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وزارة الداخلية

قرار رقم ( )80ل�سنة 2017
يف �ش�أن ر�سوم اخلدمات اجلمركية

وزير الداخلية :
املوحد للجمارك لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية،
بعد االطالع على النظام )القانون) َّ
ال�صادر باملر�سوم بقانون رقم ( )10ل�سنة ،2002
وعلى املر�سوم بقانون رقم ( )39ل�سنة  2002ب�ش�أن امليزانية العامة وتعديالته،
وعلى املر�سوم رقم (  )69ل�سنة  2004ب�إعادة تنظيم وزارة الداخلية وتعديالته،
وعلى القرار رقم ( )21ل�سنة  2007يف �ش�أن ر�سوم اخلدمات اجلمركية،
وبعد موافقة جمل�س الوزراء،
وبنا ًء على ع ْر�ض رئي�س اجلمارك،

قرر الآتي:
املادة الأولى

تحُ دَّد فئات الر�سوم اجلمركية يف �ش�أن الرتاخي�ص واخلدمات التي تقدمها �شئون اجلمارك على
النحو املبينَّ يف اجلداول املرافقة لهذا القرار.

املادة الثانية

ُيلغى القرار رقم ( )21ل�سنة  2007يف �ش�أن ر�سوم اخلدمات اجلمركية  ،كما يلغى كل حكم
يتعار�ض مع �أحكام هذا القرار 0

املادة الثالثة

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

�صدر بتاريخ� 26 :شعبان 1438ه ـ
الم ـ ــواف ـ ـ ــق 22 :مـايـ ـ ــو 2017م

الفريق الركن
وزير الداخلية
را�شد بن عبداهلل �آل خليفة

7

8
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جدول ر�سوم اخلدمات اجلمركية
�أو ًال :ر�سوم اخلدمات اجلمركية
اخلدمة
ت
� 1إعداد بيان مب�سط لال�ستعمال ال�شخ�صي (فيما عدا ق�سم الربيد).
 2اخلدمة ال�سريعة لإنهاء �إجراءات التدقيق واملعاينة.
3

ت�صوير امل�ستندات اجلمركية.

5
6
7

�إنهاء �إجراءات ال�سفن ال�صغرية يف املرافئ اخلا�صة �أو خارج
الدوائر اجلمركية ،فيما عدا الوفود الر�سمية.
�إذن انتقال و�سيلة النقل البحرية.
�إ�صدار �شهادة من�ش�أ للب�ضائع الوطنية امل�ص َّدرة.
اخلتم اجلمركي (�سيل احلاويات والب�ضائع).

8

ا�سرتداد ال�ضريبة اجلمركية.

4
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قيمة الر�سم
 5دنانري
 50دينار ًا
 100فل�س لكل ورقة �أبي�ض
و�أ�سود
 150فل�س ًا لكل ورقة ملونة
 50دينار ًا
 10دنانري
 10دنانري
 2دينار
 %0.5من القيمة �إذا كانت
فئة ال�ضريبة ال تفوق .%20
 %1من القيمة �إذا كانت فئة
ال�ضريبة تفوق .%20

الفح�ص بجهاز الأ�شعة الثابت (جهاز الأ�شعة املخ�ص�ص للحاويات
 10دنانري عن كل �شاحنة –
وال�شاحنات والفان �أو �أية و�سيلة نقل �أخرى م�شابهة بامل ْن َفذين البحري
حاوية – فان.
والربي).
 50دينار ًا
فح�ص الب�ضائع بجهاز الأ�شعة خارج الدائرة اجلمركية.
 10دنانري
�إ�صدار بدل فاقد للبيان اجلمركي.
 1دينار
اخلتم اجلمركي (�سيل) ب�أق�سام تفتي�ش الركاب.
 10دنانري
�إ�صدار بدل فاقد �أو تالف لو�صل احلجز.
طلب امل�ستورد اخلطي ملطابقة الب�ضائع بالدائرة اجلمركية بعد
 40دينار ًا
تقدمي البيان اجلمركي.
�إ�شعار خروج لو�سائط النقل لل�شاحنات ،فيما عدا اجلهات احلكومية
 2دينار
و� /أو الطلبات الق�ضائية.
 5دنانري
ا�سرتداد مبلغ الت�أمني.
 10دنانري
�إ�صدار بدل فاقد �أو تالف لو�صل الت�أمني.
 2دينار
�إ�صدار بطاقة جمركية للمركبات لأول مرة.
 10دنانري
بدل فاقد لبطاقة جمركية للمركبات.
طلب تعديل على البطاقة اجلمركية للمركبات خلط�أ من ِق َبل
 2دينار
امل�ستورد.
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حتديد رمز النظام املن�سق لكل �صنف من الب�ضاعة بناء على طلب
21
�صاحب العالقة يف حال موافقة الإدارة على ذلك.
�إعادة البيان اجلمركي للمخ ِّل�ص بنا ًء على طلبه بعد
22
موافقة املدير على ذلك للتعديل.
 23االلتحاق بدورة التخلي�ص اجلمركي.
24
25
26
27

