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1-    وجود ما يثبت ن�ساط امل�ستورد التجاري.

2-    وجود الت�ساريح واملوافقات املطلوبة من اجلهات املخت�سة للب�سائع املقيدة

3-    يجوز للدائرة اجلمركية طلب ترجمة الفواتري/امل�ستندات االأجنبية اىل اللغة العربية.

وتقدميها  اجلمركية  العملية  امتام  تاريخ  من  ميالدية  �سنوات  خم�ص  ملدة  بال�سجالت  االحتفاظ  امل�سرح  4-     على 

للدائرة اجلمركية عند الطلب.

5-    يجب على امل�سرح تقدمي الوثائق وامل�ستندات واملعلومات اجلمركية وكافة املرفقاته اال�سلية اىل موظف التدقيق.

واالأنظمة  النافذة  الدولية  واملعاهدات  لالأتفاقيات  اخلا�سعة  اأو  حمليا  اأو  دوليا  املمنوعة  ال�سلع  ا�سترياد  6-     اليجوز 

املحلية وكذلك ال�سلع املقلدة واملغ�سو�سة اأو املخالفة للموا�سفات املعتمدة اأو حقوق امللكية الفكرية.

7-     يراعى يف حال ا�سترياد املركبات والقوارب امل�ستعملة ان يتم حتويلها اىل امل�سار اال�سفر ال�ستكمال عملية التدقيق 

وو�سع القيمة ال�سحيحة ومن ثم يتم حتويلها اىل امل�سار االحمر لغاية املعاينة الفعلية. 

8-    عند الإ�صترياد ال�صخ�صي يراعى مايلي:

      اأ-    يقدم �ساحب العالقة البطاقة ال�سخ�سية اأو جواز ال�سفر اأو تا�سرية االقامة الإمتام العملية اجلمركية.

      ب-    اأن تكون االإر�سالية ذات طابع �سخ�سي وبكميات غري جتارية.

      ت-    اأن ال يكون �ساحب العالقة من ممتهني التجارة.

      ث-    تقدمي الت�ساريح واملوافقات املطلوبة من اجلهات املخت�سة للب�سائع املقيدة.

      ج-    يجوز للدائرة اجلمركية طلب ترجمة الفواتري/امل�ستندات االأجنبية اىل اللغة العربية.

9-    �سوابط االإعفاء ال�سخ�سي )االمتعة ال�سخ�سية واالدوات املنزلية امل�ستعملة(

      اأ-    ان يكون االإعفاء للمواطنني املقيمني خارج دول املجل�ص و االجانب حني القدوم الأول مرة  لالإقامة بالدولة.

      ب-     ان تكون االمتعة ال�سخ�سية و االدوات املنزلية م�ستعملة و ذات طابع �سخ�سي    و بكمية غري جتارية و ان تكون 
واردة من بلد االقامة.

      ت-     يجب على االجانب تقدمي ما يثبت قدومهم للعمل اأو االقامة مبدة ال تقل عن �سنة )365 يوم( ك�سرط الإعفاء 
ادواتهم املنزلية امل�ستعملة

      ث-    ال ي�سمل هذا البند اعفاء و�سائط النقل باأنواعها و ال�سلع ذات الطبيعة اخلا�سة.

الواردة يف نظام قانون اجلمارك املوحد  والتقييد  املنع  املنزلية الأحكام  ال�سخ�سية واالدوات        ج-     تخ�سع االمتعة 
لدول املجل�ص والت�سريعات الوطنية.
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10-      �سوابط اإعفاء االأمتعة ال�سخ�سية و الهدايا الواردة مع امل�سافرين

      اأ-      ان التزيد قيمة االمتعة ال�سخ�سية والهدايا الواردة ب�سحبة الراكب عن »300« دينار بحريني.

      ب-      ان تكون االمتعة والهدايا ذات طابع �سخ�سي و بكميات غري جتارية.

اأو اأن ال يكون من افراد        ت-       اأن ال يكون امل�سافر من املرتددين على الدائرة اجلمركية اأو من ممتهني التجارة 
طاقم و�سائط النقل.

      ث-      اأن ال يزيد عدد ال�سجائر التي يطبق عليها االعفاء على »400« �سيجارة.

التعرفة  جلداول  وفقا  »الر�سوم«  لل�سريبة  امل�سافر  ب�سحبة  الواردة  والهدايا  ال�سخ�سية  االأمتعة        ج-       تخ�سع 
اجلمركية اذا مل ت�ستوفى �سوابط االإعفاء.

11-      �ص�ابط الإدخال امل�ؤقت:

       اأ-        ي��ست�رط يف امل��سروع الذي ي�ستفيد م�ن االإدخال امل��وؤقت اأن ي�ك�ون  م�ن امل��ساري��ع التي ت�نف�ذ حل��ساب الدولة 
اأو من امل��ساري��ع التي ي�تطلب ت�نفي�ذها اإدخال االآليات واملعدات الالزم�ة له�ذه ال��غ��اي��ة ب�سرط عدم توفرها 

يف اال�سواق املحلية.

      ب-       ي�سم�ح باإدخال االآليات واملعدات الثقيلة غري املتوافرة باالأ�سواق املحلية الإجناز امل�ساريع اال�ستثمارية اأو اإجراء 
اأق�سى  اأ�سهر قابلة للتمديد ملدد مماثلة و بحد  التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك امل�ساريع ملدة �ستة 

ثالث �سنوات، اإال اإذا كانت املدة الالزمة لتنفيذ امل�سروع تتطلب اأكرث من هذه املدة.

      ت-       يكون االإدخال املوؤقت للب�سائع االأجنبية الواردة بغر�ص اإكمال ال�سنع ملدة ال تتجاوز مبجموعها �سنة ميالدية 
)365 يوم( من تاريخ بيان االإدخال املوؤقت.

      ث-       يقدم �ساحب العالقة خطاب للجمارك يحدد به االأ�سناف و املواد املراد ادخالها بغر�ص اكمال ال�سنع و 
اإعادة ت�سديرها و حتديد �سكل املنتج النهائي و كميته.

      ج-       يجب اأن ال تتجاوز مدة االإدخال املوؤقت �ستة اأ�سهر )180يوم( قابلة للتمديد ملدد مماثلة وبحد اأق�سى �سنة 
واحدة  )365 يوم(.

      ح-       يجوز للدائرة اجلمركية اتخاذ االجراءات و التدابري الالزمة با�ستخدام الو�سائل املنا�سبة )ال�سور الفوتو 
من  اجلمركية  الدائرة  متكن  والتي   ) ..الخ  العينة  ختم  عينة،  اخذ  االلكرتوين،  الباركود  امللونة،  غرافية 

مطابقة الب�سائع عند اإعادة ت�سديرها.

      خ-       ي�نتهي و�سع االإدخال امل�وؤقت باإعادة ت�سدي��ر الب�سائ��ع امل��دخلة اإىل خارج دول املجل�ص اأو اإيداع�ها يف املناطق 
احلرة اأو املخازن اجلمركية اأو امل�ستودعات، اأو و�سعها يف اال�ستهالك امل�حلي بعد دف��ع ال�سرائب »الر�س�وم« 

اجلم�ركي�ة امل�ستحقة ع�ليها و تقدمي �سهادة املن�ساأ عنها .

      د-       اليجوز ا�ستعمال الب�سائع املدخلة حتت و�سع االإدخال املوؤقت اأو تخ�سي�سها اأو الت�سرف بها يف غري االأغرا�ص 
التي ادخلت من اجلها.
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      ذ-       تقدم الكاتلوجات الالزمة لب�سائع االإدخال املوؤقت كما يتم تقدمي �سور ملونة للب�سائع الثمينة والب�سائع التي 
ال حتمل اأرقام مت�سل�سلة و ي�سعب متييزها للدائرة اجلمركية و ذلك ملطابقتها عند اإعادة الت�سدير.

ينفذ  التي  اال�ستثمارية  اجلهة  اأو  احلكومية  اجلهة  مع  املربمة  االتفاقية  اأو  العقد  من  ن�سخة  تقدمي        ر-       يجب 
و  العلمية  التجارب  الإجراء  و  امل�ساريع  الإجناز  الثقيلة  املعدات  و  االآليات  اإدخال  حالة  يف  حل�سابها  امل�سروع 

العملية العائدة لها.

امل�افقة  على  احل�ص�ل  العالقة   �صاحب  على  الأول  الدخ�ل  منفذ  طريق  عن  امل�ؤقت  الإدخال  حالة        ز-       يف 
بالإدخال امل�ؤقت من ادارة اجلمارك يف بلد املق�صد من دول املجل�س وفقا ملا يلي:

1-       يتقدم �ساحب العالقة بطلب احل�سول على املوافقة باالإدخال املوؤقت من االإدارة العامة للجمارك يف بلد املق�سد 

من دول املجل�ص مع مراعاة ال�سروط و ال�سوابط املذكورة يف اإجراءات االإدخال املوؤقت .

2-       على اجلمارك يف بلد املق�سد اإر�سال املوافقة اإىل االإدارة العامة للجمارك يف بلد منفذالدخول االأول و اإن اأمكن 

ذلك اآليًا.

3-       يجوز متديد مدة االإدخال املوؤقت للحاالت التي ي�سمح بها �سريطة تقدمي طلب لالإدارة العامة للجمارك يف بلد 

املق�سد من دول املجل�ص للموافقة  على التمديد ومن ثم تقدميها ملنفذ الدخول االأول قبل انتهاء املدة املمنوحة

اجلمركية  »الر�سوم«  لل�سرائب  يخ�سع  املوؤقت  باالإدخال  ف�سحت  التي  الب�سائع  اإخراج  عند  يظهر  نق�ص  4-       كل 

امل�ستحقة عليها وقت اإدخالها.

5-       ال ي�ج�وز تغيري نوع و�سفة االآليات واملعدات التي مت اإدخالها لتنفيذ امل�ساريع، اإال بعد احل�سول ع�لى موافقة �سئون 

اجلمارك.

6-       ال ي��سم�ح باالإدخال املوؤقت لقطع الغيار واالإطارات والبطاريات وغريها من املواد القابلة لالإ�ستهالك يف امل�ساريع.

النافذة  الدولية  واملعاهدات  لالأتفاقيات  اخلا�سعة  اأو  حمليا  اأو  دوليا  املمنوعة  لل�سلع  املوؤقت  االإدخال  7-       اليجوز 

واالأنظمة املحلية وكذلك ال�سلع املقلدة واملغ�سو�سة اأو املخالفة للموا�سفات املعتمدة اأو حقوق امللكية الفكرية.

12-      �ص�ابط امل�صت�دعات اجلمركية

      اأ-      ان يكون امل�ستودع قد �سدر قرارا بت�سميته م�ستودعا جمركيا.

      ب-      يجوز ايداع الب�سائع يف امل�ستودعات اجلمركية دون تاأدية ال�سرائب »الر�سوم« اجلمركية.

      ت-       ي�سمح ببقاء الب�سائع املودعة يف امل�ستودعات اجلمركية �سنة )365 يوم( ويجدد مبدد مماثلة  ال تزيد عن 
ثالث �سنوات وتكون ال�سرائب »الر�سوم« اجلمركية م�ستحقة ال�سداد بعد انتهاء املدة.

      ث-      تقدمي الت�ساريح واملوافقات املطلوبة من اجلهات املخت�سة للب�سائع املقيدة.
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      ج-      ال ي�سمح باإيداع الب�سائع املمنوعة اأو املخالفة مبقت�سى االحكام و الت�سريعات الوطنية.

      ح-       يجوز انتقال الب�سائع بني امل�ستودعات اجلمركية يف دول املجل�ص  مبوجب البيان اجلمركي املوحد لدول املجل�ص 
مرفقا به الفاتورة االأ�سلية عن الب�ساعة مو�سح بها بلد من�ساأ الب�ساعة بعد احل�سول على موافقة امل�ستودع 
املر�سل اليه الب�ساعة املنتقلة و مبوجب كفالة نقدية او �سمان م�سريف مبا يعادل  ال�سرائب »الر�سوم » اجلمركية 

امل�ستحقة عليها، مع مراعاة عدم جتاوز الفرتة الزمنية الكلية لاليداع االول و الواردة بالفقرة )3(.

      خ-      يحظر دخ�ل الب�صائع التالية:-

            1-      الب�سائع القابلة لالإ�ستعال عدا املحروقات. 

            2-      املواد امل�سعة. 

            3-      االأ�سلحة احلربية والذخائر واملتفجرات اأيا كان نوعها.

            4-      املخدرات على اختالف اأنواعها وم�ستقاتها .

            5-      الب�سائع التي من�ساأها بلد تقرر مقاطعتها اقت�ساديا 

            6-      الب�سائع املمنوع دخولها لالحتاد اجلمركي اأو يف بلد املق�سد النهائي والعبور.

13-      �ص�ابط ال�ص�اق احلرة

      اأ-      ان تكون اال�سواق احلرة قد �سدر قرارا بت�سميتها من جهات  االخت�سا�ص ومت ابالغ دول املجل�ص بذلك.

      ب-      يجوز اإيداع الب�سائع يف املناطق واال�سواق احلرة دون تاأدية ال�سرائب »الر�سوم« اجلمركية .

      ت-       يجوز اإدخال الب�سائع االأجنبية املعاد ت�سديرها من داخل البالد اإىل االأ�سواق احلرة على اأن تخ�سع لقيود 
الت�سدير واالإجراءات اجلمركية املتبعة يف حالة اإعادة الت�سدير.

      ث-      تعامل الب�سائع املودعة  و اخلارجة  من/ اىل اال�سواق احلرة معاملة الب�سائع االأجنبية.

      ج-      ال ي�سمح باإيداع الب�سائع املمنوعة اأو املخالفة مبقت�سى االحكام و الت�سريعات الوطنية.

      ح-      يحظر دخ�ل الب�صائع التالية اىل املناطق وال�ص�اق احلرة:-

            1-      الب�سائع القابلة لالإ�ستعال عدا املحروقات. 

            2-      املواد امل�سعة. 

            3-      االأ�سلحة احلربية والذخائر واملتفجرات اأيا كان نوعها.

            4-      الب�سائع املخالفة لالأنظمة املتعلقة بحماية امللكية الفكرية والتجارية وال�سناعية واالأدبية والفنية. 

            5-      املخدرات على اختالف اأنواعها وم�ستقاتها.
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            6-      الب�سائع التي من�ساأها بلد تقرر مقاطعتها اقت�ساديا 

            7-      الب�سائع املمنوع دخولها لالحتاد اجلمركي اأو يف بلد املق�سد النهائي والعبور.

            8-      التخ�سع الب�سائع املوجودة يف اال�سواق احلرة الي قيد من حيث مدة بقائها فيها.

14-      �ص�ابط رد ال�صريبة )رد الر�ص�م اجلمركية عن الب�صائع املعاد ت�صديرها(

      اأ-       اأن يكون املُ�سّدر )معيد الت�سدير( هو امل�ستورد الذي وردت با�سمه ال�سلعة االأجنبية  ، اأو اأي �سخ�ص اآخر متى 
اأثبت الإدارة اجلمارك مبا ال يدع جمااًل لل�سك �سراءه للب�ساعة.

      ب-       اأن تتم اإعادة ت�سدير ال�سلعة االأجنبية خالل �سنة )365 يوم( من تاريخ �سداد ال�سرائب »الر�سوم« اجلمركية 
عليها عند ا�ستريادها الأول مرة من خارج دول املجل�ص.

اأ�سهر )180يوم( من  �ستة  امل�ستوفاة عليها خالل  »الر�سوم« اجلمركية  ال�سرائب  باإعادة  املطالبة  تتم  اأن        ت-       
تاريخ اإعادة الت�سدير.

      ث-       اأن تكون ال�سلع االأجنبية املطلوب اإعادة ت�سديرها من اإر�سالية واحدة، بهدف التعرف عليها ومطابقتها مع 
م�ستندات االإ�سترياد، ويجوز اإعادة ت�سدير االإر�سالية على اأجزاء متى ما ثبت للجمارك مبا ال يدع جمااًل 

لل�سك باأنها جزء من نف�ص االإر�سالية.

      ج-       اأن تكون املطالبة باإعادة ال�سرائب »الر�سوم«اجلمركية على �سلع اأجنبية مل ت�ستعمل حمليًا بعد ا�ستريادها من 
خارج دول املجل�ص ، وبنف�ص حالتها عند االإ�سترياد.

      ح-      تقت�سر اإعادة ال�سرائب »الر�سوم« اجلمركية على تلك املدفوعة فعاًل على ال�سلع االأجنبية عند ا�ستريادها.

      خ-       يتم اإعادة ال�سرائب »الر�سوم« اجلمركية بعد اإعادة ت�سدير ال�سلعة االأجنبية املراد اإعادة الر�سوم »ال�سرائب« 
اجلمركية امل�ستوفاة عليها والتاأكد من كافة امل�ستندات الالزمة الإعادة الت�سدير .

      د-       اأن ال تقل قيمة ال�سلعة االأجنبية املراد اإعادة ت�سديرها وا�سرتداد ال�سرائب »الر�سوم« اجلمركية امل�ستوفاة 
عليها عن 1890 دينار بحريني )خم�سة اآالف دوالر اأمريكي(.

املعاد  للب�ساعة  االإ�سترياد  بيان  م�ستندات  مع  متطابقة  الت�سدير  اإعادة  بيانات  و  م�ستندات  تكون  ان        ذ-       يجب 
ت�سدير ها.

15-       �ص�ابط العفاءات الدبل�ما�صية

      اأ-      تقدمي منوذج اإعفاء دبلوما�سي �سادر من وزارة اخلارجية للبعثات االأجنبية.

      ب-       ال يجوز الت�سرف بالب�سائع املعفاة بغري الهدف الذي اأعفيت من اأجله اأو التنازل عنها اإال بعد اإعالم اإدارة 
اجلمارك و تاأدية ال�سرائب »الر�سوم« اجلمركية امل�ستحقة.

