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كلمة معايل رئيس الجامرك

السالم عليكم ورحمة الله وبركاته
لقــد دأبــت شــئون الجــارك يف تقديــم التســهيالت للعمــاء امللتزمــن ســعياً منهــا إىل تســهيل
التجــارة عــر الحــدود وتحقيقـاً ملبــدأ املنافســة واملســاهمة يف النمــو االقتصــادي ،وإنهــا تحــرص
عــى توثيــق إجراءاتهــا بــكل شــفافية ووضــوح بهــدف إرســاء املؤسســية يف العمــل تحقيقـاً ملبــدأ
االســتدامة ،وانــه وملــن دواعــي الغبطــة والــرور ان أضــع بــن أيديكــم اصــدارا ً جديــدا ً مــن إصــدارات
الجــارك يف مجــال التدقيــق الالحــق وتقييــم االلتــزام ،ان التدقيــق الالحــق (Post Clearance
 )Audit - PCAيعتــر مــن وســائل تســهيل التجــارة الدوليــة ومــن أدوات التميــز يف منظمــة
الجــارك العامليــة ،والــذي جــاء ضمــن الخطــة االســراتيجية لشــئون الجــارك لألعــوام 2024-2021
القامئــة عــى التعــاون مــع رشكائنــا مــن القطــاع الخــاص وذلــك مــن خــال تطبيــق برامــج التســهيل
وأســس اإللتــزام املنســجمة مــع اتفاقيــة كيوتــو املعدلــة لتبســيط وتنســيق اإلجــراءات الجمركيــة
واتفاقيــة تســهيل التجــارة ()Trade Facilitation Agreement –TFA
إن شــئون الجــارك بــدأت بتطبيــق أســس التدقيــق الالحــق وااللتــزام التــي تتيــح لكافــة الــركاء
اإلنضــام إىل برامــج التيســر ســواء مــن الــركات ذات الحجــم املتوســط أو الصغــر باإلضافــة
إىل الــركات الكــرى ،والــذي ســينعكس إيجابــاً عــى تســهيل إجــراءات وحركــة البضائــع يف
املنافــذ الجمركيــة ويســاهم يف منــو حركــة التجــارة عــر الحــدود مــن خــال تقليــل الجهــد والتكلفــة
والــذي بــدوره يســهم يف تشــجيع اإلســتثامر يف مملكتنــا الحبيبــة ويراعــي اإلنســجام مــع الرؤيــة
االقتصاديــة 2030م

الشيخ أحمد بن حمد آل خليفة
رئيس الجامرك

إن تبنــي شــئون الجــارك لسياســة التدقيــق الالحــق وتقييــم اإللتــزام يعتــر مبثابــة حجــر األســاس
يف الســر بخطــى ثابتــة نحــو التقــدم والتطــور يف املامرســات الجمركيــة ،مــن خــال نقــل
التدقيــق يف املنافــذ الجمركيــة إىل التدقيــق املكتبــي الالحــق يف مواقــع الجهــات الخاضعــة
للتدقيــق او بواســطة املراســات عــن بعــد ضمــن برامــج ميــرة تهــدف اىل تســهيل اإلفــراج عــن
البضائــع عــر الحــدود وتشــجيع القطاعــات اللوجســتية مامرســة نشــاطاتها بــكل ســهولة ويــر.
ومــن هــذا املنطلــق فــإن شــئون الجــارك تؤكــد عــى دور كافــة اإلدارات الجمركيــة يف تفعيــل
العمــل املؤســي ملواكبــة التطــورات العامليــة ،وكذلــك الــدور الحيــوي للــركاء يف القطــاع
الحكومــي والقطــاع الخــاص نحــو املســاهمة يف التنميــة الحقيقــة للتجــارة الدوليــة عــر اململكــة
والتــي تســاهم يف زيــادة التنميــة املســتدامة.
ويف الختــام فإننــي أتوجــه بالشــكر والتقديــر لســيدي معــايل الفريــق أول الركــن الشــيخ راشــد بــن
عبــد اللــه آل خليفــة وزيــر الداخليــة املوقــر عــى الدعــم املتواصــل والتوجيهــات الســديدة التــي
يقدمهــا لشــئون الجــارك والتــي مــن شــأنها تطويــر وتســهيل اإلجــراءات الجمركيــة ،ســائلني اللــه

عــز وجــل املزيــد مــن التقــدم واالزدهــار ململكتنــا الغاليــة يف ظــل قائــد املســرة وحامــي املجــد
حــرة صاحــب الجاللــة امللــك حمــد بــن عيــى آل خليفــة ،ملــك البــاد املفــدى ،حفظــه اللــه ورعــاه،
وصاحــب الســمو امللــي ويل العهــد رئيــس مجلــس الــوزراء حفظــه اللــه ورعــاه.
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املقدمة

يعتــر اإلنتقــال مــن التدقيــق يف املنافــذ الجمركيــة إىل التدقيــق الالحــق املكتبــي أو امليــداين
يف موقــع الرشكــة مبثابــة الحجــر األســايس يف تطبيــق التدقيــق الالحــق ،ويعتــر نظــام التدقيــق
الالحــق مــن أهــم األنظمــة التــي تطبقهــا اإلدارات الجمركيــة عــى املســتوى العاملــي إذ يُعــد
التدقيــق الالحــق أداة فعالــة يف الرقابــة الجمركيــة وعامــل مســاعد يف التســهيل الجمــريك كــا
أنــه يُعــد أحــد أدوات إدارة اإلمتثــال ،ويُعــد التدقيــق الالحــق ()Post Clearance Audit - PCA
األســاس الرئيــي يف تبســيط إجــراءات التخليــص الجمــريك وإدارة املــوارد بشــكل فعــال والتــي
تعــود أهميتــه إىل تعزيــز الرقابــة األمنيــة وتســهيل التبــادل التجــاري ،ويكــون التدقيــق الالحــق بعــد
إنجــاز املعامــات الجمركيــة واإلفــراج عــن البضائــع يف املنافــذ الجمركيــة ،ويتــم تطبيــق التدقيــق
الالحــق وفق ـاً ملعايــر اتفاقيــة كيوتــو املعدلــة واتفاقيــة تيســر التجــارة واملبــادئ التــي تضعهــا
منظمــة الجــارك العامليــة.
ويُعــرف التدقيــق الالحــق عــى أنــه وســيلة لقيــاس وتحســن اإللتــزام مــن خــال التدقيــق وفحــص
األنظمــة واملســتندات والســجالت املاليــة والتجاريــة التابعــة للجهــة الخاضعــة للتدقيــق الالحــق،
وهــو أســلوب رقــايب قائــم عــى إدارة املخاطــر.
ويســاهم التدقيــق الالحــق يف تشــجيع الــركات عــى اإللتــزام الطوعــي وبنــاء الثقــة وتعزيــز
التعــاون مــا بــن اإلدارة الجمركيــة والــركات وتقليــل زمــن اإلفــراج عــن البضائــع باملنافــذ الجمركيــة
حيــث أن امتثــال الــركات مبعايــر ومتطلبــات اإللتــزام يــؤدي إىل تبســيط وتســهيل اإلجــراءات
الجمركيــة للــركات امللتزمــة وتقليــل عمليــات الفحــص واملعاينــة للبضائــع يف املنافــذ الجمركيــة.
وانطالقـاً مــن الخطــة االســراتيجية لشــئون الجــارك يف مملكــة البحريــن وحــرص شــئون الجــارك
عــى تعزيــز التعــاون مــع قطــاع األعــال يف مامرســة نشــاطاته ،قامــت شــئون الجــارك بإصــدار
دليــل التدقيــق الالحــق و اإللتــزام الــذي يوضــح للــركاء يف قطــاع األعــال أهميــة اإللتــزام وفــق
الترشيعــات الصــادرة يف مملكــة البحريــن واإلتفاقيــات الدوليــة يف تســهيل التجــارة الدوليــة حيــث
يتضمــن الدليــل معايــر اإللتــزام والــذي يتيــح الفرصــة للــركات الصغــرة واملتوســطة اإلنضــام
إىل برامــج اإللتــزام وفقــاً ملعايــر ومتطلبــات تلــك الربامــج كــا هــو شــأن الــركات الكــرى،
وبالتــايل تطبيــق هــذا الدليــل يعتــر إضافــة نوعيــة يف تطبيــق وتطويــر برامــج اإللتــزام التــي
تجعلنــا قادريــن عــى مواكبــة التطــورات الحديثــة عــى املســتوى اإلقليمــي والــدويل.
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تــم تقســيم هــذا الدليــل إىل ثــاث أبــواب ،البــاب األول يختــص يف توعيــة قطــاع األعــال مبــا يجــب
اإللتــزام بــه لغايــات الوصــول إىل اإلمتثــال ويتضمــن الترشيعــات التــي تحكــم التدقيــق الالحــق مــن
حيــث الســند القانــوين للتدقيــق الالحــق وحقــوق وواجبــات الجهــة الخاضعــة للتدقيــق الالحــق وأنــواع
الرقابــة الجمركيــة طبقــاً لقانــون الجــارك املوحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة
والئحتــه التنفيذيــة.
أمــا البــاب الثــاين فأنــه يتضمــن الدليــل اإلسرتشــادي لحفــظ الســجالت والنظــام املحاســبي يف
قطــاع األعــال الــذي يشــمل املســتوردين واملصدريــن واملصانــع واملســتودعات واملخــازن
الجمركيــة ورشكات النقــل واملالحــة ووكالء الشــحن ومكاتــب التخليــص حيــث يبــن الدليــل
مواصفــات املســتندات التــي يجــب حفظهــا ومبــادئ النظــام املحاســبي املتعــارف عليهــا دوليـاً إذ
يوضــح طبيعــة الوثائــق التــي يجــب اإلحتفــاظ بهــا والتــي تعطــي اإلنطبــاع عــن مــدى إلتــزام الرشكــة
تجــاه الترشيعــات التــي تقــوم شــئون الجــارك مبراقبتهــا باإلضافــة إىل التوعيــة يف رضورة تبنــي
قطــاع األعــال األنظمــة املحاســبية التــي تنســجم مــع املبــادىء املحاســبية املتعــارف عليهــا
بحيــث متكــن شــئون الجــارك مــن التدقيــق عــى اإليــراد وأحــكام املنــع والتقييــد.
وبالنســبة إىل البــاب الثالــث يف الدليــل فأنــه يتضمــن إطــار إلتــزام الجهــات الخاضعــة للتدقيــق
الالحــق مــن التجــار وقطــاع األعــال وكيفيــة التصنيــف لقطــاع األعــال وفــق الــروط مبــا ينســجم
مــع التوجهــات الدوليــة يف تطبيقــات منظمــة الجــارك العامليــة ومبــا يتــاءم مــع الترشيعــات
يف مملكــة البحريــن ،كــا يبــن مراحــل التدقيــق الالحــق وكيفيــة تقييــم طــرق حفــظ الســجالت
واألنظمــة املحاســبية بحيــث يتضمــن مبــادىء األنظمــة املحاســبية املتعــارف عليهــا دوليــاً مــن
حيــث اإللتــزام بالســجالت والحســابات املحاســبية والقوائــم املاليــة باإلضافــة إىل توفــر تقريــر
مدقــق الحســابات الخارجــي وكذلــك يتضمــن البــاب عنــارص إلتــزام املســتودعات واملخــازن الجمركيــة
ورشكات النقــل واملالحــة ووكالء الشــحن ومكاتــب التخليــص يف القــرارات الصــادرة مــن شــئون
يكــن شــئون الجــارك مــن إجــراء
الجــارك يف تنظيــم أعاملهــا حيــث أن هــذا اإللتــزام واإلمتثــال ُ
التدقيــق الالحــق ويف املقابــل ســيتم تقديــم التســهيالت إىل ذلــك القطــاع اللوجســتي.
كام يحتوي الدليل عىل املراجع التي مبوجبها تم إصدار دليل التدقيق الالحق و اإللتزام.
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التعريفات
التدقيق الالحق :

مجموعــة اإلجــراءات الجمركيــة والقانونيــة للتحقــق مــن صحــة املعلومــات الــواردة بالبيانــات الجمركيــة
املــرح عنهــا ومــدى مطابقتهــا مــع الســجالت املســتندية واملحاســبية للجهــة الخاضعــة للتدقيــق
الالحــق ومــدى إلتزامهــا بالترشيعــات الجمركيــة ذات العالقــة والتــي تتضمــن التدقيــق وفحــص
األنظمــة واملســتندات والســجالت املاليــة والتجاريــة التابعــة للرشكــة أو املصنــع أو املســتودع
أو املخــزن (الجهــة الخاضعــة للتدقيــق الالحــق) وذلــك مــن خــال قيــام موظفــي شــئون الجــارك
بالتدقيــق املكتبــي أو التدقيــق امليــداين مــن خــال زيــارة الرشكــة يف موقعهــا والتدقيــق عــى
املســتندات املتعلقــة بالعمليــات الجمركيــة بصــورة مبــارشة أو غــر مبــارشة وتقييــم األنظمــة
التجاريــة.

املدقق :

موظــف بشــئون الجــارك يقــوم بالتدقيــق املكتبــي أو التدقيــق امليــداين مــن خــال زيــارة الجهــة
الخاضعــة للتدقيــق الالحــق يف موقعهــا والتدقيــق وفحــص األنظمــة واملســتندات والســجالت
املاليــة والتجاريــة التابعــة للرشكــة الخاضعــة للتدقيــق الالحــق والتدقيــق عــى املســتندات
املتعلقــة بالعمليــات الجمركيــة بصــورة مبــارشة أو غــر مبــارشة وتقييــم األنظمــة التجاريــة والتحقــق
مــن البضائــع يف املخــازن ورشوط ترخيــص الجهــة الخاضعــة للتدقيــق.

الجهة الخاضعة للتدقيق الالحق :

الرشكــة أو املصنــع أو املســتودع أو املخــزن أو وكالء الشــحن أو مكاتــب التخليــص أو رشكات
النقــل واملالحــة التــي يتــم التدقيــق عليهــا وفق ـاً ملعايــر إدارة املخاطــر أو لوجــود معلومــات عــن
تحايــل أو ارتــكاب مخالفــات جمركيــة أو ملقتضيــات برنامــج املشــغل اإلقتصــادي املعتمــد ويكــون
ذلــك بالتدقيــق املكتبــي أو التدقيــق امليــداين مــن خــال زيارتهــا والتدقيــق الالحــق عليهــا يف
موقعهــا وفحــص األنظمــة واملســتندات والســجالت املاليــة والتجاريــة التابعــة للرشكــة الخاضعــة
للتدقيــق الالحــق والتحقــق مــن البضائــع املخزنــة يف مســتودعاتها ورشوط ترخيــص الجهــة الخاضعــة
للتدقيــق.

منوذج تقييم األنظمة التجارية والعمليات الجمركية :

النمــوذج الــذي يتــم مبوجبــه تقييــم وضــع الرشكــة مــن ناحيــة معايــر اإللتــزام بتطبيــق النظــام
املحاســبي وحفــظ الســجالت وتطابــق الســجالت والوثائــق مــع مــا تــم الترصيــح عنهــا يف البيانــات
الجمركيــة واإللتــزام بالترصيــح الحقيقــي عــن اإليــراد واإللتــزام بأحــكام املنــع والتقييــد.
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اإليراد :

ُحصلها الجامرك.
الرضائب والرسوم التي ت ّ

الرضيبة (الرسوم) الجمركية :

ُحصل عىل البضائع وفق أحكام قانون الجامرك املوحد.
املبالغ التي ت ّ

الرسوم :

ُحصلها الجامرك مقابل أداء الخدمة.
املبالغ التي ت ّ

البضاعة املمنوعة :

البضائــع التــي متنــع الدولــة اســتريادها أو تصديرهــا مبوجــب أحــكام قانــون الجــارك أو أي قانــون
آخــر.

