7

اإلجمالي أو المجموع

Stamp/

الختم
**

*
Commercial value in country/customs territory of issue and in its currency, unless stated differently./* القيمة التجارية في بلد إصدار الدفتر أو إقليمه الجمركي وبعملته ما لم يحدد خالف ذلك
Show country of origin if different from country/customs territory of issue of the Carnet, using ISO country codes./**  وذلك باستخدام رموز الدول المعتمدة من قبل،اذكر بلد المنشأ إذا كان يختلف عن بلد إصدار الدفتر

منظمة المقاييس الدولية

. أ.ت.دفتر أ

A.T.A. CARNET
I
M
P
O
R
T
A
T
I
O
N

االستيراد

A. HOLDER AND ADDRESS /

 حامل الدفتر وعنوانه.أ

SAMPLE

B. REPRESENTED BY*/

G. FOR ISSUING ASSOCIATION USE / إلستعمال جهة اإلصدار
IMPORTATION VOUCHER No.
قسيمة التصدير رقم
…………………………………..………
a) a) CARNET No.

*ب) مندوبه

C. INTENDED USE OF GOODS/ البضائع

ج) وجهة استعمال

.ز

أ)دفتر رقم
b) ISSUED BY/

ب) صادر عن

c) VALID UNTIL/

ج) صالح لغاية

/

/

…………………….……… ……...………...……. ……………………..
year
month
day (inclusive)

سنة
D. MEANS OF TRANSPORT*/ النقل

*وسيلة

شهر

)يوم (ضمنا

FOR CUSTOMS USE ONLY/ لالستعمال من قبل الجمارك
H. CLEARANCE ON IMPORTATION/ ح) التصفية عند اإلستيراد
a)

The goods referred to in the above declaration have been
temporarily imported/ أ) لقد تم االستيراد المؤقت للبضائع المذكورة في التصريح

أعاله
E. PACKAGING DETAILS (Number, Kind, Marks, etc.)*/

*) الخ، العالمات، النوع،*تفاصيل التعبئة ( الرقم

b)

Final date for re-exportation/production to Customs*/ بـ) آخر موعد

* إلعادة التصدير أو تقديم البضائع إلى الجمارك

/

F. TEMPORARY IMPORTATION DECLARATION/

سنة

 بيان االستيراد المؤقت.و
I, duly authorised :/  أنا المخول لذلك أصوال:
a)

declare that I am temporarily importing in
compliance with the conditions laid down in the
laws and regulations of the country/Customs
territory of importation, the goods enumerated in the
list overleaf and described in the General List under
item No.(s)/ أ) أصرح أنني أستورد مؤقتا وفقا للشروط الواردة في

c)

d)

)يوم (ضمنا

Registered under reference No.*/ ج) سجلت تحت رقم

Other remarks:* / مالحظات أخرى:*

SAMPLE

…………………………………………………………………

b)

شهر

…………………………………………………………………………

 البضائع المدرجة في القائمة،أنظمة بلد االستيراد أو اقليمه الجمركي
:على ظهر هذه الصفحة والمذكورة في القائمة العامة تحت الرقام التالية
…………………………………………………………………

/

……………… .……..……….……. ………………..…
year
month
day

At / …………………………………………………………………………… في..
Customs office / الجمارك

declare that the said goods are intended for use
at/ ب) اصرح أن البضائع المذكورة معدة لالستعمال في
………………………………………………………………..

مكتب

………………………………………………………………..
c)

undertake to comply with these laws and
regulations and to re-export the said goods within
the period stipulated by the Customs Office or
regularize their status in accordance with the laws
and regulations of the country/Customs territory of
importation./ أتعهد بالتزام تلك القوانين واألنظمة وبإعادة

تصدي ر البضائع خالل الفترة المحددة من قبل الجمارك أو بتسوية
وضعها وفقا لألنظمة والقوانين في بلد االستيراد المؤقت أو اقليمه
الجمركي
d)

Confirm that the information given is true and
complete./ د) أؤكد أن المعلومات المقدمة صحيحة وكاملة

SAMPLE
*If applicable/ *ذلك

حيث ينطبق

/

/

…….. ……...… ………
Date (year/month/day)

)سنة/شهر/التاريخ(يوم

.………………………
Signature and Stamp

التوقيع والختم

/

/

Place .......………….... Date (year/month/day) ……… …..….. ……..