      ت-       ال جتب ال�سرائب »الر�سوم« اجلمركية اإذا ت�سرف امل�ستفيد فيما اأعفي بعد ثالث �سنوات ميالدية )1095 
يوم( من تاريخ الف�سح من الدائرة اجلمركية ب�سرط املعاملة باملثل.
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      ث-       ليج�ز الت�صرف يف ال�صيارات املعفاة قبل م�صي ثالث �صن�ات ميالدية )1095ي�م( من تاريخ اإعفائها يف 
منفذ الدخ�ل الأول وي�صتثنى من ذلك احلالت التالية :- 

            1-      انتهاء مدة الع�سو الدبلوما�سي اأو القن�سلي امل�ستفيد من االعفاء يف الدولة. 

            2-       اإ�سابة ال�سيارة بعد اإعفائها بحادث مروري يجعلها غري مالئمة ملقت�سيات ا�ستعمال الع�سو الدبلوما�سي 
اأو القن�سلي بناء على تو�سية م�سرتكة من اإدارة املرور و اإدارة اجلمارك.

            3-       البيع من ع�سو دبلوما�سي اأو قن�سلي اىل ع�سو اخر، و ي�سرتط يف هذا احلالة ان يكون املتنازل له متمتعا 
بحق االعفاء.

            4-       يبداأ حق االعفاء لال�سخا�ص امل�ستفيدين منه اإعتبارا من تاريخ مبا�سرتهم العمل يف مقار عملهم الر�سمي 
بالدولة.

16-      �ص�ابط الإعفاءات الع�صكرية

      اأ-       تعفى املواد التالية: ذخائر ، اأ�سلحة ، جتهيزات ع�سكرية ، و�سائط نقل ع�سكرية، قطع غيار ع�سكرية ، و اأي 
مادة اأخرى بقرار من اجلهة املخت�سة يف اي من دول املجل�ص.

      ب-      تقدمي خطاب من القوات امل�سلحة اأو قوى االأمن الداخلي تفيد باأن ال�سحنة خا�سة بها.

      ت-       يف حال الرغبة يف بيع املواد املعفاة فعلى اجلهة املعنية اأن تتقدم بطلب خَطي الإدارة اجلمارك للح�سول على 
املوافقة بالبيع بعد اإجراء املعاينة الالزمة لها و�سداد ال�سرائب »الر�سوم« اجلمركية.

      ث-      يف حالة الإ�صترياد غري املبا�صر )عرب ال��صطاء( للق�ات امل�صلحة و ق�ى الأمن الداخلي يجب على امل�رد :

            1-       تقدمي خطاب ر�سمي من قبل القوات امل�سلحة اأو قوى االأمن الداخلي يفيد باأن ال�سحنة خا�سة بها بغر�ص 
االإفراج عن االر�ساليات لقاء �سمانات نقدية اأو م�سرفية اأو م�ستندية خالل ثالثة اأ�سهر )90 يوم(.

            2-       تقدمي �سورة من عقد ال�سركة الو�سيطة مع اجلهة احلكومية امل�ستفيدة مو�سحا فيه االعفاء من ال�سرائب 
»الر�سوم« اجلمركية . 

      ج-       يتم االإفراج عن ال�سمانات النقدية اأو امل�سرفية بعد ا�ستكمال االجراءات اجلمركية خالل ثالثة اأ�سهر )90 
يوم(.

17-      �ص�ابط الإعفاء ال�صناعي

      اأ-      ان تكون املن�ساأة ال�سناعية حا�سلة على ترخي�ص �سناعي �ساري املفعول من اجلهة املخت�سة.

      ب-       يلتزم �ساحب املن�ساأة ال�سناعية احلا�سل على االعفاء اجلمركي باإيجاد �سجل قيد ح�سب النموذج )ج( و 
)د( وفقا ل�سوابط مدخالت ال�سناعة لدول جمل�ص التعاون.

      ت-       يكون االعفاء لالآالت و املعدات و قطع الغيار و املواد اخلام االأولية واملواد ن�سف امل�سنعة ومواد التعبئة و 
التغليف الالزمة مبا�سرة لالإنتاج ال�سناعي طوال قيام املن�ساأة.
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      ث-       ال يجوز للمن�ساأة ال�سناعية الت�سرف يف االآالت و املعدات و قطع الغيار و املواد اخلام االأولية و املواد ن�سف 
اأعفيت  التي  الغاية  »الر�سوم« اجلمركية يف غري  ال�سرائب  املعفاة من  التغليف   و  التعبئة  مواد  و  امل�سنعة 
ابغر�ص  ا�ستخدامها يف  تعذر  للتاأكد من ذلك، ويف حالة  الالحقة  الرقابة  للجمارك احلق يف  و  اأجلها  من 
التي اأعفيت من اجله عليها التقدم للدائرة اجلمركية الأخذ املوافقة وت�سديد ال�سرائب »الر�سوم« اجلمركية 

امل�ستحقة.

)احل�س�ص(  للطاقة  وفقا  املحددة  الكميات  با�سترياد  ال�سناعي  الرتخي�ص  على  احلا�سلة  املن�ساأة        ج-       تلتزم 
املرخ�سة لالنتاج ال�سناعي .

ال�سرائب  ت�سدد  املحددة  الكمية  جتاوز  حال  يف  و  فقط  ال�سناعي  االعفاء  بقرار  املحددة  الكميات        ح-       تعفى 
»الر�سوم« اجلمركية عليها.

      خ-       يجوز ربط ال�سرائب »الر�سوم« بالتاأمني حلني احل�سول على قرار االعفاء ال�سناعي ملدة �ستة اأ�سهر )180 
يوم( قابلة للتمديد ملدة مماثلة بحد اأق�سى �سنة )365 يوم( من تاريخ البيان اجلمركي.

      د-       يجوز ربط ال�سرائب »الر�سوم« بالتاأمني حلني احل�سول على منوذج االإعفاء ال�سناعي )ب( ملدة ثالثة اأ�سهر 
)90 يوم( قابلة للتمديد ملدد مماثلة بحد اأق�سى �سنة )365 يوم( من تاريخ البيان اجلمركي.

      ذ-       �سهادة اعفاء جمركي مل�ستوردات من�ساأة �سناعية للمنفذ االأول ال�سادر من اجلهة املخت�سة من دولة املق�سد 
النهائي لدول املجل�ص النموذج )ب(.

18-       �ص�ابط اإعفاء م�صتلزمات اجلمعيات اخلريية

      اأ-       يجب ان تكون اجلمعية اخلريية امل�ستفيدة من االإعفاء م�سجلة لدى وزارة التنمية االجتماعية )او اجلهات 
احلكومية املخت�سة بدول جمل�ص التعاون( وان يكون غر�ص ان�سائها تقدمي خدمات يف املجاالت االن�سانية اأو 
اأو اي هدف خريي اخر دون ان يكون الهدف منه حتقيق ربح  اأو الدينية  اأو العلمية  اأو الثقافية  االجتماعية 

مادي.

      ب-       ان تكون ال�سلع امل�ستوردة ذات طبيعة تتنا�سب مع اأغرا�ص اجلمعية والن�ساط الذي متار�سه طبقا لنظامها 
االأ�سا�سي.

      ت-       ان يتنا�سب حجم و كمية املواد امل�ستوردة مع االحتياجات الفعلية التي متكن اجلمعية اخلريية من ممار�سة 
ن�ساطها اخلريي.

      ث-       اليجوز للجمعية الت�سرف يف املواد و امل�ستلزمات املعفاة من ال�سرائب »الر�سوم« اجلمركية يف غري الغاية 
التي اعفيت من اجلها ،وتكون ادارة اجلمعية م�سوؤولة عن ذلك جتاه اجلمارك.

      ج-       يف حال رغبة اجلمعية يف بيع املواد و امل�ستلزمات  امل�ستهلكة  اأو امل�ستعملة، التي �سبق اعفاوؤها من ال�سرائب  
»الر�سوم« اجلمركية  فعليها ان تتقدم بطلب خطي ل�سئون اجلمارك للح�سول على املوافقة بالبيع بعد اجراء 

املعاينة  الالزمة لها و حت�سيل ال�سرائب  »الر�سوم« اجلمركية امل�ستحقة.
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      ح-       تقوم اجلهة احلكومية املخت�سة مبخاطبة �سئون اجلمارك الإعفاء املواد وامل�ستلزمات الواردة اإىل اجلمعية 
اخلريية من ال�سرائب »الر�سوم« اجلمركية لكل حالة على حده.

بعد  اإال  حلاملها  للتداول  القابلة  املالية  االأدوات  اأو  العمالت  ا�سترياد/ت�سدير  اخلريية  للجمعيات        خ-       اليجوز 
احل�سول على موافقة من اجلهة املخت�سة بالدولة.

19-       �ص�ابط اإعفاء الب�صائع املعاد ا�صتريادها

على  ت�سديرها  �سبق  والتي  الوطني  املن�ساأ  ذات  املعادة  الب�سائع  اجلمركية  »الر�سوم«  ال�سرائب  من        اأ-       تعفى 
من�ساأها  تثبت  ت�سدير  بيانات  مبوجب  ت�سديرها  مت  التي  ذاتها  هي  ا�ستريادها  املعاد  الب�سائع  تكون  ان 

وموا�سفاتها وعالماتها املميزة.

      ب-       تعفى من  ال�صرائب »الر�ص�م« اجلمركية الب�صائع الأجنبية املعادة والتي �صبق واأن مت اإعادة ت�صديرها 
وفقاً لل�ص�ابط التالية:

            1-       يتم اإعادة ا�سترياد الب�سائع االأجنبية خالل �سنة ميالدية )365 يوم( من تاريخ اإعادة ت�سديرها.

            2-      اأن تكون قد ا�ستوفيت عليها ال�سرائب »الر�سوم« اجلمركية عند ا�ستريادها .

            3-      اأن ال تكون قد ردت ال�سرائب »الر�سوم« اجلمركية عن الب�سائع عند اإعادة ت�سديرها.

            4-       اأن يكون قد مت اإعادة ت�سدير الب�سائع مبوجب بيانات اإعادة ت�سدير تثبت من�ساأها وموا�سفاتها وعالماتها 
املميزة ، وان تكون الب�ساعة املعادة حتمل نف�ص املن�ساأ واملوا�سفات و العالمات املميزة. 

            5-      اأن تكون الب�ساعة املعادة بنف�ص حالتها التي مت اإعادة ت�سديرها.

      ت-       تعفى من ال�صرائب »الر�ص�م« اجلمركية الب�صائع التي �صدرت م�ؤقتاً اإىل خارج دول املجل�س وفقا ل�ص�ابط 
الت�صدير امل�ؤقت للب�صائع التالية:

            1-      االآليات و املعدات الثقيلة الإجناز امل�ساريع اأو الإجراء التجارب العملية والعلمية العائدة لتلك امل�ساريع .

            2-      الب�سائع االأجنبية ال�سادرة بق�سد اإكمال ال�سنع .  

            3-      ما ي�سدر موؤقتا للمالعب وامل�سارح و املعار�ص وما مياثلها 

            4-      االآالت و املعدات و االأجهزة التي �سدرت بق�سد اإ�سالحها

            5-      االأوعية واالأغلفة ال�سادرة ملل��ئها .

            6-      احليوانات اخلارجة بق�سد الرعي .

            7-      العينات التجارية بق�سد العر�ص . 

            8-      احلاالت االخرى التي ت�ستدعي ذلك.
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      ث-      ت�ستثنى الب�سائع التي طراأ عليها تغيري وي�سعب متييزها فيتم اإخ�ساعها لل�سرائب »الر�سوم« اجلمركية.

      ج-      يتم ا�ستيفاء ال�سرائب »الر�سوم« اجلمركية عن قيمة الزيادة التي طراأت نتيجة الإكمال �سنعها اأو اإ�سالحها.

املجل�س مبا يف ذلك  املرخ�صة وامل�صجلة يف دول  النقل  »الر�ص�م« اجلمركية و�صائط  ال�صرائب        ح-       تعفى من 
�صفن الرحالت وق�ارب النزهة واليخ�ت وزوارق املتعة والتي �صبق واأن خرجت ، وفقاً لل�صروط التالية :-

            1-       اأن تكون تلك الو�سائط مثبتة يف قيود اجلهات املخت�سة يف دول املجل�ص عند خروجها و دخولها.

            2-      اأن تكون قد ا�ستوفيت ال�سرائب »الر�سوم« اجلمركية عند ا�ستريادها يف املرة االأوىل.

            3-      اأن ال تكون قد ردت ال�سرائب »الر�سوم« اجلمركية عنها عند خروجها/اإعادة ت�سديرها. 

            4-      يتم ا�ستيفاء ال�سرائب »الر�سوم« اجلمركية عن قيمة الزيادة التي طراأت على تلك الو�سائط. 

            5-       يف حالة اإ�سقاط لوحات تلك الو�سائط من قبل اجلهة املخت�سة و مت اإعادة ا�ستريادها خالل �سنة )365 
يوم( من تاريخ بيان اإعادة الت�سدير ، مع مراعاة احكام البنود )2،3،4(.

            6-       ي�ستثنى من االإعفاء الو�سائط التي مت اإ�سقاط لوحاتها من قبل اجلهة املخت�سة فيتم ا�ستيفاء ال�سرائب 
»الر�سوم« اجلمركية عنها عند اإعادة ا�ستريادها بعد �سنة )365 يوم( من تاريخ بيان اإعادة الت�سدير.

ا�ستريادها )التي �سبق ت�سديرها موؤقتا( حال جتاوز املدد املحددة يف   املعاد  للب�سائع  يتم منح االعفاء        خ-       ال 
الت�سدير املوؤقت ح�سب كل حالة و يتم ا�ستيفاء ال�سرائب »الر�سوم« اجلمركية.

20-      �ص�ابط اإعفاء م�صتلزمات ذوي الحتياجات اخلا�صة

      اأ-      الفئة امل�صتهدفة من هذا العفاء:-

            1-      اجلهات احلكومية ذات ال�سلة برعاية ذوي االحتياجات اخلا�سة.

            2-      اجلمعيات املرخ�سة برعاية ذوي االحتياجات اخلا�سة الأغرا�ص اجلمعية فقط .

اال�ستخدام  وبغر�ص  اخلا�سة،  االحتياجات  ذوي  بطاقات  حاملي  من  التعاون  جمل�ص  دول              3-       مواطني 
ال�سخ�سي، وح�سب االإعاقة .

»قانون« اجلمارك  نظام  االحكام اخلا�سة من  ماورد يف  وفق  االحتياجات اخلا�سة  م�ستلزمات ذوي        ب-       تعفى 
املوحد للمواد واالدوات اخلا�سة بذوي االحتياجات اخلا�سة امل�سار اإليها يف اجلدول من الالئحة التنفيذية 

من قانون اجلمارك املوحد

املخت�سة يف دول جمل�ص  االإعفاء م�سجلة لدى اجلهات احلكومية  امل�ستفيدة من  تكون اجلمعيات  ان        ت-       يجب 
التعاون وان يكون غر�ص ان�سائها تقدمي خدمات رعاية ذوي االحتياجات اخلا�سة.
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      ث-       يجب على امل�ستفيدين من هذا االعفاء من مواطني دول جمل�ص التعاون واأن يكونوا من حاملي بطاقات ذوي 
االحتياجات اخلا�سة.

      ج-      ان يتنا�سب حجم وكمية املواد امل�ستوردة مع االحتياجات الفعلية التي متكن اجلمعيات من ممار�سة ن�ساطها

      ح-      ان يتنا�سب حجم و كمية و نوع املواد امل�ستوردة مع االحتياجات الفعلية و ح�سب االعاقة بالن�سبة لالفراد.

      خ-       ان ت�ستورد امل�ستلزمات واملواد واالدوات اخلا�سة بذوي االحتياجات اخلا�سة با�سم اجلهات امل�ستهدفة لالعفاء 
ب�سكل مبا�سر.

على  �سنوات  ثالث  مرور  بعد  اال  امل�ستوردة  بال�سيارات  الت�سرف  االعفاء  من  امل�ستفيدين  لالفراد        د-       اليجوز 
ا�ستيفاء »ال�سرائب« الر�سوم اجلمركية املقررة  التاريخ يتم  ا�ستريادها، ويف حالة الت�سرف فيها قبل هذا 

عليها ح�سب حالتها.

      ذ-       تقوم اجلهة احلكومية املخت�سة مبخاطبة اإدارة اجلمارك الإعفاء امل�ستلزمات واملواد و االدوات اخلا�سة بذوي 
االحتياجات اخلا�سة لكل ار�سالية على حده.

اأو الأحجار  اأو املعادن النفي�صة  املالية القابلة للتداول حلاملها  اأو الأدوات  21-       �ص�ابط الإف�صاح عن العمالت 

الكرمية

      اأ-       على جمي�ع امل�سافرين )القادمني واملغادرين( للدولة االإف�ساح عن العمالت واالأدوات النقدية/املالية القابلة 
للتداول حلاملها اأو املعادن النفي�سة اأو االأحجار الكرمية القابلة للتحويل اإىل اأموال نقدية التي بحوزتهم والتي 

تزيد عن احلد امل�سموح به.

      ب-       على جمي�ع ال�سركات )امل�سارف اأو البنوك و�سركات ال�سرافة ونقل االأموال( اتباع اجراءات االف�ساح عن 
العمالت النقدية واالأدوات العمالت/املالية القابلة للتداول حلاملها اأو املعادن النفي�سة اأو االأحجار الكرمية 
اأو   / امل�ستوردة  املالية حلامله  االأدوات  اأو  النقد  قيمة   النظر عن  بغ�ص  نقدية  اأموال  اإىل  للتحويل  القابلة 

امل�سدرة.

      ت-        يجب االإف�ساح عن العمالت اأو االأدوات املالية القابلة للتداول حلاملها اأو املعادن النفي�سة اأو االأحجار الكرمية 
الواردة اأو العابرة عن طريق االر�ساليات اأو الطرود الربيدية املنقولة بوا�سطة ال�سركات املرخ�ص لها ل�سالح 

�سركات اأو ا�سخا�ص طبيعيني.

      ث-       يجب على ال�سركات املرخ�سة اتباع اجراءات التخلي�ص اجلمركية باال�سافة اىل اتباع اإجراءات االإف�ساح.

بعد  اإال  حلاملها  للتداول  القابلة  املالية  االأدوات  اأو  العمالت  ا�سترياد/ت�سدير  اخلريية  للجمعيات        ج-       اليجوز 
احل�سول على موافقة من اجلهة املخت�سة بالدولة.

