
 الفصل الخامس
 إدارة الجمارك

 
 النشر : ١-٥المادة 

 
 علـى كـل طـرف أن ينـشر، على شبكة اإلنترنت، قوانينه ولوائحه وإجراءاته                .١

 .اإلدارية المتعلقة بالجمارك
 
على كل طرف تعيين مركز استفسار أو أكثر لإلجابة على استفسارات األشخاص             .٢

ن يتيح على شبكة اإلنترنت المعلومات      المعنيـين بالمسائل الجمركية، ويجب عليه أ      

 .المتعلقة بإجراءات تقديم هذه االستفسارات
 
، يجب على كل طرف في الحدود       )النشر (٢ - ١٧من المادة   ) ١(اسـتنادا للفقرة     .٣

الممكـنة أن ينـشر مـسبقاً ما ينوي اعتماده من لوائح، تخص الشئون الجمركية               

 المعنيين الفرصة للتعليق على هذه      وتكـون ذات تطبيق عام، وأن يتيح لألشخاص       

 .اللوائح المقترحة قبل اعتمادها
 

 تخليص السلع : ٢ - ٥المادة 
 
 : على كل طرف القيام بكل من اآلتي .١

 اعـتماد أو اإلبقـاء على إجراءات لتخليص السلع خالل مدة ال تجاوز الوقت               -أ  

لى أن يتم، بقدر    الـالزم للـتحقق من االلتزام بقوانينه وإجراءاته الجمركية وع         

 ساعة من وصول السلع شريطة استيفاء البيانات        ٤٨اإلمكان، التخليص خالل    

 . الالزمة

 اعـتماد أو اإلبقاء على إجراءات تتيح، قدر اإلمكان، تخليص السلع في نقطة   -ب  

  .وصولها، دون تحويلها مرحليا إلى مستودعات أو أماكن أخرى



 

  

تتـيح تخليص السلع مسبقاً، ودون أن يؤثر         اعتماد أو اإلبقاء على إجراءات      -ج  

. ذلك على التحديد النهائي للضرائب والرسوم الجمركية من السلطات الجمركية         

وفي إطار هذه اإلجراءات، يجوز للسلطات الجمركية أن تشترط على المستورد           

تقـديم ضمانات كافية في شكل سند كفالة أو أي سند مناسب آخر تضمن سداد               

 .ب جمركية تقدر الحقاً على هذه السلعأية رسوم وضرائ

 . السعي إلى اعتماد أو اإلبقاء على إجراءات مبسطة لتخليص السلع-د 

 
 استعمال التقنيات اآللية : ٣-٥المادة 

 
 :على سلطة الجمارك لدى كل طرف القيام بكل من اآلتي

 
 .لع  السعي إلى استخدام تقنية معلومات تعجل إنجاز إجراءات استيراد الس-أ 
 
 أخـذ المعاييـر الدولـية فـي االعتبار عند اتخاذ قرار بشأن تقنية المعلومات التي                 -ب

 .ستستخدم لهذا الغرض
 

 تقييم المخاطر : ٤ -٥المادة 
 

يـسعى كـل طـرف إلـى اعتماد أو اإلبقاء على أساليب إلدارة المخاطر، تمكن سلطته                  

رة، وتبسط تخليص حركة الجمـركية مـن تركيز أنشطة الفحص على السلع عالية الخطو       

 .السلع المتدنية الخطورة
 

 التعاون : ٥ - ٥المادة 
 
يـسعى كـل طـرف إلخطار الطرف اآلخر مسبقا بأي تعديل مؤثر في سياساته                .١

اإلداريـة، المـتعلقة بتطبيق قوانينه الجمركية، التي يحتمل أن تؤثر جوهرياً على             

 .تطبيق هذه االتفاقية



 

  

 
 : ق االلتزام بالقوانين واللوائح المتعلقة بكل من اآلتييتعاون الطرفان لتحقي .٢

  تطبـيق وتنفـيذ أحكام هذه االتفاقية المتعلقة باستيراد السلع، بما في ذلك أحكام               -أ 

 . وأحكام هذا الفصل) قواعد المنشأ(الفصل الرابع 

 .الجمركياتفاقية التقييم وتطبيق تنفيذ  -ب 

 .القيود أو الحظر على الواردات أو الصادرات -ج 

  أيـة أمور أخرى متعلقة باستيراد أو تصدير السلع، وفقاً لما يتم االتفاق عليه بين                -د 

