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وزارة الداخلية
قرار رقم ( )7ل�سنة 2018
ب�ش�أن الوثائق الواجب �إرفاقها مع البيانات اجلمركية
واملعلومات التي يجب �أن تت�ضمنها هذه الوثائق
وال�شروط الواجب ا ِّتباعها يف هذا ال�ش�أن
رئي�س الجمارك:
بعد االطـالع علـى املـر�سـوم بقـانـون رقـم ( )10ل�سـنة  2002باملوافقـة علـى النظـام
املوحـد للجمـارك لدول جملـ�س التعـاون لدول اخلليـج العـربـيـة ،وعلـى الأخـ�ص املـواد
(القـانـون) َّ
(�/27أ )48 ،47 ،منه،
املوحد
وعلى القرار رقم ( )3ل�سنة  2003ب�ش�أن �إ�صدار الالئحة التنفيذية للنظام (القانون) َّ
للجمارك لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،املع َّدل بالقرار رقم ( )5ل�سنة ،2008
وعلى القرار رقم ( )80ل�سنة  2017يف �ش�أن ر�سوم اخلدمات اجلمركية،
وعلى القرار رقم ( )1ل�سنة  2014ب�ش�أن الوثائق الواجب �إرفاقها مع البيانات اجلمركية
واملعلومات التي يجب �أنْ تت�ضمنها هذه الوثائق ،وال�شروط الواجب ا ِّتباعها يف هذا ال�ش�أن ،املع َّدل
بالقرار رقم ( )8ل�سنة ،2017

قرر الآتي:
مادة ()1

ُير َفق مع البيان اجلمركي فى حالتي اال�سترياد والت�صدير مبنفذ الدخول الأول عند
التخلي�ص على �أية ب�ضاعة ولو كانت معفاة من ال�ضرائب (الر�سوم) اجلمركية الوثائق الآتية:
�صدره ال�شركة الناقلة مقابل �أجرة النقل وتكاليف ال�شحنُ ،يذ َكر
 -1بولي�صة ال�شحن :م�ستند ُت ِ
في���ه م���ا �إذا كان قد تم دفع المبال���غ مق َّدم ًا فى مكتب الت�صدير �أو عن���د الت�سليم ،ويت�ضمن كافة
المعلوم���ات الالزم���ة عن الب�ضاع���ة والم�ستو ِرد وال ُم�ص���دِّ ر وبلد وميناء الت�صدي���ر وو�سيلة النقل
ف���ي اال�ستي���راد ،وال ُيط َلب هذا الم�ستند ف���ي الت�صدير �إال حال توافره .ويمك���ن االكتفاء ب�إر�سال
معلومات البولي�صة ب�شكل �إلكتروني.
�صدر من ال�شرك���ة �أو الم�صنع الذي قام بت�صدير الب�ضاعة ،ويجب �أنْ تكون هذه
 -2الفات���ورةُ :ت َ
الفات���ورة �أ�صلي���ة و�صحيحة �صادرة وم�ص َّدقة من ِق َبل ال ُم َ�ص���دِّ ر ومكتوبة ب�إحدى اللغتين العربية
�أو الإنجليزي���ة .و�إذا كان���ت الفاتورة بغير اللغة العربية فعلى الم�ستو ِرد �إرفاق ترجمة ِط ْبق الأ�صل
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باللغ���ة العربي���ة من مكتب ترجمة معت َم���د وذلك في حال طلب �شئون الجم���ارك ذلك .ويجب �أنْ
المن�سق الخا�ص بها وكميتها ووزنها
تت�ضمن الفاتورة و�صف ًا تف�صيلي ًا عن الب�ضاعة ورمز النظام َّ
والقيم���ة التف�صيلية ل���كل �سلعة على حدة وقيم���ة الب�ضاعة الإجمالية وع���دد الطرود والعالمات
التجاري���ة وا�س���م ال ُم�صدِّ ر والم�ست���و ِرد وتاريخ �صدوره���ا وبيان من�ش�أ الب�ضاع���ة ب�صورة وا�ضحة
ومطا ِب���ق ِلـما هو مذكور على الب�ضاعة .و ُتق َبل الفات���ورة المر�سلة بالفاك�س �أو ب�أية و�سيلة ات�صال
�إلكتروني���ة �أخ���رى م�ستوفية ل�شروطها القانوني���ة ،على �أنْ تحتوي على �شه���ادة الم�ستو ِرد ب�صحة
جميع البيانات المذكورة فيها ح�سب ا�ستمارة ال َّت َع ُّهد المرفقة والمو َّقعة من ِق َبله.
� -3شهادة المن�ش�أ :مع مراعاة االتفاقيات االقت�صادية المعمول بها في مملكة البحرين �سواء على
الم�ست���وى الثنائ���ي �أو الخليجي �أو العربي ب�ش�أن �شهادات المن�ش�أُ ،ير َف���ق الم�ستند الذي ُيث ِبت بلد
وال�صناعة �أو
�إنتاج الب�ضاعة ،وي�ص ُدر من الجهة المخت�صة و ُي�ص َّدق عليه من ِق َبل غرفة التجارة
َ
اتحاد ال�صناعة في بلد المن�ش�أ �أو من �أية جهة مخت�صة �أخرى .وفي حالة ا�ستيراد الب�ضاعة من
غير بلد الإنتاج فيجوز قبول �شهادة من�ش�أ �صادرة من غرفة التجارة وال�صناعة في بلد ال ُم�صدِّ ر،
ويجب في جميع الأحوال تقديم تلك ال�شهادة ُم�ص َّدق ًا عليها من قبل � ٍّأي من البعثات الدبلوما�سية
للمملكة في الخارج طبق ًا للأو�ضاع وال�شروط المق َّررة قانون ًا في هذا ال�ش�أن.
وال ُتطلَب �شهادة المن�ش�أ �إال في �إحدى الحاالت الآتية:
�أ  -الح�صول على الإعفاء من ال�ضريبة الجمركية بموجب اتفاقية التجارة الحرة �إذا ما َ
تط َّلبت
االتفاقية ذلك.
ب  -المنتج���ات وال�سل���ع التي ال تحمل داللة من�ش�أ ثابتة غير قابل���ة للإزالة بح�سب طبيعة ال�سلعة
بنا ًء على طلب الجهات الرقابية مثل الثروة النباتية �أو الحيوانية.
ج  -في حالة ِّ
�شك �شئون الجمارك في من�ش�أ الب�ضاعة.

