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�شئون اجلمارك

قرار رقم( )7ل�سنة 2016
ب�ش�أن �إعادة ت�شكيل لجنة الف�صل بالقيمة

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 املادة ( )61منه،
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 ( )10ل�سنة  2003ب�ش�أن ت�شكيل جلنة الف�صل بالقيمة,

قرر الآتى:
مادة ()1

ت�ش َّكل جلنة الف�صل بالقيمة برئا�سة مدير �إدارة التخلي�ص اجلمركي واملتابعة  ،وع�ضوية كل من:
ع�ضو ًا.
�أ -ممثل من �إدارة التخطيط وال�سيا�سات اجلمركية
ع�ضو ًا.
		
ب -ممثل من ال�شئون القانونية
وللجنة �أن ت�ستعني مبن تراه من ذوى اخلربة واالخت�صا�ص دون �أن يكون لهم �صوت معدود يف
قرارات اللجنة.

مادة ()2

تخت�ص اللجنة بالتايل:
�أ  -حل اخلالفات التي تن�ش�أ بني الدائرة اجلمركية و�أ�صحاب العالقة حول قيمة الب�ضائع امل�ستو َردة.
ب -ال َبتُّ يف تظلُّمات �أ�صحاب العالقة من القرارات املتعلقة بالقيمة اجلمركية للب�ضاعة.
ج -الف�صل فيما يحال �إليها من رئي�س اجلمارك من خالف بني املوظف اجلمركي املخت�ص ومالك
الب�ضاعة حول قيمتها؛ الختالف نوعها �أو من�شئها �أو لأي �سبب �آخر.

مادة ()3

م�سجل بعلم الو�صول من قرار حتديد القيمة اجلمركية للب�ضاعة �أمام
يقدَّم التظلُّم مبوجب كتاب َّ
اللجنة ،وذلك خالل خم�سة ع�شر يوم ًا من تاريخ ت�سجيل البيان اجلمركي �أو العلم بالقيمة التي قدَّرتها
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الدائرة اجلمركية للب�ضاعة.

مادة ()4

جتتمع اللجنة كلما دعت احلاجة لذلك ،وتكون اجتماعاتها �صحيحة بح�ضور �أغلبية �أع�ضائها،
وت�صدر قراراتها ب�أغلبية الأ�صوات .وال ُتعتبرَ قرارات اللجنة نافذة �إال بعد الت�صديق عليها من قبل
رئي�س اجلمارك.

مادة ()5

�صدر اللجنة قرارها يف التظلُّم م�س َّبب ًا َ
ويخطر به �صاحب العالقة مبوجب خطاب ر�سمي.
ُت ِ

مادة ()6

ُيلغى القرار رقم ( )10ل�سنة  2002ب�ش�أن ت�شكيل جلنة الف�صل بالقيمة.

مادة ()7

على املعنيني يف �شئون اجلمارك تنفيذ هذا القرار ,و ُيعمل به 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 ــواف ـ ــق 21 :ي ــولي ــو 2016م
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ا�ستدراك

ن�شر يف اجلريدة الر�سمية العدد ( )3273ال�صادر بتاريخ � 4أغ�سط�س  2016قرار رئي�س
اجلمارك رقم ( )7ل�سنة  2016ب�ش�أن �إعادة ت�شكيل جلنة الف�صل بالقيمة ,وقد ُن َّ�ص يف املادة
( )6من القرار املذكور على "يلغى القرار رقم ( )10ل�سنة  2002ب�ش�أن ت�شكيل جلنة الف�صل
بالقيمة" يف حني �إن ال�صحيح هو "يلغى القرار رقم ( )10ل�سنة  2003ب�ش�أن ت�شكيل جلنة
الف�صل بالقيمة".
(لذا لزم التنويه)

