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قرار رقم )1( ل�سنة 2014

ب�س�أن الوث�ئق الواجب اإرف�قه� مع البي�ن�ت اجلمركية

واملعلوم�ت التي يجب اأن تت�سمنه� هذه الوث�ئق

وال�سروط الواجب اتب�عه� يف هذا ال�س�أن

رئي�س اجلمارك:

علـــى  باملوافقــــة   2002 ل�شــنة   )10( رقـــــم  بقــــــانــون  املـــر�شـــــوم  علــى  الطــــــالع  بعد 

العـــربـيــــة،  اخلليــــج  لدول  التعــــاون  جملـــ�س  لدول  للجمــــارك  املوحـــد  »القــانــون«  النظــــــام 

وعلـــى الأخــ�س املــــواد )27/اأ، 47، 48( منه،

وعلى القرار رقم )3( ل�شنة 2003 ب�شاأن اإ�شدار الالئحة التنفيذية للنظام »القانون« املوحد 

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

اجلمركية  البيانات  مع  اإرفاقها  الواجب  الوثائق  ب�شاأن   2012 ل�شنة   )9( رقم  القرار  وعلى 

واملعلومات التي يجب اأن تت�شمنها هذه الوثائق وال�شروط الواجب اتباعها يف هذا ال�شاأن،

قرر الآتي:

م�دة )1(

يجب اأن يرفق مع البيان اجلمركي لال�شترياد - يف منفذ الدخول الأول عند التخلي�س على 

اأية ب�شاعة، ولو كانت معفاة من ال�شرائب »الر�شوم« اجلمركية – الوثائق الآتية:

اأ- اإذن الت�شليم »�شند ال�شحن«: �شند ملكية الب�شاعة وملن له حق ت�شلمها، وي�شدر من ال�شركة 

الناقلة اأو وكيلها – �شواء كانت بحرية اأو جوية – اأو من وكيل ال�شحن املعتمد، على اأن تقدم 

ن�شخة اأ�شلية ورقية من اإذن الت�شليم، وميكن ل�شئون اجلمارك اأن تقبل الإذن حال تقدميه 

يف اأية �شورة اأخرى.

ويجب اأن يت�شمن اإذن الت�شليم املعلومات الآتية:

1- عدد الطرود، ورقم بولي�شة ال�شحن.

2- رقم الرحلة، وا�شم ال�شفينة، وميناء ال�شحن.

3- نوع الب�شاعة، واأرقام الطرود.

4- العالمة التجارية، والوزن والقيا�شات.

5- ا�شم املر�شل اإليه.

ول ينطبق ما تقدم على ما يرد بطريق الرب اأو بطريق الربيد.



31
العدد: 3150 - الخميس 3 أبريل 2014

ب- بولي�شة ال�شحن: م�شتند ت�شدره ال�شركة الناقلة مقابل اأجرة النقل وتكاليف ال�شحن، ويذكر 

فيه ما اإذا كان قد مت دفع املبالغ مقدمًا يف مكتب الت�شدير اأو اإذا كان الدفع عند الت�شليم، 

الت�شدير  وميناء  وبلد  وامل�شدر  وامل�شتورد  الب�شاعة  الالزمة عن  املعلومات  كافة  ويت�شمن 

وو�شيلة النقل.

اأن  اأو امل�شنع الذي قام بت�شدير الب�شاعة، ويجب  ج- القوائم »الفواتري«: ت�شدر من ال�شركة 

املر�شلة  القوائم  وُتقبل  امل�شدر.  قبل  من  وم�شدقة  و�شحيحة  اأ�شلية  القوائم  هذه  تكون 

بالفاك�س اأو باأية و�شيلة ات�شال اإلكرتونية اأخرى م�شتوفية ل�شروطها القانونية على اأن حتتوي 

التعهد املرفقة  ا�شتمارة  البيانات املذكورة فيها ح�شب  امل�شتورد ب�شحة جميع  على �شهادة 

وامل�شدقة من قبله.

القوائم  واإذا كانت  اأو الجنليزية،  العربية  اللغتني  باإحدى  القوائم مكتوبة  اأن تكون  ويجب 

بغري اللغة العربية فعلى امل�شتورد اإرفاق ترجمة طبق الأ�شل باللغة العربية من مكتب ترجمة 

معتمد وذلك يف حال طلب �شئون اجلمارك ذلك.

اأن تت�شمن القوائم و�شفًا تف�شيليًا عن الب�شاعة ورمز النظام املن�شق اخلا�س بها  ويجب 

وعدد  الإجمالية  الب�شاعة  وقيمة  حدة  على  �شلعة  لكل  التف�شيلية  والقيمة  ووزنها  وكميتها 

الطرود والعالمات التجارية وا�شم امل�شدر وامل�شتورد وتاريخ �شدور القوائم.