      ح-       يجوز ل�سئون اجلمارك ا�ستخدام وتطبيق االنظمة االلكرتونية لت�سهيل اجراءات االإف�ساح والتبادل االلكرتوين.
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22-      �ص�ابط اإجراءات تخلي�س الطرود الربيدية ال�اردة

تا�سرية  اأو  ال�سفر  اأو جواز  ال�سخ�سية  البطاقة  املفو�ص  او  العالقة  يقدم �ساحب  ال�سخ�سي  االإ�سترياد        اأ-       عند 
االقامة الإمتام العملية اجلمركية.

      ب-      يحظر ا�سترياد ال�سلع واملواد املمنوعة حمليا اأو دوليا اأو مبوجب االتفاقيات واملعاهدات الدولية النافذة.

      ت-      يتم تقدمي الت�ساريح و املوافقات املطلوبة من اجلهات املخت�سة للب�سائع املقيدة.

      ث-      يتم حتويل اي طرد من الربيد ال�سريع الذي يتجاوز وزنه 50 كيلوجرام اىل التخلي�ص بالنظام االيل »افق«.

      ج-      يتم تنظيم بيان جمركي م�حد جلميع الطرود لكل من احلالت التالية:

            1-      الطرود التي تزيد قيمتها عن 100 دينار بحريني.

            2-      ال�سلع املقيدة.

            3-      ال�سلع ذات الطبيعة اخلا�سة اخلا�سة )امل�سروبات الروحية وحلم اخلنزير(.

            4-      عند االإ�سترياد باالأو�ساع املعلقة.

      ح-       تعفى من ال�صريبة )الر�ص�م( اجلمركية الإر�صاليات الربيدية ال�اردة و التي ل تزيد قيمتها عن 100 
دينار بحريني، و ي�صتثنى من ذلك الب�صائع التالية :-

            1-      التبغ و م�ستقاته.

            2-      ال�سلع ذات الطبيعة اخلا�سة )امل�سروبات الروحية وحلم اخلنزير(.

23-      �ص�ابط اإجراءات النقل ب�ا�صطة �صركات النقل ال�صريع

      اأ-       يج�ز نقل الر�صاليات/الطرود ما بني دول املجل�س من قبل �صركات النقل ال�صريع دون التخلي�س عليها 
جمركياً واتباع اإجراءات النتقال لالإر�صاليات والطرود، �صريطة ما يلي:

            1-       ان تكون �سركة النقل ال�سريع اأو الفرع اخلا�ص بها اأو �سركة النقل ال�سريع املنقول اليها مرخ�سة من جهات 
االخت�سا�ص بدول املجل�ص و ان تكون الرخ�سة �سارية املفعول.

            2-       ان يكون موقع ال�سركة املنقول اليها االر�ساليات/الطرود يخ�سع للرقابة اجلمركية من الدائرة اجلمركية 
بدول املجل�ص و بعك�ص ذلك يتم تفريغ / تو�سيل الب�ساعة املنقولة يف الدائرة اجلمركية بدول املجل�ص. 

            3-      ان تكون تلك االر�ساليات/الطرود معنونه ا�سال ومر�سلة اىل �سخ�ص/ اأ�سخا�ص بدول املجل�ص.

            4-      ان تكون تلك االر�ساليات/الطرود معنونه ا�سال ومر�سلة اىل �سركة/ �سركات بدول املجل�ص. 
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            5-      االإر�ساليات/الطرود التي ال يتجاوز وزنها 50 كيلو جرام.

            6-      االإر�ساليات و الطرود التي ال تزيد قيمتها املقدرة عن 100 دينار.

اإىل مق�سدها  االإر�ساليات/الطرود  و�سول  ل�سمان  عام  �سمان م�سريف  اأو  نقدية  كفالة  تقدمي  يتم              7-       ان 
النهائي.

      ب-       ل تخ�صع الر�صاليات/الطرود لنظام واجراءات النتقال ويجب التخلي�س عليها وتنظيم بيان جمركي 
م�حد يف املنفذ الأول لكل من احلالت التالية:-

            1-      الب�سائع/االإر�ساليات/الطرود التي يتجاوز وزن الطرد الربيدي 50 كيلو جرام

            2-      الطرود التي تزيد قيمتها عن 100 دينار بحريني.

            3-      ال�سلع املقيدة.

            4-      ال�سلع ذات الطبيعة اخلا�سة.

            ت-       �سوابط ميكن ل�سركات النقل ال�سريع القيام باأعمال التخلي�ص عن الب�سائع املنقولة بوا�سطتها �سريطة 
اأن تفي مبتطلبات التخلي�ص اجلمركي.

            ث-       ال يجوز تفريغ اي ب�ساعة اأو نقلها من �ساحنة اىل اخرى اال حتت اإ�سراف الدائرة اجلمركية التي تقع 
�سمن النطاق اجلغرايف لدول املجل�ص.

      ج-      ان يك�ن طلب النتقال مت�صمنا املعل�مات التالية:-

            1-       رقم ال�ساحنة. 

            2-       انواع الب�سائع/االر�ساليات الربيدية/الطرود الربيدية و وزنها االجمايل ،و اذا ما كانت مقيدة يجب ان 
تذكر بت�سميتها احلقيقية.

            3-      عدد الطرود والقطع وو�سف اغلفتها وعالماتها و ارقامها.

            4-      ا�سم ال�ساحن و ا�سم املر�سل اليه.

            5-      املوانئ / املطارات التي �سحنت منها الب�ساعة.

يف  اأو  الطرود  اأو  القطع  عدد  يف  النق�ص  عن  م�سوؤولني  ميثلها  من  اأو  وكيلها  اأو  ال�سريع  النقل  �سركة        ح-       تكون 
حمتوياتها اىل حني ا�ستالم االر�ساليات/الطرود يف ال�سركة املنقول اليها الب�ساعة و التي تقع حتت اال�سراف 

اجلمركي من قبل الدائرة اجلمركية.
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      خ-      يجب تقدمي بيان حمولة )املنافي�ست( للدائرة اجلمركية فور و�سول الطائرة اأو ال�ساحنة.

      د-       يجب تنظيم بيان انتقال االإر�ساليات/الطرود املراد نقلها من الدائرة اجلمركية اىل دائرة جمركية اخرى اأو 
م�ستودع جمركي بدول املجل�ص.

      ذ-       يجب على �سركات النقل ال�سريع تقدمي الن�سخة اال�سلية امل�سدقة من بيان احلمولة )املنافي�ست( ال�سادر و 
بيان االنتقال الذي مت اعتماده من قبل الدائرة اجلمركية يف بلد املق�سد و تقدميها اىل الدائرة اجلمركية 

مبنفذ الدخول االأول لغايات ت�سديد القيود وال�سمانات.



20

بثالثة  الجمركي  البيان  يمر 
مراحل رئيسية
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الشخص  او  )المخلص  المصرح  قبل  من  الجمركي  البيان  وتجهيز  تحضير  اوال: 
المفوض او صاحب البضاعة(

حيث يقوم امل�سرح بتح�سري البيان اجلمركي وتقدمي االجازات املطلوبة )موافقات الدوائر الرقابية( من امل�ستورد ودفع 
ال�سريبة اجلمركية ومن ثم تقدميه للجمارك

ثانيا: تدقيق البيان من قبل الموظف الجمركي 

حيث يقوم املوظف اجلمركي املخت�ص بالتدقيق على البيان اجلمركي والتاكد من �سحة املعلومات الواردة فيه ) التعرفة 
،القيمة، القيود، ...الخ( ومن ثم حتويله للمنفذ اجلمركي ال�ستكمال اجراءات الف�سح ح�سب امل�سار اجلمركي املحدد.

ثالثا: االجراءات النهائية بالمنفذ الجمركي

حيث يتم ا�ستكمال االجراءات اجلمركية وت�سليم الب�ساعة.

رسم بياني يوضح تسلسل االجراءات في مختلف المنافذ بشكل عام

مركز التخلي�س
 باملنفذ اجلمركي

التدقيق على امل�صتندات باملنفذ اجلمركي

مراجعة امل�صرف املناوب باملنفذ اجلمركي

ال�صماح بال�صتالم

منافي�صت ج�ي،
بحري، اح�صائي

�صع�دي

الأخ�صر بدون 
اأ�صعة

الأزرق معاينة 
مب�قع امل�صت�رد

الربتقايل مع
الأ�صعة

الأ�صفر تدقيق
بدون اأ�صعة

الأحمر اأ�صعة
وتفتي�س

الرتاخي�س
اجلمركية

املخل�س
اجلمركي

دفعالإعفاءات
ال�صريبة

طلب
ت�صريح

�صك �صك

اتخاذ قرار

منع ال�صتالم) اعادة ت�صدير - اتالف - بيع - حجز(

املراجعة النهائية

�صك

�صك نعم
نعم

نعم

نعم

نعم

نعم

ل ل
ل

لل

ل

امل�افقة اجراءات
خمتلفة

املخاطر

الأنظمة
اجلمركية

اجلهات
الرقابية
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IM4 اجراءات التخليص على البيان الجمركي لالستيراد

رسم توضيحي لتسلسل االجراءات للبيان الجمركي لالستيراد

اعداد البيان اجلمركي

ادراج مرفقات البيان

طباعة البيان اجلمركي

اجراءات التدقيق وا�صتالم
الب�صاعة بح�صب املخاطر

تقدمي البيان
 باملنفذ اجلمركي

دفع ال�صريبة 
والر�ص�م اجلمركية

نعم

نعم

م�افقة

اجراءات
اخرى

ت�فر اجازة اجلهات 
الرقابية

ل

ل

امل�صرح

وتتم االجراءات حسب التالي:

اول: حت�صري وجتهز البيان اجلمركي من قبل امل�صرح ) املخل�س او ال�صخ�س املف��س او �صاحب الب�صاعة(

1-      يقوم امل�سرح بتنظيم البيان اجلمركي على النظام االيل للتخلي�ص »اأفق«.

2-       يف حالة ان تكون الب�ساعة امل�ستوردة او اي جزء منها مقيد »تتطلب رخ�سة م�سبقة« او حتتاج اىل اجراء عند 

اال�سترياد من قبل احدى اجلهات الرقابية يتم مايلي: 

      اأ-      بالن�صبة للرخ�صة امل�صبقة:

            1-      يقوم امل�سرح باعداد طلب الرخ�سة امل�سبقة اآليا بنظام افق للجهات اعتمادا على بنود التعرفة اجلمركية.

            2-      بعد احل�سول على الت�سريح يقوم امل�سرح بعملية الربط االيل للت�سريح مع البند اجلمركي.

     

       ب-      بالن�صبة لالجراء )الفح�س(: 

يقوم موظف اجلهة الرقابية باملنفذ اجلمركي بادخال نتيجة الفح�ص بالبيان اجلمركي.
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3-      ارفاق مرفقات البيان اجلمركي جلميع ال�ثائق املطل�ب ارفاقها وهي: 

      اأ-      اإذن الت�سليم »�سند ال�سحن« .

      ب-      بولي�سة ال�سحن وهي  .

      ت-      القوائم )الفواتري(   .

      ث-      �سهادة املن�ساأ  .

      ج-       قائمة التعبئة تت�سمن عدد الطرود وحمتوياتها وانواعها واوزانها والعالمات التجارية وت�سدر من ال�سركة او 
امل�سنع الذي انتجها اوالبائع.

      ح-      الت�ساريح »الرخ�ص للجهات الغري مرتبطة بنظام افق«.

4-      �ساف ن�سبة 1% من القيمة يف حال عدم ابراز بولي�سة التاأمني.

5-      اية وثائق اأخرى.

ح�ساب  مع  الربط  طريق  عن  او  االإلكرتوين  الدفع  و�سائل  احدى  طريق  عن  امل�ستحقة  والر�سوم  ال�سرائب  6-       دفع 
ال�سمان البنكي.

7-      طباعة اإي�سال الدفع.

8-      تقدمي البيان اجلمركي اآليا واحل�سول على الرقم االيل للبيان.

مالحظات:

4052-4051-IM4050  :1-      يف حالة تنظيم بيان ا�سترياد من ا�سل موؤقت بجميع اأنواعها

      اأ-      يقوم امل�سرح بربط بيان اال�سترياد الكرتونيًا ببيان االدخال املوؤقت .

      ب-       يجب على املفو�ص اأرفاق ن�سخة من البيان اال�سترياد )االدخال( املوؤقت االأول والوثائق املرفقة بها ، الإنهاء 
اإجراءات التدقيق امل�ستندي.

4074-4073-4072-4071-IM4070 :2-        يف حالة تنظيم بيان ا�سترياد من م�ستودع جمركي بجميع اأنواعها

      اأ-      يقوم امل�سرح بربط بيان التخزين يف امل�ستودع الكرتونيًا ببيان اال�سترياد من امل�ستودع.
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التدقيق  اإجراءات  الإنهاء   ، بها  املرفقة  والوثائق  االأول  التخزين  بيان  ن�سخة من  ارفاق  امل�سرح        ب-       يجب على 
امل�ستندي.

3-      يف حالة تنظيم بيان ا�سترياد IM4095 بعد بيان تامني حلني ا�ستكمال امل�ستندات 

      اأ-      يقوم امل�سرح بربط بيان بيان التاأمني الكرتونيًا ببيان اال�سترياد.

      ب-      يجب امل�سرح اأرفاق ن�سخة من بيان ال�تاأمني االأول والوثائق املرفقة بها ، الإنهاء اإجراءات التدقيق امل�ستندي.

4-      يف حالة تنظيم بيان ا�سترياد IM4400 ت�سديدا لبيان قدمي ح�سب االنظمة ال�سابقة 

      اأ-      يجب امل�سرح اأرفاق ن�سخة من البيان ال�سابق والوثائق املرفقة بها ، الإنهاء اإجراءات التدقيق امل�ستندي.

      ب-       يف حال ان البيان القدمي ادخال موؤقت اأو ت�سدير موؤقت، يتوجب ان تتم عملية اعادة اال�سترياد حتت اال�سراف 
اجلمركي بعد حتويل البيان للم�سار االآيل املحدد.

IM4900 5-  يف حالة تنظيم بيان ا�سترياد مقا�سة بني دول جمل�ص التعاون

      اأ-       يجب على امل�سرح اإرفاق البيان االح�سائي ال�سادر من اأحدى دول جمل�ص التعاون املبني فيه ختم املقا�سة 
املعتمد او رقم اال�ستحقاق )باركود( املحتوي على تفا�سيل البيان االح�سائي لل�سحنة الواردة. 

      ب-       بعد اكمال ادخال تفا�سيل الب�ساعة، يتم حتميل بيانات البيان االح�سائي الوراد مع ال�سحنة عن طريق امل�سح 
ال�سوئي لرقم اال�ستحقاق.

      ت-        ويف حالة تعذر امل�سح ال�سوئي يقوم امل�سرح بادخال البيانات ب�سورة يدوية، ويف حالة بيانات املقا�سة العادية 
يقوم امل�سرح بادخال قيمة الب�ساعة بالعملة اخلليجية الواردة يف البيان االح�سائي يف �سفحة املقا�سة.

IM5200-IM5100-IM5000 6-      يف حالة تنظيم بيان ادخال موؤقت بجميع اأنواعها

      اأ-       يجب امل�سرح تقدمي طلب للدائرة اجلمركية للح�سول على موافقة لالإدخال املوؤقت وحتديد املدة الزمنية 
املطلوبة.

      ب-      يتوجب ان تتم عملية اال�سترياد املوؤقت حتت اال�سراف اجلمركي بعد حتويل البيان للم�سار االآيل املحدد.

6900-6023-6022-IM6021 7-      يف حالة تنظيم بيان اعادة ا�سترياد بجميع انواعها

      اأ-      يقوم امل�سرح بربط بيان الت�سدير املوؤقت الكرتونيًا ببيان اإعادة اال�سترياد.

      ب-       يجب على امل�سرح اأرفاق ن�سخة من بيان الت�سدير املوؤقت والوثائق املرفقة بها ، الإنهاء اإجراءات التدقيق 
امل�ستندي.

      ت-      يتوجب ان تتم عملية اعادة اال�سترياد حتت اال�سراف اجلمركي بعد حتويل البيان للم�سار االآيل املحدد.

      ث-       ادخال قيمة اجور ال�سحن والت�سليح ان وجدت او ارفاق �سهادة ال�سمان يف حالة الت�سليح حتت ال�سمان.
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-7471-7400-7300-7200-7171-7151-7100-IM7000 8-       يف حالة تنظيم بيان التخزين بكافة اأنواعه
 7474

      اأ-      يقوم امل�سرح بتنظيم بيان تخزين ح�سب نوع امل�ستودع امل�سرح به.

      ب-      يتوجب ان تتم عملية التخزين حتت اال�سراف اجلمركي بعد حتويل البيان للم�سار االآيل املحدد.

 IM8000 9-      يف حالة تنظيم بيان )عبور داخلي( بني املنافذ اجلمركية

با�ستالم  للب�ساعة  امل�ستقبل  اجلمركي  املنفذ  موافقة  على  باحل�سول  املفو�ص  اأو  الب�ساعة  �ساحب        اأ-       يقوم 
الب�ساعة.

      ب-      يتوجب ان تتم عملية االنتقال حتت اال�سراف اجلمركي بعد حتويل البيان للم�سار االآيل املحدد.

اهم المبررات المقبولة 

لتح�يل م�صار البيان من قبل اجلمارك اىل م�صار اعلى خط�رة

1-       الت�سريح عن الب�ساعة على انها �ستوك او م�ستعملة او جمددة.

2-      وجود �سطب او ك�سط او تعديل غري ا�سويل يف الوثائق املرفقة مع  البيان. 

3-      ورود معلومات م�سبقة اىل ادارة املنفذ توؤكد وجود حتايل جتاري معني يف االر�سالية.

4-      عدم تطابق تنظيم البيان مع م�سمون الوثائق املرفقة.

5-      اكت�ساف اخطاء او تناق�ص وا�سح يف الوثائق مع البيان.

6-      الب�ساعة الواردة حتت و�سع الر�سا�ص )ال�سيل( الغري �سليم والب�سائع امل�سبوهة.

7-       الب�سائع التي يقدم امل�سرح طلبا لتعديل تفا�سيل البيان اجلمركي متى ما توفر لدى املوظف اجلمركي �سك يف 

املو�سوع.