البضاعة املقيدة :

البضائع التي يكون استريادها أو تصديرها مقيدا ً مبوجب قانون الجامرك أو أي قانون آخر.

قيمة الصفقة :

هــو الثمــن الفعــي املدفــوع أو املســتحق الدفــع للبضاعــة عنــد بيعهــا أو تصديرهــا إىل بلــد
اإلســترياد حســب قانــون الجــارك املوحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة رقــم 10
لســنة  2002والئحتــه التنفيذيــة.

تكاليف التعبئة :

تعنــي تكلفــة جميــع األوعيــة (مــا عــدا الحاويــات) واألغطيــة مهــا كانــت نوعيتهــا والعبــوات ،ســواء
كانــت عــن العاملــة أو املــواد املســتخدمة لوضــع البضاعــة يف العبــوات الصالــح لشــحنها إىل دول
املجلــس.

منشأ البضاعة :

هــو بلــد إنتاجهــا ســواء كانــت مــن الــروات الطبيعيــة أو املحصــوالت الزراعيــة أو الحيوانيــة أو
املنتجــات الصناعيــة.

املستورد :

الشخص الطبيعي أو اإلعتباري الذي يقوم بإسترياد البضاعة.
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امل ُصدر :

الشخص الطبيعي أو اإلعتباري الذي يقوم بتصدير البضاعة.

املخزن :

املــكان أو البنــاء املعــد لخــزن البضائــع مؤقتــاً بإنتظــار ســحبها وفــق أحــد األوضــاع الجمركيــة،
ســواء كان يــدار مــن قبــل اإلدارة مبــارشة أو مــن قبــل املؤسســات الرســمية العامــة أو الهيئــات
املســتثمرة.

املستودع :

املــكان أو البنــاء الــذي تــودع فيــه البضائــع تحــت إرشاف اإلدارة يف وضــع معلــق للرضائب « الرســوم
« الجمركيــة وفــق أحــكام قانــون الجــارك املوحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة رقــم
 10لسنة 2002

قطاع األعامل :

أهداف التدقيق الالحق :
 .1الرقابة عىل صحة تحصيل الرضائب والرسوم الجمركية عىل البضائع.
 .2ضبط محاوالت التهريب الجمريك للبضائع.

 .3التأكد من صحة املوافقات والرتاخيص املتعلقة بالبضائع املقيدة.

 .4التأكــد مــن إلتــزام الجهــات الخاضعــة للتدقيــق الالحــق بالقوانــن واألنظمــة والترشيعــات
الجمركيــة وغريهــا.

 .5التأكــد مــن إلتــزام الجهــات الخاضعــة للتدقيــق الالحــق يف اســتكامل البيانــات الجمركيــة وفق ـاً
للمتطلبــات الجمركيــة وذلــك مــن خــال فحــص أنظمــة التجــار والســجالت املحاســبية واملنشــآت.
 .6املساهمة يف تحسني معايري إدارة املخاطر.

 .7التأكــد مــن اســتيفاء الــروط املتعلقــة بالتفاويــض ،اإلعفــاء الجمــريك للمصانــع الوطنيــة
وإجــراءات املســتودعات.
 .8تقييم األنظمة التجارية للجهات الخاضعة للتدقيق الالحق.

يعني الرشكات الصناعية أو التجارية وهم عادة يطلق عليهم نظراء الجامرك أو الرشكاء.

الصناعة :

مجموعة املنتجون أو املصنعون أو الرشكات الذين يعملون قيمة مضافة عىل املنتجات.

فوائد التدقيق الالحق :
 .1تسهيل حركة التجارة الدولية للرشكات امللتزمة.
 .2زيادة اإليرادات الجمركية.

 .3تعديل األخطاء يف تحصيل الرضائب والرسوم الجمركية.
 .4االستخدام األمثل للموارد.

 .5تشجيع الجهات الخاضعة للتدقيق الالحق عىل اإلمتثال الطوعي والتقييم الذايت.

 .6تســهيل عمليــة تقييــم ومراجعــة مســتويات الخطــورة حيــث أن زيــارة الجهــات الخاضعــة للتدقيــق
الالحــق متنــح الفرصــة لتحديــد مخاطــر ونقــاط ضعــف أنظمتهــم ومتكــن الجــارك مــن الحصــول
عــى معلومــات أفضــل عــن أعــال التجــار وفهمهــا.
 .7تحديد األنشطة اإلحتيالية املشتبه بها وإحالتها إىل الجهة املختصة إلتخاذ اإلجراء املناسب.
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التسهيالت :
 .1حصــول الجهــات الخاضعــة للتدقيــق الالحــق عــى التســهيالت وفق ـاً لفئــات التصنيــف حســب
إطــار إلتــزام الجهــات الخاضعــة للتدقيــق الالحــق القائــم عــى مــدى إلتزامهــم وإســتجابتهم
ملتطلبــات شــئون الجــارك وفقـاً للترشيعــات الصــادرة يف مملكــة البحريــن مــا سيســاهم يف
تقليــل عمليــات الفحــص واملعاينــة للبضائــع يف املنافــذ الجمركيــة ويســهل مــن حركــة البضائــع
يف الحــدود.
 .2تقليل زمن اإلفراج عن البضائع للجهات الخاضعة للتدقيق الالحق امللتزمة.

 .3متكــن الجهــات الخاضعــة للتدقيــق الالحــق مــن معرفــة اإلجــراءات الصحيحــة والتواصل مــع الجامرك
يف اإلطــاع عــى أحدث اإلجــراءات.
 .4تســهيل اإلجــراءات الرقابيــة يف املناطــق اللوجســتية وقطــاع املســتودعات واملخــازن
الجمركيــة.

نطاق التدقيق الالحق ( الجهات الخاضعة للتدقيق الالحق ) :
•
•
•
•
•
•
•
•
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املستوردين
املصدرين
املصانع
املخازن
املستودعات
رشكات النقل واملالحة
وكالء الشحن
مكاتب التخليص
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الباب األول
الترشيعات القانونية التي تحكم التدقيق
الالحق يف مملكة البحرين

16

17

الترشيعات املحلية
التعريفات
الالحق
ملفهوم التدقيق

أوالً :الســند القانــوين للتدقيــق الالحــق طبقـاً لقانــون الجــارك املوحــد لــدول مجلــس
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة والئحتــه التنفيذيــة :

 .1متــارس اإلدارة عملهــا يف الدائــرة الجمركيــة ويف النطــاق الجمــريك .ولهــا أيضــاً أن متــارس
صالحياتهــا عــى إمتــداد أرايض الدولــة ومياههــا اإلقليميــة ،وذلــك ضمــن الــروط املحــددة يف
قانــون الجــارك املوحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة وذلــك حســب مــا نصــت عليــه
املــادة رقــم  5مــن القانــون.
 .2يعــد موظفــي شــئون الجــارك أثنــاء قيامهــم بأعاملهــم مــن رجــال الضبــط القضــايئ حســب
املــادة  116الفقــرة أ مــن قانــون الجــارك املوحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.
 .3يحــق لضبــاط التحــري يف شــئون الجــارك أثنــاء تاديتهــم واجباتهــم حــق التفتيــش والدخــول إىل
مختلــف األماكــن واملســتودعات واملحــات وحســب القواعــد الــواردة يف القــرار رقــم  7لســنة
 2003بشــأن قواعــد التحــري داخــل وخــارج الدائــرة الجمركيــة.
 .4يحــق لشــئون الجــارك مطالبــة أصحــاب العالقــة باملســتندات والعقــود واملراســات وغريهــا
املتعلقــة بالبضاعــة دون أن تتقيــد مبــا ورد فيهــا أو مــا ورد بالفواتــر نفســها حســب املــادة  27مــن
قانــون الجــارك املوحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.
 .5يحــق لشــئون الجــارك مطالبــة أصحــاب العالقــة برتجمــة الفواتــر الصــادرة بلغــة أجنبيــة تبــن
تفاصيــل البضاعــة مبــا يتفــق والتعريفــة الجمركيــة وأي وثائــق أخــرى تطلبهــا حســب املــادة  27مــن
قانــون الجــارك املوحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.

 .7لشــئون الجــارك إتخــاذ اإلجــراءات املناســبة للتحــري عــن التهريــب داخــل الدائــرة الجمركيــة
وخارجهــا وفــق القواعــد الــواردة يف القــرار رقــم  7لســنة  2003بشــأن قواعــد التحــري داخــل وخــارج
الدائــرة الجمركيــة وذلــك ســندا ً للــادة  130مــن قانــون الجــارك املوحــد لــدول مجلــس التعــاون
لــدول الخليــج العربيــة.
 .8ملوظفــي الجــارك تحريــر محــر الضبــط يف حــال وجــود مخالفــة أو تهريــب جمــريك حســب
املــادة  129واملــادة  130واملــادة  131مــن قانــون الجــارك املوحــد لــدول مجلــس التعــاون
لــدول الخليــج العربيــة.
 .9يجــوز ملحــرري محــر الضبــط حجــز البضائــع موضــوع املخالفــة واألشــياء التــي اســتعملت
إلخفائهــا ووســائط النقــل وضبــط جميــع املســتندات ووضــع اليــد عليهــا بغيــة إثبــات املخالفــات أو
التهريــب وضامن ـاً للرســوم والرضائــب والغرامــات وذلــك حســب املــادة  135مــن قانــون الجــارك
املوحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.
 .10لرئيــس الجــارك اســتصدار أمــر مــن الســلطات املختصــة بالحجــز التحفظــي عــى أمــوال
املخالفــن واملســئولني عــن التهريــب تحــت يــد الغــر ضامنــاً للرضائــب والرســوم الجمركيــة
والغرامــات حســب املــادة  138مــن قانــون الجــارك املوحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج
العربيــة.
 .11تحصــل الرضائــب والرســوم والغرامــات الجمركيــة الثابتــة التــي تخلــف املكلــف عــن أدائهــا بقــرار
يصــدر مــن رئيــس الجــارك حســب املــادة  147مــن قانــون الجــارك املوحــد لــدول مجلــس التعــاون
لــدول الخليــج العربيــة.
 .12تفــرض الغرامــات مبوجــب قــرار صــادر مــن رئيــس الجــارك أو مــن يفوضــه حســب املــادة 148
مــن قانــون الجــارك املوحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.

 .6ملوظفــي الجــارك حــق اإلطــاع عــى األوراق واملســتندات والســجالت واملراســات والعقود
التجاريــة والوثائــق أيــاً كان نوعهــا املتعلقــة بصــورة مبــارشة أو غــر مبــارشة بالعمليــات الجمركيــة
وذلــك لــدى رشكات املالحــة والنقــل وجميــع األشــخاص الطبيعيــن واإلعتباريــن الذيــن لهــم صلــة
بالعمليــات الجمركيــة حســب املــادة  127مــن قانــون الجــارك املوحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول
الخليــج العربيــة.
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ثانيـاً :حقــوق وواجبــات الجهــة الخاضعــة للتدقيــق الالحــق طبقـاً لقانون الجــارك املوحد
لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربية :

 .1عــى املؤسســات واألشــخاص الطبييعــن واإلعتباريــن الذيــن لهــم صلــة بالعمليــات الجمركيــة
اإلحتفــاظ بالســجالت واملســتندات واملراســات والعقــود والوثائــق أيــاً كان نوعهــا املتعلقــة
بصــورة مبــارشة أو غــر مبــارشة بالعمليــات الجمركيــة ملــدة خمــس ســنوات حســب املــادة 127
مــن قانــون الجــارك املوحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.
 .2يكــون أصحــاب البضائــع ومالــي املؤسســات أو ناقلــو البضائــع مســئولني عــن أعــال
مســتخدميهم وجميــع العاملــن ملصلحتهــم فيــا يتعلــق بالرســوم والرضائــب التــي تســتوفيها
الدائــرة الجمركيــة والغرامــات واملصــادرات املنصــوص عليهــا يف القانــون والناتجــة عــن تلك األعامل
حســب املــادة  158مــن قانــون الجــارك املوحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.
 .3يعتــر مســتثمرو املحــات واألماكــن الخاصــة التــي تــودع فيهــا البضائــع موضــوع املخالفــة أو
جرميــة التهريــب مســئولني عنهــا حســب املــادة  155مــن قانــون الجــارك املوحــد لــدول مجلــس
التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.

 .7يبلــغ املخالــف أو مــن ميثلــه بالغرامــة املفروضــة مبوجــب إشــعار خطــي عــن طريــق الجهــة
املختصــة وعــى املخالــف دفــع الغرامــات خــال خمســة عــر يومـاً مــن تاريــخ التبليــغ حســب املــادة
 148الفقــرة ب مــن قانــون الجــارك املوحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.
 .8ال تقبــل أي مطالبــة أو دعــوى بإســرداد الرضائــب والرســوم الجمركيــة التــي مــى عــى تأديتها
أكــر مــن ثالث ســنني.
 .9تعامــل املعلومــات الرسيــة التــي قدمــت عــى أســاس رسي ألغــراض التثمــن الجمــريك
بإعتبارهــا رسيــة متامــاً وال يجــوز إفشــاؤها إال بقــدر مــا يتطلــب إفشــاؤها يف ســياق إجــراءات
قضائيــة حســب القــرار رقــم  5لســنة  2008بتعديــل املــادة  1مــن الالئحــة التنفيذيــة لقانــون
الجــارك املوحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الصــادرة بالقــرار رقــم  3لســنة 2003

 .4يعتــر مســتثمرو املحــات واألماكــن العامــة وموظفوهــا مســئولني عــن البضائــع موضــوع
املخالفــة أو التهريــب مــا مل يثبــت عــدم علمهــم وعــدم وجــود مصلحــة مبــارشة أو غــر مبــارشة
لهــم بذلــك حســب املــادة  155مــن قانــون الجــارك املوحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج
العربيــة.
 .5يكــون أصحــاب وســائط النقــل وســائقوهم ومعاونوهــم مســئولني عــن البضائــع موضــوع
املخالفــة أو التهريــب مــا مل يثبــت عــدم علمهــم وعــدم وجــود مصلحــة مبــارشة أو غــر مبــارشة
لهــم بذلــك حســب املــادة  155مــن قانــون الجــارك املوحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج
العربيــة.
 .6يجــوز اإلعــراض عــى قــرارات تحصيــل الرضائــب والرســوم األخــرى والغرامــات الجمركيــة لــدى
شــئون الجــارك خــال خمســة عــر يومــاً مــن تاريــخ التبليــغ غــر أنــه ال يــؤدي ذلــك إىل وقــف
التنفيــذ إال إذا أديــت املبالــغ املطالــب بهــا تأمين ـاً مبوجــب كفالــة بنكيــة أو نقديــة حســب املــادة
 147الفقــرة ب مــن قانــون الجــارك املوحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.
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ثالث ـاً :أنــواع الرقابــة الجمركيــة وحســب قانــون الجــارك املوحــد لــدول مجلــس التعــاون
لــدول الخليــج العربيــة رقــم  10لســنة 2002
 .1الرقابــة عــى اإليــراد حيــث أن البضائــع التــي تدخــل الدولــة تخضــع للرضائــب الجمركيــة مبوجــب
التعرفــة الجمركيــة املوحــدة والرســوم املقــررة إال مــا اســتثني مبوجــب أحــكام قانــون الجــارك
املوحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة رقــم  10لســنة  2002أو مبوجــب اإلتفاقيــة
اإلقتصاديــة بــن دول مجلــس التعــاون الخليجــي أو أي اتفاقيــة دوليــة أخــرى.
 .2الرقابــة عــى البضائــع املمنوعــة حيــث أن الجــارك واســتنادا ً إىل نــص املــادة  24مــن قانــون
الجــارك متنــع دخــول أو خــروج البضائــع املمنوعــة مبوجــب إحــكام قانــون الجــارك أو أي قانــون آخــر.
 .3الرقابــة عــى البضائــع املقيــدة حيــث أن الجــارك واســتنادا ً إىل نــص املــادة  24مــن قانــون
الجــارك متنــع دخــول أو عبــور أو خــروج البضائــع املقيــدة إال مبوجــب موافقــة صــادرة مــن جهــة
اإلختصــاص يف الدولــة أو أحــكام قانــون الجــارك أو أي قأنــون آخــر.
 .4الرقابــة عــى التصديــر واإلســترياد حيــث أنــه ال يجــوز تفريــغ البضائــع املســتوردة أو املصــدرة
مــن مملكــة البحريــن إال مــن خــال الدائــرة الجمركيــة وحســب املــادة  32واملــادة  35واملــادة 37
واملــادة  42مــن قانــون الجــارك املوحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.

