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للخدمات الجمركية المقدمة مستوى الخدمة  اتفاقية  

 

تسعى شئون الجمارك على توفير الخدمات الجمركية المختلفة بجودة عالية وبسرعة في  

والمستثمرين وذو العالقة العمالء من المستوردين والمصدرين االنجاز وذلك لنيل رضى 

وذلك حسب نوع كل خدمة وفي حدود  ،شئون الجمارك الرئيسي للخدمات المختلفة التي تقدمها

 توفر االشتراطات والمستندات المطلوبة لهذه الخدمات حيث تم تحديد الزمن المتوقع لكل خدمة.

  

 معايير الخدمة:

 المطلوبة.يتم احتساب الزمن من وقت تقديم المستندات  .1
المطلوبة  النواقص المستندية وغيرها الستكمالالزمن المذكور ال يشمل المدة المستغرقة  .2

يشمل الوقت المستغرق لطلب مستندات أو موافقات من الجهات إلنهاء الخدمة، كما ال 
  الرسمية األخرى.

ً لسياسة  .3 التطوير يخضع الزمن المستغرق إلنجاز كل خدمة لمراجعة دورية وذلك وفقا

 المستمرة بشئون الجمارك لخدمة العمالء من مستوردين ومصدرين وغيرهم.

، وتقدم الخميستقدم خالل أيام األسبوع من يوم االحد الى يوم المذكورة  الخدمات .4

 .7/24بعض الخدمات المذكورة خالل الساعة 
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 مدة اقصاها التقديم نوع الخدمة الرقم

1-  

الصغيرة في المرافئ الخاصة أو خارج إنهاء إجراءات السفن 

 الدوائر الجمركية، فيما عدا الوفود الرسمية

 يوم عمل   شخصيحضور 

2-  
  يوم عمل  حضور شخصي إعداد بيان مبسط لالستعمال الشخصي )فيما عدا قسم البريد(

3-  
 يوم عمل   حضور شخصي إذن انتقال وسيلة النقل البحرية

4-  
 يوم عمل   حضور شخصي الوطنية المصدرةإصدار شهادة منشأ للبضائع 

5-  
 يوم عمل 21 الكتروني االلتحاق بدورة التخليص الجمركي

6-  
 يوم عمل   حضور شخصي بيان منافيست للسفن الصغيرة )الخشبية( المحملة

7-  
 يوم عمل   الكتروني إصدار رخصة مخلص جمركي

8-  
 يوم عمل   الكتروني إصدار رخصة مندوب مخلص جمركي

9-  
 يوم عمل   الكتروني رخصة مخلص جمركي أو استخراج بدل فاقد أو تالفتجديد 

10-  
 يوم عمل   الكتروني تجديد رخصة مندوب مخلص جمركي أو استخراج بدل فاقد أو تالف

11-  
 يوم عمل   الكتروني إصدار رخصة متدرب مخلص جمركي

12-  
 يوم عمل   الكتروني تجديد رخصة متدرب مخلص جمركي أو استخراج بدل فاقد أو تالف

13-  
 يوم عمل   الكتروني امتحان أو إعادة امتحان التخليص الجمركي

14-  
 يومين عمل بريد الكتروني تغيير نشاط المستودع من خاص إلى عام والعكس

15-  

 –استيراد مقاصة  –استيراد مؤقت  –بيان استيراد )استيراد نهائي 

إعادة استيراد لرفض  –استيراد لمصانع بدول مجلس التعاون 

 بضاعة في التصدير(

 يوم عمل   الكتروني

16-  
 يوم عمل   الكتروني بيان عبور

17-  
 يوم عمل   الكتروني بيان تخزين لبضاعة تدخل من المنافذ األولى أو البيئية

18-  
 يوم عمل   الكتروني باقي أنواع البيانات الجمركية

19-  
 يوم عمل  30 الكتروني طلب االنضمام للمشغل االقتصادي

20-  
 يوم عمل  بريد الكتروني حساب أفقطلب فتح 

21-  
 يوم عمل   بريد الكتروني إصدار تفويض مخلص جمركي

22-  
 يومين عمل  حضور شخصي الخدمة السريعة إلنهاء إجراء التدقيق والمعاينة

23-  
 يوم عمل   حضور شخصي تصوير المستندات الجمركية

24-  
 يوم عمل   حضور شخصي الختم الجمركي )سيل الحاويات والبضائع(

25-  
 عمل  يوم 30 بريد الكتروني استرداد الضريبة الجمركية
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26-  