8-       يراعى يف حال ا�سترياد املركبات امل�ستعملة ان يتم حتويلها اىل امل�سار اال�سفر النهاء عملية التدقيق وو�سع القيمة 

ال�سحيحة ومن ثم يتم حتويلها اىل امل�سار االحمر. 
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ثانيا: اجراءات التدقيق بالمنفذ الجمركي 

رسم توضيحي لتسلسل االجراءات بالمنفذ الجمركي

التدقيق على البيان التدقيق على املرفقات فتح البيان اجلمركي

التاأكد من القي�د

التاأكد من منا�صبة م�صار املخاطر

اعتماد

اعتماد امل�صار
حتديد امل�صار املنا�صب

و�صع تعليمات للمعاينة ان لزم الأمر

قب�ل البيان

نعم

نعم

نعم
نعم

اجراءات
اخرى

م�فقة

ت�فر اجازة اجلهات 
الرقابية

مقب�ل

م�افقة

ل

ل

ل

ل

بعد ان يتم حتديد امل�صار اآليا من قبل ادارة املخاطر والتقييد ويق�م املدقق اجلمركي يف املنفذ اجلمركي بالجراءات 
التالية :

1-       التدقيق على البيان اجلمركي ومطابقة البيانات امل�سرح عنها يف النظام مع  امل�ستندات الوثائق املرفقة والتحقق 

من املرفقات واجازة اجلهات الرقابية او طلبهم مبعاينة املواد التي تتطلب اجازة من قبلهم.

التي  بالب�سائع  يتعلق  فيما  اجراءاتها  النهاء  الرقابية  للجهات  متاحا  اجلمركي  البيان  ،�سيكون  التدقيق  2-       انهاء 

حتتاج اىل اجراء ، كما يتم حتديد امل�سار النهائي للمخاطر �سواء باعتماد امل�سارات املحددة اآليا او بالتغيري اىل 
م�سار اأعلى خطورة.

3-         يف حالة اكت�ساف خطاأ �سكلي يقوم املدقق بارجاع البيان اجلمركي للم�سرح لت�سحيح البيان او ارفاق الوثائق 

الناق�سة بعد كتابة ا�سباب ترجيع البيان يف املالحظات 

4-        بعد ت�سحيح البيان او توفري النواق�ص يتم اعادة تقدمي البيان للجمارك ال�ستكمال االجراءات. 
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مالحظات:

 IM5 واالدخال موؤقت IM9 1-       بالن�سبة للبيانات اجلمركية التامني

      اأ-       يتم حتديد امل�سار االحمر.

      ب-      التاكد من الفرتة الزمنية املطلوبة باعتماد املدة املدخلة او تغيريها ح�سب القانون اجلمركي.

 IM6 2-      اذا كان البيان بيان اعادة ا�سترياد

      اأ-      التاكد من ادخال رقم بيان الت�سدير املوؤقتEX2  وارفاق ن�سخة منه �سمن املرفقات.

      ب-       التاكد من ادخال قيمة اجور ال�سحن والت�سليح ان وجدت او وجود �سهادة ال�سمان يف حالة الت�سليح حتت 
ال�سمان.

      ت-      يتم حتديد امل�سار االحمر.

IM7 3-      يف حالة بيان تخزين

تطبق عليه الجراءات اجلمركية املحددة اعاله حلالت ال�صترياد 

      اأ-      يف حالة الية التح�يل اليل املبا�صر يتم التاكد من:

            1-      ادخال رقم البيان اجلمركي لال�سترياد املرافق مع للب�ساعة وتاريخة.

CIF )2-      قيمة الب�ساعة بالعملة اخلليجية )بلد امل�سدر            

            3-      ادخال رقم البيان االح�سائي ال�سادر املرافق للب�ساعة وتاريخه عند ا�سترياد جزء فقط.

      ب-      يف حالة بيان اح�سائي ومقا�سة 

            1-      التاكد من ادخال رقم البيان االح�سائي ال�سادر املرافق للب�ساعة وتاريخه.

            2-      التاكد من ادخال رقم البيان اجلمركي لال�سترياد املرافق مع للب�ساعة.

            3-      التاكد من ادخال قيمة الب�ساعة بالعملة اخلليجية )بلد امل�سدر( CIF يف �سفحة املقا�سة وقبولها. 

يقوم موظف اجلمارك بطباعة البيان اجلمركي م�ستمال على امل�سار املحدد له لبدء اجراءات املعاينة وت�سليم الب�ساعة
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ثالثا: االجراءات بالمنافذ الجمركية ) البحرية – الجوية – البرية (

1-       فيما يتعلق مبنافذ الدخول االأوىل ) البحرية واجلوية ( :

      اأ-      يتم االعتماد على املنافي�ست االلكرتوين املر�سل من وكالء ال�سحن يف عملية الربط مع البيان اجلمركي.

      ب-      يبداأ عمل اإدارة املخاطر بعد تقدمي البيان اجلمركي من قبل امل�سرح.

            1-      فيما يتعلق املنفذ الربي 

عند و�ص�ل ال�صحنة )الر�صالية( يق�م ال�صائق مبراجعة مكتب التفتي�س يف نقطة التفتي�س الويل جل�صم ال�صاحنة 
وبح�زته البيان الح�صائي املتعلق بال�صحنة وكافة املرفقات.

      اأ-      يتم تطبيق نظام املخاطر يدويا اما بادخال ال�ساحنة باال�سعة او بدون اال�سعة. 

      ب-      بعد االنتهاء من اجراءات فح�ص االأ�سعة،  يتم مايلي:

1-      دون وجود اأي �سبهه اأو �سك

 CLEAR اأ-      و�سع ختم      

      ب-      حتويل ال�ساحنة اإىل �ساحة انتظار ال�ساحنات حلني تقدمي البيان اجلمركي من قبل امل�سرح.

      ت-      يتوجه �سائق ال�ساحنة اإىل امل�سرح املفو�ص .

      ث-      يقوم موظف املنفذ اجلمركي بعملية التدقيق على البيان اجلمركي.

      ج-      يقوم امل�سرح بطباعة البيان اجلمركي والتوجه للموظف املخت�ص ال�ستكمال اجراءات االف�ساح.

2-       يف حالة وج�د اي �صك او ا�صتباه من نتيجة فح�س ال�صعة، يتم ابالغ امل�صرف املناوب لتخاذ الجراء املنا�صب 

ح�صب ما يلي :

.CLEAR اأ-      يف حال اطمئنان امل�سرف املناوب، يتم اإنهاء االجراءات بو�سع ختم      

      ب-       يف حال ال�سك يتم طباعة �سورة االأ�سعة، وحتديد نوع ومكان ال�سك، لال�ستخدام عند عملية التفتي�ص، وحتويل 
امل�سار الربتقايل اىل امل�سار االحمر، و و�سع ختم SEARCH على البيان اجلمركي.

      3-       بعد ان يتم حتديد امل�سار النهائي من قبل املنفذ اجلمركي، يتم ا�ستكمال االجراءات كما هي متبعة يف بقية 
املنافذ.
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االجراءات الجمركية في 
مختلف المنافذ

) الجوية – البحرية – البرية (
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اوال: اجراءات المسار االخضر او مسار المشغل االقتصادي المعتمد ) بدون اشعة (

تقدمي البيان اجلمركي ومرفقاته 
للم�ظف املخت�س او امل�صرف املناوب

التاأكد من وج�د املرفقات

التحقق من ثقل الب�صاعة 
ل�صاحة املعاينة

التاأكد من للب�صاعة

خروج الب�صاعة من الب�ابة

دفع ر�ص�م التخزين لل�صركة امل�صغلة

حت�يل امل�صار املنا�صب بالرج�ع
اىل امل�صرف

امل�صار الأخ�صر
او امل�صغل القت�صادي

مطابق

نعمنعم

ل

اجراءات
م�صكلةخمتلفة

حفظ البيانات اجلمركية ا�صدار اذن اخلروج

ادخال النتيجة بالنظام

1-      اجراءات امل�سرح

      اأ-      يقوم امل�سرح بدفع ر�سوم املناولة والتخزين لل�سركة امل�سغلة بغر�ص  ا�ستالم ال�سحنة 

      ب-       يتوجه امل�سرح ملوقع التنزيل للتاأكد من وجود ال�سحنة.

      ت-      تقدمي البيان اجلمركي و مرفقاته االأ�سلية اىل امل�سرف املناوب.

2-      املوظف املخت�ص باالف�ساح او املخت�ص بقائمة امل�سغل االقت�سادي 

      اأ-      التاأكد من وجود جميع الوثائق  .

      ب-       التاكد من الب�ساعة ومطابقتها من حيث النوع والعدد والوزن و�سحة بنود التعرفة وقيمة ال�سفقة ان لزم 
االمر والتحقق من احل�سول على موافقة اجلهة الرقابية للمواد املطلوب معاينتها داخل املنفذ.

      ت-      ادخال نتيجة املطابقة يف النظام.

      ث-      اإ�سدار اذن اخلروج واالف�ساح النهائي.

لهذه  الالحق  التدقيق  يتم  و  بها  لالحتفاظ  امللفات  ق�سم  اىل  ونقلها  املنجزة  اجلمركية  البيانات  ا�ستالم        ج-       
البيانات للوقوف على مدى التزام ال�سركات باملتطلبات اجلمركية ولتحديد ا�ستحقاقها لهذا امل�سار م�ستقبال.
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3-       املوظف املخت�ص بالبوابة 

      اأ-      ي�ستلم املوظف اذن اخلروج.

      ب-       عن طريق امل�سح ال�سوئي يتاكد من املعلومات الواردة و�سحة اذن اخلروج ومطابقتها مع الب�ساعه ان لزم 
االمر.

      ت-      ال�سماح خلروج و�سيلة النقل من البوابة.
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ثانيا: اجراءات المسار البرتقالي: )استخدام األشعة للفحص(

يتم حتديد هذا امل�سار من قبل ادارة املخاطر

رسم توضيحي لتسلسل االجراءات للمسار البرتقالي

تقدمي البيان اجلمركي 
ومرفقاته مل�ظف ال�صعة

التاأكد من وج�د البيان واملرفقات

التاأكد من ا�صتخراج ال�صحنة

التاأكد من �ص�رة 
ال�صعة للب�صاعة

خروج الب�صاعة من الب�ابة

دفع ر�ص�م التخزين

حت�يل امل�صار املنا�صب

امل�صار الربتقال

مطابق

نعمنعم

ل

اجراءات
م�صكلةخمتلفة

الب�صاعة ا�صدار اذن اخلروج

ادخال النتيجة بالنظام

1-      اجراءات امل�سرح 

طريق  عن  املعاينة  ملوقع  ال�سحنة  نقل  بغر�ص  امل�سغلة  لل�سركة  والتخزين  املناولة  ر�سوم  بدفع  امل�سرح        اأ-       يقوم 
اجهزة اال�سعة

      ب-      يتوجه امل�سرح ملوقع ال�سحنة للتاأكد من وجودها.

املخت�ص  املوظف  او  املناوب  امل�سرف  اىل  اجلمركي  البيان  مع  واملرفقة  اال�سلية  امل�ستندات  جميع        ت-       تقدمي 
باالف�ساح.

2-      اجراءات املوظف اجلمركي بق�سم اال�سعة 

      اأ-      االإطالع على التعليمات الواردة يف �سفحة املخاطر يف النظام .

      ب-      التاكد من �سالمة الب�ساعة و خلوها من املمنوعات واملقيدات. 
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      ت-      اجراء مقارنة بني �سورة اال�سعة وتفا�سيل الب�ساعه بالبيان اجلمركي.
.CLEAR ث-      يف حالة االطمئنان اإىل عدم وجود اأي �سبهه، يتم اإنهاء اجراءات الفح�ص باال�سعة بو�سع ختم      

      ج-      ابالغ امل�صرف املناوب يف حالة وج�د اي �صك او ا�صتباه لديه لتخاذ الجراء املنا�صب ح�صب ما يلي :
.CLEAR 1-      يف حال اطمئنان امل�سرف املناوب، يتم اإنهاء االجراءات بو�سع ختم            

            2-       يف حال ال�سك يتم طباعة �سورة االأ�سعة، وحتديد نوع ومكان ال�سك، لال�ستخدام عند عملية التفتي�ص، 
وحتويل امل�سار احلايل اإىل م�سار اأعلى خطورة، و و�سع ختم SEARCH على البيان اجلمركي.

3-      اجراءات املوظف املخت�ص باالف�ساح

يق�م باتخاذ الجراءات الالزمة ح�صب مايلي:

      اأ-      التاأكد من وجود جميع الوثائق ومطابقتها مع الوثائق املدخلة بالنظام االيل.
      ب-      التحقق من نتيجة فح�ص اال�سعة.

      ت-       يف حالة ال�صك من قبل امل�ظف املخت�س يتم الرفع مل�صت�ى اعلى خط�رة )امل�صار الحمر( او اتخاذ احد 
الجراءات التالية:

            1-      اعالم امل�سرح باح�سار موافقة اجلهات الرقابية اذا كانت الب�ساعه املوقوفة تتطلب ذلك.
            2-       التحقق من ا�ستيفاء فرق ال�سريبة اجلمركية يف حالة عدم �سحة القيمة امل�سرح عنها او فر�ص ال�سريبة 

يف حالة اختالف بند التعرفة.
            3-       التحقق من اعادة الب�ساعة للخارج او اتالفها يف حالة عدم املوافقة على ادخالها بعد احل�سول على             

موافقة رئي�ص اجلمارك وبعد ان يتم ابراز تقرير اتالف او بيان اعادة ت�سدير.
            4-      يف حالة وجود ق�سية جمركية يتم اتخاذ االجراءات القانونية املقررة يف مثل هذه احلاالت ح�سب قانون 

اجلمارك.
            5-      حجز ال�سحنة و منع ت�سليم ال�سحنة بعد التاأكد من وجود ما مينع ت�سليمها.

      ث-      ت�سليم ال�سحنة بعد زوال ال�سك.
      ج-      ا�سدار اذن اخلروج.

      ح-      ا�ستالم البيانات اجلمركية املنجزة ونقلها اىل ق�سم امللفات لالحتفاظ بها.
            4-      املوظف املخت�ص بالبوابة 

      اأ-      ي�ستلم املوظف اذن اخلروج.
      ب-      » عن طريق امل�سح ال�سوئي يتاكد من املعلومات الواردة و�سحة اذن اخلروج ومطابقتها مع الب�ساعه ان لزم 

االمر.
      ت-      ال�سماح خلروج و�سيلة النقل من البوابة.
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ثالثا: اجراءات المسار األزرق ) معاينة بموقع المستورد (

يجوز مبوافقة مدير املنفذ اأو من يفو�سه بذلك ، اإجراء معاينة وتفتي�ص لبع�ص حاالت وا�سناف الب�سائع خارج نطاق 
احلرم اجلمركي للدوائر اجلمركية ، وعلى نفقة �ساحب العالقة مبا يف ذلك ما يرتتب على انتقال موظفي اجلمارك 

اىل املواقع التي تتم بها معاينة الب�سائع ، ويف هذه احلالت والأ�صناف :

1-      ان تكون الب�ساعة من اال�سناف احل�سا�سة وتتاثر بالتنزيل او التحميل او من اال�سناف القابلة للتلف.

2-       ان تكون من الب�سائع الثقيلة التي يتعذر تنزيلها داخل احلرم اجلمركي مبوجب كتاب من ال�سركة امل�سغلة ويتعذر 

و�سفها ومعاينتها اال بالتنزيل.

3-      ان تكون الب�ساعه وحدات �سناعية كاملة ومت �سحنها مفككة.

4-      املواد اخلطرة والقابلة لالنفجار واال�ستعال بتواجد اجلهات االمنية املخت�سة.

5-       يف حال طلب اجلهة الرقابية مبعاينة الب�ساعة خارج الدائرة اجلمركية يف النظام، يقوم املدقق بتحويل البيان 

اإىل امل�سار املحدد لذلك.

6-       ب�سائع اال�سخا�ص واجلهات التي تقرر االدارة مبا ين�سجم مع ال�سيا�سات واملعايري الوطنية واملحلية- منحها مزايا 

ا�سافية كنوع من الت�سهيالت اجلمركية.

رسم توضيحي لتسلسل االجراءات للمسار االزرق

التاأكد من وج�د 
املرفقات

تقدمي طلب 
معاينة الب�صاع
 مب�قع امل�صت�رد

حت�يل امل�صار الأزرق

حتديد م�ظف املعاينة وا�صدار اذن اخلروج

ا�صتالم البيانات اجلمركية املنجزة ونقلها اىل ق�صم امللفات لالحتفاظ بها

مرافقة الب�صاعة اىل م�قع امل�صت�رد امل�ا�صلة على نف�س امل�صار

ا�صدار اذن اخلروج وامل�صاهدة عند اخلروج معاينة الب�صاعة

حت�يل امل�صار اىل امل�صار الخ�صر

مترير ال�صحنة عن 
طريق الأ�صعة

تقدمي البيان اجلمركي ومرفقاته مل�ظف 
املركز باملنفذ وتقدمي طلب لهذا امل�صار تعبئة ال�صتمارةدفع ر�ص�م التخزين

ودفع الر�ص�م امل�صار الأزرق

م�افقة

مطابق

نعم

نعم

ل

ل
اجراءات
خمتلفة
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1-      اجراءات امل�سرح 

      اأ-       يقوم امل�سرح بدفع ر�سوم املناولة والتخزين لل�سركة امل�سغلة بغر�ص نقل ال�سحنة اإىل �ساحة املعاينة عن طريق 
اأجهزة االأ�سعة. 

      ب-      يتوجه امل�سرح ملوقع ال�سحنة للتاأكد من وجودها.

      ت-      تقدمي البيان اجلمركي ومرفقاته االأ�سلية اىل امل�سرف املناوب مرفقا به طلب كتابي للمعاينة مبوقع امل�ستورد

      ث-      احل�سول على موافقة اجلمارك على املعاينة يف موقع امل�ستورد.

      ج-      تعبئة ا�ستمارة اخلدمات اال�ستثنائية ودفع الر�سوم امل�ستحقة لهذه اخلدمة.

      ح-      ا�ستكمال اجراءات املعاينة باملوقع.

2-      اجراءات املوظف املخت�ص باالف�ساح 

      اأ-       حتويل امل�سار بنظام التخلي�ص االيل اىل امل�سار االزرق بعد احل�سول على موافقة ادارة املنفذ باملعاينة ميوقع 
امل�ستورد.