المكان

)سنة/شهر/التاريخ(يوم

Name………………………….……………………………………………….

االسم
Signature X ………………………………..……………..………………. X

التوقيع

أ. ت.دفتر أ

Item No./
N°
رقم الصنف

Trade description of goods and marks
and numbers, if any/
الوصف الوظيفي التجاري للبضائع وعالماتها وأرقامها إذا
وجدت

Numb
er of
Pieces
/
عدد القطع

Weight or
Volume/
الوزن أو
الحجم

Value*/
*القيمة

1

2

3

4

5

TOTAL or CARRIED OVER / المرحل

**Country of
origin/
**بلد المنشأ

GENERAL LIST/ القائمة العامة

A.T.A. CARNET

6

For
Customs
Use/ الستعمال

الجمارك

عالمات التعريف
7

اإلجمالي أو المجموع

Stamp/

الختم
**

*
Commercial value in country/customs territory of issue and in its currency, unless stated differently./* القيمة التجارية في بلد إصدار الدفتر أو إقليمه الجمركي وبعملته ما لم يحدد خالف ذلك
Show country of origin if different from country/customs territory of issue of the Carnet, using ISO country codes./**  وذلك باستخدام رموز الدول المعتمدة من قبل،اذكر بلد المنشأ إذا كان يختلف عن بلد إصدار الدفتر

منظمة المقاييس الدولية

. أ.ت.دفتر أ

A.T.A. CARNET
A. HOLDER AND ADDRESS /

 حامل الدفتر وعنوانه.أ

SAMPLE

إعادة التصدير

R
E
E
X
P
O
R
T
A
T
I
O
N

B. REPRESENTED BY*/

ب) مندوبه

C. INTENDED USE OF GOODS/

G. FOR ISSUING ASSOCIATION USE /
REEXPORTATION VOUCHER No.

قسيمة إعادة تصدير رقم

البضائع

……………………………..………

a) a) CARNET No.

دفتر رقم
b) ISSUED BY/

ج) وجهة استعمال

الستعمال جهة اإلصدار.ز

ب) صادر عن

c) VALID UNTIL/

ج) صالح لغاية

/

/

…………………….……… ……...………...……. ……………………..
year
month
day (inclusive)
سنة
شهر
)ضمنا( يوم

D. MEANS OF TRANSPORT*/

*وسيلة النقل

FOR CUSTOMS USE ONLY/ لالستعمال من قبل الجمارك فقط
H. CLEARANCE ON RE-EXPORTATION/  التصفية عند اعادة التصدير.ح
a)

The goods referred to in paragraph F. a) of the holder's
declaration have been re-exported.*/ إن البضائع المذكورة في الفقرة و

(أ) من هذا البيان قد تم اعادة تصديرها.*
E. PACKAGING DETAILS (Number, Kind, Marks, etc.)*/

*) الخ، العالمات، النوع،تفاصيل التعبئة ( الرقم.)*

b)

Action taken in respect of goods produced but not reexported.*/ ب)قد تم اتخاذ اإلجراءات بالنسبة للبضائع التي قدمت إلى الجمارك ولم

يعد تصديرها

SAMPLE

F. RE-EXPORTATION DECLARATION/
I, duly authorised :/

بيان اعادة التصدير

c)

………………………………………………………………………………
Action taken in respect of goods NOT produced and NOT
intended for later re-exporation.*/ قد تم اتخاذ اإلجراءات بالنسبة