حاالت التعدي عىل اإليراد أو تجاوز أحكام املنع والتقييد :
ميكــن وصفهــا حســب قانــون الجــارك يف مملكــة البحريــن املــادة  141و  142و  143مــن قانــون
الجــارك املوحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليج العربيــة والئحتــه التنفيذية:

املادة ()141
فيــا عــدا الحــاالت التــي تعــد يف حكــم التهريــب املنصــوص عليهــا يف املــادة ( )143مــن هــذا
النظــام «القانــون» ،ومبــا ال يتعــارض ونصــوص اإلتفاقيــات الدوليــة النافــذة ،تفــرض غرامــة ماليــة
وفــق القواعــد التــي تحددهــا الالئحــة التنفيذيــة لهــذا النظــام «القانــون» عــى املخالفــات التاليــة:
 .1مخالفات اإلسترياد والتصدير.
 .2مخالفات البيانات الجمركية.

 .3مخالفات البضائع العابرة «الرتانزيت».
 .4مخالفات املستودعات.

 .5مخالفات املناطق التي ترشف عليها الجامرك.
 .6مخالفات اإلدخال املؤقت.

 .5الرقابــة عــى املســافرين حيــث أن املســافرين ومــا يصحبــون يخضعــون للرقابــة الجمركيــة وفــق
املــادة  60مــن قانــون الجــارك والقــرار رقــم  9لســنة 2003

 .7مخالفات إعادة التصدير.

 .6الرقابــة عــى املســتودعات حيــث تخضــع البضائــع املخزنــة يف املســتودعات الخاصــة والعامــة
واملخــازن الجمركيــة للرقابــة الجمركيــة حســب املــادة  5واملــادة  74واملــادة  75واملــادة  76مــن
قانــون الجــارك والالئحــة التنفيذيــة الصــادرة والقــرار رقــم  14لســنة  2003بشــأن القواعــد
والــروط املنظمــة للمســتودعات داخــل الدائــرة الجمركيــة أوخارجهــا وإيــداع البضائــع يف وضــع
معلــق للرضائــب «الرســوم» الجمركيــة .

املادة ()142

 .7الرقابــة عــى املخلصــن الجمركيــن وفــق أحــكام املــواد مــن  115-108مــن قانــون الجــارك
والقــرارات الصــادرة مــن شــئون الجــارك بهــذا الشــأن.

 .8أي مخالفة جمركية أخرى.

التهريــب هــو إدخــال أو محاولــة إدخــال البضائــع إىل البــاد أو إخراجهــا أو محاولــة إخراجهــا منهــا بصــورة
مخالفــة للترشيعــات املعمــول بهــا دون أداء الرضائــب «الرســوم» الجمركيــة كليـاً أو جزئيـاً أو خالفـاً
ألحــكام املنــع أو التقييــد يف هــذا النظــام القانــون أو األنظمــة األخــرى.

 .8الرقابــة عــى البضائــع معلقــة الرضائــب الجمركيــة حيــث تعتــر البضائــع املعلقــة للرضائــب
الجمركيــة بجميــع أشــكالها تحــت الرقابــة الجمركيــة وفــق الهــدف الــذي أدخلــت مــن أجلــه.
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املادة ()143

ويعرف التهريب حسب املفهوم الدويل:

يدخل يف حكم التهريب بصورة خاصة ما ييل :

أي مخالفــة لألحــكام القانونيــة أو التنظيميــة التــي تكــون الجــارك مســؤولة عــن اإلنفــاذ ،والتــي

 .1عدم التوجه بالبضائع عند اإلدخال إىل أول دائرة جمركية.
 .2عدم إتباع الطرق املحددة يف إدخال البضائع وإخراجها.

 .3تفريــغ البضائــع مــن الســفن أو تحميلهــا عليهــا بصــورة مغايــرة لألنظمــة يف الدائــرة الجمركيــة أو
تفريغهــا أو تحميلهــا يف النطــاق الجمــريك البحــري.
 .4تفريــغ البضائــع مــن الطائــرات أو تحميلهــا عليهــا بصــورة غــر مرشوعــة خــارج املطــارات الرســمية
أو إلقــاء البضائــع أثنــاء النقــل الجــوي ،مــع مراعــاة أحــكام املــادة ( )40مــن هــذا النظــام «القانــون».
 .5عــدم الترصيــح يف الدائــرة الجمركيــة عــن البضائــع الــواردة أو الصــادرة دون بيــان حمولــة
«منافســت» ،ويدخــل يف ذلــك مــا يصطحبــه املســافرون مــن بضائــع ذات صفــة تجاريــة.
 .6تجاوز البضائع يف اإلدخال أو اإلخراج الدائرة الجمركية دون الترصيح عنها.

 .7اكتشــاف بضائــع غــر مــرح عنهــا يف إحــدى الدوائــر الجمركيــة موضوعــة يف مخابــئ بقصــد
إخفائهــا أو يف فجــوات أو فراغــات ال تكــون مخصصــة عــادة إلحتــواء مثــل هــذه البضائــع.

ارتكبــت مــن أجــل :

 )aالتهرب من دفع الرسوم  /الرضائب عىل حركة السلع التجارية أو محاولة
التهرب منها.
 )bالتهرب من أي حظر أو قيود تنطبق عىل السلع التجارية أو محاولة التهرب منها.
 )cتلقي أو محاولة الحصول عىل أي مدفوعات أو إعانات أو أي مدفوعات أخرى ال
يكون لها استحقاق سليم.
 )dالحصول عىل ،أو محاولة الحصول ،عىل ميزة تجارية غري مرشوعة ترض مببدأ
ومامرسة املنافسة املرشوعة يف مجال األعامل التجارية».

 .8الزيــادة أو النقــص أو التبديــل يف عــدد الطــرود أو يف محتوياتهــا املــرح عنهــا يف وضــع
معلــق للرســوم املنصــوص عليهــا يف البــاب الســابع مــن هــذا النظــام «القانــون» واملكتشــفة
بعــد مغــادرة البضاعــة الدائــرة الجمركيــة ،ويشــمل هــذا الحكــم البضائــع التــي عــرت البــاد تهريبـاً أو
دون إنهــاء إجراءاتهــا الجمركيــة ،ويتحمــل الناقــل مســؤولية ذلــك.
 .9عــدم تقديــم اإلثباتــات التــي تحددهــا اإلدارة إلبــراء بيانــات األوضــاع املعلقــة للرضائــب
«الرســوم» الجمركيــة املنصــوص عليهــا يف البــاب الســابع مــن هــذا النظــام «القانــون».
 .10إخــراج البضائــع مــن املناطــق واألســواق الحــرة أو املخــازن الجمركيــة أو املســتودعات أو
املناطــق الجمركيــة دون إنهــاء إجراءاتهــا الجمركيــة.

 .11تقديــم مســتندات أو قوائــم كاذبــة أو مــزورة أو مصطنعــة أو وضــع عالمــات كاذبــة بقصــد
التهــرب مــن تأديــة الرضائــب «الرســوم» الجمركيــة كليــاً أو جزئيــاً أو بقصــد تجــاوز أحــكام املنــع أو
التقييــد.
 .12نقــل البضائــع املمنوعــة أو املقيــدة أو حيازتهــا دون تقديــم إثباتــات تؤيــد اســتريادها بصــورة
نظاميــة.
 .13نقــل أو حيــازة البضائــع الخاضعــة لســلطة الجــارك ضمــن النطــاق الجمــريك دون مســتند
نظامــي.
 .14عدم إعادة استرياد البضائع املمنوع تصديرها واملصدرة مؤقتاً ألي غاية كانت.
باإلضافــة إىل املخالفــات الــواردة يف املــادة  29مــن الالئحــة التنفيذيــة للنظــام «القانــون»
املوحــد للجــارك لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.
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الترشيعات الدولية
التعريفات
الالحق
ملفهوم التدقيق

أوالً :اتفاقية تيسري التجارة ()Trade Facilitation Agreement - TFA
لقــد نصــت اتفاقيــة تيســر التجــارة الدوليــة عــى العديــد مــن املــواد التــي تتعلــق بالتدقيــق
الالحــق ومــن ضمنهــا املــادة الســابعة مــن اتفاقيــة تيســر التجــارة ( )TFAوالتــي تنــص عــى مــا
يــي:
معيــار  5.1مــن اإلتفاقيــة «بغــرض ترسيــع اإلفــراج عــن البضائــع ،يعتمــد العضــو ،تدقيق ـاً فيــا
بعــد التخليــص ،أو يحتفــظ بــه يف حالــة وجــوده ،لضــان اإلمتثــال للقوانــن الجمركيــة وغريهــا مــن
القوانــن واللوائــح التنظيميــة ذات الصلــة».
معيــار  5.2مــن اإلتفاقيــة «يختــار العضــو شــخصاً أو شــحنة إلجــراء تدقيــق مــا بعــد التخليــص
مبنــي عــى املخاطــر ،وهــو مــا قــد يشــمل معايــر انتقائيــة مالمئــة ،ويجــري العضــو
بأســلوب
ّ
تدقيقــات مــا بعــد التخليــص عــى نحــو شــفاف ،يف األحــوال التــي يكــون فيهــا الشــخص ضالع ـاً
يف عمليــة التدقيــق وتــم التوصــل إىل نتائــج قاطعــة ،يخطــر العضــو دون تأخــر الشــخص الــذي تــم
تدقيــق ســجله بالنتائــج ،وحقــوق هــذا الشــخص والتزاماتــه ،وأســباب هــذه النتائــج».
معيــار  5.3مــن اإلتفاقيــة «يجــوز اســتخدام املعلومــات املتحصــل عليهــا مــن تدقيــق مــا بعــد
التخليــص يف املزيــد مــن اإلجــراءات اإلداريــة أو القضائيــة».
معيــار  5.4مــن اإلتفاقيــة «حيثــا أمكــن عمليـاً ،يســتخدم األعضــاء نتيجــة تدقيــق مــا بعــد التخليص
يف تطبيــق إدارة املخاطر».
والخالصــة مــن املــواد التــي تتعلــق بالتدقيــق الالحــق املوجــودة يف املــادة الســابعة مــن إتفاقيــة
تســهيل التجــارة ( ،)TFAكالتــايل:
تأسيس التدقيق الالحق
استخدام نظام إدارة املخاطر
استخدام الشفافية
	ميكن استخدام املعلومات من التدقيق الالحق يف نظام املخاطر يف اإلجراءات
اإلدارية أو القضائية.
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ثانيـاً :معايــر اتفاقيــة كيوتــو املعدلــة لســنة  2006عــى التدقيــق والتقييــم لألنظمــة
التجاريــة
 6/6إجراء أسايس
يجب أن تتضمن أنظمة الرقابة الجمركية إجراءات رقابية مبنية عىل التدقيق.
 10 /6إجراء أسايس
عــى الجــارك أن تقــوم بتقييــم األنظمــة التجاريــة للتجــار تلــك األنظمــة التــي ذات التأثــر عــى
العمليــات الجمركيــة وذلــك ضامن ـاً للتقييــد باملتطلبــات الجمركيــة.

ثالثاً :املعايري األخالقية للمدققني حسب مفهوم منظمة الجامرك العاملية
النزاهة:
يجــب عــى املدققــن أن ميتــازوا بالنزاهــة أثنــاء قيامهــم بعمليــة التدقيــق الالحــق وذلــك يف
ســياق إجــراء التدقيــق الالحــق بحيــث يتــم اإلعتــاد عــى قراراتهــم.
الرسية:
يجــب عــى املدققــن الحفــاظ عــى الرسيــة التامــة خــال التدقيــق وفحــص أنظمــة وســجالت
الجهــة الخاضعــة للتدقيــق الالحــق حيــث يجــب عليهــم الحفــاظ عــى رسيــة معلومــات الجهــة.
الكفاءة املهنية والعناية املهنية الالزمة:
يجــب عــى املدققــن بــذل العنايــة املهنيــة أثنــاء أداء عملهــم خــال التدقيــق الالحــق وأثنــاء
تواجدهــم يف منشــآت الجهــة الخاضعــة للتدقيــق الالحــق.
املوضوعية:
يجــب عــى املدققــن التعامــل مــع الجهــة الخاضعــة للتدقيــق الالحــق مبوضوعيــة واحرتافيــة تامــة
وذلــك أثنــاء أداء عملهــم يف التدقيــق الالحــق بحيــث ال يتــم إســاءة اســتخدام ســلطتهم عــى
تلــك الجهــة.
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الباب الثاين
الدليل اإلسرتشادي لحفظ السجالت والنظام
املحاسبي يف قطاع األعامل
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الدليــل اإلسرتشــادي لحفــظ الســجالت والنظــام املحاســبي
يف قطــاع األعــال:
 .1الدليــل اإلسرتشــادي لحفــظ الســجالت والنظــام املحاســبي يف قطــاع اإلســترياد
والتصديــر.
 .2الدليل اإلسرتشادي لحفظ السجالت والنظام املحاسبي يف قطاع الصناعة.
 .3الدليــل اإلسرتشــادي لحفــظ الســجالت والنظــام املحاســبي يف القطــاع
اللوجســتي واإللتــزام بالترشيعــات التــي تحكــم املســتودعات واملخــازن الجمركيــة.
 .4الدليــل اإلسرتشــادي لحفــظ الســجالت والنظــام املحاســبي يف القطــاع
اللوجســتي لــركات النقــل واملالحــة ووكالء الشــحن.
 .5الدليل اإلسرتشادي لحفظ السجالت والنظام املحاسبي يف مكاتب التخليص.