      ب-      حتديد املوظف املخت�ص مبعاينة ال�سحنة مبوقع امل�ستورد.

      ت-      ا�سدار اذن اخلروج.

      ث-      ا�ستالم البيانات اجلمركية املنجزة ونقلها اىل ق�سم امللفات لالحتفاظ بها.

3-      املوظف املخت�ص بالبوابة 

      اأ-      ي�ستلم املوظف اذن اخلروج.

      ب-      ال�سماح خلروج و�سيلة النقل من البوابة.

4-      اجراءات املعاينة باملوقع من قبل موظف اجلمارك

      اأ-      مرافقة الب�ساعة اىل موقع امل�ستورد.

      ب-      يتم اال�سراف على تنزيل الب�ساعة بالكامل.

      ت-       معاينة الب�ساعة ومطابقتها مع املرفقات �سواء الكرتونيا او م�ستنديًا وادخال نتيجة املعاينة بنظام التخلي�ص 
اجلمركي االيل.
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      ث-      حتويل امل�سار اىل امل�سار االخ�سر وذلك داللة على انهاء االجراءات اجلمركية.

      ج-      يتم عمل اذن البوابة تاكيدا النتهاء اجراءات البيان اجلمركي.

      ح-       يف حالة وج�د اي �صك او ا�صتباه او اختالف او خطاأ او عدم وج�د املعدات او الدوات امل�صاعدة يف تنزيل 
الب�صاعة عند املعاينة، يق�م امل�ظف وبالتن�صيق مع امل�صرف املناوب ليتم العمل بالتايل:

            1-      يقوم املوظف بكتابة نتيجة املعاينة ونوع ال�سك يف نظام التخلي�ص االيل.

            2-       االمر بحجز ال�سحنة مبوقع امل�ستورد مع اخذ التعهد الالزم بعدم الت�سرف بها و ختمها باخلتم اجلمركي 
ان امكن ذلك حلني اجراء املعاينة. 

            3-      يقوم امل�سرف بتعزيز موظف املعاينة مبوظف جمركي اخر كم�ساعدة له ان لزم االمر.

4-      اتخاذ الجراءات الالزمة ح�صب مايلي:

      اأ-      تكليف امل�سرح بابراز موافقة اجلهات الرقابية اذا كانت الب�ساعه املوقوفة تتطلب ذلك.

      ب-       التحقق من ا�ستيفاء فرق ال�سريبة اجلمركية يف حالة عدم �سحة القيمة امل�سرح عنها او فر�ص ال�سريبة 
يف حالة اختالف بند التعرفة.

      ت-       التحقق من اعادة الب�ساعة للخارج  او اتالفها يف حالة عدم املوافقة على ادخالها بعد احل�سول على موافقة 
رئي�ص اجلمارك وبعد ان يتم ابراز تقرير اتالف او بيان اعادة ت�سدير.

      ث-       يف حالة وجود خمالفة او �سبهة يف عملية تهريب يتم اتخاذ االجراءات القانونية املقررة يف مثل هذه احلاالت 
ح�سب قانون اجلمارك.
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رابعا: اجراءات المسار االصفر ) التدقيق المستندي (

يتم حتديد هذا امل�سار اآليا من قبل اإدارة املخاطر.

رسم توضيحي لتسلسل االجراءات للمسار االصفر

مطابق

اجراءات
خمتلفة

اإدخال النتيجة بالنظام

حت�يل للم�صار املنا�صب

امل�صار الأ�صفر

تقدمي البيان اجلمركي ومرفقاته للم�ظف املخت�س

ترجيح البيان اىل امل�صرح للتعديل

حت�يل للم�صار العلى خط�رة

 تتم عملية التدقيق يف املنفذ اجلمركي على النح� التايل:

1-      التاأكد من وجود جميع الوثائق ومطابقتها مع البيانات املدخلة بالنظام االيل.

2-       يف حالة عدم وج�د اأي �صك او ا�صتباه او اختالف مع البيان اجلمركي او خطاأ يف املعل�مات يتم انهاء الجراءات 

على النح� التايل:

      اأ-      تدوين النتيجة بنظام التخلي�ص اجلمركي.

      ب-      حتويل امل�سار اىل امل�سار االخ�سر وذلك داللة على انهاء االجراءات اجلمركية.

      ت-      ت�سليم البيانات اجلمركية املنجزة اىل ق�سم حفظ البيانات لالحتفاظ بها.

3-       يف حالة وجود اأي خطاأ او اختالف مع البيان اجلمركي او عدم اكتمال االجراءات، يتم ترجيع البيان اجلمركي 

اىل امل�سرح ال�ستكمال االجراءات الناق�سة.
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4-      يف حالة التاكد من وجود خطاأ او ق�سية جمركية يتم اما:

      اأ-      حتويل امل�سار اىل امل�سار االعلى خطورة.

      ب-       يف حالة وجود خمالفة او �سبهة يف عملية تهريب يتم اتخاذ االجراءات القانونية املقررة يف مثل هذه احلاالت 
ح�سب قانون اجلمارك.

5-      يتم انهاء االجراءات اجلمركية ح�سب امل�سار النهائي لل�سحنة.

خامسا: اجراءات المسار األحمر: ) اشعة وتفتيش (

اأعلى خطورة عن طريق املنفذ  التعديل اىل م�سار  او من خالل  اآليا عن طريق ادارة املخاطر  يتم حتديد هذا امل�سار 
اجلمركي او امل�سرف املناوب او عن طريق ق�سم اال�سعة.

رسم توضيحي لتسلسل االجراءات للمسار االحمر

امللفات

اإدخال النتيجة بالنظام

اإ�صدار اذن اخلروج

خروج الب�صاعة من الب�ابة

التاأكد من ا�صتخراج
ال�صحنة

حتديد م�ظف املعاينة ومعاينة الب�صاعة

حت�يل للم�صرف املناوب

دفع ر�ص�م التخزين امل�صار 
الأحمر

مطابق

نعم
نعم

ل

ل

اجراءات
خمتلفة

التاأكد من ا�صتخراج ال�صحنة 
عن طريق ال�صعة

تقدمي البيان اجلمركي للم�صرف املناوب

م�صكلة
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1-      اجراءات امل�سرح

      اأ-       يقوم امل�سرح بدفع ر�سوم املناولة والتخزين لل�سركة امل�سغلة نقل ال�سحنة ل�ساحة املعاينة عن طريق اأجهزة 
االأ�سعة.  

      ب-      يتوجه امل�سرح ملوقع ال�سحنة للتاأكد من وجودها.

      ت-       تقدمي البيان اجلمركي و مرفقاته االأ�سلية اىل امل�سرف املناوب لتحديد موظف املعاينة او للتوجه مبا�سرة 
اىل املوظف املحدد اآليامن قبل نظام افق

2-      اجراءات املوظف املخت�ص باال�سعة 

      اأ-      االإطالع على تعليمات ادارة املخاطر ومربرات اختيار امل�سار االحمر.

      ب-      التاكد من �سالمة الب�ساعة و خلوها من املمنوعات واملقيدات. 

      ت-      اجراء مقارنة بني �سورة اال�سعة وتفا�سيل الب�ساعه بالبيان اجلمركي.

.CLEAR ث-      يف حالة االطمئنان اإىل عدم وجود اأي �سبهه، يتم اإنهاء اجراءات الفح�ص باال�سعة بو�سع ختم      

      ج-      ابالغ امل�صرف املناوب يف حالة وج�د اي �صك او ا�صتباه لديه لتخاذ الجراء املنا�صب ح�صب ما يلي :

.CLEAR 1-      يف حال اطمئنان امل�سرف املناوب، يتم اإنهاء االجراءات بو�سع ختم            

            2-       يف حال ال�سك يتم طباعة �سورة االأ�سعة، وحتديد نوع ومكان ال�سك، لال�ستخدام عند عملية التفتي�ص، 
وو�سع ختم SEARCH على البيان اجلمركي.

3-      اجراءات موظف املعاينة 

      اأ-      تدقيق البيان اجلمركي وجميع مرفقاته.

      ب-      االطالع على املالحظات الواردة من موظف ق�سم اال�سعة و النظام االيل للمخاطر.

      ت-       تدقيق البيان اجلمركي ومرفقاته من حيث نوع الب�ساعة وقيمتها ومن�سئها ورقم البولي�سة ال�سحن ومطابقة 
وارد  هو  ما  مع  االعداد  مطابقة  من  والتحقق  التعبئة  قائمة  مع  الفاتورة  على  الواردة  واال�سناف  االعداد 

بالنظام االيل.

      ث-      التحقق من رقم احلاوية و�سالمة �سالمة الر�سا�ص و�سالمة الطرود واحلبال 

      ج-       اجراء املعاينة الفعلية للب�ساعة ح�سب التعليمات ومطابقة الواردة مع الوثائق من حيث االعداد واال�سناف 
واملن�ساأ.



41

      ح-      ادخال نتيجة املعاينة يف النظام ويجب ان تكون بو�سف دقيق ووا�سح. 

      خ-       يف حالة االطمئنان اىل عدم وجود اأي �سك او ا�ستباه او اختالف يف البيان اجلمركي او خطاأ يف املعلومات يتم 
حتويل امل�سار اىل امل�سار االخ�سر ال�ستكمال اجراءات االف�ساح.

د      -      يف حالة وجود اي �سك او ا�ستباه او اختالف او خطاأ عند املعاينة، يقوم املوظف بالتايل:

1-      كتابة نتيجة املعاينة ونوع ال�سك.

2-      االت�سال بامل�سرف املناوب وابالغه.

مالحظات:

1-      التتم املعاينة اإال يف وجود امل�سرح .

2-       احلد االأدين لن�سبة الك�سف 10% من عدد الطرود )�سرط تقدمي قوائم التعبئة املعتمدة واأن ت�ستمل على املاركات 

والعالمات ورقم ال�سنف  --  الخ(.

3-      يتم اجلرد التف�صيلي )بالكامل( يف هذه احلالت:

      اأ-       يف حالة تعذر تقدمي قوائم التعبئة املعتمدة. 

      ب-      االر�ساليات امل�ستعملة واالأ�ستوكات واملرجتع.

      ت-      اختالف حمتويات الطرود عن ك�سف التعبئة.

      ث-      عدم مطابقة قائمة التعبئة للفاتورة املرفقة.

      ج-      توافر معلومات جدية عن وجود خمالفات يف االر�سالية.

      ح-      الطرود الواردة خالية من املاركات والعالمات اأو كانت مدونة باليد.

      خ-      الب�سائع الواردة حتت و�سع الر�سا�ص )اخلتم( الغري �سليم.

      د-      الب�سائع امل�سبوهة.

      ذ-      الب�سائع املعاد ت�سديرها حتت و�سع االدخال املوؤقت.

      ر-      متى ما اقت�ست ال�سرورة.
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4-      اجراءات امل�صرف املناوب:

اأ-      يف حالة االطمئنان اىل عدم وجود اي �سبهة يتم انهاء االجراءات اجلمركية لت�سليم الب�ساعة.

      ب-      يف حالة تاكيد مالحظة املعاين يق�م امل�صرف باتخاذ احدى الجراءات التالية:

            1-      االمر باغالق ال�سحنة واعادتها للم�ستودع اأو ال�ساحة اجلمركية 

            2-      اتخاذ الجراءات الالزمة ح�صب مايلي:

                  اأ-      تكليف امل�سرح بابراز موافقة اجلهات الرقابية اذا كانت الب�ساعه املوقوفة تتطلب ذلك.

                  ب-      ا�ستيفاء فرق ال�سريبة اجلمركية يف حالة عدم �سحة القيمة امل�سرح عنها او بند التعرفة.

                  ت-       التحقق من اعادة الب�ساعة للخارج او اتالفها يف حالة عدم املوافقة على ادخالها بعد احل�سول على 
موافقة رئي�ص اجلمارك وبعد ان يتم ابراز تقرير اتالف او بيان اعادة ت�سدير.

                  ث-       يف حالة وجود خمالفة او �سبهة يف عملية تهريب يتم اتخاذ االجراءات القانونية املقررة يف مثل هذه 
احلاالت ح�سب قانون اجلمارك.

5-      اجراءات املوظف املخت�ص باالف�ساح 

      اأ-      ا�سدار اذن اخلروج.

      ب-      ا�ستالم البيانات اجلمركية املنجزة ونقلها اىل ق�سم حفظ البيانات  لالحتفاظ بها.

6-      املوظف املخت�ص بالبوابة 

      اأ-      ي�ستلم املوظف اذن اخلروج.

      ب-       عن طريق امل�سح ال�سوئي يتاكد من املعلومات الواردة و�سحة اذن اخلروج ومطابقتها مع الب�ساعه ان لزم 
االمر.

      ت-      ال�سماح خلروج و�سيلة النقل من البوابة
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االجراءات الجمركية للبيان 
الجمركي المبسط

القسام الطرود البريدية والتفتيش 

ومستودعات شركات النقل السريع 
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اوال: االجراءات الجمركية بقسم الطرود البريدية

1-      فح�ص الطرود بجهاز اال�سعة. 

2-      فرز الطرود الربيدية بح�سور املوظف وف�سل الطرود التي تخ�سع لالجراءات اجلمركية.

3-      ا�ستالم ك�سف بالطرود التي تخ�سع الجراءات جمركية واملدخلة مب�ستودع الربيد واالحتفاظ به.

4-       عند تقدم امل�صتفيد مل�ظف ال�صتقبال بالربيد ل�صتالم الطرد، يتم ت�صليم الطرد للجمارك لتتم الجراءات 

اجلمركية ح�صب التايل:

      اأ-      طرود ذات �سفة غري جتارية او لال�ستعمال ال�سخ�سي

      ب-      طرود لال�ستعمال التجاري

رسم بياني يوضح االجراءات الجمركية بقسم الطرود البريدية

طرود حتتاج لجراءات

و�ص�ل الطرود
وفح�صها بجهاز ال�صعة

لال�صتعمال التجاري

التاأكد من ا�صدار ك�صف بالطرود اخلا�صعة لجراءات جمركية

الف�صح الف�ري عن طرود 
لحتتاج لجراءات

تقدم امل�صتفيد 
ل�صتالم الب�صاعة

لال�صتعمال ال�صخ�صي

الربيد

اإن كانت قيمتها 300 دينار 
او اقل وتنطبق عليها 

�صروط العفاء اجلمركي 
يتم انهاء الجراءات 

مب�جب البيان 
اجلمركي املب�صط

اإن كانت قيمتها اكرث من 
300 دينار اأو تخ�صع للجهات 

الرقابية يتم عمل بيان 
جمركي عادي

دون احلاجة لرقابة جهات حك�مية

تخ�صع لرقابة من جهات حك�مية

- تعداد البيان اجلمركي املب�صط
- ي�صدر و�صل اأمانة يف حالة عدم القدرة على دفع ال�صريبة

- يتم حجز الب�صاعة حلني اح�صار ت�صريح
- او عمل بيان جمركي عادي

اإن كانت قيمتها 300 دينار اأو 
اأقل ول تخ�صع لرقابة اجلهات 

الرقابية يتم عمل بيان ت
�ص�ية ف�رية

اإن كانت قيمتها اكرث من 
300 دينار او ل تنطبق عليها 

�صروط الإعفاء اجلمركي

ويتم التعامل معها كتايل:

1-      طرود ذات �سفة غري جتارية او لال�ستعمال ال�سخ�سي

      اأ-      اإن كانت قيمه الب�صاعة 300 دينار اأو اأقل وتنطبق عليها �صروط العفاء اجلمركي وهي:

            1-      اأن تكون االإر�سالية الواردة ذات طابع �سخ�سي وبكمية غري جتارية.
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            2-      اأن ال يكون امل�ستورد من ممتهني التجارة.

            3-      ال ي�سمل االعفاء التبغ وم�ستقاته وال�سلع ذات الطبيعة اخلا�سة )امل�سروبات الروحية وحلم اخلنزير(.

            4-      يتم انهاء االجراءات اجلمركية مبوجب البيان املب�سط.

            5-      اذا كانت من �سمن ال�سلع املقيد، يتم اح�سار ت�سريح اجلهة الرقابية.

      ب-      اإن كانت قيمه الب�ساعة اكرث من 300 دينار اأو ال تنطبق عليها �سروط االعفاء اجلمركي 

            1-      دون احلاجة لرقابة من جهات حك�مية يتم مايلي:

                  اأ-      اإعداد البيان املب�سط وا�ستيفاء ال�سريبة وي�سلم و�سل بالدفع ويعتمد كوثيقة للف�سح.

                  ب-       يف حالة عدم القدرة على دفع ال�سريبة اجلمركية يف حينها يعطى املعني باالمر و�سل اأمانة اآيل ليبقى 
الطرد يف احلجز املوؤقت لدى اجلمارك.

2-       تخ�صع اىل رقابة من جهات حك�مية يتم مايلي:

      اأ-      يتم حجزها حلني اح�سار ت�سريح اجلهة الرقابية.

      ب-      او عمل بيان جمركي عادي املطبق باملنافذ اجلمركية املختلفة.

البيانات  مع  ارفاقها  الواجب  الوثائق  ب�ساأن  2014م  ل�سنة   )1( رقم  القرار  من   )3( املادة  مراعاة  -       �سرورة 
اجلمركية والتى تطرقت اىل حاالت االإعفاء من تقدمي �سهادة املن�ساأ للب�سائع ذات ال�سفة ال�سخ�سية �سريطة ان 

ال تتجاوز قيمتها الفي دينار.

2-      طرود ذات �سفة جتارية 

      اأ-       اإن كانت قيمه الب�ساعة 100 دينار اأو اأقل وال تخ�سع لرقابة اجلهات الرقابية يتم انهاء االجراءت اجلمركية 
مبوجب البيان املب�سط.