مادة ()2

املوحد للجمارك
مع مراعاة ما ورد يف الفقرة ( )1من املادة ( )27من النظام (القانون) َّ
ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )10ل�سنة  ،2002يجوز �إمتام �إجراءات التخلي�ص اجلمركي يف
حالة عدم �إبراز �أية وثيقة من الوثائق امل�شار �إليها يف املادة ( )1من هذا القرار ،وذلك مقابل
�ضمانات نقدية �أو م�صرفية �أو ت َع ُّهد ِّ
خطي ب�إح�ضار هذه الوثائق و ِو ْفق ًا لل�شروط الآتية:
 -1دف���ع مبل���غ ( )50دينار ًابحريني ًا في حالتي عدم تقديم �شه���ادة من�ش�أ للب�ضاعة الأجنبية� ،أو
تقديمها دون ت�صديق من الجهات المخت�صة ،ويكون هذا المبلغ قاب ًال لال�سترجاع في حالة
�إح�ضار �شهادة م�ص َّدقة خالل مدة ال تتجاوز ( )90يوم ًا من تاريخ ت�سجيل البيان الجمركي.
و ُيو ِّق���ع �صاحب ال�ش�أن على �إقرار بتنازله عن مبلغ ال�ضمان ل�صالح الإيراد الجمركي ب ُم ِ�ضي
المهلة المح َّددة ،وذلك مع عدم الإخالل ب�أحكام هذا القرار والقوانين والقرارات والأنظمة
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المالية والجمركية ذات ال�صلة.
ُ -2ت�ضاف �إلى قيمة الب�ضاعة ن�سبة (� )%1إذا لم تكن الفاتورة تت�ضمن بيان د ْفع قيمة الت�أمين،
وذلك الحت�ساب القيمة للمتطلبات الجمركية.

مادة ()3

ل�شئون اجلمارك يف �سبيل َ
حت ُّق ِقها من �صحة البيانات امل�ص َّرح عنها يف حالتي اال�سترياد �أو
الت�صديرَّ ،
الط َلب من امل�ستو ِرد �أو الـ ُم َ�صدِّ ر  -ح�سب مقت�ضى احلال  -تقدمي �أية وثائق �أخرى
�أو م�ستندات �أو معلومات �إ�ضافية تراها �ضرورية قبل �أو بعد الإف�ساح عن الب�ضاعة امل�ستو َردة �أو
الـ ُم�ص َّدرة.

مادة ()4

ُيل َغى القرار رقم ( )1ل�سنة  2014ب�ش�أن الوثائق الواجب �إرفاقها مع البيانات اجلمركية
واملعلومات التي يجب �أنْ تت�ضمنها هذه الوثائق وال�شروط الواجب ا ِّتباعها يف هذا ال�ش�أن ،املع َّدل
ال�صادر بالقرار رقم ( )8ل�سنة .2017

مادة ()5

على املعنيني يف �شئون اجلمارك تنفيذ هذا القرار ،و ُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره
يف اجلريدة الر�سمية.

�صدر بتاريخ 6 :ربيــع الأول 1440هـ
الـمــوافـ ـ ـ ــق 14 :نـوفـمـب ـ ــر 2018م

رئي�س اجلمارك
�أحمد بن حمد �آل خليفة
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