الدليــل اإلسرتشــادي لحفــظ الســجالت والنظــام املحاســبي يف قطــاع
اإلســترياد والتصديــر:
يجب عىل املستورد واملصدر اإللتزام باآليت:
 .1حفــظ املســتندات التــي تثبــت التفــاوض يف الصفقــة التجاريــة والخصومــات التــي تــم اإلتفــاق
عليهــا.
 .2حفظ الفاتورة املبدئية وأمر الرشاء وأمر البيع أو العقد أو قامئة األسعار املتفق عليها.
 .3حفــظ الوثائــق التــي تبــن اإلتفــاق عــى طريقــة الدفــع ومــن املمكــن أن تكــون مثبتــه عــى
إحــدى الوثائــق املذكــورة أعــاه كأن يتــم الدفــع بواســطة االعتــاد املســتندي أو الحوالــة أو الدفــع
النقــدي أو بوالــص التحصيــل.
 .4حفظ الوثائق التي تثبت عملية البيع مبوجب الفاتورة التجارية.
 .5حفظ الوثائق التي تثبت شحن البضاعة واستالمها من بوليصة شحن.
 .6حفظ نسخ من البيان الجمريك الذي تم مبوجبه التخليص عىل البضائع.
 .7حفظ وثائق تكاليف البضائع حسب األصول املحاسبية وإنعكاسها بالقيد املحاسبي.
 .8حفــظ الوثائــق التــي تبــن إيداعــات البضائــع يف مخازنهــا وإخراجهــا مــن املخــازن والرتصيــد
األصــويل للبضائــع يف مخــازن التاجــر بحيــث يســهل تعقــب البضائــع املخزنــة مــع الوثائــق والبيــان
الجمــريك الــذي تــم مبوجبــه التخليــص عــى البضاعــة.
 .9حفــظ نســخ مــن وثائــق الرتاخيــص التــي تبــن موافقــات جهــة القيــد عــى اســترياد أو تصديــر
البضائــع.
 .10بيــان التكاليــف التــي تضــاف إىل قيمــة البضائــع املســتوردة بغــرض تحديــد القيمــة الجمركيــة
لهــذه البضائــع ( ).C.I.Fوذلــك حســب القــرار رقــم  5لســنة  2008بتعديــل املــادة األوىل مــن
الالئحــة التنفيذيــة للنظــام «القانــون» املوحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الصــادر
بالقــرار رقــم ( )3لســنة  2003والتــي ال تتضمنهــا القيمــة املــرح عنهــا يف الفاتــورة أي أنهــا
تكاليــف إضافيــة عــى قيمــة الصفقــة مل تتضمنهــا الفاتــورة التجاريــة يف الفواتــر وهــي:
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 تكاليف الشحن والتحميل والتفريغ واملناولة من بلد التصدير لغاية وصولها إىل بلداالسترياد.
 تكاليف التأمني عىل البضاعة. رسوم وتراخيص حقوق امللكية الفكرية والعالمات التجارية. األصناف املساعدة التي تدخل يف تصنيع البضاعة املستوردة إىل دول املجلس مثلالتصاميم واألعامل الهندسية المتام إنتاج البضاعة املستوردة.
 عوائد البيع التي تعتربتكاليف عىل البضاعة والتي ال تتضمنها الفاتورة. العموالت والسمرسة عىل الصفقة باستثناء عمولة الرشاء. .11أن تلتزم الرشكة مببادىء املحاسبة املقبولة عموماً واملتفق عليها دولياً بخصوص:
 .1املوارد واإللتزامات التي تسجل كخصوم أو أصول يف امليزانية العمومية.
 .2التغريات التي يجب تسجيلها يف األصول والخصوم.
 .3كيفية قياس األصول والخصوم والتغريات فيهام.
 .4املعلومات التي يجب الكشف عنها وفق األصول املحاسبية من األصول والخصوم
وحقوق امللكية من رأس مال وأسهم.

الدليــل اإلسرتشــادي لحفــظ الســجالت والنظــام املحاســبي يف قطــاع
الصناعــة:
يجب عىل املستورد واملصدر اإللتزام باآليت:
 .1حفــظ املســتندات التــي تثبــت التفــاوض يف الصفقــة التجاريــة والخصومــات التــي تــم اإلتفــاق
عليهــا.
 .2حفظ الفاتورة املبدئية وأمر الرشاء وأمر البيع أو العقد أو قامئة األسعار املتفق عليها.
 .3حفــظ الوثائــق التــي تبــن اإلتفــاق عــى طريقــة الدفــع ومــن املمكــن أن تكــون مثبتــه عــى
إحــدى الوثائــق املذكــورة أعــاه كأن يتــم الدفــع بواســطة االعتــاد املســتندي أو الحوالــة أو الدفــع
النقــدي أو بوالــص التحصيــل.
 .4حفظ الوثائق التي تثبت عملية البيع مبوجب الفاتورة تجارية.

البيانــات املاليــة التــي يجــب إعدادهــا مــن القيــود املحاســبية وحســاب اليوميــة وحســاب اإلســتاذ
العــام والبيانــات الختاميــة واألرصــدة وحســاب املتاجــرة وحســابات املخــزون وحســاب األربــاح
والخســائر قبــل وبعــد الرضيبــة وحســاب امليزانيــة العموميــة.

 .6حفظ البيان الجمريك الذي تم مبوجبه التخليص عىل البضائع.

 .12حفظ تقريراملدقق الخارجي واالستيضاحات عىل القوائم والبيانات املالية.

 .7حفظ وثائق تكاليف البضائع حسب األصول املحاسبية وانعكاسها بالقيد املحاسبي.

 .5حفظ الوثائق التي تثبت شحن البضاعة واستالمها من بوليصة شحن.

 .8حفــظ الوثائــق التــي تبــن إيداعــات البضائــع يف مخازنهــا وإخراجهــا مــن املخــازن والرتصيــد
األصــويل للبضائــع يف مخــازن املصنــع بحيــث يســهل تعقــب البضائــع املخزنــة مــع الوثائــق والبيــان
الجمــريك الــذي تــم مبوجبــه التخليــص عــى البضاعــة.
 .9حفــظ نســخ مــن وثائــق الرتاخيــص التــي تبــن موافقــات جهــة القيــد عــى اســترياد أو تصديــر
البضائــع.
 .10بيــان التكاليــف التــي تضــاف إىل قيمــة البضائــع املســتوردة بغــرض تحديــد القيمــة الجمركيــة
لهــذه البضائــع ( ).C.I.Fوذلــك حســب القــرار رقــم  5لســنة  2008بتعديــل املــادة األوىل مــن
الالئحــة التنفيذيــة للنظــام «القانــون» املوحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الصــادر
بالقــرار رقــم ( )3لســنة  2003والتــي ال تتضمنهــا القيمــة املــرح عنهــا يف الفاتــورة أي أنهــا
تكاليــف إضافيــة عــى قيمــة الصفقــة مل تتضمنهــا الفاتــورة التجاريــة يف الفواتــر وهــي:
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 تكاليف الشحن والتحميل والتفريغ واملناولة من بلد التصدير لغاية وصولها إىل بلداإلسترياد.
 تكاليف التأمني عىل البضاعة. رسوم وتراخيص حقوق امللكية الفكرية والعالمات التجارية. األصناف املساعدة التي تدخل يف تصنيع البضاعة املستوردة إىل دول املجلس مثلالتصاميم واألعامل الهندسية المتام إنتاج البضاعة املستوردة.
 عوائد البيع التي تعتربتكاليف عىل البضاعة والتي ال تتضمنها الفاتورة. العموالت والسمرسة عىل الصفقة بإستثناء عمولة الرشاء. .11أن يلتزم املصنع مببادىء املحاسبة املقبولة عموماً واملتفق عليها دولياً بخصوص:
 .1املوارد واإللتزامات التي تسجل كخصوم أو أصول يف امليزانية العمومية.
 .2التغريات التي يجب تسجيلها يف األصول والخصوم.
 .3كيفية قياس األصول والخصوم والتغريات فيهام.
 .4املعلومات التي يجب الكشف عنها وفق األصول املحاسبية من األصول والخصوم
وحقوق امللكية من رأس مال وأسهم.
البيانــات املاليــة التــي يجــب إعدادهــا مــن القيــود املحاســبية وحســاب اليوميــة وحســاب األســتاذ
العــام والبيانــات الختاميــة واألرصــدة وحســاب املتاجــرة وحســابات املخــزون وحســاب األربــاح
والخســائر قبــل وبعــد الرضيبــة وحســاب امليزانيــة العموميــة.
 .12حفظ تقريراملدقق الخارجي واالستيضاحات عىل القوائم والبيانات املالية.
 .13استخدام املواد التي أُعفيت كمدخالت إنتاج يف الغاية التي استوردت ألجلها.
 .14عــدم بيــع قطــع الغيــار واملعــدات واآلليــات واملــواد الخــام املعفــاة مــن الرضائــب الجمركيــة
لغايــات اســتخدامها يف املصنــع إال بعــد مراجعــة شــئون الجــارك.
 .15عــدم اســتخدام البضائــع التــي ادخلــت إدخــاالً مؤقــت إال للغايــة التــي أدخلــت ألجلهــا ومراعــاة
مــدة اإلدخــال ومراجعــة شــئون الجــارك حســب تعليــات اإلدخــال املؤقــت.

 .18اإللتــزام بالضوابــط املعدلــة إلعفــاء مدخــات الصناعــة مــن الرضائــب (الرســوم) الجمركيــة بــدول
املجلس لســنة 2009م:
أ .العمــل بضوابــط إعفــاء مدخــات الصناعــة مــن الرضائــب «الرســوم» الجمركيــة وفق ـاً للصيغــة
التاليــة:
متنــح املنشــات الصناعيــة بــدول مجلــس التعــاون إعفــاء مــن الرضائــب «الرســوم» الجمركيــة
عــى وارداتهــا مــن اآلالت واملعــدات وقطــع الغيــار واملــواد الخــام األوليــة ونصــف املصنعــة
ومــواد التعبئــة والتغليــف الالزمــة مبــارشة لإلنتــاج الصناعــي وفقــاً للضوابــط التاليــة:
.1
.2
.3
.4

أن تكون املنشأة الصناعية حاصلة عىل ترخيص صناعي من الجهة املختصة بالصناعة
يف الدولة.
تقوم املنشأة الصناعية باستكامل استامريت طلب اإلعفاء املعمول بها يف وزارة
الصناعة والتجارة والسياحة واإلجابة عىل جميع األسئلة الواردة بها باللغة العربية.
يجب أن يرفق مع طلب اإلعفاء جميع املستندات املطلوبة ،ويف حالة عدم إرفاق
كل هذه املستندات ال يعترب الطلب مستكمالً وال ميكن النظر فيه.
يجب تقديم طلب اإلعفاء من الرضائب «الرسوم» الجمركية عىل اإلستامرة املعمول
بها يف وزارة الصناعة والتجارة والسياحة بعد الحصول عىل الرتخيص ،أما االستامرة
املتعلقة بطلب اإلعفاء الجمريك فتقدم خالل خمسة عرش يوماً من التاريخ
املتوقع لوصول شحنات الواردات املعفية من الرسوم الجمركية.

 .19اإللتــزام بــروط إعفــاء مدخــات إنتــاج املصانــع (اســتنادا ً) إىل القانــون رقــم  3لســنة
 2004لتصديــق عــى قــرار املجلــس األعــى ملجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة بشــأن إعفــاء
املنشــآت الصناعيــة مــن الرضائــب (الرســوم) الجمركيــة املفروضــة عــى مدخــات الصناعــة وحســب
الدليــل املوحــد لإلجــراءات الجمركيــة مبنافــذ الدخــول األوىل بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج
العربيــة  ,2019و حســب القانــون رقــم  1لســنة  2006باملوافقــة عــى قيــام اإلتحــاد الجمــريك
لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.

 .16أن يلتــزم املصنــع مبعادلــة التصنيــع للمــواد األوليــة املعفــاة مبوجــب قانــون دعــم وحاميــة
املصانــع الوطنيــة.
 .17عــدم اســترياد منتجــات جاهــزة والترصيــح عــى أنهــا مــواد أوليــة بهــدف اإلســتفادة مــن اإلعفــاء
الجمــريك للمصانــع الوطنيــة كمدخــات إنتــاج.
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الدليــل اإلسرتشــادي لحفــظ الســجالت والنظــام املحاســبي يف القطــاع
اللوجســتي واإللتــزام بالترشيعــات التــي تحكم املســتودعات واملخــازن الجمركية:

 .1أن يحتفــظ املســتودع بــروط الرتخيــص األصوليــة وحســب القــرار رقــم  14لســنة 2003
بشــأن القواعــد والــروط املنظمــة للمســتودعات داخــل الدائــرة الجمركيــة أو خارجهــا وإيــداع
البضائــع يف وضــع معلــق للرضائــب «الرســوم» الجمركيــة وأن يلتــزم املخــزن بضوابــط املخــازن
داخــل الدائــرة الجمركيــة ودليــل تراخيــص مزاولــة األنشــطة الجمركيــة للمســتودعات واملخــازن.
 .2أن تلتــزم الهيئــة (الجهــة املســتثمرة للمســتودع) باإلحتفــاظ بالوثائــق واملســتندات ونســخ
البيانــات الجمركيــة يف حــال اإليــداع واإلخــراج وأن يبــن ســجل قيــد أمــن املســتودع عــدد الطــرود
وتاريــخ اإلســتالم والعالمــات واألرقــام املوضحــة بالطــرود وحالــة الطــرود عنــد االســتالم ملــدة
خمــس ســنوات ويجــوز اعتــاد الســجل اإللكــروين لســجالت أمــن املســتودع.
 .3أن يحتفظ املستودع  /املخزن بتصاريح الدخول والخروج األصولية.
 .4أن يحتفــظ املســتودع بنســخ مــن البيانــات الجمركيــة يف اإليــداع واإلخــراج وأن يحتفــظ املخــزن
بنســخ مــن البوالــص التــي تــم مبوجبهــا إدخــال البضائــع ونســخ مــن البيانــات الجمركيــة التــي تــم
مبوجبهــا اإلفســاح عــن البضائــع.

 أن ال يخزن يف املستودع املواد التي مينع تخزينها يف املستودعات الواردة يفالقرار  14لسنة  2003ودليل تراخيص مزاولة األنشطة الجمركية للمستودعات واملخازن.
 احتفاظ املستودعات بكفالة نقدية أو ضامن مرصيف أو تعهد مستندي حسبامتقرره شئون الجامرك.
 اإلحتفاظ ببوليصة تأمني سارية املفعول تغطي كافة األخطار للمستودع والبضائعأو الرضائب املقررة مبوجب التعريفة الجمركية.
 اإلحتفاظ بتعهد خطي من قبل صاحب العالقة أو من ميثله قانوناً يلتزم مبراعاةتعليامت اإليداع ودفع الرسوم وكافة النفقات واألجور التي ترتتب عىل البضائع ودفع
الغرامات يف حال مخالفة التعليامت.
 .9أن يلتــزم املســتودع يف حســاباته مببــادىء املحاســبة املقبولــة عمومـاً واملتفــق عليهــا دوليـاً
بخصوص:
.1
.2
.3
.4

املوارد واإللتزامات التي تسجل كخصوم أو أصول يف امليزانية العمومية.
التغريات التي يجب تسجيلها يف األصول والخصوم.
كيفية قياس األصول والخصوم والتغريات فيهام.
املعلومات التي يجب الكشف عنها وفق األصول املحاسبية من األصول والخصوم
وحقوق امللكية من رأس مال وأسهم .

 .5أن يحتفــظ املســتودع /املخــزن بســجالت تبــن األرصــدة وأماكــن وجــود البضاعــة ســوا ًء يدويــة
أو الكرتونيــة.

البيانــات املاليــة التــي يجــب إعدادهــا مــن القيــود املحاســبية وحســاب اليوميــة وحســاب االســتاذ
العــام والبيانــات الختاميــة واألرصــدة وحســاب املتاجــرة وحســابات املخــزون وحســاب األربــاح
والخســائر قبــل وبعــد الرضيبــة وحســاب امليزانيــة العموميــة.

 .6أن يحتفــظ املســتودع /املخــزن بنســخة مــن ســند التســجيل ملالــي املســتودع ونســخة مــن
الســجل التجــاري.

 .10حفظ تقرير املدقق الخارجي واالستيضاحات عىل القوائم والبيانات املالية.