�شواء  البحرين  مملكة  يف  بها  املعمول  القت�شادية  التفاقيات  مراعاة  مع  املن�شاأ:  �شهادة  د- 

اأو العربي ب�شاأن �شهادات املن�شاأ، فاإن �شهادة املن�شاأ هي  اأو اخلليجي  على امل�شتوى الثنائي 

غرفة  قبل  من  عليه  وي�شدق  املنتج  من  وي�شدر  الب�شاعة  انتاج  بلد  يثبت  الذي  امل�شتند 

اأخرى، ويف  اأية جهة خمت�شة  اأو من  املن�شاأ  بلد  اأو احتاد ال�شناعة يف  التجارة وال�شناعة 

�شادرة من غرفة  من�شاأ  �شهادة  قبول  فيجوز  النتاج  بلد  الب�شاعة من غري  ا�شترياد  حالة 

التجارة وال�شناعة يف بلد امل�شدر. ويف احلالتني ال�شابقتني، يجب ت�شديق �شهادة املن�شاأ 

من قبل وزارة اخلارجية يف مملكة البحرين اأو من اأي من البعثات الدبلوما�شية للمملكة يف 

اخلارج وطبقًا لالأو�شاع وال�شروط املقررة قانونًا يف هذا ال�شاأن، ويف حال عدم وجود تلك 

البعثات ت�شدق �شهادة املن�شاأ من قبل اأية �شفارة اأو قن�شلية عربية ح�شب الأ�شول املرعية 

يف هذا ال�شاأن، على اأن تت�شمن �شهادة املن�شاأ بلد النتاج وا�شم امل�شنع اأو ال�شركة املنتجة 

ونوع الب�شاعة.



32
العدد: 3150 - الخميس 3 أبريل 2014

وحمتوياتها  طرودها  وعدد  لأغلفتها  و�شف  بها  يق�شد  الب�شاعة:  تعبئة  قائمة  من  ن�شخة  هـ- 

امل�شنع  اأو  ال�شركة  من  وت�شدر  وغريها  واأرقامها  التجارية  والعالمات  واأوزانها  واأنواعها 

الذي اأنتجها اأو البائع.

و- اأية م�شتندات اأخرى تطلبها �شئون اجلمارك.

ويطبق الإجراء املعمول به يف �شاأن الت�شديق على �شهادة املن�شاأ املن�شو�س عليه يف الفقرة 

)د( من هذه املادة على اأية �شهادات اأو م�شتندات اأخرى تطلبها �شئون اجلمارك متى تطلب 

الأمر ذلك.

م�دة )2(

مع مراعاة ما ورد يف الفقرة )1( من املادة )27( من النظام »القانون« املوحد للجمارك 

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

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

�شمانات نقدية اأو م�شرفية اأو تعهد خطي باإح�شار هذه الوثائق وفقًا لل�شروط الآتية:

املبلغ  الأجنبية، ويكون هذا  للب�شائع  اأ- دفع مبلغ )50( دينارًا عند عدم تقدمي �شهادة من�شاأ 

قاباًل لال�شرتجاع يف حالة اإح�شار تلك ال�شهادة خالل مدة ل تتجاوز )90( يومًا من تاريخ 

ت�شجيل البيان اجلمركي، ويوقع �شاحب ال�شاأن على اإقرار بتنازله عن مبلغ ال�شمان مب�شي 

املهلة املحددة دون تقدمي �شهادة من�شاأ الب�شائع الأجنبية.

ب- ت�شاف اإىل قيمة الب�شاعة ن�شبة )1%( اإذا مل تكن الفاتورة تت�شمن بيان دفع قيمة التاأمني، 

وذلك لحت�شاب القيمة اجلمركية.

ج-  يف حالة عدم ا�شتيفاء قوائم الب�شاعة )الفواتري( لل�شروط الواردة يف الفقرة )ج( من املادة 

)1( من هذا القرار، ُيقبل التخلي�س على الب�شاعة وفقًا ملا يلي:

الب�شاعة،  على  املقررة  اجلمركية  والر�شوم  ال�شريبة  قيمة  يعادل  تاأمني  مبلغ  دفع   -1

�شواء نقدًا اأو عن طريق �شمان م�شريف، ويف حال كانت الب�شاعة معفاة من ال�شريبة 

اجلمركية، يكون مقدار التاأمني بواقع )5%( من قيمة الب�شاعة.