)ج

للبضائع التي لم تقدم إلى الجمارك ولن يعاد تصديرها الحقا

أنا المخول اصوال

………………………………………………………………………………

مسجلة تحت رقم

*a) declare that I am re-exporting the goods enumerated
in the list overleaf and described in the General List
under item No.(s)/ أصرح أنني أعيد تصدير البضائع المدرجة في

d)

Registered under reference No. :/ *

القائمة على ظهر هذه الصفحة والمذكورة في القائمة العامة تحت األرقام
التالية

c)

……………………………………………………………………………..
This voucher must be forwarded to the Cusoms Office at:* /

…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
which were temporarily imported under cover of
importation voucher(s) No.(s) والتي كان تم استيرادها مؤقتا

يجب ارسال هذه القسيمة الى مكتب الجمارك
…………………………………………………………………………
d)

Other remarks:* /

…………………………………………………………………
of this carnet /

من هذا الدفتر

At / …………………………………………………………………………… في..
Customs office / الجمارك

*b) declare that goods produced against the following
item No.(s) are not intended for re-exporation:/ )ب

اصرح أن البضائع المقدمة الى الجمارك ذات األرقام التالية ليست معدة
إلعادة التصدير:……...………………………………………..

*c) declare that goods of the following item No.(s) not
produced, are not intended for later re-exportation :/

ج) أصرح أن البضائع ذات األرقام التالية وغير المقدمة الى الجمارك
لن يعاد تصديرها الحقا:………………………………..
………………………………………………………………..
*d) in support of this declaration, present the following
documents :/  أقدم المستندات التالية تأكيدا لهذا اإلقرار:
………………………………………………………………..
confirm that the information given is true and
complete/ أؤكد أن المعلومات المقدمة صحيحة وكاملة

مكتب

SAMPLE

………………………………………………………………..

e)

مالحظات أخرى:*

 أرقام/ قسائم االستيراد رقم/بموجب قسمية

/

/

…….. ……...… ………
Date (year/month/day)

)سنة/شهر/التاريخ(يوم

.………………………
Signature and Stamp

التوقيع والختم

/

/

Place .......………….... Date (year/month/day) ……… …..….. ……..

المكان

)سنة/شهر/التاريخ(يوم

Name………………………….……………………………………………….

االسم
Signature X ………………………………..……………..………………. X

التوقيع
*If applicable/ *ذلك

حيث ينطبق

. أ.ت.دفتر أ

A.T.A. CARNET

SAMPLE

A. HOLDER AND ADDRESS / حامل الدفتر وعنوانه.أ

G. FOR ISSUING ASSOCIATION USE /
REIMPORTATION VOUCHER No.

قسيمة إعادة استيراد رقم

 الستعمال جهة اإلصدار.ز

……………………………..………

a) a) CARNET No.

إعادة االستيراد

R
E
I
M
P
O
R
T
A
T
I
O
N

B. REPRESENTED BY*/

مندوبه

C. INTENDED USE OF GOODS/

D. MEANS OF TRANSPORT*/

وجهة استعمال البضائع

وسيلة النقل

دفتر رقم
b) ISSUED BY/

صادر عن

c) VALID UNTIL/

ج) صالح لغاية

/

/

…………………….……… ……...………...……. ……………………..
year
month
day (inclusive)

سنة

شهر

)يوم (ضمنا

FOR CUSTOMS USE ONLY/ Réservé a la douane
H. CLEARANCE ON RE-IMPORTATION/
a)

التصفية عند اعادة االستيراد

The goods referred to in paragraph F. a) and b) of the holder's
declaration have been re-imported./ لقد تم اعادة استيراد البضائع المشار

اليها في الفقرتين (أ) و (ب) التابعتين للفقرة (و) من اقرار حامل الدفتر
E. PACKAGING DETAILS (Number, Kind, Marks, etc.)*/

*) الخ، العالمات، النوع، تفاصيل التعبئة ( الرقم.هـ

b)

This voucher must be forwarded to the Customs Office at*/

يجب ارسال هذه القسيمة الى مكتب الجمارك
……………………………………………………………………………..