 .7أن يكــون لــدى املســتودع  /املخــزن اإلجــراءات الرقابيــة املاديــة والتكنولوجيــة التــي تضمــن
دخــول وخــروج البضائــع بشــكل أصــويل ومتكــن شــئون الجــارك مــن فــرض تلــك الرقابــة.
 .8أن يلتــزم املســتودع بالــروط الــواردة يف القــرار رقــم  14لســنة  2003بشــأن القواعــد
والــروط املنظمــة للمســتودعات داخــل الدائــرة الجمركيــة أو خارجهــا وإيــداع البضائــع يف وضــع
معلــق للرضائــب «الرســوم» الجمركيــة ودليــل تراخيــص مزاولــة األنشــطة الجمركيــة للمســتودعات
واملخــازن:
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الدليــل اإلسرتشــادي لحفــظ الســجالت والنظــام املحاســبي يف القطــاع
اللوجســتي لــركات النقــل واملالحــة ووكالء الشــحن:
يجب عىل رشكة النقل واملالحة ووكيل الشحن اإللتزام باآليت:
 .1حفظ بيان الحمولة «املنافست» إلكرتونياً الخاص باإلسترياد والتصدير والرتانزيت.
 .2يجب أن يتضمن سجل بيان الحمولة «املنافست» عىل التايل:
.1
.2
.3
.4
.5

اسم السفينة /الطائرة/السيارة وجنسيتها وحمولتها املسجلة.
أنواع البضائع ووزنها اإلجاميل ووزن البضائع الفرط أن وجدت.
عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعالماتها وأرقامها.
اسم الشاحن واسم املرسل إليه.
املوانئ  /املطارات التي شحنت منها البضاعة.

 .3حفــظ ســجالت أوامــر التســليم وفــق أرقــام البوالــص وبيــان الحمولــة (املنافســت) وأن تتضمــن
بوالــص الشــحن كافــة املعلومــات عــن البضاعــة وفــق القــرار رقــم  7لســنة .2018

 .10أن تلتــزم الرشكــة يف حســاباتها مببــادىء املحاســبة املقبولــة عمومـاً واملتفــق عليهــا دوليـاً
بخصــوص:
 .1املوارد واإللتزامات التي تسجل كخصوم أو أصول يف امليزانية العمومية.
 .2التغريات التي يجب تسجيلها يف األصول والخصوم.
 .3كيفية قياس األصول والخصوم والتغريات فيهام.
 .4املعلومات التي يجب الكشف عنها وفق األصول املحاسبية من األصول والخصوم
وحقوق امللكية من رأس مال وأسهم .
البيانــات املاليــة التــي يجــب إعدادهــا مــن القيــود املحاســبية وحســاب اليوميــة وحســاب االســتاذ
العــام والبيانــات الختاميــة واألرصــدة وحســاب األربــاح والخســائر وحســاب امليزانيــة العموميــة.
 .11حفظ تقرير املدقق الخارجي واالستيضاحات عىل القوائم والبيانات املالية.

 .4حفــظ محــارض نقــص يف عــدد القطــع أو الطــرود املفرغــة عــا هــو مــدرج يف بيــان الحمولــة
«املنافســت» أو يف مقــدار البضائــع الفــرط وتأييــده باملســتندات.
 .5إلتزام رشكات النقل واملالحة باإلحتفاظ بتصاريح املوافقة عىل التنزيل وتصاريح املغادرة.
 .6اإللتــزام بعــدم ذكــر طــرود مقفلــة بحيــث يكــون وصــف الطــرود يف بيان الحمولة «املنافســت»
واضح.
 .7حفظ كيفية التعامل مع املواد الخطرة واملواد التي تحتاج إىل تجهيزات خاصة يف نقلها.
 .8اإللتزام بعدم شحن بضاعة ممنوعة.
 .9اإللتزام بنقل البضائع من خالل الدوائر الجمركية حسب بيان الحمولة «املنافست».
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الدليــل اإلسرتشــادي لحفــظ الســجالت والنظــام املحاســبي يف مكاتــب
التخليــص:
يجب عىل مكتب التخليص اإللتزام باآليت:
 .1أن يلتزم مكتب التخليص بقرار رقم  1لسنة  2020بشأن نظام املخلصني الجمركيني.
 .2أن يلتزم مكتب التخليص برشوط مزاولة مهنة التخليص الجمريك.
 .3اإلملام بالترشيعات الجمركية.
 .4تحري دقة املعلومات املرصح عنها بالبيانات الجمركية.
 .5االحتفاظ برسية املعلومات الواردة ضمن البيانات الجمركية واملستندات املرفقة.

 .11أن يلتــزم مكتــب التخليــص يف حســاباته مببــادىء املحاســبة املقبولــة عمومــاً واملتفــق
عليهــا دوليــاً بخصــوص:
 .1املوارد واإللتزامات التي تسجل كخصوم أو أصول يف امليزانية العمومية.
 .2التغريات التي يجب تسجيلها يف األصول والخصوم.
 .3كيفية قياس األصول والخصوم والتغريات فيهام.
 .4املعلومات التي يجب الكشف عنها وفق األصول املحاسبية من األصول والخصوم
وحقوق امللكية من رأس مال وأسهم .
البيانــات املاليــة التــي يجــب إعدادهــا مــن القيــود املحاســبية وحســاب اليوميــة وحســاب االســتاذ
العــام والبيانــات الختاميــة واألرصــدة وحســاب األربــاح والخســائر وحســاب امليزانيــة العموميــة.
 .12حفظ تقرير املدقق الخارجي واالستيضاحات عىل القوائم والبيانات املالية.

 .6حفــظ ســجالت إخطــار شــئون الجــارك يف حــال نقــل املخلــص مــن مكتــب إىل آخــر أو يف حــال
االســتغناء عنــه.
 .7حفظ سجل منتظم للبيانات الجمركية ملدة خمس سنوات بحيث يتضمن عىل التايل:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اسم مالك البضاعة ونوعها وقيمتها.
رقم البيان الجمريك وتاريخه.
وسيلة النقل ورقم بيان الحمولة «املنافست».
قيمة الرضائب والرسوم وطريقة الدفع ورقم اإليصال وتاريخه.
اسم املخلص أو املندوب الذي أنجز البيان الجمريك.
األجور املدفوعة للمخلص.

 .8حفظ نسخ من تفاويض ماليك البضائع أو من يفوضونهم.
 .9أن ال تشــر الســجالت بــأن مكتــب التخليــص يقــوم مبزاولــة مهنــة التخليــص لحســاب أيــة جهــة
أخــرى مــن غــر تفويــض.
 .10حفظ نسخ من رخص املخلصني الجمركيني.
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الباب الثالث
طرق تصنيف إلتزام الجهات الخاضعة للتدقيق
الالحق وإطار اإللتزام
()Compliance Framework
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كيف نقيم ونحسن اإللتزام؟
تكمــن سياســة التدقيــق الالحــق يف تشــجيع قطــاع األعــال عــى اإللتــزام ومســاعدتهم يف
كيفيــة اإللتــزام ،حيــث يتــم قيــاس اإللتــزام مــن خــال إطــار التــزام الجهــات الخاضعــة للتدقيــق
الالحــق عــر التدقيــق الالحــق عــى عينــات مــن البيانــات الجمركيــة ومرفقاتهــا ويتــم ذلــك مــن خــال
قيــام املدقــق بالتدقيــق املكتبــي أو التدقيــق امليــداين يف موقــع الجهــة الخاضعــة للتدقيــق
الالحــق واإلطــاع عــى كافــة املســتندات والســجالت ذات العالقــة والتحقــق مــن البضائــع املخزنــة
لديهــم وفــق قانــون الجــارك املوحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة والقانــون رقــم1
لســنة  2006باملوافقــة عــى قيــام اإلتحــاد الجمــريك لــدول مجلــس التعــاون لدول الخليــج العربية.

أنواع التدقيق الالحق:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

التدقيق الالحق املكتبي .))Desk Audit
التدقيق الالحق امليداين .))Field / On-Site Audit
التدقيق الالحق املفاجىء بناء عىل معلومات أو تحليل معلومات تشري إىل وجود
شك يف تجاوز الترشيعات يف التعدي عىل اإليرادات و/أو رشوط القيد واملنع.
التدقيق الالحق عىل املستودعات واملخازن الجمركية.
التدقيق الالحق عىل املصانع التي تستفيد من اإلعفاءات الجمركية.
التدقيق وفق رشوط برنامج املشغل االقتصادي املعتمد (.)AEO

أوالً :مراحل التدقيق الالحق املكتبي ()Desk Audit
هــو تدقيــق يتــم تنفيــذه يف مكاتــب الجــارك مــن خــال التدقيــق عــى الوثائــق املرفقــة
بالبيانــات الجمركيــة ويتــم بالخطــوات التاليــة:
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 .3طلــب التقاريــر الالزمــة للجهــة الخاضعــة للتدقيــق الالحــق مــن األنظمــة الجمركيــة وتحديــد
العينــات األصوليــة مــن البيانــات املطلوبــة للتدقيــق وذلــك للتدقيــق عــى بنــود التعرفــة واملنشــأ
والكميــات واإلتفاقيــات التفضيليــة بحيــث تتمكــن مــن اســتكامل رشوط البيانــات مــن ناحيــة رشوط
القيــد واملنــع والرتاخيــص الالزمــة والرضيبــة املســتحقة أو رشوط اإلعفــاء والتقاريــر الالزمــة حســب
نشــاط الجهــة الخاضعــة للتدقيــق الالحــق.
 .4دراســة الوثائــق التــي مــن املمكــن أن تتــم فيهــا إجــراء التدقيــق عــى خطــوات الصفقــة التجاريــة
للعينــات املختــارة والوثائــق املطلوبــة للتدقيــق حســب نشــاط الجهــة الخاضعــة للتدقيــق الالحــق.
 .5إعــداد الخطــاب الــازم للجهــة الخاضعــة للتدقيــق الالحــق لغايــات إبــراز الوثائــق املطلوبــة للتدقيق
املكتبي.
 .6استالم الوثائق من الجهة الخاضعة للتدقيق الالحق حسب األصول والقيام بالتدقيق عليها.

 .1إعــداد خطــة التدقيــق املبنيــة عــى دراســة الجهــة الخاضعــة للتدقيــق الالحــق ونشــاطها وعــدد
البيانــات الجمركيــة التــي تــم الترصيــح عنهــا والوثائــق الالزمــة حســب نشــاط الجهــة الخاضعــة للتدقيق
الالحــق وكيفيــة تقييــم النظــام التجــاري للجهــة.

 .7كتابــة التقريــر بالنتائــج بنــاء عــى الوثائــق والتدقيــق املكتبــي وإبــاغ الجهــة الخاضعــة للتدقيــق
الالحــق بالنتائــج.

 .2جمــع املعلومــات عــن ســجل الجهــة الخاضعــة للتدقيــق الالحــق ونشــاطها ورأس املــال يف
الحــدود املتاحــة يف تســجيل الجهــة لــدى وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة.

 .8تقييــم الجهــة الخاضعــة للتدقيــق الالحــق ونظامهــا بنــاء عــى تقرير التدقيق واألســس املعمول
بهــا يف إطــار التــزام الجهــات الخاضعــة للتدقيق الالحق.
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ثانياً :مراحل التدقيق الالحق امليداين ()Field / On-Site Audit
هــو تدقيــق يتــم تنفيــذه يف مقــر الجهــة الخاضعــة للتدقيــق الالحــق مــن خــال الزيــارة امليدانية

ملوقعهــا مــع إشــعار الجهــة بالزيــارة ويتــم مــن خــال الخطــوات التاليــة:

 .1إعــداد خطــة التدقيــق املبنيــة عــى دراســة الجهــة الخاضعــة للتدقيــق الالحــق ونشــاطها وعــدد
البيانــات الجمركيــة التــي تــم الترصيــح عنهــا والوثائــق الالزمــة حســب نشــاط الجهــة الخاضعــة للتدقيق
الالحــق وكيفيــة تقييــم النظــام التجــاري للجهــة.
 .2جمــع املعلومــات عــن ســجل الجهــة الخاضعــة للتدقيــق الالحــق ونشــاطها ورأس املــال يف
الحــدود املتاحــة يف تســجيل الجهــة لــدى وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة.
 .3طلــب التقاريــر الالزمــة للجهــة الخاضعــة للتدقيــق الالحــق مــن األنظمــة الجمركيــة وتحديــد
العينــات األصوليــة مــن البيانــات املطلوبــة للتدقيــق وذلــك بالتدقيــق عــى بنــود التعرفــة واملنشــأ
والكميــات واإلتفاقيــات التفضيليــة بحيــث تتمكــن مــن اســتكامل رشوط البيانــات مــن ناحيــة رشوط
القيــد واملنــع والرتاخيــص الالزمــة والتقاريــر الالزمــة حســب نشــاط الجهــة الخاضعــة للتدقيــق الالحق.
 .4دراســة الوثائــق التــي مــن املمكــن أن يتــم فيهــا إجــراء التدقيــق عــى خطــوات الصفقــة التجاريــة
للعينــات املختــارة والوثائــق الالزمــة حســب نشــاط الجهــة الخاضعــة للتدقيــق الالحــق.

هــو تدقيــق يتــم تنفيــذه يف مقــر الجهــة الخاضعــة للتدقيــق الالحــق مــن خــال الزيــارة امليدانية
ملوقعهــا بــدون إشــعار الجهــة بالزيــارة ويتــم مــن خــال الخطــوات التاليــة:
 .1إعــداد خطــة التدقيــق املبنيــة عــى دراســة الجهــة الخاضعــة للتدقيــق الالحــق ونشــاطها وعــدد
البيانــات الجمركيــة التــي تــم الترصيــح عنهــا وبنــاء عــى املعلومــات الــواردة عــى الجهــة بوجــود
تعــدي عــى اإليــرادات و/أو رشوط القيــد واملنــع.
 .2جمــع املعلومــات عــن ســجل الجهــة الخاضعــة للتدقيــق الالحــق ونشــاطها ورأس املــال يف
الحــدود املتاحــة يف تســجيل الجهــة لــدى وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة.
 .3طلــب التقاريــر الالزمــة للجهــة الخاضعــة للتدقيــق الالحــق مــن األنظمــة الجمركيــة وتحديــد البيانات
األصوليــة املطلوبــة للتدقيق.
 .4القيــام بالزيــارة امليدانيــة ملوقــع الجهــة الخاضعــة للتدقيــق الالحــق للقيــام بالتدقيــق عــى
الوثائــق والعينــات املطلوبــة والقوائــم املاليــة الــواردة يف منــوذج تقييــم الجهــة.
 .5كتابــة التقريــر بالنتائــج بنــاء عــى الوثائــق والتدقيــق امليــداين وإبــاغ الجهــة الخاضعــة للتدقيــق

 .5إعــداد الخطــاب الــازم للجهــة الخاضعــة للتدقيــق الالحــق لغايــات إبــراز الوثائــق املطلوبــة للتدقيق
امليــداين وتحديــد موعــد الزيــارة امليدانية.

الالحــق بالنتائــج ويف حــال وجــود تعــدي عــى اإليــراد أو تعــدي عــى املنــع يتــم تحويــل التقريــر إىل
الجهــة املختصــة.

 .6القيــام بالزيــارة امليدانيــة ملوقــع الجهــة الخاضعــة للتدقيــق الالحــق للقيــام بالتدقيــق عــى
الوثائــق والعينــات املطلوبــة والقوائــم املاليــة الــواردة يف منــوذج تقييــم الجهــة.