      ب-       اإن كانت قيمه الب�ساعة تفوق 100 دينار او تخ�سع للجهات الرقابية يتم عمل بيان جمركي عادي وح�سب 
االجراءات الواردة باملنفذ اجلمركي.
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ثانيا: االجراءات الجمركية بقسم تفتيش المسافرين بالمنافذ الجمركية

وهي االجراءات التي تطبق على االمتعة التي بصحبة المسافر، وهي:

امل�صار الأخ�صر

ال�صماح باخلروج

�صك
نعم

اذا كانت حتتاج لجازة من اجلهات 
الرقابية يتم حجزها حلني اح�صار 

الجازة املطل�بة

اإعداد البيان املب�صط 
وا�صتيفاء ال�صريبة و�صبم 

و�صل بالدفع ويعتمد 
ك�ثيقة للف�صخ

و�ص�ل احلقائب اأو الطرود والفح�س بالأ�صعة تفتي�س احلقائب اأو الطرودق�صم التفتي�س

ب�صائع غري حمظ�رة او غري خا�صعة 
لرقابة اجلهات احلك�مية

ان كانت العملية جتارية وذات 
قيمة مرتفعة اأو خا�صعة 

لجرادات اجلهات الرقابية

يف حالة عدم القدرة على دفع ال�صريبة 
اجلمركية يف حينها يعطى املعنى بالأمر 
و�صل اأمانة اآيل ليبقى الطرد يف احلجز 

امل�ؤقت لدى اجلمارك

امل�صار الأحمر

الأمتعة

بالن�صبة للب�صائع التجارية وذات 
القيمة العالية حتجز وحتال لق�صم 

ال�صحن اجل�ي مب�جب اإجازة 
انتقال لإمتام الإجراءات اجلمركية 

وحتت الإ�صراف اجلمركي

تنق�صم المتعة التي ب�صحبة امل�صافرين اىل:

1-      اإن كانت القيمه  300 دينار اأو اأقل وتنطبق عليها �صروط العفاء اجلمركي وهي:

      اأ-      اأن تكون االإمتعة والهدايا ذات طابع �سخ�سي و بكمية غري جتارية.

      ب-      اأن ال يكون امل�سافر من املرتددين على الدائرة اجلمركية او من ممتهني التجارة للمواد التي بحوزته.

      ت-      يطبق العفاء اجلمركي ملا بح�زة امل�صافر وب�صرط ان ل يزيد عن:

            1-      اال يزيد عدد ال�سجائر عن »400« �سيجارة.

            2-      اال تزيد كمية الكحول عن لرت واحد.

            3-      اال يزيد عدد ال�سيجار  25  �سيجار.

            4-      اال تزيد كمية التبغ عن 250 غرام .

      ح-      يتم انهاء االجراءات اجلمركية وت�سليم االغرا�ص للم�سافر.

      �ص-      اذا كانت من �سمن ال�سلع املقيد، يتم اح�سار ت�سريح اجلهة الرقابية.
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2-      اإن كانت القيمه تفوق 300 دينار اأو ال تنطبق عليها �سروط االعفاء اجلمركي 

            1-      دون احلاجة لرقابة من جهات حك�مية يتم مايلي:

                  1-      اإعداد البيان املب�سط وا�ستيفاء ال�سريبة وي�سلم و�سل بالدفع ويعتمد كوثيقة للف�سح.

                  2-       يف حالة عدم القدرة على دفع ال�سريبة اجلمركية يف حينها يعطى املعني باالمر و�سل اأمانة اآيل ليبقى 
الطرد يف احلجز املوؤقت لدى اجلمارك.

      2-       تخ�صع اىل رقابة من جهات حك�مية يتم مايلي:

                  1-      يتم حجزها حلني اح�سار ت�سريح اجلهة الرقابية.

                  2-      او عمل بيان جمركي عادي املطبق باملنافذ اجلمركية املختلفة.

3-       اذا كانت االمتعة حتمل ال�سفة التجارية

      اأ-      اإن كانت قيمه الب�ساعة 100 دينار اأو اأقل وال تخ�سع لرقابة اجلهات الرقابية يتم عمل البيان املب�سط.

      ب-      اإن كانت قيمه الب�صاعة تف�ق 100 دينار و/او تخ�صع للجهات الرقابية:

            1-       حتجز الب�ساعة وي�سدر لها و�سل امانة.

            2-      حتال لق�سم ال�سحن اجلوي مبوجب اجازة انتقال وحتت اال�سراف اجلمركي.

البيان اجلمركي املطبق باملنافذ اجلمركية املختلفة واالف�ساح              3-       انهاء االجراءات اجلمركية وذلك بعمل 
النهائي يف ال�سحن اجلوي.
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)GLS + DHL( ثالثا: االجراءات الجمركية لشركات النقل السريع

وهي املراكز القليمية للت�زيع على دول اجل�ار من م�قعها مبملكة البحرين، ويتم التعامل مع الب�صائع امل�صت�ردة 
ح�صب مق�صدها وكتايل:

اول: ال�سحنة الواردة ململكة البحرين

ثانيا: ال�سحنة الواردة والتي مق�سدها دول جمل�ص التعاون

ثالثا: ال�سحنة التي مق�سدها دول اخرى

وتطبق الجراءات التالية

اوال: االرساليات الواردة لمملكة البحرين

وقيمة  املنافي�ست  يف  امل�سجلة  امل�ستورده  ال�سحن  بوال�ص  لكافة  ال�سريع  النقل  ل�سركات  املب�سط  البيان  1-       يطبق 

الب�ساعة »�سيف« 100 دينار او اقل �سواء كانت خا�سعة لل�سريبة اجلمركية او معفية منها.

2-      تنتقل بوال�ص ال�سحن ب�سورة اآليًة للبيان املب�سط بعد التا�سري على بولي�سة ال�سحن باملنافي�ست.

3-      ي�صتثنى من عمل البيان املب�صط يف احلالت التالية«:

      اأ-      االعفاءات )مثل امل�سانع الوطنية والدبلوما�سية وال�سخ�سية(

      ب-      ال�سرائب التي تنتقل مبوجب الية املقا�سة

      ت-      الب�سائع التي حتتاج ملوافقات اجلهات الرقابية

4-      اآلية العمل 

عند و�ص�ل الطرود يتم ال�صراف على تنزيلها ومتريرها عرب اجهزة ال�صعة للتاكد من خل�ها من املمن�عات، ويتم 
فرزها باملنافي�صت عن طريق التا�صري ل�صتخدام البيان اجلمركي املب�صط وبح�صب التايل:

      اأ-       طرود ذات ال�سفة ال�سخ�سية 

            1-      اإن كانت القيمه 300 دينار اأو اأقل وتنطبق عليها �صروط العفاء اجلمركي وهي:

                  اأ-      اأن تكون االإر�سالية الواردة ذات طابع �سخ�سي و بكمية غري جتارية.

                  ب-      اأن ال يكون امل�ستورد من ممتهني التجارة.

                  ت-      ال ي�سمل االعفاء التبغ وم�ستقاته وال�سلع ذات الطبيعة اخلا�سة.

-      يتم انهاء االجراءات اجلمركية مبوجب البيان املب�سط.
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1-      اإن كانت القيمه اكرث من 300 دينار اأو ل تنطبق عليها �صروط العفاء اجلمركي:

      اأ-      دون احلاجة لرقابة من جهات حكومية يتم مايلي:

            1-      اإعداد البيان املب�سط وا�ستيفاء ال�سريبة وي�سلم و�سل بالدفع ويعتمد كوثيقة للف�سح.

            2-       يف حالة عدم القدرة على دفع ال�سريبة اجلمركية يف حينها يعطى املعني باالمر و�سل اأمانة اآيل ليبقى 
الطرد يف احلجز املوؤقت لدى اجلمارك.

      ب-      تخ�سع اىل رقابة من جهات حكومية يتم مايلي:

            1-      يتم حجزها حلني اح�سار ت�سريح اجلهة الرقابية.

            2-      او عمل بيان جمركي عادي املطبق باملنافذ اجلمركية املختلفة.

-       �سرورة مراعاة قرار املادة )3( من القرار رقم )1( ل�سنة 2014م ب�ساأن الوثائق الواجب ارفاقها مع البيانات 
اجلمركية والتى تطرقت اىل حاالت االإعفاء من تقدمي �سهادة املن�ساأ للب�سائع ذات ال�سفة ال�سخ�سية �سريطة ان 

ال تتجاوز قيمتها الفي دينار.

      اأ-      طرود ذات ال�سفة التجارية

            1-      اإن كانت قيمه الب�ساعة 100 دينار اأو اأقل وال تخ�سع لرقابة اجلهات الرقابية يتم عمل البيان املب�سط.

            2-      اإن كانت قيمه الب�ساعة تفوق 100 دينار و/او تخ�سع للجهات الرقابية:

ويف هذه احلالة يتم انهاء االجراءات اجلمركية عن طريق التا�سري يف منافي�ست الرحلة مبا يفيد عمل بيان جمركي 
عادي ويخ�سع هذا البيان لالجراءات اجلمركية العادية.

ثانيا: االرساليات الواردة والتي مقصدها دول مجلس التعاون

مع مراعاة ما مت التفاق عليه يف اطار دول املجل�س يتم مايلي:

1-       للطرود التي ال يتجاوز وزنها 50 كيلو غرام و/او التي ال تتجاوز قيمتها املقدرة 100 دينار بحريني، من املمكن 

ان يتم حتويلها اىل بلد املق�سد دون التخلي�ص اجلمركي عليها وذلك باتباع التايل:

            اأ-      عند و�سول الطرود يتم اال�سراف على تنزيل الطرود 

            ب-      متريرها عرب اجهزة اال�سعة للتاكد من خلوها من املمنوعات.
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            ت-      فرز الطرود باملنافي�ست بالتا�سري با�ستخدام البيان اجلمركي االح�سائي ال�سادر اىل بلد املق�سد.

            ث-      عمل اجازة انتقال.

 

1-      للطرود التي يتجاوز وزنها 50 كيل� غرام و/او التي تتجاوز قيمتها 100 دينار بحريني:

      اأ-      عند و�سول الطرود يتم اال�سراف على تنزيل الطرود.

      ب-      متريرها عرب اجهزة اال�سعة للتاكد من خلوها من املمنوعات.

      ت-       يتم فرز الطرود باملنافي�ست بالتا�سري يف هذا املنافي�ست با�ستخدام البيان اجلمركي لال�سترياد IM4 ويخ�سع 
هذا البيان لالجراءات اجلمركية العادية.

بختم  البيان  ويختم   EX19 ال�سادر  االح�سائي  البيان اجلمركي  با�ستخدم  الواردة  الب�ساعة        ث-       يتم حتويل 
املقا�سة ان كانت ال�سريبة اجلمركية مدفوعة.

      ج-      عمل اجازة انتقال واال�سراف اجلمركي على انتقال الب�ساعة وبح�سب طبيعتها.

ثالثا: الطرود والبضائع التي مقصدها دول اخرى

EX8200 يتم تنظيم البيان اجلمركي للعبور      -
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االجراءات المتبعة 
لالرساليات العسكرية 

االميركية
ارساليات
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1-      اجراءات امل�صرح 

 IM4000 اأ-      يقوم امل�سرح بتقدمي البيان اجلمركي املب�سط لال�سترياد      

      ب-      ارفاق جميع امل�ستندات املطلوبة وهي:

            1-      الفاتورة 

الر�سمية ال�سادرة من اجلي�ص االمريكي املت�سمنة حمتويات وتفا�سيل الطرود ورقم بولي�سة              2-       الر�سالة 
ال�سحن امل�سدقة من �سئون اجلمارك.

            3-       اح�سار املوافقة املطلوبة للب�سائع املقيدة من قبل وزارة الداخلية م�سدق عليها من �سئون اجلمارك، او 
اجلهات الرقابية االخرى مبوجب ت�سريح.

      ه�-      يتوجه امل�سرح ملوقع التنزيل للتاأكد من وجود ال�سحنة.

املخت�ص  املوظف  او  املناوب  امل�سرف  اىل  اجلمركي  البيان  مع  واملرفقة  اال�سلية  امل�ستندات  جميع        ح-       تقدمي 
باالف�ساح.

2-      اجراءات امل�ظف اجلمركي ) بب�ابة املطار او بق�صم التفتي�س (

يتم التدقيق على البيان اجلمركي وحت�يل امل�صار اىل امل�صار الربتقايل

3-      اجراءات املوظف اجلمركي باال�سعة 

      اأ-      التاكد من �سالمه الب�ساعة وخلوها من املمنوعات واملقيدات من خالل اال�سعة.

انهاء  يتم  املعلومات  يف  خطاأ  او  اجلمركي  البيان  مع  اختالف  او  ا�ستباه  او  �سك  اأي  وجود  عدم  حالة        ب-       يف 
االجراءات بتدوين نتيجة الفح�ص بنظام التخلي�ص اجلمركي.

      ت-       يف حالة وجود اي �سك او ا�ستباه او اختالف او خطاأ لدى موظف اال�سعة، يقوم باعالم امل�سرف املناوب باالمر 
التخاذ االجراء املنا�سب.

4-      اجراءات املوظف املخت�ص باالف�ساح

يق�م باتخاذ الجراءات الالزمة ح�صب مايلي:

      اأ-      التاأكد من وجود جميع الوثائق ومطابقتها مع الوثائق املدخلة بالنظام االيل.

      ب-    التحقق من نتيجة فح�ص اال�سعة.
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ت-       يف حالة ال�صك من قبل امل�صرف او من قبل امل�ظف املخت�س يتم الرفع مل�صت�ى اعلى خط�رة )امل�صار الحمر( 
او اتخاذ احد الجراءات التالية:

            1.      اعالم امل�سرح باح�سار موافقة اجلهات الرقابية اذا كانت الب�ساعه املوقوفة تتطلب ذلك.

            2.       التحقق من اعادة الب�ساعة للخارج او اتالفها يف حالة عدم املوافقة على ادخالها بعد احل�سول على موافقة 
رئي�ص اجلمارك وبعد ان يتم ابراز تقرير اتالف او بيان اعادة ت�سدير.

            3.       يف حالة وجود ق�سية جمركية يتم اتخاذ االجراءات القانونية املقررة يف مثل هذه احلاالت ح�سب قانون 
اجلمارك.

            4.      منع ت�سليم ال�سحنة بعد التاأكد من وجود ما مينع ت�سليمها.

            5.      حجز ال�سحنة اأو ارجاعها اىل امل�ستودع للحجز.

      ث-      ت�سليم ال�سحنة بعد زوال ال�سك.

      ج-      ا�سدار اذن اخلروج.

      ح-       عن طريق امل�سح ال�سوئي يتاكد من املعلومات الواردة و�سحة اذن اخلروج ومطابقتها مع الب�ساعه ان لزم 
االمر.

      خ-      ا�ستالم البيانات اجلمركية املنجزة ونقلها اىل ق�سم حفظ البيانات لالحتفاظ بها.

      د-      ال�سماح خلروج و�سيلة النقل من البوابة.
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االجراءات الجمركية 
للتصدير
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ضوابط التصدير  

اأ-      ي�صمح بالت�صدير امل�ؤقت للب�صائع التالية:

            اأ-      االآليات و املعدات الثقيلة الإجناز امل�ساريع اأو الإجراء التجارب العملية و العلمية العائدة لتلك امل�ساريع .

            ب-      الب�سائع االأجنبية ال�سادرة بق�سد اكمال ال�سنع .

            ت-      ما ي�سدر موؤقتا للمالعب وامل�سارح و املعار�ص وما مياثلها.

            ث-      االآالت واملعدات واالأجهزة التي ت�سدر اإىل خارج البالد بق�سد اإ�سالحها.

            ج-      االأوعية واالأغلفة ال�سادرة ملل��ئها.

            ح-      احليوانات اخلارجة بق�سد الرعي.

            خ-      العينات التجارية بق�سد العر�ص. 

            د-      احلاالت االخرى التي ت�ستدعي ذلك.

      ب-       يقدم �ساحب طلب الت�سدير املوؤقت �سور فوتوغرافية ملونة لل�سلع التي ي�سعب متييزها للدائرة اجلمركية 
وذلك ملطابقتها عند اإعادة ا�ستريادها.

      ت-       يجوز للدائرة اجلمركية اتخاذ االجراءات و التدابري الالزمة با�ستخدام الو�سائل املنا�سبة )ال�سور الفوتو 
غرافية، الباركود االلكرتوين، اخذ عينة ، ختم العينة  ....الخ (. 

      ث-       الي�سمح بالت�سدير املوؤقت للب�سائع الداخلة حتت االأو�ساع املعلقة »لل�سرائب« الر�سوم اجلمركية والتي متكن 
الدائرة اجلمركية من مطابقة الب�سائع عند اإعادة ا�ستريادها.

      ج-       يجب اأن ال تتجاوز مدة الت�سدير املوؤقت �سنة )365 يوم(. للحاالت املذكورة يف البند 1 ) ج،ه�،ز (.

      ح-       الي�سمح بالت�سدير املوؤقت للب�سائع التي يحظر ت�سديرها.

      خ-       يجب اأن ال تتجاوز مدة الت�سدير املوؤقت �سنة )365 يوم( و يجوز متديدها ملدد مماثلة بحد اأق�سى خم�ص 
�سنوات اإال اذا كانت املدة الالزمة تتطلب اأكرث من هذه املدة و ذلك مبوافقة اإدارة اجلمارك للحاالت املذكورة  

يف البند 1 )اأ،ب،د( .

      د-       يجب اأن ال تتجاوز مدة الت�سدير املوؤقت �ستة اأ�سهر )180 يوم( للحاالت املذكورة يف البند 1)و،ح( .

      ذ-       ي�نتهي و�سع الت�سدير امل�وؤقت باإعادة ا�سترياد الب�سائ��ع اىل داخل دول املجل�ص اأو حتويلها اىل ت�سدير نهائي  
اأو اإنتهاء مدة الت�سدير املوؤقت .

      ر-      احل�سول على موافقة الت�سدير املوؤقت من الدائرة اجلمركية
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      ز-       ال ي��سم�ح بالت�سدير املوؤقت لقطع الغيار واالإطارات والبطاريات و غريها من املواد القابلة لالإ�ستهالك يف 
امل�ساريع.

      �ص-      وجود مايثبت ن�ساط امل�سدر للح�سول على الرمز اجلمركي

      �ص-      وجود الت�ساريح و املوافقات املطلوبة من اجلهات املخت�سة للب�سائع املقيدة

      �ص-      يجوز للدائرة  اجلمركية طلب ترجمة الفواتري / امل�ستندات االأجنبية اىل اللغة العربية

      �ص-      يجوز للدائرة  اجلمركية حق املطالبة بامل�ستندات والعقود واملرا�سالت وغريها.

