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�شئون اجلمارك

قرار رقم ( )8ل�سنة 0162
ب�ش�أن �إعادة ت�شكيل لجنة فتح الطرود والمعاينة

رئي�س اجلمارك:
املوحد
بعد االطالع على املر�سوم بقانون رقم ( )10ل�سنة  2002باملوافقة على النظام (القانون) َّ
للجمارك لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية ،وعلى الأخ�ص املادتني ( )55و( )60منه،
وعلى املر�سوم رقم ( )69ل�سنة  2004ب�إعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديالته,
وعلى املر�سوم رقم ( )37ل�سنة  2016بتعيني رئي�س للجمارك يف وزارة الداخلية,
املوحد للجمارك لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج
وعلى الالئحة التنفيذية للنظام (القانون) َّ
العربية ال�صادرة بالقرار رقم ( )3ل�سنة ،2003املعدَّلة بالقرار رقم ( )5ل�سنة ,2008
وعلى القرار رقم ( )8ل�سنة  2003ب�ش�أن ت�شكيل جلنة فتح الطرود واملعاينة,

قرر االتي:
مادة ()1

ت�ش َّكل جلنة فتح الطرود واملعاينة يف كل �إدارة من �إدارات املنافذ اجلمركية على النحو الآتي:
رئي�س ًا
 -1رئي�س النوبة اجلمركي �أو من يف حكمه �أو من ينوب عنه
ع�ضو ًا
		
� -2ضابط جمارك �أول
ع�ضو ًا
		
� -3ضابط جمارك
للجنة �أن ت�ستعني مبن تراه منا�سب ًا من ذوى اخلربة واالخت�صا�ص يف جمال عملها.

مادة ()2

تخت�ص اللجنة بفتح الطرود واحلقائب والأ�شياء �أو تفتي�ش احلقائب واملواد التي تكون بحوزة �أو
ب�صحبة امل�سافرين �أو تعود ملكيتها لهم ،ومعاينتها يف حالة اال�شتباه بوجود ب�ضائع ممنوعة �أو مخالفة
ِلـما هو وارد يف الوثائق اجلمركية ،يف غياب مالك الب�ضاعة �أو من ميثله� ،إذا امتنع عن ح�ضور املعاينة
يف الوقت املحدد رغم �إخطاره ،ويجوز عند ال�ضرورة �أن تجُ ِري الدائرة اجلمركية املعاين َة قبل تبليغ
مالك الب�ضاعة.

مادة ()3

على اللجنة حترير مح�ضر بنتيجة املعاينة يو ِّقع عليه رئي�س اللجنة و�أع�ضا�ؤها.
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مادة ()4

تقدِّ م اللجنة نتيجة املعاينة �إلى مدير �إدارة املنافذ اجلمركية املخت�ص التخاذ ما يراه منا�سب ًا
من قرارات.

مادة ()5

يلغى القرار رقم ( )8ل�سنة  2003ب�ش�أن ت�شكيل جلنة فتح الطرود واملعاينة.

مادة ()6

العامني واملدراء وكافة املعنيني يف �شئون اجلمارك تنفيذ هذا القرار ,و ُيعمل به
على املدراء ِّ
اعتبار ًا من اليوم التايل لتاريخ ن�شره يف اجلريدة الر�سمية.

رئي�س اجلمارك
�أحمد بن حمد �آل خليفة
�صدر بتاريخ� 16 :شوال 1437ه ـ
امل ـ ـ ــوافـ ــق 21 :ي ــوليـ ــو 2016م
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