 .6تقييــم الجهــة الخاضعــة للتدقيــق الالحــق بنــاء عــى تقريــر التدقيــق واألســس املعمــول بهــا يف
إطــار التــزام الجهــات الخاضعــة للتدقيــق الالحــق .

 .7كتابــة التقريــر بالنتائــج بنــاء عــى الوثائــق والتدقيــق امليــداين وإبــاغ الجهــة الخاضعــة للتدقيــق
الالحــق بالنتائــج.

رابعاً :مراحل التدقيق الالحق عىل املستودعات واملخازن الجمركية

 .8تقييــم الجهــة الخاضعــة للتدقيــق الالحــق ونظامهــا بنــاء عــى تقرير التدقيق واألســس املعمول
بهــا يف إطــار التــزام الجهــات الخاضعــة للتدقيق الالحق.
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ثالثــاً :مراحــل التدقيــق الالحــق املفاجــىء بنــاء عــى معلومــات أو تحليــل
معلومــات تشــر إىل وجــود شــك يف تجــاوز الترشيعــات يف التعــدي عــى
اإليــرادات و/أو رشوط القيــد واملنــع

هــو تدقيــق يتــم تنفيــذه يف مكاتــب املســتودعات واملخــازن الجمركيــة مــن خــال الزيــارة
امليدانيــة ملوقــع املســتودع أو املخــزن ويتــم مــن خــال الخطــوات التاليــة:
 .1إعــداد خطــة التدقيــق املبنيــة عــى دراســة املســتودع أو املخــزن ونشــاطه وعــدد البيانــات
الجمركيــة التــي تــم تخزينهــا أو البوالــص التــي تــم تخزينهــا والتــي تــم إخراجهــا مــن املســتودع أو
املخــزن.
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 .2جمــع املعلومــات عــن ســجل املســتودع أو املخــزن ونشــاطه ورأس املــال يف الحــدود املتاحــة
يف تســجيل الرشكــة لــدى وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة.

 .2طلــب التقاريــر الالزمــة للمصنــع مــن األنظمــة الجمركيــة وتحديــد العينــات األصوليــة مــن البيانــات
املطلوبــة للتدقيــق وذلــك بالتدقيــق عــى البضائــع التــي اســتفاد بهــا املصنــع مــن صفــة اإلعفــاء
وتحديــد تلــك األنــواع مــن البضائــع بحيــث تتمكــن مــن اســتكامل رشوط البيانــات مــن ناحيــة رشوط
القيــد واملنــع والرتاخيــص الالزمــة.

 .3طلــب التقاريــر الالزمــة للمســتودع أو املخــزن مــن األنظمــة الجمركيــة وتحديــد العينــات األصوليــة
مــن البيانــات املطلوبــة للتدقيــق وذلــك بالتدقيــق عــى ســجالت بيــان إيداعــات البونــدد واإلخراجات
أو بنــاء عــى بوالــص االســترياد والتصديــر بخصــوص املخــازن الجمركيــة والتدقيــق مــن ناحيــة رشوط
القيــد واملنــع والرتاخيــص الالزمــة.

 .3دراســة الوثائــق التــي مــن املمكــن أن تتــم فيهــا إجــراء التدقيــق عــى خطــوات الصفقــة التجاريــة
للعينــات املختــارة.

 .4دراســة الوثائــق التــي مــن املمكــن أن تتــم فيهــا إجــراء التدقيــق عــى خطــوات الصفقــة التجاريــة
للعينــات املختــارة.

 .4إعــداد الخطــاب الــازم للمصنــع لغايــات إبــراز الوثائــق املطلوبــة ومعــادالت التصنيــع وحســابات
املبيعــات للمصنــع للتدقيــق امليــداين وتحديــد موعــد الزيــارة امليدانيــة.

 .5إعــداد الخطــاب الــازم للمســتودع أو املخــزن لغايــات إبــراز الوثائــق املطلوبــة للتدقيق امليداين
وتحديــد موعــد الزيــارة امليدانية.

 .5التحقق من اإلعفاءات والبضائع الخاضعة لإلعفاء لذلك املصنع.

 .6التحقــق مــن رشوط تراخيــص املســتودعات لغايــات التأكــد مــن اســتيفاء الــروط الــواردة يف
القــرار رقــم  14لســنة  2003ومــا يلــزم مــن معلومــات عــن الجهــة الخاضعــة للتدقيــق.
 .7القيــام بالزيــارة امليدانيــة ملوقــع املســتودع أو املخــزن للقيام بالتدقيــق عىل الوثائق والعينات
املطلوبــة والقوائــم املاليــة الواردة يف منوذج تقييم املســتودعات واملخازن الجمركية.
 .8كتابــة التقريــر بالنتائــج بنــاء عــى الوثائــق والتدقيــق امليــداين وإبــاغ املســتودع أو املخــزن
بالنتائــج.
 .9تقييــم املســتودع أو املخــزن ونظامــه بنــاء عــى تقريــر التدقيــق واألســس املعمــول بهــا يف
إطــار إلتــزام الجهــات الخاضعــة للتدقيــق الالحــق.

خامسـاً :مراحــل التدقيــق الالحــق عــى املصانــع التــي تســتفيد مــن اإلعفــاءات
الجمركيــة

 .6القيــام بالزيــارة امليدانيــة ملوقــع املصنــع للقيــام بالتدقيــق عــى الوثائــق والعينــات املطلوبــة
والقوائــم املاليــة الــواردة يف منــوذج تقييــم املصنــع.
 .7كتابة التقرير بالنتائج بنا ًء عىل الوثائق والتدقيق امليداين وإبالغ املصنع بالنتائج.
 .8تقييــم املصنــع ونظامــه بنــاء عــى تقريــر التدقيــق واألســس املعمــول بهــا يف إطــار التــزام
الجهــات الخاضعــة للتدقيــق الالحــق.

سادساً :التدقيق وفق رشوط برنامج املشغل االقتصادي املعتمد ()AEO
يتــم التدقيــق وفــق رشوط دليــل برنامــج املشــغل اإلقتصــادي املعتمــد الصــادر مــن شــئون
الجــارك مبملكــة البحريــن.

 .1إعــداد خطــة التدقيــق املبنيــة عــى دراســة املصنــع وعــدد البيانــات الجمركيــة التــي تــم الترصيــح
عنهــا وجمــع املعلومــات عــن البضائــع املعفــاه للمصنــع مبوجــب قــرارات اإلعفــاء الصــادرة حســب
خطــاب وزارة الصناعــة والتجــارة والســياحة وكيفيــة تقييــم النظــام التجــاري للمصنــع.
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أسس اختيار عينات البيانات الجمركية:
يتــم اســتخدام األســس التاليــة يف اختيــار عينــات للتدقيــق أو أي طــرق أخرى مســاندة لعمليات
التدقيــق الالحق:
اختيار العينات حسب مستويات القيمة ،الرسوم ،مناشئ ومصادر البضاعة ،بنود التعرفة،
الكميات ،واإلتفاقيات.
اختيار العينات من البيانات الجمركية الخاضعة إلعفاء املصانع حسب املعفاة والخاضعة
للرسوم.
اختيار العينات بنا ًء عىل معلومات سابقة تفيد بوجود تالعب يف بيانات محددة.
يف حال إثبات التالعب يف الترصيح بالبيانات الجمركية سيتم التوسع يف اختيار البيانات
التي يوجد بها شك يف التالعب ملدة خمس سنوات سابقة حسب الترشيعات.

أسس تحديد األولوية يف اختيار الجهات الخاضعة للتدقيق الالحق:
يتــم اســتخدام األســس التاليــة يف تحديــد األولويــة يف اختيــار الجهــات الخاضعــة للتدقيــق
الالحــق حســب درجــات الخطــورة بالتسلســل املذكــور أدنــاه ووفق ـاً للمعلومــات الــواردة أو أي
أســس وحــاالت أخــرى تكــون مســاندة لعمليــات التدقيــق الالحــق:
التدقيق الالحق عىل رشكات اإلسترياد والتصدير
 .1الــركات ذات أعــى حجــم اســترياد أو تصديــر مــن ناحيــة قيمــة البضائــع خــال ســنة ســابقة مــن
تاريــخ الدراســة.
 .2الــركات التــي عليهــا تعديــات بالرضائــب الجمركيــة وإن أمكــن يتــم تحديــد األولويــة للــركات
التــي تســتورد بضائــع عاليــة الرضيبــة الجمركيــة.
 .3الــركات التــي عليهــا مخالفــات ســابقة متعلقــة بالتهــرب الجمــريك وإن أمكــن يتــم تحديــد
األولويــة للــركات التــي تســتورد بضائــع عاليــة الرضيبــة الجمركيــة.
التدقيق الالحق عىل املصانع التي تستفيد من اإلعفاءات الجمركية
 .1املصانــع التــي تســتفيد مــن إعفــاءات املصانــع مــن ناحيــة أعــى قيمــة بضائــع معفيــة مــن
الرضائــب الجمركيــة.
 .2املصانــع ذات أعــى حجــم اســترياد أو تصديــر مــن ناحيــة قيمــة البضائــع خــال ســنة ســابقة مــن
تاريــخ الدراســة.
التدقيق الالحق عىل املستودعات واملخازن
 .1املستودعات واملخازن التي تخزن أعىل بضائع ذو رضيبة جمركية عالية.
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 .2املســتودعات واملخــازن ذات أعــى حجــم تخزيــن بالنســبة لعــدد البيانــات وبوالــص الشــحن خــال
ســنة ســابقة مــن تاريــخ الدراســة.
التدقيق الالحق عىل رشكات النقل واملالحة ووكالء الشحن
 .1رشكات النقــل واملالحــة ووكالء الشــحن ذات أعــى عــدد بوالــص شــحن أو وثائــق نقــل خــال
ســنة ســابقة مــن تاريــخ الدراســة.
 .2رشكات النقــل واملالحــة ووكالء الشــحن التــي عليهــا مخالفــات ســابقة أو أي معلومــات تــرد
عليهــا.
التدقيق الالحق عىل مكاتب التخليص
 .1مكاتب التخليص ذات أعىل عدد بيانات جمركية خالل سنة سابقة من تاريخ الدراسة.
 .2مكاتب التخليص التي عليها مخالفات سابقة أو أي معلومات ترد عليها.
التدقيق الالحق وفقاً لطبيعة املعلومات الواردة عن الجهات
يتــم إعطــاء األولويــة يف التدقيــق الالحــق عــى الــركات التــي تــرد عليهــا معلومــات وذلــك حســب
طبيعــة املعلومة.

إطار التزام الجهات الخاضعة للتدقيق الالحق ()Compliance Framework
وفق ـاً لنتائــج التدقيــق الالحــق عــى الجهــات الخاضعــة للتدقيــق ،يتــم تصنيــف الجهــات وفق ـاً

للفئــات التاليــة:

• الفئة األوىل :املشــغل االقتصادي املعتمد –: )Authorized Economic Operator (AEO
الجهــة الحاصلــة عــى شــهادة املشــغل االقتصــادي املعتمــد.
• الفئــة الثانيــة :املشــغل امللتــزم – : Compliant Operatorالجهــة امللتزمــة بالقوانــن
واألنظمــة والترشيعــات الجمركيــة ومعايــر تقييــم األنظمــة التجاريــة والعمليــات الجمركيــة.
• الفئــة الثالثــة :املشــغل املؤهــل –  :Eligible Operatorالجهــة امللتزمــة بالقوانــن واألنظمــة
والترشيعــات الجمركيــة ولكنهــا غــر مســتوفية ملعايــر تقييــم األنظمــة التجاريــة والعمليــات
الجمركيــة.
• الفئــة الرابعــة :املشــغل الغــر ملتــزم –  :Non-compliant Operatorالجهــة الغــر ملتزمــة
بالقوانــن واألنظمــة والترشيعــات الجمركيــة.
• الفئــة الخامســة :املشــغل الغــر مصنــف –  :Unclassified Operatorالجهــة التــي مل يتــم
التأكــد مــن مــدى إلتزامهــا.
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التعريفات
والتسهيل
درجة اإللتزام

عا
لية

لتزا
اإل
وال
م
تس

Unclassified
Operator

ضة

الجهة التي مل يتم التأكد من مدى إلتزامها

هيل

الجهة الغري ملتزمة بالقوانني واألنظمة والترشيعات الجمركية

NonCompliant
Operator

م

الجهــة امللتزمــة بالقوانــن واألنظمــة والترشيعــات الجمركيــة ولكنهــا غــر
مســتوفية ملعايــر تقييــم األنظمــة التجاريــة والعمليــات الجمركيــة

Eligible
Operator

نخف

الجهــة امللتزمــة بالقوانــن واألنظمــة والترشيعــات الجمركيــة ومعايــر
تقييــم األنظمــة التجاريــة والعمليــات الجمركيــة

Compliant
Operator

رجة
د

الجهة الحاصلة عىل شهادة املشغل االقتصادي املعتمد

AEO

الرسم  :1إطارإلتزام الجهات الخاضعة للتدقيق الالحق ()Compliance Framework
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املواصفات العامة ذات العالقة بحفظ الحسابات والسجالت
أوالً :يجــب أن تحفــظ الحســابات بطريقــة تســمح لجهــة خارجيــة مبراجعتهــا وحســب الفــرة الزمنيــة
املطلــوب التدقيــق عليهــا لفــرة الخمــس ســنوات الســابقة وحســب نــص املــادة  127مــن قانــون
الجــارك املوحــد رقــم  10لســنة  2002ويجــب أن تكــون مرتبــة بحيــث يتــم الرجــوع للمعامــات
التجاريــة وتعقبهــا بشــكل متسلســل بحيــث ترتبــط بأصلهــا.

رشوط النظــام املحاســبي وفــق املبــادىء املحاســبية املطلوبــة لغايــات
تقييــم األنظمــة التجاريــة
اســتخدام مبــادىء املحاســبة املقبولــة وحســب القــرار رقــم  5لســنة  2008لغايــات التحقــق مــن
الصفقــات التجاريــة وتقييــم األنظمــة التجاريــة ســندا ً للمعيــار  10/6مــن اتفاقيــة كيوتــو املعدلــة
لعــام 2006

ثانيــاً :يجــب أن تحفــظ الســجالت بطريقــة متكــن مــن التحقــق مــن الرضائــب املســتحقة عــى
البضائــع وترتبــط بالبيانــات الجمركيــة التــي تــم مبوجبهــا التخليــص عــى البضائــع.

أوالً :اإللتــزام باألنظمــة التجاريــة مبــا يتوافــق مــع مبــادىء املحاســبة املتعــارف عليهــا حســب
التــايل:
• املوارد واإللتزامات التي تسجل كخصوم أو أصول يف امليزانية العمومية.
• املعلومــات التــي يجــب الكشــف عنهــا وفــق األصــول املحاســبية مــن األصــول والخصــوم
وحقــوق امللكيــة مــن رأس مــال وأســهم.

رابعاً :يجب أن تكون وصول املقبوضات واملدفوعات عىل األساس اليومي.

ثانياً :القوائم التي يجب اإلفصاح عنها:
• امليزانية العمومية عن السنة املالية لكل عام
• حساب األرباح والخسائر
• حساب املتاجرة
• حساب االستاذ العام ودفرت اليومية

ثالثــاً :تتطلــب الحســابات والســجالت وغريهــا حفظهــا بشــكل كامــل وصحيــح وزمنــي وحســب
طريقــة األمــر والعقــد أو اإلتفــاق عــى الصفقــة.