امل�شتوردة  الب�شائع  تخلي�س  املن�شاأ، ميكن  �شهادة  تقدمي  املعفاة من  2- يف غري احلالت 

مقابل  العامة  وهيئاتها  وموؤ�ش�شاتها  واإداراتها  الدولة  وزارات  حل�شاب  الغري  بوا�شطة 

تعهد باإح�شار هذه الوثائق خالل مدة ل تتجاوز )90( يومًا من تاريخ التعهد.
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�شهادة  وبالأخ�س   - القرار  هذا  يف  ذكرها  الوارد  امل�شتندات  من  اأي  تقدمي  عدم  حال  يف  د- 

املن�شاأ - خالل املهلة املحددة، تفر�س على املخالف غرامة ل تقل عن )50( دينارًا ول تزيد 

على )100( دينار بحريني طبقًا لأحكام البند )و( من املادة )31( من الالئحة التنفيذية 

ل�شنة 2003، ويعترب فوات  بالقرار رقم )3(  »القانون« املوحد للجمارك ال�شادرة  للنظام 

املهلة املحددة دون تقدمي �شاحب ال�شاأن �شهادة املن�شاأ مبثابة تنازل منه عن مبلغ ال�شمان 

املذكور يف الفقرة )اأ( من هذه املادة ل�شالح الإيراد اجلمركي، وذلك دون الإخالل باأحكام 

هذا القرار والقوانني والقرارات والأنظمة املالية واجلمركية ذات ال�شلة.

م�دة )3(

يتم الإعفاء من تقدمي �شهادة املن�شاأ يف احلالت الآتية:

1- الطرود التي حتتوي على هدايا و/اأو عينات و/اأو اأغرا�س ذات �شفة �شخ�شية على األ تكون 

ذات �شفة جتارية، و�شريطة اأن ل تتجاوز قيمتها )األفي دينار بحريني(.

2- الأفالم التلفزيونية والت�شجيالت الإذاعية.

3- الب�شائع امل�شتعملة.

4- ال�شحف واملجالت.

من  مبا�شرة  امل�شتوردة  العامة  وهيئاتها  وموؤ�ش�شاتها  واإداراتها  الدولة  وزارات  م�شتوردات   -5

قبلها.

التي يجلبها املواطنون املقيمون يف اخلارج  ال�شخ�شية والأدوات املنزلية امل�شتعملة  الأمتعة   -6

وال�شوابط  ال�شروط  عليها  واملنطبقة  مرة  لأول  البالد  يف  لالإقامة  القادمون  والأجانب 

ال�شادرة عن ال�شلطة املخت�شة يف �شئون اجلمارك.

7- الأمتعة ال�شخ�شية والهدايا الواردة ب�شحبة امل�شافرين اأو التي تكون بحوزتهم، على األ تكون 

مبوجب  املحددة  وال�شوابط  ال�شروط  مع  متوافقة  تكون  اأن  و�شريطة  جتارية،  �شفة  ذات 

النظام »القانون« املوحد للجمارك ولئحته التنفيذية.

بلد  يكون  اأن  �شريطة  بحريني،  دينار   )500( على  قيمتها  تزيد  ل  التي  التجارية  الب�شائع   -8

املن�شاأ وا�شم املنتج مدونًا يف م�شتنداتها )فاتورة مت�شمنة بلد املن�شاأ للب�شاعة( واأن تكون 

مطابقة لدللة املن�شاأ على الب�شائع.

9- يف جميع الأحوال، ميكن ل�شئون اجلمارك عدم الإلزام بتقدمي �شهادة من�شاأ منف�شلة حال 

اأن تكون الفاتورة م�شتملة  اإبراز فاتورة م�شتوفية ل�شروطها وفقًا لأحكام هذا القرار، على 

على بيان من�شاأ الب�شاعة ب�شورة وا�شحة وم�شدقة وفق اأحكام هذا القرار.
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الفاتورة  تعترب كل من  الب�شاعة،  بيان من�شاأ  امل�شتملة على  الفاتورة  ويف حال عدم ت�شديق 

و�شهادة املن�شاأ وثيقتني منف�شلتني وذلك لغايات تطبيق اأحكام هذا القرار.

ويحق ل�شئون اجلمارك اإلزام اأ�شحاب ال�شاأن بتقدمي �شهادة من�شاأ منف�شلة اأيًا كانت الب�شاعة 

امل�شتوردة واأيًا كانت قيمتها، اإذا اقت�شت ذلك التفاقيات املعمول بها يف مملكة البحرين و/اأو 

الأنظمة والقوانني و/اأو القرارات ذات ال�شاأن واملتعلقة ب�شهادة املن�شاأ.

م�دة )4(

اجلمركية  البيانات  مع  اإرفاقها  الواجب  الوثائق  ب�شاأن   2012 ل�شنة   )9( رقم  القرار  ُيلغى 

واملعلومات التي يجب اأن تت�شمنها هذه الوثائق وال�شروط الواجب اتباعها يف هذا ال�شاأن.

م�دة )5(

يف  الواردة  والإجرائية  املو�شوعية  بالأحكام  الإخالل  عدم  القرار  هذا  تطبيق  يف  ُيراعى 

التفاقيات الدولية ذات ال�شلة مبو�شوعه واملعمول بها يف مملكة البحرين.

م�دة )6(

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

اجلريدة الر�شمية.

                                                                                                          رئي�س اجلم�رك

حممد بن خليفة بن علي اآل خليفة

�شدر بتاريخ: 29 جمادى الأوىل 1435هـ

املــــــوافــــــــق: 30 مــــــــــــــــــــــار�س 2014م


