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وزارة الداخلية

 قرار رقم )7( ل�سنة  2018   

 ب�صاأن الوثائق الواجب اإرفاقها مع البيانات اجلمركية

 واملعلومات التي يجب اأن تت�صمنها هذه الوثائق

وال�صروط الواجب اتِّباعها يف هذا ال�صاأن

رئي�س الجمارك:

النظـام  علـى  باملوافقـة   2002 ل�شـنة   )10( رقـم  بقـانـون  املـر�شـوم  علـى  الطـالع  بعد 

ـد للجمـارك لدول جملـ�س التعـاون لدول اخلليـج العـربـيـة، وعلـى الأخـ�س املـواد  )القـانـون( املوحَّ

)27/اأ، 47، 48( منه،

د  وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2003 ب�شاأن اإ�شدار الالئحة التنفيذية للنظام )القانون( املوحَّ

ل بالقرار رقم )5( ل�شنة 2008،  للجمارك لدول جمل�س التعاون لدول اخلليج العربية، املعدَّ

وعلى القرار رقم )80( ل�شنة 2017 يف �شاأن ر�شوم اخلدمات اجلمركية،

البيانات اجلمركية  اإرفاقها مع  الوثائق الواجب  2014 ب�شاأن  وعلى القرار رقم )1( ل�شنة 

ل  باعها يف هذا ال�شاأن، املعدَّ واملعلومات التي يجب اأْن تت�شمنها هذه الوثائق، وال�شروط الواجب اتِّ

بالقرار رقم )8( ل�شنة 2017، 

قرر الآتي:

مادة )1(

عند  الأول  الدخول  مبنفذ  والت�شدير  ال�شترياد  حالتي  فى  اجلمركي  البيان  مع  ُيرَفق 

التخلي�س على اأية ب�شاعة ولو كانت معفاة من ال�شرائب )الر�شوم( اجلمركية الوثائق الآتية: 

1- بولي�صة ال�صحن: م�شتند ُت�شِدره ال�شركة الناقلة مقابل اأجرة النقل وتكاليف ال�شحن، ُيذَكر 

مًا فى مكتب الت�شدير اأو عنـــد الت�شليم، ويت�شمن كافة  فيـــه مـــا اإذا كان قد تم دفع المبالـــغ مقدَّ

ر وبلد وميناء الت�شديـــر وو�شيلة النقل  المعلومـــات الالزمـــة عن الب�شاعـــة والم�شتوِرد والُم�شـــدِّ

فـــي ال�شتيـــراد، ول ُيطَلب هذا الم�شتند فـــي الت�شدير اإل حال توافره. ويمكـــن الكتفاء باإر�شال 

معلومات البولي�شة ب�شكل اإلكتروني.

2- الفاتـــورة: ُت�شَدر من ال�شركـــة اأو الم�شنع الذي قام بت�شدير الب�شاعة، ويجب اأْن تكون هذه 

ر ومكتوبة باإحدى اللغتين العربية  ـــدِّ قة من ِقَبل الُم�شَ الفاتـــورة اأ�شليـــة و�شحيحة �شادرة وم�شدَّ

اأو الإنجليزيـــة. واإذا كانـــت الفاتورة بغير اللغة العربية فعلى الم�شتوِرد اإرفاق ترجمة ِطْبق الأ�شل 
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باللغـــة العربيـــة من مكتب ترجمة معتَمـــد وذلك في حال طلب �شئون الجمـــارك ذلك. ويجب اأْن 

ق الخا�س بها وكميتها ووزنها  تت�شمن الفاتورة و�شفًا تف�شيليًا عن الب�شاعة ورمز النظام المن�شَّ

والقيمـــة التف�شيلية لـــكل �شلعة على حدة وقيمـــة الب�شاعة الإجمالية وعـــدد الطرود والعالمات 

ر والم�شتـــوِرد وتاريخ �شدورهـــا وبيان من�شاأ الب�شاعـــة ب�شورة وا�شحة  التجاريـــة وا�شـــم الُم�شدِّ

ومطاِبـــق ِلـما هو مذكور على الب�شاعة. وُتقَبل الفاتـــورة المر�شلة بالفاك�س اأو باأية و�شيلة ات�شال 

اإلكترونيـــة اأخـــرى م�شتوفية ل�شروطها القانونيـــة، على اأْن تحتوي على �شهـــادة الم�شتوِرد ب�شحة 

عة من ِقَبله. د المرفقة والموقَّ َعهُّ جميع البيانات المذكورة فيها ح�شب ا�شتمارة التَّ

3- �صهادة المن�صاأ: مع مراعاة التفاقيات القت�شادية المعمول بها في مملكة البحرين �شواء على 

الم�شتـــوى الثنائـــي اأو الخليجي اأو العربي ب�شاأن �شهادات المن�شاأ، ُيرَفـــق الم�شتند الذي ُيثِبت بلد 