خامسـاً :عندمــا تســتخدم لغــة أخــرى غــر اللغــة العربيــة قــد تطلــب الجــارك الرتجمــة ســندا للــادة
 27مــن قانــون الجــارك املوحــد رقــم  10لســنة 2002
سادســاً :يف حــال اســتخدام اإلختصــارات واألشــكال والحــروف والرمــوز ،يجــب أن تكــون واضحــة
املعــاين.

ثالثــاً :تقريــر مدقــق خارجــي عــن القوائــم املاليــة التــي تصــدر كل نهايــة عــام واالطــاع عــى

ســابعاً :ال يجــوز تغيــر اإلدخــال أو الســجل بطريقــة تجعــل النســخة األصليــة غــر مفهومــة وعــاوة
عــى ذلــك ،ال يجــوز إجــراء تغيــرات إذا كانــت طبيعتهــا تجعلهــا غــر مفهومــة.

رابعاً :االحتفاظ بجميع الوثائق واملستندات املطلوبة من قبل شئون الجامرك.

ثامن ـاً :ميكــن أن تكــون الحســابات والســجالت املطلوبــة مودعــة بشــكل منتظــم حســب القيــود
والقســائم أو ميكــن االحتفــاظ بهــا عــى أجهــزة تخزيــن البيانــات إىل الحــد الــذي تســمح بــه هــذه
األشــكال مبــا يف ذلــك الطريقــة املســتخدمة لتحقيــق هــذه الغايــة تتفــق مــع مبــادئ املحاســبة
املتعــارف عليهــا عندمــا يتــم االحتفــاظ بالحســابات والســجالت املطلوبــة أو أن تكــون عــى أجهــزة

اســتيضاحات مدقــق الحســابات الخارجــي.

خامس ـاً :اإللتــزام بإثبــات قيمــة الصفقــة مــن بدايــة التعاقــد إىل وصــول البضائــع واســتخدامها أو
بيعهــا أو التــرف بهــا بطريقــة مرشوعــة.

تخزيــن البيانــات ويجــب ضــان أن تكــون الوثائــق الــواردة قــد أنشــئت مبســاعدة نظــام معالجــة
البيانــات بحيــث ميكــن يف ســياق التدقيــق عــرض البيانــات املحفوظــة واســتخدام نظــام املعالجــة
لفحــص هــذه الوثائــق ،ويجــوز أيضــاً يف ســياق طلــب التدقيــق أن تتــم معالجــة البيانــات تلقائيــاً
وفقــاً ملواصفاتهــا أو إتاحــة املســتندات والســجالت املحفوظــة لهــا عــى أجهــزة تخزيــن بــرط
ســهولة الرجــوع لهــا لغايــات التدقيــق عــى املســتندات املتعلقــة بالعمليــات الجمركيــة بصــورة
مبــارشة أو غــر مبــارشة.
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كيفية تقييم األنظمة التجارية والعمليات الجمركية
يتــم التقييــم حســب رشوط تقييــم األنظمــة التجاريــة والعمليــات الجمركيــة بنــاء عــى منــاذج
التقييــم التاليــة:

منوذج تقييم األنظمة التجارية والعمليات الجمركية للرشكة
يجب أن تلتزم الرشكة بالرشوط التالية:

موافقات الجهات الرقابية (املنع والقيد)
التحقــق مــن أن الوثائــق واملســتندات تؤيــد مــا تــم الترصيــح عنــه
يف البيانــات الجمركيــة واإللتــزام باملنــع والتقييــد

النظام املحاسبي
حساب االستاذ العام
نظام املخزون

 .1اإللتــزام باألنظمــة التجاريــة للرشكــة مبــا يتوافــق مــع مبــادىء املحاســبة املتعــارف عليهــا حســب
التايل:
• املوارد واإللتزامات التي تسجل كخصوم أو أصول يف امليزانية العمومية.
• املعلومات التي يجب الكشف عنها وفق األصول املحاسبية من األصول والخصوم
وحقوق امللكية من رأس مال وأسهم.
• البيانات املالية التي يجب إعدادها من القيود املحاسبية وحساب اليومية وحساب
االستاذ العام والبيانات الختامية واألرصدة وحساب املتاجرة وحسابات املخزون
وحساب األرباح والخسائر قبل وبعد الرضيبة وحساب امليزانية العمومية.
 .2توفــر املســتندات والســجالت والحســابات التــي تثبــت قيمــة الصفقــة حســب مــا تــم الترصيــح
عنهــا يف الدوائــر الجمركيــة.
 .3اإللتزام برشوط املنع والتقييد حسب ترشيعات مملكة البحرين.

مالحظة :يتم التقييم للبند وفق العينات التي يتم اختيارها للتدقيق سواء بالتدقيق املكتبي أو التدقيق امليداين.

منوذج تقييم األنظمة التجارية والعمليات الجمركية للرشكة
رقم السجل التجاري:

اسم الرشكة:

مصدر املعلومات:

القوائم املالية
امليزانية العمومية
حساب األرباح والخسائر
حساب املتاجرة
حساب املرصوفات املدفوعة (الرسوم والرضائب الجمركية املدفوعة

تقرير املدقق الخارجي
وجود تقرير املدقق الخارجي املعتمد

حفظ السجالت

حفظ السجالت إلكرتونياً
حفظ السجالت يدوياً
ســهولة الوصــول إىل الســجالت املطلوبــة لغايــات التحقــق مــن قيمــة
الصفقــة املــرح عنهــا يف البيانــات الجمركيــة

نتائج التدقيق عىل العينات وتقييم األنظمة التجارية

مالحظات تحسني اإللتزام ،إن وجدت

مجال التدقيق:

سبب التدقيق:

فرتة التدقيق:

فريق التدقيق الالحق

من:

معايري تقييم النظام التجاري للرشكة
طريقة عقد الصفقة

االسم

إىل:
الـنتيجـة
مـدى الـتحقق
ال
نـعم

املالحظات

التحقق من العينات وفقاً لطرق التعاقد وطرق الدفع واملتضمنة عىل
املستندات التالية:

الفاتورة
بوليصة الشحن
أمر الرشاء
أمر البيع
الفاتورة املبدئية
االعتامد املستندي
الحوالة
القيد املحاسبي
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التوقيع

ُمعد النموذج
اسم ُمعد النموذج وتوقيعه

تاريخ اإلعداد
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منوذج تقييم األنظمة التجارية والعمليات الجمركية للمصنع
يجب أن يلتزم املصنع بالرشوط التالية:
 .1اإللتــزام باألنظمــة التجاريــة للمصنــع مبــا يتوافــق مــع مبــادىء املحاســبة املتعــارف عليهــا حســب
التايل:
• املوارد واإللتزامات التي تسجل كخصوم أو أصول يف امليزانية العمومية.
• املعلومات التي يجب الكشف عنها وفق األصول املحاسبية من األصول والخصوم
وحقوق امللكية من رأس مال وأسهم.
• البيانات املالية التي يجب إعدادها من القيود املحاسبية وحساب اليومية وحساب
االستاذ العام والبيانات الختامية واألرصدة وحساب املتاجرة وحسابات املخزون
وحساب األرباح والخسائر قبل وبعد الرضيبة وحساب امليزانية العمومية.
 .2توفــر املســتندات والســجالت والحســابات التــي تثبــت قيمــة الصفقــة حســب مــا تــم الترصيــح
عنهــا يف الدوائــر الجمركيــة.
 .3اإللتزام برشوط املنع والتقييد حسب ترشيعات مملكة البحرين.
 .4اإللتــزام بــروط إعفــاء مدخــات إنتــاج املصانــع ( إســتنادا ً ) إىل القانــون رقــم  3لســنة 2004
للتصديــق عــى قــرار املجلــس األعــى ملجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة بشــأن إعفــاء
املنشــآت الصناعيــة مــن الرضائــب (الرســوم) الجمركيــة املفروضــة عــى مدخــات الصناعــة وحســب
الدليــل املوحــد لإلجــراءات الجمركيــة مبنافــذ الدخــول األوىل بــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج
العربيــة 2019
 .5اإللتــزام بالضوابــط املعدلــة إلعفــاء مدخــات الصناعــة مــن الرضائــب (الرســوم) الجمركيــة بــدول
املجلــس لســنة 2009م
مالحظة :يتم التقييم للبند وفق العينات التي يتم اختيارها للتدقيق سواء بالتدقيق املكتبي أو التدقيق امليداين.

منوذج تقييم األنظمة التجارية والعمليات الجمركية للمصنع
رقم السجل التجاري:

اسم املصنع:

مصدر املعلومات:

مجال التدقيق:

سبب التدقيق:

فرتة التدقيق:

من:

معايري تقييم النظام التجاري للرشكة
طريقة عقد الصفقة

إىل:

الـنتيجـة
مـدى الـتحقق
ال
نـعم

املالحظات

التحقق من العينات وفقاً لطرق التعاقد وطرق الدفع واملتضمنة عىل
املستندات التالية:

الفاتورة
بوليصة الشحن
أمر الرشاء
أمر البيع
الفاتورة املبدئية
االعتامد املستندي
الحوالة
القيد املحاسبي

موافقات الجهات الرقابية (املنع والقيد)
التحقــق مــن أن الوثائــق واملســتندات تؤيــد مــا تــم الترصيــح عنــه
يف البيانــات الجمركيــة واإللتــزام باملنــع والتقييــد

إعفاء املصنع
التحقــق مــن العينــات بــأن تــم اســتخدام املــواد التــي أعفيــت
كمدخــات إنتــاج يف الغايــة التــي اســتوردت ألجلهــا

حساب املبيعات
حساب يومية املبيعات

التحقــق مــن أن املبيعــات ال تحتــوي عــى
مــواد أوليــة معفيــة مبوجــب إعفــاء مصنــع
اإلطالع عىل شهادة التصنيع لخط اإلنتاج

النظام املحاسبي
حساب االستاذ العام
نظام املخزون

القوائم املالية
امليزانية العمومية
حساب األرباح والخسائر
حساب املتاجرة
حساب املرصوفات املدفوعة (الرسوم والرضائب الجمركية املدفوعة
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منــوذج تقييــم األنظمــة التجاريــة والعمليــات الجمركيــة للمســتودع
واملخــزن الجمــريك

تقرير املدقق الخارجي
وجود تقرير املدقق الخارجي املعتمد

حفظ السجالت

حفظ السجالت إلكرتونياً

يجب أن يلتزم املستودع أو املخزن الجمريك بالرشوط التالية:

حفظ السجالت يدوياً
ســهولة الوصــول إىل الســجالت املطلوبــة لغايــات التحقــق مــن قيمــة
الصفقــة املــرح عنهــا يف البيانــات الجمركيــة

 .1أن يحتفــظ املســتودع بــروط الرتخيــص األصوليــة وحســب القــرار رقــم  14لســنة 2003
بشــأن القواعــد والــروط املنظمــة للمســتودعات داخــل الدائــرة الجمركيــة أو خارجهــا وإيــداع
البضائــع يف وضــع معلــق للرضائــب «الرســوم» الجمركيــة وأن يلتــزم املخــزن بضوابــط املخــازن
داخــل الدائــرة الجمركيــة ودليــل تراخيــص مزاولــة األنشــطة الجمركيــة للمســتودعات واملخــازن.

نتائج التدقيق عىل العينات وتقييم األنظمة التجارية

مالحظات تحسني اإللتزام ،إن وجدت

فريق التدقيق الالحق
التوقيع

االسم

 .3أن يحتفظ املستودع  /املخزن بتصاريح الدخول والخروج األصولية.

ُمعد النموذج
اسم ُمعد النموذج وتوقيعه

 .2أن تلتــزم الهيئــة (الجهــة املســتثمرة للمســتودع) باالحتفــاظ بالوثائــق واملســتندات ونســخ
البيانــات الجمركيــة يف حــال اإليــداع واإلخــراج وأن يبــن ســجل قيــد أمــن املســتودع عــدد الطــرود
وتاريــخ االســتالم والعالمــات واألرقــام املوضحــة بالطــرود وحالــة الطــرود عنــد االســتالم ويجــوز
اعتــاد الســجل اإللكــروين لســجالت أمــن املســتودع.

تاريخ اإلعداد

 .4أن يحتفــظ املســتودع بنســخ مــن البيانــات الجمركيــة يف اإليــداع واإلخــراج وأن يحتفــظ املخــزن
بنســخ مــن البوالــص التــي تــم مبوجبهــا إدخــال البضائــع ونســخ مــن البيانــات الجمركيــة التــي تــم
مبوجبهــا اإلفســاح عــن البضائــع.
 .5أن يحتفــظ املســتودع  /املخــزن بســجالت تبــن األرصــدة وأماكــن وجــود البضاعــة ســوا ًء يدويــة
أو الكرتونيــة.
 .6أن يحتفظ املستودع  /املخزن نسخة من سند التسجيل ملاليك املستودع.
 .7أن يحتفظ املستودع  /املخزن نسخة من السجل التجاري.
 .8اإللتــزام بــروط املبــاين للمســتودعات واملخــازن والــروط الــواردة يف القــرار رقــم 14
لســنة  2003بشــأن القواعــد والــروط املنظمــة للمســتودعات داخــل الدائــرة الجمركيــة أو خارجهــا
وإيــداع البضائــع يف وضــع معلــق للرضائــب «الرســوم» الجمركيــة.
 .9أن يكــون لــدى املســتودع  /املخــزن اإلجــراءات الرقابيــة املاديــة والتكنولوجيــة التــي تضمــن
دخــول وخــروج البضائــع بشــكل أصــويل ومتكــن شــئون الجــارك مــن فــرض تلــك الرقابــة.
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 .10أن ال يخــزن يف املســتودع املــواد التــي مينــع تخزينهــا يف املســتودعات الــواردة يف القــرار
 14لســنة  2003ودليــل تراخيــص مزأولــة األنشــطة الجمركيــة للمســتودعات واملخــازن.
 .11احتفــاظ املســتودع بكفالــة نقديــة أو ضــان مــريف أو تعهــد مســتندي حســبام تقــرره
شــئون الجــارك.
 .12احتفــاظ املســتودع ببوليصــة تأمــن تغطــي كافــة األخطــار للمســتودع والبضائــع أو الرضائــب
املقــررة مبوجــب التعريفــة الجمركيــة.
 .13االحتفــاظ بتعهــد خطــي مــن قبــل صاحــب العالقــة أو مــن ميثلــه قانونــاً للمســتودعات
واملخــازن يلتــزم مبراعــاة تعليــات اإليــداع ودفــع الرســوم وكافــة النفقــات واألجــور التــي ترتتــب
عــى البضائــع ودفــع الغرامــات يف حــال مخالفــة التعليــات.
 .14التــزام املســتودع  /املخــزن يف مــدة التخزيــن حســب القــرار رقــم  10لســنة  2003بشــأن
املهــل التــي يجــوز بعــد انقضائهــا بيــع البضائــع مــن قبــل اإلدارة العامــة للجــارك.
مالحظة :يتم التقييم وفق العينات التي يتم اختيارها للتدقيق سواء بالتدقيق املكتبي أو التدقيق امليداين.