اأو املخل�ص اجلمركي االحتفاظ بال�سجالت ملدة خم�ص �سنوات من تاريخ امتام  اأو من ميثله        ط-       على امل�سدر 
العملية اجلمركية وتقدميها للدائرة اجلمركية عند الطلب.

      ظ-       يجوز للم�سدر اأو من ميثله اأو املخل�ص اجلمركي تقدمي الوثائق وامل�ستندات واملعلومات اجلمركية للدائرة 
امل�ستندات  و  بالوثائق  الب�ساعة  ف�سح  بعد  اأو  قبل  اجلمركية  الدائرة  يوايف  اأن  على  الكرتونيا  اجلمركية 

امل�ساحبة للب�ساعة.

      ع-       على وكالء املالحة )بحري / جوي( تقدمي بيان احلمولة )املنافي�ست( للدائرة اجلمركية ورقيا اأو الكرتونيا 
ح�سب نظام التخلي�ص االآيل املعمول به يف الدائرة اجلمركية الإمتام العملية اجلمركية.

و�سيلة  ت�سجيل معلومات  و  بيان احلمولة )املنافي�ست(  تقدمي  املخل�ص اجلمركي )املفو�ص(  اأو  الناقل        غ-       على 
النقل للدائرة اجلمركية للب�سائع املنقولة برا اأو بوا�سطة ال�سفن اخل�سبية اأو ما مياثلها و التي التقوم برحالت 

منتظمة الإمتام العملية اجلمركية.

      ف-      ت�سديد الر�سوم االخرى م�سبقا ح�سب نظام التخلي�ص االآيل  املطبق.

      ق-      ال ي�سمح بت�سدير الب�سائع املمنوعة اأو املخالفة مبقت�سى االحكام والت�سريعات الوطنية

      ك-      عند الت�صدير ال�صخ�صي يجب اللتزام مبا يلي :

العملية  الإمتام  الزيارة  االقامة/  تا�سرية  اأو  ال�سفر  جواز  اأو  ال�سخ�سية  البطاقة  العالقة  �ساحب  يقدم        ل-       اأن 
اجلمركية. 

      م-      اأن تكون االإر�سالية ذات طابع �سخ�سي و بكميات غري جتارية.

      ن-      اأن ال يكون امل�سدر من ممتهني التجارة .

      ه�-      �سوابط ت�سدير املنتجات الوطنية

      و-      توفري ن�سخة من الفاتورة االأ�سلية مو�سحا فيها بلد املن�ساأ.

      ي-       توفري قائمة تعبئة لالأ�سناف املتعددة )عدة اأ�سناف، على اأن تت�سمن رمز النظام املن�سق باالإ�سافة للرمز 
الدويل للمواد الكيميائية واملواد اخلطرة(.
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تتم الجراءات الجراءات اجلمركية للت�صدير مبختلف املنافذ بح�صب التايل:

الشخص  او  )المخلص  المصرح  قبل  من  الجمركي  البيان  وتجهيز  تحضير  اوال: 
المفوض او صاحب البضاعة(

1-      يقوم امل�سرح بتنظيم البيان اجلمركي بغر�ص الت�سدير على النظام االيل للتخلي�ص » اأفق« 

2-       ارفاق مرفقات البيان اجلمركي جلميع ال�ثائق املطل�ب ارفاقها الكرتونياً وهي:

      اأ-      القوائم )الفواتري(.

      ب-      �سهادة املن�ساأ بح�سب رغبة امل�سدر.

      ت-      قائمة التعبئة.

      ث-      الت�ساريح »الرخ�ص للجهات الغري مرتبطة بنظام افق«.

ج      -      اية وثائق اأخرى.

3-       يف حالة ان تكون الب�ساعة امل�سدرة او اي جزء منها مقيد »رخ�سة م�سبقة« من قبل احدى اجلهات الرقابية 

يقوم امل�سرح باعداد طلب الرخ�سة امل�سبقة اآليا بنظام افق للجهات املرتبطة اآليا بالنظام ويعرف م�سار اجلهات 
الرقابية بالنظام االيل للتخلي�ص اجلمركي »افق« بامل�سار البني حيث يتم حتديد هذا امل�سار الكرتونيا اعتمادا 

على بنود التعرفة من قبل ادارة التخلي�ص اجلمركي واملتابعة. 

4-      يقوم موظف اجلهة الرقابية بعمل الالزم �سواء للموافقة او الرف�ص على الطلب املقدم.

5-      دفع الر�سوم امل�ستحقة عن طريق احدى و�سائل الدفع .

6-      تقدمي البيان اجلمركي اآليا اىل اجلمارك واحل�سول على الرقم االيل للبيان.

7-      طباعة اإي�سال الدفع.

ثانيا: االجراءات الجمركية بالمنفذ الجمركي للتخليص الجمركي

بعد ا�صتيفاء الر�ص�م وحتديد امل�صار اآليا من قبل ادارة املخاطر والتقييد، يق�م املدقق اجلمركي يف املنفذ اجلمركي 
بالجراءات التالية :

املرفقة،  والوثائق  امل�ستندات  مع   النظام  يف  عنها  امل�سرح  البيانات  ومطابقة  اجلمركي  البيان  على  1-       التدقيق 

والتحقق من املرفقات و موافقة اجلهة الرقابية للب�ساعة.

2-       انهاء التدقيق �سواء باعتماد امل�سارات املحددة من قبل ادارة املخاطر او تغيري امل�سار بالتعديل اىل م�سار اأعلى 

خطورة.
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3-       يف حالة اكت�ساف خطاأ �سكلي يقوم املدقق بارجاع البيان اجلمركي للم�سرح لت�سحيح البيان او ارفاق الوثائق 

الناق�سة بعد كتابة ا�سباب ترجيع البيان يف املالحظات 

4-      بعد ت�سحيح البيان او توفري النواق�ص يتم اعادة تقدمي البيان للجمارك ال�ستكمال اجراءات التدقيق. 

مالحظات:

EX1000  أ أ-      في حال تنظيم بيان تصدير نهائي      

            1-      يجب على امل�سدر احل�سول على ن�ساط جتاري الإجراء عمليات الت�سدير.

            2-       يف حال ت�سدير ب�سائع ذات من�ساأ خليجي يجب اإرفاق البيان االح�سائي ال�سادر من اأحدى دول جمل�ص 
التعاون والوثائق امل�ساحبة لها.

EX 1100 ب ب-       في حالة تنظيم بيان للتصدير الشخصي      

            1-       يقوم امل�سرح بتقدمي طلب املوافقة على الت�سدير ال�سخ�سي من خالل اأ�سافة اال�سم والرقم ال�سخ�سي 
يف النظام.

            2-      اإنهاء جميع االجراءات مع اجلهات الرقابية.

EX 1200 ت ت-      في حالة تنظيم بيان تصدير لتموين السفن والطائرات      

            1-      على امل�سدر احل�سول على �سجل جتاري و ن�ساط جتاري خا�ص بعملية التموين .

            2-      ارفاق ر�سالة من اجلهة امل�ستفيدة من عملية التموين لتحديد النوع والكمية للب�ساعة امل�سدرة.

 EX1700 ث ث-      في حالة تنظيم بيان تصدير ورد الرسوم      

            1-      يقوم امل�سرح بربط بيان اال�سترياد الكرتونيًا ببيان الت�سدير ورد الر�سوم.

التدقيق  اإجراءات  الإنهاء  بها،  املرفقة  والوثائق  اال�سترياد  البيان  من  ن�سخة  اأرفاق  امل�سدر  على              2-       يجب 
امل�ستندي.

 EX1900 ج ج-      في حالة تنظيم بيان إحصائي صادر مقاصة      

            1-      يقوم امل�سرح بربط بيان اال�سترياد الكرتونيًا ببيان الت�سدير املقا�سة.

            2-       يجب على امل�سدر اأرفاق ن�سخة من البيان اال�سترياد االأول والوثائق املرفقة بها ، الإنهاء اإجراءات التدقيق 
امل�ستندي.

3-      التاكد من طباعة رقم اال�ستحقاق على البيان اجلمركي.
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 EX2100 ح ح-      في حالة تنظيم بيان تصدير مؤقت دون تغيير      

            1-       تقدمي طلب للدائرة اجلمركية للح�سول على موافقة الإجراء عملية الت�سدير، وحتديد املدة الزمنية والتي 
ال تتعدى �سنة للمنتجات االجنبية وخم�ص �سنوات للمنتجات الوطنية.

            2-      يتوجب ان تتم عملية الت�سدير حتت اال�سراف اجلمركي بعد حتويل البيان للم�سار املحدد اآليا.

 EX2200 خ خ-      في حالة تنظيم بيان تصدير مؤقت للتصليح أو التصنيع      

            1-       تقدمي طلب للدائرة اجلمركية للح�سول على موافقة الإجراء عملية الت�سدير، وحتديد املدة الزمنية والتي 
ال تتعدى �سنة للمنتجات االجنبية وخم�ص �سنوات للمنتجات الوطنية.

            2-      يتوجب ان تتم عملية الت�سدير حتت اال�سراف اجلمركي بعد حتويل البيان للم�سار االآيل املحدد.

EX2300 د د-      في حالة تنظيم بيان تصدير موقت للتصليح أو التصنيع تحت ضمان كفالة      

      اأ-       تقدمي طلب للدائرة اجلمركية للح�سول على موافقة الإجراء عملية الت�سدير، وحتديد املدة الزمنية والتي ال 
تتعدى �سنة للمنتجات االجنبية وخم�ص �سنوات للمنتجات الوطنية.

      ب-      يتوجب على امل�سرح تقدمي ما يثبت وجود كفالة من ال�سركة امل�سنعة.

 EX3 ذ ذ-      في حالة تنظيم بيان أعادة تصدير بعد االدخال المؤقت      

      اأ-      يقوم امل�سرح بربط بيان االإدخال املوؤقت الكرتونيًا ببيان اإعادة الت�سدير.

      ب-       يجب على امل�سدر اأرفاق ن�سخة من البيان اال�سترياد )االإدخال املوؤقت( االأول والوثائق املرفقة بها، الإنهاء 
اإجراءات التدقيق امل�ستندي.

      ت-      يتوجب ان تتم عملية الت�سدير حتت اال�سراف اجلمركي بعد حتويل البيان للم�سار االآيل املحدد.

 .EX3070,3071,3072,3073,3074 ر ر-      في حالة تنظيم بيان اعادة تصدير من مستودعات التخزين      

            اأ-      يقوم امل�سرح بربط بيان التخزين يف امل�ستودع الكرتونيًا ببيان اإعادة الت�سدير من امل�ستودع.

            ب-       يجب على امل�سدر اأرفاق ن�سخة من بيان التخزين االأول والوثائق املرفقة بها ، الإنهاء اإجراءات التدقيق 
امل�ستندي.

            ت-      يتوجب ان تتم عملية الت�سدير حتت اال�سراف اجلمركي بعد حتويل البيان للم�سار االآيل املحدد.

تفا�سيل  لتحديد  احلرة  ال�سوق  من  خطاب  ارفاق  يتطلب  احلرة،  ال�سوق  اإىل  ت�سدير  اأعادة  حال              ث-       يف 
الب�ساعة امل�سدرة.

EX3098 ز ز-      في حالة تنظيم بيان أعادة تصدير استيراد المصانع الخليجية      
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      س س-      يقوم المصرح بربط بيان االستيراد الكترونيًا ببيان إعادة التصدير.

التصدير  اعادة  المستورد  طلب  او  مرفوضة  بضاعة  تصدير  اعادة  بيان  تنظيم  حالة        ش ش-       في 
 EX9300

      اأ-      يف حالة ب�صاعة مرف��صة:

            1-      ارفاق خطاب الرف�ص من اجلهة املخت�سة.

            2-      احل�سول على املوافقة من الدائرة اجلمركية الإعادة الت�سدير لبلد امل�سدر.

            3-      يتوجب ان تتم عملية الت�سدير حتت اال�سراف اجلمركي بعد حتويل البيان للم�سار االآيل املحدد.

            4-       يف حال طلب ا�سرتجاع ال�سريبة اجلمركية ، يتطلب من امل�سدر ارفاق بيان اال�سترياد مت�سمن خطاب 
للدائرة اجلمركية ال�سرتجاع ال�سرائب امل�ستوفاه.

      اأ-      يف حالة طلب امل�صدر اإعادة الت�صدير:

            1-      يتقدم بخطاب للدائرة اجلمركية.

            2-      تتم االجراءات  )2،3،4(من اأ اعاله.

ثالثا: االجراءات الجمركية بالمنافذ الجمركية

1-      اجراءات امل�سار االخ�سر او م�سار امل�سغل االقت�سادي املعتمد 

      اأ-      اجراءات امل�سرح
            1-      يقوم امل�سرح بانهاء اجراءاته مع ال�سركة امل�سغلة )با�ستثناء املنفذ الربي(.

            2-       تقدمي البيان اجلمركي ومرفقاته االأ�سلية اىل مكتب الت�سدير باملنفذ با�ستثناء املنفذ الربي فيتم ت�سليمها 
اىل امل�سرف املناوب.

      ب-      املوظف املخت�ص بقائمة امل�سغل االقت�سادي او امل�سرف املناوب يف مكتب الت�سدير .
            1-      التاأكد من وجود جميع الوثائق ومطابقتها مع الوثائق املدخلة بالنظام االيل ان لزم االمر.

            2-       التاكد من الب�ساعة ومطابقتها من حيث عدد الطرود ورقم البولي�سة ان لزم االمر والتحقق من احل�سول 
على موافقة اجلهة الرقابية للمواد املطلوب معاينتها يف �ساحة انتظار ال�ساحنات خارج امليناء.

            3-      ادخال نتيجة املطابقة يف النظام.
            4-      بعد التاأكد من مطابقة ال�سحنة اأو احلاوية يتم اإ�سدار »اأذن الدخول ».
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            5-      ا�ستالم البيانات اجلمركية املنجزة ونقلها اىل ق�سم امللفات لالحتفاظ بها.
      ت-      املوظف املخت�ص بالبوابة 

            1-      ي�ستلم املوظف اذن الدخول.
ان  الب�ساعه  الدخول ومطابقته مع  الواردة و�سحة اذن  املعلومات  يتاكد من  ال�سوئي  امل�سح              2-       عن طريق 

لزم االمر.
            3-      ال�سماح بدخول و�سيلة النقل.

      ث-      االإجراء يف الدوائر اجلمركية التابعة للمنافذ البحرية 
            1-      بعد اإنهاء االجراءات املطلوبة، يتم تقدمي البيان اجلمركي ومرفقاته االأ�سلية اىل امل�سرف املناوب.

            2-      بعد التاأكد من مطابقة ال�سحنة يتم اإ�سدار »اذن الدخول اإىل الدائرة اجلمركية«.

مالحظة:

1-      يف حالة وجود �سك او ا�ستباه يف البيان اجلمركي او خطاأ يف املعلومات يتم مراجعة امل�سرف املناوب.

2-      اجراءات امل�سار الربتقايل )االأ�سعة( و امل�سار االحمر )التفتي�ص واال�سعة(

يتم حتديد هذه امل�سارات اآليا عن طريق ادارة املخاطر او من خالل التعديل اىل م�سار اأعلى خطورة عن طريق املنفذ 
اجلمركي او امل�سرف املناوب او عن طريق ق�سم اال�سعة.

      اأ-      اجراءات امل�سرح
            1-      يقوم امل�سرح بتقدمي طلب لل�سركة امل�سغلة بغر�ص ا�ستالم احلاويات 

            2-      تقدمي البيان اجلمركي و مرفقاته االأ�سلية اىل بوابة الت�سدير باملنفذ
      ب-      املوظف املخت�ص مبكتب الت�سدير 

            1-      التاأكد من وجود جميع الوثائق ومطابقتها مع الوثائق املدخلة بالنظام االيل ان لزم االمر.
            2-       التاكد من الب�ساعة ومطابقتها من حيث عدد الطرود ان لزم االمر والتحقق من احل�سول على موافقة 

اجلهة الرقابية للمواد املطلوب معاينتها داخل املنفذ اأو يف �ساحة انتظار ال�ساحنات خارج امليناء.
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            3-      ادخال نتيجة املطابقة يف النظام.
            4-      بعد التاأكد من مطابقة ال�سحنة اأو احلاوية يتم اإ�سدار »اأذن الدخول ».

            5-      ا�ستالم البيانات اجلمركية املنجزة ونقلها اىل ق�سم امللفات لالحتفاظ بها.
      ت-      املوظف املخت�ص بالبوابة 

            1-      ي�ستلم املوظف اذن الدخول.
            2-       عن طريق امل�سح ال�سوئي يتاكد من املعلومات الواردة و�سحة اذن اخلروج ومطابقتها مع الب�ساعه ان 

لزم االمر.
            3-      ال�سماح لدخول و�سيلة النقل اإىل ميناء خليفة.

      ث-      االإجراء يف بقية الدوائر اجلمركية التابعة للمنافذ البحرية
            1-      بعد اإنهاء االجراءات املطلوبة ، يتم تقدمي البيان اجلمركي ومرفقاته االأ�سلية اىل امل�سرف املناوب.

            2-       التاكد من الب�ساعة ومطابقتها ان لزم االمر والتحقق من احل�سول على موافقة اجلهة الرقابية للمواد 
املطلوب معاينتها.

            3-      بعد التاأكد من مطابقة ال�سحنة يتم اإ�سدار »اذن الدخول اإىل الدائرة اجلمركية«.

مالحظة:

يف حالة وجود �سك او ا�ستباه يف البيان اجلمركي او خطاأ يف املعلومات يتم مراجعة امل�سرف املناوب.
BLZ ج-      االجراءات اجلمركية مبنطقة البحرين اللوج�ستية      

            1-      اجراءات امل�سرح
                  اأ-      يقوم امل�سرح بانهاء اجراءاته مع جهة التخزين يف املنطقة اللوج�ستية .