F. RE-IMPORTATION DECLARATION/
I, duly authorised: /
a)

بيان اعادة التصدير

c)

Other remarks:* / مالحظات أخرى:*

أنا المخول لذلك اصوال

SAMPLE

declare that the goods enumerated in the list
overleaf and described in the General List under
item No.(s)/ اصرح ان البضائع المدرجة في القائمة المبينة على

:ظهر هذه الصفحة والمذكورة في القائمة العامة تحت األرقام هي
…………………………………………………………………

At / …………………………………………………………………………… في..
Customs office / الجمارك

…………………………………………………………………
were temporarily exported under cover of
exportation voucher(s) No.(s)/ والتي تم تصديرها مؤقتا

مكتب

 أرقام/ قسائم التصدير رقم/ بموجب قسيمة
…………………………………………………………………
…………………………………………………………………
request duty-free re-importation of the said goods/

أطلب اعادة استيرادها معفاة من الرسوم
b)

declare that the said goods have NOT undergone
any process abroad, except for those described
under No.(s):*/ اصرح أن البضائع المذكورة أعاله لم تخضع ألي

* عملية تصنيع في الخارج ماعدا تلك المذكورة تحت األرقام التالية
…………………………………………………………………

c)

…………………………………………………………………
declare that goods of the following item No.(s) have
not been re-imported*: / أصرح أن البضائع تحت األرقام التالية

*لم يتم اعادة استيرادها

d)

/

/

…….. ……...… ………
Date (year/month/day)

)سنة/شهر/التاريخ(يوم

.………………………
Signature and Stamp

التوقيع والختم

/

/

…………………………………………………………………

Place .......………….... Date (year/month/day) ……… …..….. ……..

…………………………………………………………………
confirm that the information given is true and

Name………………………….……………………………………………….

complete /

أؤكد المعلومات المقدمة صحيحة وكاملة

المكان
االسم

)سنة/شهر/التاريخ(يوم

SAMPLE

Signature X ………………………………..……………..………………. X

التوقيع
*If applicable/ *ذلك

حيث ينطبق

NOTES ON THE USE
OF A.T.A. CARNET

أ.ت.مالحظات خاصة باستعمال دفتر أ

1.

All goods covered by the Carnet shall be entered in columns
1 to 6 of the General List. If the space provided for the
General List on the reverse of the front cover is insufficient,
continuation sheets shall be used.

) من6( ) لغاية1(  يجب قيد جميع البضائع المشمولة بهذا الدفتر في األعمدة.1
 واذا لم يكن الحيز المخصص للقائمة العامة بظهر الصفحات.القائمة العامة فيه
كافيا يمكن استعمال نماذج إلحاقية مطابقة للنموذج الرسمي.

2.

In order to close the General List, the totals of columns 3 and
5 shall be entered at the end of the list in figures and in
writing. If the General List (continuation sheets) consists of
several pages, the number of continuation sheets used shall
be stated in figures and in writing in Box G of the front cover.

) بآخر القائمة5( ) و3(  يجب ادراج مجاميع العمودين، ألجل قفل القائمة العامة.2
 وإذا كانت القائمة تتكون من عدة صفحات فإنه يجب ذكر عدد.رقما وكتابة
 (أ) من الصفحة األولى.النماذج اإللحاقية رقما وكتابة في الخانة ز.

3.

Each item shall be given an item number which shall be
entered in column 1. Goods comprising several separate
parts (including spare parts and accessories) may be given a
single item number. If so, the nature, the value and, if
necessary, the weight of each separate part shall be entered
in column 2 and only the total weight and value should appear
in columns 4 and 5.