 .الطرفين
 
إذا كان لدى أحد الطرفين شك معقول بوجود نشاط غير مشروع مخالف لقوانينه أو               .٣

لـوائحه التـي تـنظم االستيراد، يجوز لذلك الطرف أن يطلب من الطرف اآلخر               

ددة ذات صلة بذلك النشاط والتي يجمعها ذلك الطرف         تـزويده بمعلومات سرية مح    

ويجب أن يقدم الطرف األول طلبه كتابة وأن يحدد         .  اآلخر في سياق استيراد السلع    

المعلـومات المطلـوبة بدرجـة كافية من التفصيل تمكن الطرف اآلخر من تحديد              

 . مكانها، وأن يبين بدقة األغراض التي يطلب من أجلها هذه المعلومات

على الطرف اآلخر االستجابة عن طريق تقديم المعلومات التي جمعها والتي تكون             .٤

 .ذات أهمية بالنسبة للطلب
 

تعني شك  " شك معقول بوجود نشاط غير مشروع     "، فإن عبارة    )٣(ألغراض الفقرة    .٥

يستند إلى معلومات حقيقية ذات صلة تم الحصول عليها من مصدر عام أو خاص،              

 : تيويشمل ذلك أي من اآل
 

 دالئل سابقة على أن مستورداً أو مصدراً أو منتجاً محدداً أو منشأة محددة معنية               -أ    

بـنقل الـسلع من إقليم أحد الطرفين إلى إقليم الطرف اآلخر، لم تلتزم بقوانين               

 .وإجراءات ذلك الطرف التي تنظم االستيراد



 

  

ع، في قطاع معين،    المنشآت المعنية بنقل سل    دالئل سابقة على أن كل أو بعض      -ب  

مـن إقلـيم أحد الطرفين إلى إقليم الطرف اآلخر لم تمتثل لقوانين أو لوائح أحد                

 .الطرفين التي تنظم االستيراد

 . أية معلومات أخرى يتفق الطرفان على أنها كافية في إطار طلب خاص-ج 
 
ن  يـسعى كل طرف إلى تقديم أية معلومات أخرى للطرف اآلخر يكون من شأنها أ               .٦

تساعد في تحديد ما إذا كانت الواردات أو الصادرات من أو إلى إقليم الطرف اآلخر               

ملتـزمة بالقوانـين واللوائح التي تنظم االستيراد، وعلى األخص تلك المتعلقة بمنع             

 .دخول الشحنات غير المشروعة
  
 أجل  تلتـزم الـواليات المـتحدة بالسعي لتقديم المشورة والمساعدة التقنية للبحرين من             .٧

تحـسين تقنـيات تقيـيم المخاطـر، وتبسيط اإلجراءات الجمركية وتسريعها، وتنمية             

المهـارات التقنـية، وتعزيـز استخدام التقنية التي يمكن أن تؤدي إلى تعزيز االلتزام               

 .بالقوانين واللوائح التي تنظم االستيراد
 
ين قصارى جهودهما،   تعزيزاً لإلجراءات المقررة بموجب هذه المادة، يبذل كال الطرف         .٨

إليجـاد سـبل تعاون إضافية لتعزيز قدرة كل منهما على تنفيذ قوانينه ولوائحه التي               

 :تنظم االستيراد، بما في ذلك كل من اآلتي
 

 الـسعي إلى إبرام اتفاقية مساعدة متبادلة بين السلطات الجمركية المختصة في             -أ    

 .ه االتفاقية حيز النفاذكال البلدين في غضون ستة أشهر من تاريخ دخول هذ
 

 النظـر في اعتماد قنوات إضافية للتواصل بهدف تيسير تبادل المعلومات على             -ب  

 .نحو آمن وسريع ولتحسين التنسيق بشأن األمور الجمركية
 

 السرية : ٦ - ٥المادة 
 



 

  

هـذا الفـصل بتقديم معلومات إلى الطرف        عندما يقوم أحد الطرفين وفقاً ألحكام       .١

نفها الطرف األول بأنها سرية، فإنه يجب على الطرف اآلخر أن يحافظ            اآلخر، يص 