                  ب-      تقدمي البيان اجلمركي و مرفقاته االأ�سلية اىل مكتب التفتي�ص واملعاينة باملنطقة اللوج�ستية .
            2-      يتم تطبيق وتفعيل نف�ص مهام موظف املنفذ اجلمركي وامل�سارات للت�سدير.
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تحويل البضائع من منفذ 
جمركي الى المنافذ 

الجمركية االخرى
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اوال: من املنافذ اجلمركية )ميناء خليفة بن �سلمان - ال�سحن اجلوي- الربيد – م�ستودع GLS ل�سركات النقل ال�سريع 
– DHL ( اىل املنفذ الربي النتقال الب�سائع مبوجب اآلية انتقال الب�سائع بني دول املجل�ص.

      اأ-      اجراءات امل�سرح اجلمركي

 IM4 اأ-      التخلي�ص على الب�ساعة مبوجب بيان جمركي لالإ�سترياد            

            ب-      دفع الر�سوم وال�سرائب اجلمركية ان كانت م�ستحقة على البيان اجلمركي.

            ت-      معاينة الب�ساعة ومطابقتها مع القوائم ان لزم االمر.

            ث-      ا�سدار اإذن اخلروج لبيان اال�سترياد بغر�ص ادخال و�سيلة النقل لتحميل الب�ساعة.

EX19 ج-      اعداد البيان االح�سائي ال�سادر            

قبل  من  عليه  والت�سديق  املطابقة  يتم  االح�سائي  والبيان  اال�سترياد  بيان  بني  الربط  اكمال  حني              ح-       اىل 
امل�سرف املناوب.

            خ-      دفع ر�سوم اخلتم اجلمركي )�سيل(.

      ب-      اجراءات املوظف اجلمركي

            اأ-       التاأكد من الناقلة ان كانت يتم حتكيمها باخلتم اجلمركي اأو مرافقتها حتت اال�سراف اجلمركي مع مراعاة 
نوعية الب�ساعة ان كانت مقيده.

            ب-       ا�سدار اأذن اخلروج للبيان االح�سائي بغر�ص ا�ستخدامه يف املنفذ الربي كاثبات و�سول وخروج الب�ساعه 
لل�سعودية.

            ت-      ا�سدار اإجازة انتقال اىل اجل�سر. 

            ث-       اإن كانت بدون مرافقة جمركية يتم و�سع اخلتم اجلمركي على الناقلة وي�سمح لها باخلروج لال�سطفاف 
مع �ساحنات النقل ال�سريع لتنظيم تفويجها اىل اجل�سر.

      ت-      املوظف املخت�ص بالبوابة 

بال�صافة اىل املهمات ال�اردة يف حالة خروج الب�صاعة من الب�ابات اجلمركية على امل�ظف مراعاة مايلي:

            اأ-      التاكد من البيان اجلمركي واكتمال االجراءات اجلمركية.

            ب-      التاكد من �سحة اخلتم اجلمركي.

            ت-      ال�سماح خلروج و�سيلة النقل من البوابة.
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ثانيا: من املنفذ الربي اىل املنافذ الخرى

1-      ل�سركات النقل ال�سريع

ا�سدار اإجازة انتقال اىل املنفذ املطلوب.

2-      لبقية ال�سركات

ثالثا: من املنافذ اجلمركية ) ميناء خليفة بن �صلمان – املنفذ الربي- اق�صام املنافذ اجل�ية ( اىل امل�صت�دعات.

1-      اجراءات امل�سرح اجلمركي

      اأ-      تنظيم البيان اجلمركي للتخزين IM7 مع دفع الر�سوم امل�ستحقة.

      ب-      معاينة الب�ساعة ومطابقتها مع القوائم ان لزم االمر.

      ت-      ا�سدار اإذن اخلروج لبيان اال�سترياد بغر�ص ادخال و�سيلة النقل لتحميل الب�ساعة.

      ث-      دفع ر�سوم اخلتم اجلمركي.

2-      اجراءات املوظف اجلمركي

      اأ-       التاأكد من الناقلة ان كانت يتم حتكيمها باخلتم اجلمركي اأو مرافقتها حتت اال�سراف اجلمركي مع مراعاة 
نوعية الب�ساعة ان كانت مقيده.

      ب-      اإن كانت بدون مرافقة جمركية يتم و�سع اخلتم اجلمركي على الناقلة وحتويلها اىل املنفذ اجلمركي املطلوب.

      ت-      ا�سدار اإجازة انتقال اىل املنفذ املطلوب. 

3-      املوظف املخت�ص بالبوابة 

بال�صافة اىل املهمات ال�اردة يف حالة خروج الب�صاعة من الب�ابات اجلمركية على امل�ظف مراعاة مايلي:

      اأ-      التاكد من البيان اجلمركي واكتمال االجراءات اجلمركية.

      ب-      التاكد من �سحة االختام اجلمركية.

      ت-      ال�سماح خلروج و�سيلة النقل من البوابة.
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رابعا: من املنافذ اجلمركية املختلفة لنقل الب�صائع خلارج دول املجل�س 

1-      اجراءات امل�سرح اجلمركي

      اأ-      تنظيم البيان اجلمركي للعبور EX8200 مع دفع الر�سوم امل�ستحقة.

      ب-      معاينة الب�ساعة ومطابقتها مع القوائم ان لزم االمر.

      ت-      ا�سدار اإذن اخلروج لبيان اال�سترياد بغر�ص ادخال و�سيلة النقل لتحميل الب�ساعة.

      ث-      دفع ر�سوم اخلتم اجلمركي.

      ج-      ا�سدار اإجازة انتقال اىل املنفذ املطلوب. 

2-      اجراءات املوظف اجلمركي  

      اأ-       التاأكد من الناقلة ان كانت يتم حتكيمها باخلتم اجلمركي اأو مرافقتها حتت اال�سراف اجلمركي مع مراعاة 
نوعية الب�ساعة ان كانت مقيده.

      ب-      اإن كانت بدون مرافقة جمركية يتم و�سع اخلتم اجلمركي على الناقلة وحتويلها اىل املنفذ اجلمركي املطلوب.

      ت-      ا�سدار اإجازة انتقال  اىل املنفذ املطلوب. 

3-      املوظف املخت�ص بالبوابة 

بال�صافة اىل املهمات ال�اردة يف حالة خروج الب�صاعة من الب�ابات اجلمركية على امل�ظف مراعاة مايلي:

      اأ-      التاكد من البيان اجلمركي واكتمال االجراءات اجلمركية.

      ب-      التاكد من �سحة اخلتم اجلمركية.

      ت-      ال�سماح خلروج و�سيلة النقل من البوابة.
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ملحق )1( 

انواع البيانات الجمركية 
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IM4  استيراد للوضع في االستهالك 

ي�ستخدم هذا النموذج للب�سائع امل�ستوردة لال�ستهالك املحلي داخل اململكة، وتخ�سع هذه الب�سائع للر�سوم اجلمركية 
)ما مل يتم اإعفاءها بح�سب القانون(، وكذلك تخ�سع ب�سائع هذه البيانات الجراءات اجلهات الرقابية.

EX1  تصدير دائـم 

وي�ستخدم هذا النموذج يف حال ت�سدير الب�سائع ذات املن�ساأ البحريني او االجنبية من ال�سوق املحلي.

EX2   تصدير مؤقت

ي�ستخدم هذا النموذج يف عملية ت�سدير الب�سائع ذات املن�ساأ البحريني اأو اإعادة ت�سدير الب�سائع ذات املن�ساأ االأجنبي 
وذلك بهدف العر�ص و االإعادة اأو الت�سليح  و االإعادة.

EX3  إعادة تصدير

اإىل  �سابق  جمركي  و�سع  بدون  اجلمركي  احلرم  داخل  املوجودة  الب�سائع  ت�سدير  اإعادة  يف  النموذج  هذا  وي�ستخدم 
اال�سواق احلرة اأو اإىل خارج اململكة، اأو عندما تكون الب�سائع من ا�سل بيانات جمركية �سابقة كاالإدخال املوؤقت اأو الو�سع 

يف اال�ستهالك اأو اإي��داع البوندد … الخ.

IM5   إدخال مؤقت 

الر�سوم وال�سرائب  املوؤقت حيث يتم �سمان  التي تدخل اململكة حتت و�سع االإدخال  للب�سائع  النموذج  وي�ستخدم هذا 
االأخرى املتوجبة عليها بكفالة نقدية او بنكية.

IM6    إعادة استيراد للوضع في االستهالك 

ي�ستخدم هذا النموذج للب�سائع املعاد ا�ستريادها من خارج اململكة، والتي تكون قد مت ت�سديرها اأو اإعادة ت�سديرها اإىل 
خارج اململكة �سواء للب�سائع الوطنية  اأو االأجنبية للت�سليح و االإعادة اأو للعر�ص واالإعادة. 

IM7    إدخال مستودع ) تخزين (

ي�ستخدم هذا النموذج للب�سائع امل�ستوردة التي يتم اإي��داعها يف امل�ستودعات العامة اأو اخلا�سة

IM8   ترانزيت خارجي 

ي�ستخدم هذا النموذج للب�سائع التي تدخل اململكة لتحول من مركز حدودي اىل مركز جمركي داخلي.

EX8    ترانزيت داخلي

مركز  من  املحولة  للب�سائع  اأو  اأخرى  دولة  اإىل  خاللها  من  لتعرب  اململكة  تدخل  التي  للب�سائع  النموذج  هذا  ي�ستخدم 
جمركي حدودي اإىل اأي مركز جمركي اآخر  
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IM9    اوضاع استيراد مختلفة 

اإىل  اأو  وال�سفن،  الطائرات  اإمداد  م�ستودعات  اإىل  حتويلها  ويتم  اململكة  تدخل  التي  للب�سائع  النموذج  هذا  ي�ستخدم 
االأ�سواق احلرة يف املطارات واملوانئ، اأو يف حال اإتالف ب�ساعة حتت اإ�سراف جمركي.

EX9   تصدير مختف 

ي�ستخدم هذا البيان الو�ساع  ت�سدير خمتلفة .

البيان املب�سط 

ي�ستخدم هذا البيان املخت�سر للتخلي�ص على االأمتعة ال�سخ�سية والعينات غري التجارية ذات ال�سفة الغري جتارية .

البيانات الجمركية وبيانات التسديد

البيان الت�صديدي البيان اجلمركي
الن�ع الرمز ال�صرح الن�ع الرمز ال�صرح

EX 1000 ت�سدير نهائي

EX 1900
ت�سدير ب�ساعة اجنبية اإىل دول 

جمل�ص التعاون - مقا�سة

EX 1100 ت�سدير �سخ�سي - ا�ستعمال خا�ص

EX 1200 متوين ال�سفن والطائرات

EX 1500 ت�سدير نهائي مع رد الر�سوم

EX 1700 اعادة ت�سدير مع رد الر�سوم

EX 9300 رف�ص ب�ساعه عند اال�سترياد

IM 4097
ا�سترياد حملي من ال�سوق 

احلرة EX 9700 ت�سدير حملي لل�سوق احلرة

EX 3098
اإعادة ت�سدير مل�سانع جمل�ص 

التعاون EX 9800 ا�سترياد م�سانع جمل�ص التعاون

IM 4000 ا�سترياد نهائي

IM 9549 تاأمني فارق مقا�سة IM 4900
ا�سترياد مقا�سة بني دول جمل�ص 

التعاون
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البيان الت�صديدي البيان اجلمركي
الن�ع الرمز ال�صرح الن�ع الرمز ال�صرح

IM 9400 رف�ص ب�ساعة يف الت�سدير

IM 4095
ا�سترياد بعد ا�ستكمال 

امل�ستندات IM 9500
ا�سترياد موؤقت حلني ا�ستكمال 
امل�ستندات عن طريق التاأمني

IM 6021
اإعادة ا�سترياد اثر ت�سدير 

موؤقت دون تغيري EX 2100 ت�سدير موؤقت دون تغيري

IM 6022
اإعادة ا�سترياد اثر ت�سدير 
موؤقت للت�سنيع اأو الت�سليح EX 2200

ت�سدير موؤقت للت�سنيع اأو 
للت�سليح

IM 6023
اإعادة ا�سترياد اثر ت�سدير 

موؤقت للت�سنيع اأو الت�سليح - 
ال�سمان

EX 2300
ت�سدير موؤقت للت�سليح اأو 

للت�سنيع - �سمان

IM 6025
 اإعادة ا�سترياد لت�سدير موؤقت

ATA EX 2500 ATA ت�سدير موؤقت

EX 9121
ت�سديد ت�سدير موؤقت دون 
تغيري ببيان ت�سدير نهائي EX 2100 ت�سدير موؤقت دون تغيري

EX 9122
ت�سديد ت�سدير موؤقت للت�سنيع 

اأو للت�سليح ببيان ت�سدير 
نهائي

EX 2200
ت�سدير موؤقت للت�سنيع اأو 

للت�سليح

EX 9123
ت�سديد ت�سدير موؤقت للت�سليح 

او اال�ستبدال ببيان ت�سدير 
نهائي

EX 2300
ت�سدير موؤقت للت�سليح اأو 

للت�سنيع - �سمان

IM 6800
اإعادة ا�سترياد بعد ت�سليح ت�سدير 

يدوي

IM 6900
اإعادة ا�سترياد: ت�سويه لبيان 

ت�سدير موؤقت يف النظام القدمي

EX 3050
اإعادة ت�سدير معدات اثر 

دخول موؤقت الإجناز التجارب 
اأو امل�ساريع

IM 5000
ا�سترياد موؤقت للمعدات و االآالت 

الإجناز التجارب اأو امل�ساريع

IM 4050
ا�سترياد بعد دخول موؤقت 
ملعدات الإجناز التجارب اأو 

امل�ساريع
IM 5000

ا�سترياد موؤقت للمعدات و االآالت 
الإجناز التجارب اأو امل�ساريع
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EX 3051
اإعادة ت�سدير من ا�سل موؤقت 

لب�ساعه دون تغيري IM 5100 ا�سترياد موؤقت دون تغيري

IM 4051
ا�سترياد ت�سديدًا الإدخال موؤقت 

دون تغيري IM 5100 ا�سترياد موؤقت دون تغيري

IM 7151
ادخال اىل م�ستودع من ا�سل 

موؤقت IM 5100 ا�سترياد موؤقت دون تغيري

EX 3052
اإعادة ت�سدير من ا�سل موؤقت 
لب�ساعه للت�سنيع اأو للت�سليح IM 5200

ا�سترياد موؤقت للت�سنيع اأو 
للت�سليح

IM 4052
ا�سترياد ت�سديدًا الإدخال موؤقت 

للت�سنيع اأو للت�سليح IM 5200
ا�سترياد موؤقت للت�سنيع اأو 

للت�سليح

EX 7152
ادخال للم�ستودع من ا�سل 
املوؤقت للت�سنيع او الت�سليح IM 5200

ا�سترياد موؤقت للت�سنيع اأو 
للت�سليح

EX 3055 ATA اإعادة ت�سدير IM 5500 ATA اإدخال موؤقت

EX 3070
اإعادة ت�سدير من امل�ستودع 

ال�سناعي IM 7000 اإدخال اىل امل�ستودع ال�سناعي

IM 9970
اتالف ب�ساعة من امل�ستودع 

ال�سناعي IM 7000 اإدخال اىل امل�ستودع ال�سناعي

IM 4070
ا�سترياد من امل�ستودع 

ال�سناعي IM 7000 اإدخال اىل امل�ستودع ال�سناعي

EX 3071
اإعادة ت�سدير من م�ستودع 

اخلزن IM 7100 اإدخال اىل امل�ستودع اخلزن

IM 9971
اتالف ب�ساعة من م�ستودع 

اخلزن IM 7100 اإدخال اىل امل�ستودع اخلزن

IM 4071 ا�سترياد من م�ستودع اخلزن IM 7100 اإدخال اىل امل�ستودع اخلزن

IM 7171 حتويل بني م�ستودعات اخلزن IM 7100 اإدخال اىل امل�ستودع اخلزن

IM 7471
نقل ب�ساعة من م�ستودع لل�سوق 

احلرة IM 7100 اإدخال اىل امل�ستودع اخلزن

IM 5171
ا�سترياد موؤقت من ا�سل ادخال 

م�ستودع اخلزن IM 7100 اإدخال اىل امل�ستودع اخلزن
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IM 5271
ا�سترياد موؤقت للت�سليح اأو 
الت�سنيع من م�ستودع اخلزن IM 7100 اإدخال اىل امل�ستودع اخلزن

EX 3072
اإعادة ت�سدير من ا�سل موؤقت 
للت�سنيع اأو للت�سليح يف منطقة 

اللوج�ستية
IM 7200

اإدخال اىل م�ستودع التخزين 
باملنطقة اللوج�ستية

IM 4072
ا�سترياد من م�ستودع باملنطقة 

اللوج�ستية IM 7200
اإدخال اىل م�ستودع التخزين 

باملنطقة اللوج�ستية

EX 3073
اإعادة ت�سدير من م�ستودع 

املنطقة اللوج�ستية IM 7300
اإدخال اىل م�ستودع �سناعي 

باملنطقة اللوج�ستية

IM 4073
ا�سترياد من امل�ستودع 
ال�سناعي يف املنطقة 

اللوج�ستية
IM 7300

اإدخال اىل م�ستودع �سناعي 
باملنطقة اللوج�ستية

EX 3074
اإعادة ت�سدير من ال�سوق 

احلرة IM 7400 اإدخال اىل لل�سوق احلرة

IM 4074 ا�سترياد من ال�سوق احلرة IM 7400 اإدخال اىل لل�سوق احلرة

IM 7174
نقل ب�ساعة من ال�سوق احلرة 

اىل م�ستودع اخلزن IM 7400 اإدخال اىل لل�سوق احلرة

IM 7474 انتقال بني اال�سواق احلرة IM 7400 اإدخال اىل لل�سوق احلرة

IM 4097
ا�سترياد حملي من ال�سوق 

احلرة EX 3900
اإعادة ت�سدير: ت�سديد بيان نظام 

قدمي

EX 3098
اإعادة ت�سدير مل�سانع جمل�ص 

التعاون IM 4400
ا�سترياد ت�سديد لبيان �سابق يف 

النظام القدمي

IM 8000 عبور داخلي

IM 9549 تاأمني فارق مقا�سة EX 8200 عبور دويل

EX 8500 ATA عبور بوا�سطة

IM 4095
ا�سترياد بعد ا�ستكمال 

امل�ستندات - - اجازة انتقال - اجراء يطبق بني 
املناطق العاملة بنظام افق

IM 9900 اتالف ب�ساعة
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