 أما السلع التي تحتوي على عدة.) رقما لكل صنف1(  يجب أن يذكر في العمود.3
.قطع منفصلة ( بما فيها قطع الغيار واللوازم) فيمكن أن يخصص لها رقم واحد
 في، وكذلك وزنها اذا لزم األمر،على أن نذكر طبيعة وقيمة كل قطعة منفصلة
)5( ) و4( ) وان يذكر اجمالي الوزن والقيمة فقط في العمودين2( العمود.

4.

When making out the lists on the vouchers, the same item
numbers shall be used as on the General List.

يجب استعمال نفس أرقام األصناف كما هي، عند اعداد القوائم بظهر القسائم.4
.القائمة العامة

5.

To facilitate Customs control, it is recommended that the
goods (including separate parts thereof) be clearly marked
with the corresponding item number.

 يوصى بوضع عالمات واضحة مطابقة ألرقام،ألجل تسهيل الرقابة الجمركية.5
)األصناف على السلع ( بما فيها قطعها المنفصلة.

6.

Items answering to the same description may be grouped,
provided that each item so grouped is given a separate item
number. If the items grouped are not of the same value, or
weight, their respective values, and, if necessary, weights
shall be specified in column 2.

 شرط أن، يجوز تصنيف البضائع التي تحمل وصفا مماثال في مجموعات.6
 واذا لم تكن البضائع المصنفة بشكل.يخصص لكل صنف رقم مستقل
المجموعات نفس السعر أو الوزن فانه يجب أن تذكر أسعار كل صنف من
)2(  في العمود،األصناف وأوزانها اذا لزم األمر

7.

If the goods are for exhibition, the importer is advised in his
own interest to enter in Box C of the importation voucher the
name and address of the exhibition and of its organiser.

 أن، حفاظا على مصلحته، اذا كانت البضائع بقصد العرض فانه ينصح المستورد.7
.يدرج حقل (ج) بقسمية االستيراد اسم وعنوان المعرض والجهة المنظمة له

8.

The Carnet shall be completed legible and using permanent
ink.

. يجب اكمال دفتر االستيراد المؤقت بشكل مقروء وغير قابل للمحو.8.

9.

All goods covered by the Carnet should be examined and
registered in the country/Customs territory of departure and,
for this purpose should be presented together with the Carnet
to the Customs there, except in cases where the Customs
regulations of that country/Customs territory do not provide
for such examination.

 ينبغي معاينة وتسجيل جميع البضائع المشمولة بالدفتر في بلد المغادرة أو اقليمه.9
 حيث ينبغي أن تقدم ألجل هذا الغرض الى السلطات الجمركية برفق،الجمركي
 وذلك فيما عدا الحاالت التي تقتضي األنظمة الجمركية بذلك البلد أو،الدفتر
.االقليم الجمركي معاينة البضائع

10. If the Carnet has been completed in a language other than
that of the country/Customs territory of importation, the
Customs may require a translation.

 اذا تمت تعبئة حقول الدفتر بلغة مختلفة عن لغة بلد االستيراد أو اقليمه الجمركي.11
فيجوز للسلطات الجمركية أن تطلب تقديم ترجمة له.

11. Expired Carnet and Carnets which the holder does not intend
to use again shall be returned by him to the issuing
association.

يجب أن تعاد الى مؤسسة االصدار الدفاتر المنتهية الصالحية والدفاتر التي ال.11
.يريد أصحابها استعمالها مرة أخرى.

12. Arabic numerals shall be used throughout.

.يجب استعمال األرقام العربية في جميع حقول الدفتر.12

13. In accordance with ISO Standard 8601, dates must be
entered in the following order : year/month/day.

 يجب أن،) الصادرة من هيئة المواصفات العالمية8611(  وفقا للمواصفة رقم.13
)اليوم/الشهر/ ( السنة:تذكر التواريخ حسب الترتيب اآلتي

14. When blue transit sheets are used, the holder is required to
present the Carnet to the Customs office placing the goods in
transit and subsequently, within the time limit prescribed for
transit, to the specified Customs "office of destination".
Customs must stamp and sign the transit vouchers and
counterfoils appropriately at each stage.