 .على سرية هذه المعلومات

ويجـوز للطرف الذي يقدم تلك المعلومات أن يطلب ضمانات مكتوبة من الطرف             

اآلخـر بالمحافظة على سرية تلك المعلومات وبعدم استخدامها في غير األغراض            

به لتلك المعلومات، وبعدم اإلفصاح عنها إال       التي حددها ذلك الطرف اآلخر في طل      

بتصريح خاص من الطرف الذي قدمها، وللطرفين أن يتفقا على جواز استخدام هذه             

المعلـومات أو اإلفـصاح عـنها ألغراض تطبيق القانون أو في سياق إجراءات              

 .قضائية

خر، يجـوز ألي مـن الطرفين أن يرفض تقديم معلومات سرية يطلبها الطرف اآل             .    ٢

وذلـك في حالة عدم التزام الطرف اآلخر بالعمل وفق الضمانات المقدمة بموجب             

 ).١(الفقرة 
 
 يعـتمد كل طرف، أو يبقي على، إجراءات توفر للمعلومات السرية، التي تقدم له               -٣

في سياق تطبيق قوانينه ولوائحه الجمركية، الحماية من اإلفصاح غير المصرح به،            

ي يكون من شأن اإلفصاح عنها اإلضرار بالوضع        ويـشمل ذلـك المعلـومات الت      

 .التنافسي للشخص الذي قدمها
 

 الشحنات المرسلة بالنقل السريع : ٧ - ٥المادة 
 

علـى كـل طـرف أن يعتمد، أو يبقي على، إجراءات جمركية سريعة خاصة لتخليص                

 :الشحنات المرسلة بالنقل السريع، بما في ذلك إجراءات من شأنها أن
 

، بالقـدر الممكـن، بأن تقدم إلكترونياً المعلومات الضرورية لتخليص            تـسمح  -أ    

 .الشحنات المرسلة بالنقل السريع
 



 

  

الضرورية لتخليص الشحنات المرسلة بالنقل      تُمكـن مـن تقـديم المعلومات        -ب  

الـسريع وفحصها من قبل السلطات الجمركية لذلك الطرف، وذلك قبل وصول            

 .هذه الشحنات
 

 الشحنة بتقديم مستند شحن واحد يشمل جميع السلع الموجودة            تـسمح لمرسـل     -ج  

 .ضمن الشحنة المرسلة بالنقل السريع
 
  تُقلـل، بالقـدر الممكـن، المـستندات الالزمة لتخليص الشحنة المرسلة بالنقل        -د  

 .السريع
 

 تُمكن، في السياق العادي لألمور، من تخليص الشحنة المرسلة بالنقل السريع،            -هـ

 ساعات بعد تقديم    ٦ إلى نقطة استيراد معينة، خالل فترة ال تجاوز          التي تصل 

 .المعلومات الالزمة للتخليص
 

 المراجعة واالستئناف : ٨-٥المادة 
 

يكفـل كـل طرف بأن يتيح لكل مستورد في إقليمه كل مما يلي بشأن أي قرار من ذلك                   

 :الطرف يكون متعلقاً باألمور الجمركية
 

 .تقلة عن المسؤول أو المكتب الذي أصدر القرار  مراجعة إدارية مس-أ 
 

 .مراجعة قضائية للقرار وفقاً لقوانينه  -ب 
 

 العقوبات : ٩-٥المادة 
 

يعـتمد كل طرف أو يبقي على تدابير تتضمن عقوبات مدنية وإدارية وجنائية، إن اقتضى               

 الجمركي  الحـال، تفـرض في حالة مخالفة قوانينه، بما في ذلك تلك التي تحكم التصنيف              

 .وبلد المنشأ واستحقاق التعرفة الجمركية التفضيليةالجمركي والتقييم 



 

  

 
 

 المسبقةالقرارات : ١٠-٥المادة 
 
يجـب علـى كل طرف أن يصدر من خالل سلطته الجمركية قراراً كتابياً مسبقاً قبل                 .١

اسـتيراد سـلعة إلى إقليمه، وذلك بناء على طلب مكتوب من مستورد في إقليمه، أو                

ر أو منـتج في إقليم الطرف اآلخر، على أساس الحقائق، وبناًء على الظروف          مـصد 

 :التي يذكرها صاحب الطلب، وذلك بشأن أي من اآلتي
  

 .  التصنيف الجمركي-أ  
 
  تطبيق معايير التقييم الجمركي، بما في ذلك المعايير الواردة في اتفاقية التقييم              -ب  