28

 5دنانري
 2دينار

 100دينار
 %1يومي ًا من قيمة الب�ضاعة
ت�سب بعد
حفظ الب�ضاعة لدى اجلمارك لأغرا�ض �إعادة الت�صدير تحُ َ
املخزنة على �أال تزيد عن
م�ضي ثالثة �أيام عمل من تاريخ التخزين.
 %50من قيمتها.
 3دنانري
ن�سخة غري ورقية من التعريفة اجلمركية املوحدة.
 10دنانري
طلب ن�سخة طبق الأ�صل من �أي بيان جمركي �أو مرفقاته.
�إ�صدار �أو �إعادة �إ�صدار  /بدل فاقد
بيان منافي�ست لل�سفن ال�صغرية (اخل�شبية) املح َّملة.
�أ.
 10دنانري
بيان منافي�ست لو�سائل النقل الربي.
ب.
ر�سوم اخلدمات اال�ستثنائية
 40دينار ًا عن ال�ساعات
الثالث الأولى �أو �أي جزء
طلب �أي �إجراء من �إجراءات التخلي�ص اجلمركي خارج الدوام
منها.
�أ.
اجلمركية.
املنافذ
خارج
الب�ضاعة
معاينة
طلب
أو
�
الر�سمي
 20دينار ًا عن كل �ساعة
�إ�ضافية.
 20دينار ًا يف الأيام العادية.
مرافقة �أو خفر الب�ضائع من منفذ جمركي �إلى منفذ جمركي
ب.
 30دينار ًا �أيام العطل
�آخر.
الر�سمية.
بدل انتقال يف احلالتني ال�سابقتني �إذا مل يو ِّفر طالب اخلدمة
ج.
 10دنانري
و�سيلة موا�صالت منا�سبة.
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ر�سوم اخلدمات اجلمركية بج�سر امللك فهد
(التفريغ والتحميل يف و�سائل نقل امل�ستورد �شام ًال ت�صنيف الب�ضائع ح�سب الفاتورة املقدمة)
بيك �أب /فان �أو �أية و�سيلة نقل
�أ.
 10دنانري
م�شابهة.
حتى منت�صف
 10دنانري
احلاوية /ال�شاحنة
ب� .شاحنة /حاوية قيا�س  20قدم ًا.
احلاوية/
نهاية
حتى
29
 20دينار ًا
ال�شاحنة
حتى منت�صف
 20دينار ًا
احلاوية /ال�شاحنة
ج� .شاحنة /حاوية  40قدم �أو �أكرث.
احلاوية/
نهاية
حتى
 40دينار ًا
ال�شاحنة
عن كل ر�أ�س حي مت
د .احليوانات احلية ما عدا الطيور.
ن�صف دينار
�إنزاله
طلبات �أ�صحاب العالقة
 20دينار ًا
�إ�صدار �إفادة بنا ًء على طلب �صاحب ال�ش�أن.
�أ.
 40دينار ًا عن ال�ساعات
30
الثالث الأولى.
طلب معلومات من �صاحب ال�سجل �أو �أ�صحاب العالقة.
ب.
 20دينار ًا عن كل �ساعة
�إ�ضافية.
القرار امل�سبق بنا ًء على طلب �صاحب العالقة يف حال موافقة �شئون اجلمارك ب�ش�أن حتديد:
لأغرا�ض ت�صنيف وتعرفة ال�سلعة بنا ًء على طلب و�إقرار
�أ.
 5دنانري
�صاحب العالقة.
31
 5دنانري
ب .لأغرا�ض القيمة بنا ًء على طلب و�إقرار �صاحب العالقة.

32

ج .لأغرا�ض املن�ش�أ بنا ًء على طلب و�إقرار �صاحب العالقة.
تغليف ونقل الع ِّينات
�صغرية احلجم (�أقل من كيلوجرام �إلى ع�شرة
�أ.
كيلوجرامات).
ب.

الكبرية احلجم (يزيد وزنها عن  10كيلوجرامات).

 5دنانري
 2دينار
 4دنانري
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ثاني ًا :ر�سوم الرتاخي�ص
1

�إ�صدار رخ�صة خمل�ص جمركي.

 30دينار

2

�إ�صدار رخ�صة مندوب خمل�ص جمركي.

 30دينار

3

جتديد رخ�صة خمل�ص جمركي �أو ا�ستخراج بدل فاقد �أو تالف.

 20دينار

4

جتديد رخ�صة مندوب خمل�ص جمركي �أو ا�ستخراج بدل فاقد �أو
تالف.

 20دينار

5

�إ�صدار رخ�صة متدرب خمل�ص جمركي.

 20دينار

6

جتديد رخ�صة متدرب خمل�ص جمركي �أو ا�ستخراج بدل فاقد �أو
تالف.

 10دينار

7

امتحان �أو �إعادة امتحان التخلي�ص اجلمركي.

 20دينار

8

تغيري ن�شاط امل�ستودع من خا�ص �إلى عام والعك�س.

 10دينار

ثالث ًا :ر�سوم البيانات اجلمركية
نوع البيان اجلمركي
بيان ا�سترياد (ا�سترياد نهائي – ا�سترياد م�ؤقت – ا�سترياد
 1مقا�صة – ا�سترياد مل�صانع بدول جمل�س التعاون – �إعادة
ا�سترياد لرف�ض ب�ضاعة يف الت�صدير).
بيان عبور.
2
3

بيان تخزين لب�ضاعة تدخل من املنافذ الأولى �أو البينية.

4

باقي �أنواع البيانات اجلمركية.

ر�سوم البيان

قبل و�صول الب�ضاعة

 5دينار

 3دينار

 5دينار

 3دينار

 5دينار

 3دينار
 3دينار
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