 اذا كانت استعملت نماذج زرقاء للترانزيت الجمركي فانه يجب على حامل.14
،الدفتر أن يقدمه الى الجمرك الذي توضع لديه البضائع في الترانزيت الجمركي
 ويجب.وثم يقدمه الى جمرك المقصد خالل الفترة الزمنية المحددة للترانزيت
على الجمارك وضع الختم والتوقيع على قسائم الترانزيت الجمركي وارومتها
بصورة سليمة في كل مرحلة من المراحل

Guaranteeing Associations members of IBCC/A.T.A. International Guarantee Chain.

 سلسلة الضمان الدولية.أ.ت. أ/ الجهات الضامنة األعضاء في اتحاد الغرف الدولية
ALGERIA (DZ)
ANDORRA (AD)
AUSTRALIA (AU)
AUSTRIA (AT)
BELARUS (BY)
BELGIUM/
LUXEMBOURG
(BE)
BOSNIA AND
HERZEGOVINA
(BA)
BULGARIA (BG)
CANADA (CA)
CHINA (CN)
IVORY COAST (CI)
CROATIA (HR)
CYPRUS (CY)
CZECK REPUBLIC
(CZ)
DENMARK (DK)
ESTONIA (EE)
FINLAND (FI)
FRANCE (FR)
GERMANY (DE)
GIBRALTAR (GI)
GREECE (GR)
HONG KONG ,
CHINA (HK)
HUNGARY (HU)
ICELAND (IS)
INDIA (IN)
IRAN
IRELAND (IE)
ISRAEL (IL)
ITALY (IT)
JAPAN (JP)
KOREA (KR)
LATVIA (LV)
LEBANON (LB)
LITHUANIA (LT)
REPUBLIC OF
MACEDONIA (MK)
MALAYSIA (M)
MALTA (MT)
MAURITIUS (MU)
MONGOLIA (MN)

MOROCCO (MA)

Chambre Nationale de Commerce, Alger
Chambre de Commerce, d'Industrie et des Services
d'Andorre, Andorra la Vella
Victorian Employer's Chamber of Commerce and
Industry , Hawthorn
Austrian Federal Economic Chamber, Vienna
Belarusian Chamber of Commerce and Industry, Minsk
Federation Nationale des Chambres de Commerce et
d'Industrie de Belgique, Bruxelles

NETHERLANDS (NL)

Foreign Trade Chamber of Bosnia and Herzegovina

RUSSIA (RU)

NEW ZEALAND (NZ)
NORWAY (NO)
PAKISTAN
POLAND (PL)
PORTUGAL (P)
ROMANIA (RO)

SENEGAL (SN)
The Bulgarian Chamber of Commerce and Industry,
Sofia
The Canadian Chamber of Commerce, Montreal
China Chamber of International Commerce, Beijing
Chamber of Commerce and Industry of Ivory Coast,
Abidjan
Croatian Chamber of Economy, Zagreb
Cyprus Chamber of Commerce and Industry, Nicosia
Economic Chamber of the Czech Republic, Praha
Danish Chamber of Commerce, Copenhagen
Estonian Chamber of Commerce and Industry, Tallinn
The Central Chamber of Commerce of Finland, Helsinki
Chambre de Commerce et d'Industrie de Paris, Paris
Organisation of German Chambers of Commerce
and Industry, Bonn
Gibraltar Chamber of Commerce, Gibraltar
Athens Chamber of Commerce and Industry, Athens
The Hong Kong General Chamber of Commerce,
Hong Kong
Hungarian Chamber of Commerce and Industry
Budapest
Iceland Chamber of Commerce, Reykjavik
Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry,
New Delhi
IRAN Chamber of Commerce
Dublin Chamber of Commerce, Dublin
Federation of Israeli Chambers of Commerce, Tel-Aviv
Unione Italiana delle Camere di Commercio Industria
Artigianato e Agricoltura, Roma
The Japan Chamber of Commerce and Industry, Tokyo
Korea Chamber of Commerce and Industry, Seoul
Latvian Chamber if Commerce and Industry, Riga
Beirut Chamber of Commerce and Industry, Beyrouth
Association of Lithuanian Chambers of Commerce, Industry and
Crafts, Vilnius
Economic Chamber of Macedonia, Skopje