 .الجمركي
 

 .جمركية  استرداد الضريبة ال-ج 
 
 .  ما إذا كانت سلعة، مؤهلة من عدمه ألن تعتبر سلعة ذات منشأ-د 
 

مـا إذا كانت سلعة مؤهلة من عدمه لإلعفاء من الضريبة الجمركية بموجب             -هــ   

 ).السلع التي يعاد إدخالها بعد التصليح أو التعديل (٦ – ٢أحكام المادة 
 
 يوماً  ١٥٠، في غضون    المسبقة يكفل كل طرف أن تصدر سلطته الجمركية قراراتها          .٢

مـن تـاريخ تقـديم الطلب شريطة أن يكون صاحب الطلب قد قدم جميع المعلومات                

 .الالزمة
 
نافذاً اعتباراً من تاريخ إصداره، أو      مسبقاً  يكفـل كـل طرف بأن يكون كل قراراً           .٣

تقل اعتـباراً من أي تاريخ آخر يتم تحديده في القرار، ويستمر نفاذ القرار لمدة ال                



 

  

بما في ذلك القوانين    ( الحقائـق والظروف    عـن ثالث سنوات، شريطة أال تتغير      

 .التي استند إليها القرار) واللوائح
 
أن يعدله أو يلغيه عندما تبرر الحقائق أو        مسبقاً  يجـوز للطرف الذي أصدر قراراً        .٤

 .قيقةالظروف ذلك، كأن تكون المعلومات التي استند إليها القرار خاطئة أو غير د
 
في حالة مطالبة مستورد منح سلعة مستوردة معاملة وفقاً لقرار مسبق يجوز لسلطة              .٥

الجمارك تحديد ما إذا كانت الوقائع والظروف الخاصة بعملية االستيراد متسقة مع            

 .المسبقالحقائق والظروف التي تم على أساسها إصدار القرار 
 
لكافة، وذلك مع مراعاة مقتضيات السرية      لالمسبقة  يلتزم كل طرف بإتاحة قراراته       .٦

 .وفقا لقوانين ذلك الطرف
 
إذا قـدم صاحب طلب معلومات مغلوطة أو أغفل ذكر ظروف أو حقائق مهمة في                .٧

، أو لم يتصرف وفقاً ألحكام وشروط ذلك القرار، يجوز          مسبقطلبه إلصدار قرار    

رض عقوبات مدنية أو    للطرف المستورد أن يطبق التدابير المناسبة، بما في ذلك ف         

 .جنائية أو إدارية أو أية عقوبات أخرى
 
رد مكتوب من طرف على طلب قدم       " قرار مسبق " ألغراض هذه المادة، يقصد بعبارة       .٨

وفقـاً ألحكـام هـذه المادة، يحدد الموقف الرسمي لذلك الطرف بشأن تفسير قوانينه               

من ) هـ(إلى  ) أ(د من   ولـوائحه ذات الـصلة بـأي من األمور المشار إليها في البنو            

من هذه المادة، وذلك وفقاً لما يكون منطبقاً على معاملة جمركية محددة تتم             ) ١(الفقرة  

 .في المستقبل
 
تـسري هذه المادة، بالنسبة للبحرين، بعد مضي سنتين من تاريخ دخول هذه االتفاقية               .  ٩

 .حيز النفاذ
 



 

  

 التعاون التقني والتنفيذ : ١١-٥المادة 
 
 يوماً من تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ، يتشاور الطرفان ١٢٠غـضون  فـي    .١

 ٥(اعتمادها لتنفيذ المادة     للبحرينويـضعا برنامج عمل بشأن اإلجراءات التي يجوز         

كمـا يتـشاورا بشأن المساعدة الفنية التي يمكن للواليات المتحدة أن تقدمها             ) ١٠ –

 .لمساعدة البحرين في هذا المجال
 
شهراً من تاريخ دخول هذه االتفاقية حيز النفاذ، يقوم         ) ١٨(فـي خالل مدة ال تجاوز        .٢

(الطرفان بالتشاور بشأن التقدم الذي تم إحرازه من قبل البحرين بشأن تطبيق المادة              

 . وبشأن القيام بالمزيد من أنشطة التعاون) ١٠ – ٥