ق عليه من ِقَبل غرفة التجارة وال�شناَعة اأو  اإنتاج الب�شاعة، وي�شُدر من الجهة المخت�شة وُي�شدَّ

اتحاد ال�شناعة في بلد المن�شاأ اأو من اأية جهة مخت�شة اأخرى. وفي حالة ا�شتيراد الب�شاعة من 

ر،  غير بلد الإنتاج فيجوز قبول �شهادة من�شاأ �شادرة من غرفة التجارة وال�شناعة في بلد الُم�شدِّ

قًا عليها من قبل اأيٍّ من البعثات الدبلوما�شية  ويجب في جميع الأحوال تقديم تلك ال�شهادة ُم�شدَّ

رة قانونًا في هذا ال�شاأن. للمملكة في الخارج طبقًا لالأو�شاع وال�شروط المقرَّ

  وال ُتطلَب �صهادة المن�صاأ اإال في اإحدى الحاالت االآتية:

اأ - الح�شول على الإعفاء من ال�شريبة الجمركية بموجب اتفاقية التجارة الحرة اإذا ما تَطلَّبت 

التفاقية ذلك.

ب - المنتجـــات وال�شلـــع التي ل تحمل دللة من�شاأ ثابتة غير قابلـــة لالإزالة بح�شب طبيعة ال�شلعة 

بناًء على طلب الجهات الرقابية مثل الثروة النباتية اأو الحيوانية.

ج - في حالة �شكِّ �شئون الجمارك في من�شاأ الب�شاعة.

مادة )2( 

د للجمارك   مع مراعاة ما ورد يف الفقرة )1( من املادة )27( من النظام )القانون( املوحَّ

ال�شادر باملر�شوم بقانون رقم )10( ل�شنة 2002، يجوز اإمتام اإجراءات التخلي�س اجلمركي يف 

حالة عدم اإبراز اأية وثيقة من الوثائق امل�شار اإليها يف املادة )1( من هذا القرار، وذلك مقابل 

ي باإح�شار هذه الوثائق وِوْفقًا لل�شروط الآتية: د خطِّ �شمانات نقدية اأو م�شرفية اأو تَعهُّ

1- دفـــع مبلـــغ )50( دينار ًابحرينيًا في حالتي عدم تقديم �شهـــادة من�شاأ للب�شاعة الأجنبية، اأو 

تقديمها دون ت�شديق من الجهات المخت�شة، ويكون هذا المبلغ قاباًل لال�شترجاع في حالة 

قة خالل مدة ل تتجاوز )90( يومًا من تاريخ ت�شجيل البيان الجمركي.  اإح�شار �شهادة م�شدَّ

ي  ـــع �شاحب ال�شاأن على اإقرار بتنازله عن مبلغ ال�شمان ل�شالح الإيراد الجمركي بُم�شِ وُيوقِّ

دة، وذلك مع عدم الإخالل باأحكام هذا القرار والقوانين والقرارات والأنظمة  المهلة المحدَّ
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المالية والجمركية ذات ال�شلة.

2- ُت�شاف اإلى قيمة الب�شاعة ن�شبة )1%( اإذا لم تكن الفاتورة تت�شمن بيان دْفع قيمة التاأمين، 

وذلك لحت�شاب القيمة للمتطلبات الجمركية.

مادة )3(

ح عنها يف حالتي ال�شترياد اأو  ِقها من �شحة البيانات امل�شرَّ ل�شئون اجلمارك يف �شبيل حَتقُّ

ر - ح�شب مقت�شى احلال - تقدمي اأية وثائق اأخرى  دِّ َلب من امل�شتوِرد اأو الـُم�شَ الت�شدير، الطَّ

اأو م�شتندات اأو معلومات اإ�شافية تراها �شرورية قبل اأو بعد الإف�شاح عن الب�شاعة امل�شتوَردة اأو 

رة. الـُم�شدَّ

مادة )4(

البيانات اجلمركية  اإرفاقها مع  الواجب  الوثائق  ب�شاأن   2014 ل�شنة  القرار رقم )1(  ُيلَغى 

ل  باعها يف هذا ال�شاأن، املعدَّ واملعلومات التي يجب اأْن تت�شمنها هذه الوثائق وال�شروط الواجب اتِّ

ال�شادر بالقرار رقم )8( ل�شنة 2017.

مادة )5(

على املعنيني يف �شئون اجلمارك تنفيذ هذا القرار، وُيعمل به من اليوم التايل لتاريخ ن�شره 

يف اجلريدة الر�شمية.  

 رئي�ض اجلمارك 

 اأحمد بن حمد اآل خليفة 

�شدر بتاريخ: 6 ربيــع الأول 1440هـ               

الـمــوافــــــــق: 14 نـوفـمـبـــــر 2018م