SERBIA (CS)
SINGAPORE (SG)
SLOVAK REPUBLIC
(SK)
SLOVENIA (SI)
REPUBLIC OF SOUTH
AFRICA (ZAR)
SPAIN (ES)
SRI LANKA (SL)
SWEDEN (SE)
SWITZERLAND (CH)
THAILAND (TH)
TUNISIA (TN)
TURKEY (TR)
UKRAINA
UNITED KINGDOM
(GB)
UNITED STATES (US)

Amsterdam Chamber of Commerce and Industry,
Amsterdam
The Wellington Chamber of Commerce, Wellington
Amsterdam Chamber of Commerce and Industry,
Amsterdam
ICC Pakistan , Karachi
Polish Chamber of Commerce, Warsaw
Camara de Comercio e Industria Portugesa, Lisboa
Chamber of Commerce and Industry of Romania,
Bucarest
Chamber of Commerce and industry of the Russian
Federation, Moskow
Chambre de Commerce et d'Industrie de la Region
de Dakar, Dakar
Chamber of Commerce and Industry of Serbia, Belgrade
Singapore International Chamber of Commerce,
Singapore
Slovak Chamber of Commerce and Industry, Bratislava
Chamber of Economy of Slovenia, Ljubljana
South African Chamber of Business, Auckland Park
Consejo Superior de las Camaras Oficiales de Comercio,
Industria y Navegacion de Espana, Madrid
Sri Lanka National Council of the ICC, Colombo
The Stockholm Chamber of Commerce, Stockholm
Alliance des Chambres de Commerce Suisses, Geneve
Board of Trade of Thailand, Bangkok
Chambre de Commerce et d'Industrie de Tunis, Tunis
Union of Chambers of Commerce, Industry, Maritime
Commerce and Commodity Exchange of Turkey, Ankara
Ukraina Chamber of Commerce and Industry, Kiev
London Chamber of Commerce and Industry, London
United States Council for International Business,
New York

The Malaysian International Chamber of Commerce and Industry
, Kuala Lumpur
The Malta Chamber of Commerce, Valletta
The Mauritius Chamber of Commerce and Industry, Port Louis
Mongolian National Chamber of Commerce and Industry,
Ulaanbaatar MONTENEGRO Chamber of Economy of
Montenegro, Podgorica
Chambre de Commerce, d'Industrie et des Services de la Wilaya
du Grand Casablanca, Casablanca

Box reserved for use by the issuing Chamber of Commerce

حقل مخصص الستعمال غرفة التجارة المصدرة للدفتر
As a user of this A.T.A Carnet, you are entitled to the assistance of your
A.T.A. contact person at the Chamber of Commerce and Industry of :

 في مجلس الغرف السعودية.أ.ت.أ يحق لك المساعدة من قبل الشخص المسؤول عن دفتر أ.ت.بما أنك تستخدم دفتر أ
Mr/Mrs : Ahmed F. Alenazi
Address : Kingdom of Saudi Arabia , Riyadh , King Fahad Road
Adresse :P.O. Box 16683
Riyadh 11747
Tel : (+966) 11 218 2304
Fax : (+966) 11 218 2111
E-mail : ata@csc.org.sa
TO WHOM YOU MUST RETURN THIS CARNET AFTER USE

الشخص الذي يجب أن تعيد له الدفتر بعد استعماله