الفحص بجهاز األشعة الثابت )جهاز األشعة المخصص للحاويات 

والشاحنات والفان أو أية وسيلة نقل أخرى مشابهة بالمنفذين 

 البحري والبري(

 يوم عمل   حضور شخصي

27-  
 يوم عمل   شخصيحضور  فحص البضائع بجهاز األشعة خارج الدائرة الجمركية

28-  
 يوم عمل   حضور شخصي إصدار بدل فاقد للبيان الجمركي

29-  
 يوم عمل   حضور شخصي الختم الجمركي )سيل( بأقسام تفتيش الركاب

30-  
 يوم عمل   حضور شخصي إصدار بدل فاقد أو تالف لوصل الحجز

31-  
طلب المستورد الخطي لمطابقة البضائع بالدائرة الجمركية بعد تقديم 

 الجمركي البيان

 يومين عمل   بريد الكتروني

32-  
إشعار خروج لوسائط النقل للشاحنات، فيما عدا الجهات الحكومية 

 و/أو الطلبات القضائية

 يوم عمل   بريد الكتروني

33-  
 أيام عمل 5 بريد الكتروني استرداد مبلغ التأمين

34-  
 يوم عمل   حضور شخصي إصدار بدل فاقد أو تالف لوصل التأمين

35-  
 يوم عمل   الكتروني بطاقة جمركية للمركبات ألول مرةإصدار 

36-  
 يوم عمل   حضور شخصي بدل فاقد لبطاقة جمركية للمركبات

37-  
 يوم عمل   حضور شخصي دطلب تعديل على البطاقة الجمركية للمركبات لخطأ من قبل المستور

38-  
تحديد رمز النظام المنسق لكل صنف من البضاعة بناء على طلب 

 العالقة في حال موافقة اإلدارة على ذلكصاحب 
 يوم عمل   بريد الكتروني

39-  
إعادة البيان الجمركي للمخلص بناء على طلبه بعد موافقة المدير 

 على ذلك التعديل
 يوم عمل   بريد الكتروني

40-  
حفظ البضاعة لدى الجمارك ألغراض إعادة التصدير تحتسب بعد 

 مضي ثالثة أيام عمل من تاريخ التخزين

 يوم عمل   حضور شخصي

 يوم عمل   بريد الكتروني نسخة غير ورقية من التعريفة الجمركية الموحدة  -41

42-  
 يوم عمل   بريد الكتروني طلب نسخة طبق األصل من أي بيان جمركي أو مرفقاته

43-  
 يوم عمل   بريد الكتروني إصدار أو إعادة إصدار/ بدل فاقد

44-  
 يوم عمل   حضور شخصي بيان منافيست لوسائل النقل البري

45-  
طلب أي إجراء من إجراءات التخليص الجمركي خارج الدوام 

 الرسمي أو طلب معاينة البضاعة خارج المنافذ الجمركية

 يوم عمل   حضور شخصي

46-  
 يوم عمل  حضور شخصي مرافقة أو خفر البضائع من منفذ جمركي إلى منفذ جمركي آخر

47-  
إذا لم يوفر طالب الخدمة وسيلة بدل انتقال في الحالتين السابقتين 

 مواصالت مناسبة

 يوم عمل   حضور شخصي

48-  
 يوم عمل   حضور شخصي بيك أب/ فان أو أية وسيلة نقل مشابهة
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49-  
 يوم عمل   حضور شخصي قدما   20شاحنة/ حاوية قياس 

50-  
 يوم عمل   حضور شخصي قدم أو أكثر 40شاحنة/ حاوية 

51-  
 يوم عمل   حضور شخصي الحيوانات الحية ما عدا الطيور

52-  
 يوم عمل   حضور شخصي إصدار إفادة بناء على طلب صاحب الشأن

53-  
 يوم عمل   بريد الكتروني طلب معلومات من صاحب السجل أو أصحاب العالقة

54-  
ألغراض تصنيف وتعرفة السلعة بناء على طلب وإقرار صاحب 

 العالقة

 أيام عمل 10 بريد الكتروني

55-  
 يوم عمل   بريد الكتروني على طلب وإقرار صاحب العالقةألغراض القيمة بناء 

56-  
 يوم عمل   بريد الكتروني ألغراض المنشأ بناء على طلب وإقرار صاحب العالقة

57-  
 10تغليف ونقل العيّنات صغيرة الحجم )أقل من كيلوجرام إلى 

 كيلوجرامات(

 يوم عمل   ور شخصي   حض

58-  
 يوم عمل   حضور شخصي كيلوجرامات( 10)يزيد وزنها عن تغليف ونقل العيّنات كبيرة الحجم 

59-  
 يوم عمل   30 بريد الكتروني انشاء منشأة جديدة )مستودع جمركي(

60-  
 يوم عمل   حضور شخصي اصدار طلب استرجاع الرقم السري لنظام أفق



5. 

: التواصلقنوات 

17389999 

17389999 

@customs.bh     

 customs_bah@

 customerservice@customs.gov.bh

  Bahrain Customs Affairsتواصل معنا

تواصل""والشكاوىالنظام الوطني للمقترحات 

لكتروني لشئون الجماركإلاعلى الموقع  طالعإلا كمللمزيد من االستفسارات يمكن

https://www.bahraincustoms.gov.bh

mailto:customerservice@customs.gov.bh
mailto:customerservice@customs.gov.bh
https://www.bahraincustoms.gov.bh/index.php/ar/contact-us
https://services.bahrain.bh/wps/portal/tawasul/!ut/p/a1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOItLNydDY0sjLwMfH0sDBwDAiwcLQOcjQ2MzIEKIoEKDHAARwNC-oMTi_TD9aNQlfmHuDgaODp6-Ru5-ZgaGfgbQRU4uzt6mJj7GBj4u5gZGji6mxkZmboFGhl4mkEV4HFHQW5EhWemoyIAPLRxdA!!/dl5/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/