منوذج تقييم األنظمة التجارية والعمليات الجمركية للمستودع  /مخزن جمريك
رقم السجل التجاري:

اسم املستودع/املخزن:
مصدر املعلومات:

مجال التدقيق:

سبب التدقيق:

فرتة التدقيق:

من:

معايري تقييم النظام التجاري للمستودع/املخزن
نظام املخزون

إىل:
الـنتيجـة
مـدى الـتحقق
ال
نـعم

املالحظات

التحقــق مــن العينــات ( املوجــود عــى النظــام ينطبــق عــى
أرض الواقــع )

القوائم املالية
حساب االستاذ العام
نظام املخزون

النظام املحاسبي
امليزانية العمومية
حساب األرباح والخسائر
حساب املتاجرة
حساب املرصوفات املدفوعة ( الرسوم والرضائب الجمركية املدفوعة )

تقرير املدقق الخارجي
وجود تقرير املدقق الخارجي املعتمد

حفظ السجالت
حفظ السجالت إلكرتونياً
حفظ السجالت يدوياً
يحتفــظ املســتودع بــروط الرتخيــص حســب القــرار رقــم  14لســنة 2003
بشــأن القواعــد والــروط املنظمــة للمســتودعات داخــل الدائــرة الجمركيــة
أو خارجهــا وإيــداع البضائــع يف وضــع معلــق للرضائــب «الرســوم « الجمركيــة
وأن يلتــزم املخــزن بضوابــط املخــازن داخــل الدائــرة الجمركيــة ودليــل
تراخيــص مزاولــة األنشــطة الجمركيــة للمســتودعات واملخــازن.
أن تلتــزم الهيئــة (الجهــة املســتثمرة للمســتودع) باالحتفــاظ بالوثائــق
واملســتندات ونســخ البيانــات الجمركيــة يف حــال اإليــداع واإلخــراج
وأن يبــن ســجل قيــد أمــن املســتودع عــدد الطــرود وتاريــخ االســتالم
والعالمــات واألرقــام املوضحــة بالطــرود وحالــة الطــرود عنــد االســتالم
ملــدة خمــس ســنوات ويجــوز اعتــاد الســجل اإللكــروين لســجالت أمــن
املســتودع.
أن يحتفظ املستودع  /املخزن بتصاريح الدخول والخروج.
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منــوذج تقييــم األنظمــة التجاريــة والعمليــات الجمركيــة لرشكــة النقــل
واملالحــة ووكيــل الشــحن

أن يحتفــظ املســتودع بنســخ مــن البيانــات الجمركيــة وأن يحتفــظ املخــزن
بنســخ مــن البوالــص التــي تــم مبوجبهــا إدخــال البضائــع ونســخ مــن البيانات
الجمركيــة التــي تــم مبوجبهــا اإلفســاح عــن البضائــع.

يجب أن تلتزم رشكة النقل واملالحة أو وكيل الشحن بالرشوط التالية:

أن يحتفــظ املســتودع  /املخــزن بســجالت تبــن األرصــدة وأماكــن وجــود
البضاعــة ويفضــل ســجالت األنظمــة اإللكرتونيــة.

 .1تقديم بيان الحمولة «املنافست» إلكرتونياً الخاص باالسترياد والتصدير والرتانزيت.

أن يحتفــظ املســتودع  /املخــزن نســخة مــن ســند التســجيل ملالــي
املســتودع.

 .2يجب أن يتضمن سجل بيان الحمولة «املنافست» عىل التايل:
• اسم السفينة /الطائرة /السيارة وجنسيتها وحمولتها املسجلة.
• أنواع البضائع ووزنها اإلجاميل ووزن البضائع الفرط أن وجدت.
• عدد الطرود والقطع ووصف أغلفتها وعالماتها وأرقامها.
• اسم الشاحن واسم املرسل إليه.
• املوانئ  /املطارات التي شحنت منها البضاعة.

أن يحتفظ املستودع  /املخزن نسخة من السجل التجاري.
أن يحتفــظ املســتودع  /املخــزن بســجالت البضائــع التــي أنتهــت مــدة
تحزينهــا حســب القــرار رقــم  10لســنة 2003

رشوط تراخيص املباين للمستودعات واملخازن
أن يكــون لــدى املســتودع  /املخــزن اإلجــراءات الرقابيــة املاديــة
والتكنولوجيــة التــي تضمــن دخــول وخــروج البضائــع بشــكل أصــويل ومتكــن
شــئون الجــارك مــن فــرض تلــك الرقابــة.
اإللتــزام بــروط املبــاين للمســتودعات واملخــازن والــروط الــواردة
يف القــرار رقــم  14لســنة  2003بشــأن القواعــد والــروط املنظمــة
للمســتودعات داخــل الدائــرة الجمركيــة أو خارجهــا وإيــداع البضائــع يف وضــع
معلــق للرضائــب «الرســوم» الجمركيــة.

 .3تقديــم املســتندات التــي تــرر النقــص يف عــدد القطــع أو الطــرود املفرغــة عــا هــو مــدرج
يف بيــان الحمولــة «املنافســت» أو يف مقــدار البضائــع الفــرط.

احتفــاظ املســتودع ببوليصــة تأمــن ســارية املفعــول تغطــي كافــة
األخطــار للمســتودع والبضائــع أو الرضائــب املقــررة مبوجــب التعريفــة
الجمركيــة مــن قبــل صاحــب الطلــب.

 .4التــزام رشكات النقــل واملالحــة بإجــراءات الوصــول واملغــادرة مــن الدولــة مــن خــال الدوائــر
الجمركيــة واالحتفــاظ بتصاريــح املوافقــة عــى التنزيــل وتصاريــح املغــادرة.

االحتفــاظ بتعهــد خطــي مــن قبــل صاحــب العالقــة أو مــن ميثلــه قانونــاً
للمســتودعات واملخــازن يلتــزم مبراعــاة تعليــات اإليــداع ودفــع الرســوم
وكافــة النفقــات واألجــور التــي ترتتــب عــى البضائــع ودفــع الغرامــات يف
حــال مخالفــة التعليــات.

 .5اإللتــزام بعــدم ذكــر طــرود مقفلــة بحيــث يكــون وصــف الطــرود يف بيان الحمولة «املنافســت»
واضــح ،واإللتــزام مبواصفــات املســتوعبات (الحاويــات) والطبليــات واملقطــورات والصهاريــج وفــق
القــرارات الصــادرة.

التقيد برشوط السالمة يف تخزين املواد الكيأموية

 .6مراعــاة رشوط التعامــل مــع املــواد الخطــرة ضمــن معايــر الســامة واملــواد التــي تحتــاج إىل
تجهيــزات خاصــة يف نقلهــا.

أن يلتزم املستودع بتخزين املواد حسب ما ورد يف قرار رقم  14سنة 2003

نتائج التدقيق عىل العينات وتقييم األنظمة التجارية

 .7اإللتزام بعدم شحن بضاعة ممنوعة بأي شكل من األشكال.
مالحظات تحسني اإللتزام ،إن وجدت

 .8اإللتزام بنقل البضائع من خالل الدوائر الجمركية حسب بيان الحمولة «املنافست».
 .9اإللتزام بعدم شحن بضاعة ممنوعة بأي شكل من األشكال.

فريق التدقيق الالحق
التوقيع

االسم

ُمعد النموذج
اسم ُمعد النموذج وتوقيعه

تاريخ اإلعداد

 .10التــزام رشكات النقــل واملالحــة يف معلومــات البوالــص وبيــان فيــا إذا كان قــد تــم دفــع
مبالــغ أجــور النقــل وتكاليــف الشــحن يف مكتــب التصديــر أم أن الدفــع يتــم عنــد االســتالم وبيــان
املعلومــات الالزمــة عــن البضاعــة.
 .11تسديد البوالص إلكرتونياً مام يسهل عىل شئون الجامرك ربطه بالبيانات الجمركية.
مالحظة :يتم التقييم للبند وفق العينات التي يتم اختيارها للتدقيق سواء بالتدقيق املكتبي أو التدقيق امليداين.
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منوذج تقييم األنظمة التجارية والعمليات الجمركية لرشكة النقل واملالحة ووكيل الشحن
رقم السجل التجاري:

اسم رشكة النقل :

مصدر املعلومات:

مجال التدقيق:

سبب التدقيق:

فرتة التدقيق:

منوذج تقييم األنظمة التجارية والعمليات الجمركية ملكتب التخليص
يجب أن يلتزم مكتب التخليص بالرشوط التالية:
 .1أن يلتزم مكتب التخليص بقرار رقم  1لسنة  2020بشأن نظام املخلصني الجمركيني.

من:

 .2أن يلتزم مكتب التخليص برشوط مزاولة مهنة التخليص الجمريك.

إىل:

معايري تقييم النظام التجاري لرشكة النقل
واملالحة /وكيل الشحن
النظام املحاسبي

الـنتيجـة
مـدى الـتحقق
ال
نـعم

املالحظات

 .3اإلملام بالترشيعات الجمركية.
 .4تحري دقة املعلومات املرصح عنها بالبيانات الجمركية.
 .5االحتفاظ برسية املعلومات الواردة ضمن البيانات الجمركية واملستندات املرفقة.

حساب االستاذ العام

 .6حفظ سجالت إخطار شئون الجامرك يف حال نقل املخلص من مكتب إىل آخر أو يف حال
االستغناء عنه.

القوائم املالية
امليزانية العمومية

 .7حفظ سجل منتظم للبيانات الجمركية ملدة خمس سنوات بحيث يتضمن عىل التايل:

حساب األرباح والخسائر

تقرير املدقق الخارجي

• اسم مالك البضاعة ونوعها وقيمتها.
• رقم البيان الجمريك وتاريخه.
• وسيلة النقل ورقم بيان الحمولة «املنافست».
• قيمة الرضائب والرسوم وطريقة الدفع ورقم اإليصال وتاريخه.
• اسم املخلص أو املندوب الذي أنجز البيان الجمريك.
• األجور املدفوعة للمخلص.

وجود تقرير املدقق الخارجي املعتمد

حفظ السجالت

حفــظ بيــان الحمولــة «املنافســت» إلكرتونيــاً الخــاص باإلســترياد
والتصديــر والرتانزيــت.
حفــظ محــارض نقــص يف عــدد القطــع أو الطــرود املفرغــة عــا هــو
مــدرج يف بيــان الحمولــة «املنافســت» أو يف مقــدار البضائــع الفــرط
وتأييــده باملســتندات.
حفــظ كيفيــة التعامــل مــع املــواد الخطــرة واملــواد التــي تحتــاج إىل
تجهيــزات خاصــة يف نقلهــا.

 .8حفظ نسخ من تفاويض ماليك البضائع أو من يفوضونهم.

أن تحتفــظ رشكــة النقــل واملالحــة بتصاريــح املوافقــة عــى التنزيــل
وتصاريــح املغــادرة.

 .9التزام مكتب التخليص بعدم مزاولة مهنة التخليص لحساب أية جهة أخرى من غري تفويض.
 .10حفظ نسخ من رخص املخلصني الجمركيني.

االحتفــاظ بســجالت أوامــر التســليم وفــق أرقــام البوالــص وبيــان
الحمولــة (املنافســت).

 .11اإللتزام باإلجراءات املتعلقة بتسليم البضائع ألصحابها أو من يفوضونهم رسمياً.

بوالــص الشــحن تتضمــن كافــة املعلومــات الالزمــة عــن البضاعــة وفــق
القــرار رقــم  7لســنة 2018

نتائج التدقيق عىل العينات وتقييم األنظمة التجارية

مالحظة :يتم التقييم للبند وفق العينات التي يتم اختيارها للتدقيق سواء بالتدقيق املكتبي أو التدقيق امليداين.

مالحظات تحسني اإللتزام ،إن وجدت
فريق التدقيق الالحق
التوقيع

االسم
ُمعد النموذج
اسم ُمعد النموذج وتوقيعه
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تاريخ اإلعداد
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منوذج تقييم األنظمة التجارية والعمليات الجمركية ملكتب التخليص
رقم السجل التجاري:

اسم رشكة التخليص :

مصدر املعلومات:

 .1املجلــد األول للتدقيــق الالحــق والصــادر عــن منظمــة الجامرك العامليــة (Guidelines for Post-
)1 Clearance Audit - VOLUME

مجال التدقيق:

سبب التدقيق:

من:

فرتة التدقيق:

 .2إصــدارات منظمــة الجــارك العامليــة يف التدقيــق الالحــق WCO- Post Clearance Audit
.)(PCA

إىل:
الـنتيجـة
مـدى الـتحقق
ال
نـعم

معايري تقييم مكاتب التخليص
النظام املحاسبي

املراجع

املالحظات

 .3اتفاقية تسهيل التجارة (.)Trade Facilitation Agreement - TFA
 .4اتفاقية كيوتو املعدلة (.)Revised Kyoto Convention
 .5قأنون الجامرك املوحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية رقم  10لسنة 2002

حساب االستاذ العام

 .6الالئحــة التنفيذيــة لقانــون الجــارك املوحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الصادرة
بالقــرار رقــم  3لســنة 2003

القوائم املالية
امليزانية العمومية
حساب األرباح والخسائر

 .7مامرسات الدول يف تطبيق التدقيق الالحق حسب منشورات منظمة الجامرك العاملية.
 .8قــرار رئيــس الجــارك واملوانــئ واملناطــق الحــرة رقــم  3لســتة  2003بشــأن التعليــات
الخاصــة باملســتوعبات (الحاويــات) والطبليــات واملقطــورات والصهاريــج.

تقرير املدقق الخارجي
وجود تقرير املدقق الخارجي املعتمد

 .9قــرار رقــم  5لســنة  2003بشــأن تحديــد الطــرق واملســالك التــي ميكــن إجــراء النقــل عليهــا
بطريــق العبــور (الرتانزيــت) ورشوط هــذا النقــل.

حفظ السجالت
حفظ سجل منتظم للبيانات الجمركية ملدة خمس سنوات.
حفظ نسخ من تفاويض ماليك البضائع أو من يفوضونهم.

 .10قــرار رقــم  10لســنة  2003بشــأن املهــل التــي يجــوز بعــد انقضائهــا بيــع البضائــع مــن قبــل
اإلدارة العامــة للجــارك.

حفظ نسخ من رخص املخلصني الجمركيني.
حفــظ ســجالت إخطــار شــئون الجــارك يف حــال نقــل املخلــص مــن
مكتــب إىل آخــر أو يف حــال االســتغناء عنــه.

 .11قــرار رقــم  14لســنة  2003بشــأن القواعــد والــروط املنظمــة للمســتودعات داخــل الدائــرة
الجمركيــة أو خارجهــا وإيــداع البضائــع يف وضــع معلــق للرضائــب «الرســوم» الجمركيــة.

نتائج التدقيق عىل العينات وتقييم األنظمة التجارية

 .12قــرار رقــم  12لســنة  2003بشــأن التعليــات الواجــب اتباعهــا يف عمليــة نقــل البضائــع
بالعبــور (الرتانزيــت) عــى الطــرق املعينــة ملختلــف وســائل النقــل.
 .13قرار رقم  16لسنة  2003بشأن نظام املخلصني الجمركيني.

مالحظات تحسني اإللتزام ،إن وجدت

 .14قــرار رقــم  5لســنة  2008بتعديــل املــادة األوىل مــن الالئحــة التنفيذيــة للنظــام «القانــون»
املوحــد لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة الصــادر بالقــرار رقــم ( )3لســنة 2003
فريق التدقيق الالحق
التوقيع

االسم

 .15قــرار رئيــس الجــارك رقــم  7لســنة  2018بشــأن الوثائــق الواجــب إرفاقها مــع البيانات الجمركية
واملعلومــات التــي يجــب أن تتضمنهــا هــذه الوثائــق والرشوط الواجب اتباعها يف هذا الشــأن.
 .16دليل تراخيص مزاولة األنشطة الجمركية للمستودعات واملخازن.

ُمعد النموذج
اسم ُمعد النموذج وتوقيعه

68

تاريخ اإلعداد

 .17الضوابــط املعدلــة إلعفــاء مدخــات الصناعــة مــن الرضائــب (الرســوم) الجمركيــة بــدول املجلــس
لسنة 2009م
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