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دليل المسافر



دعاء السفر
  اهلل أكبر ، اهلل أكبر ، اهلل أكبر ، سبحان الذي 
سخر لنا هذا وما كنا له مقرنني وإنا إلى ربنا 

ملنقلبون ( .

 اللهم إنا نسألك يف سفرنا هذا البر والتقوى ، 
ومن العمل ما ترضى ، اللهم هون علينا سفرنا 
يف  الصاحب  أنت  اللهم   ، بعده  عنا  واطِو  هذا 
السفر، واخلليفة يف األهل ، اللهم إني أعوذ بك 
من وعثاء السفر ، وكآبة املنظر وسوء املنقلب يف 

املال واألهل '' .

  وإذا رجع قالهن وزاد فيهن '' آيبون ، تائبون ، 
عابدون ، لربنا حامدون ''.
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دليل المسافر

عزيزي املسافر حرصاً من شئون اجلمارك على تطبيق مهمتها 
االقليم من  وهي تقدمي خدمات جمركية مميزة على مستوى 
أمن  وتعزيز  املشروعة  والتجارة  السفر  حركة  تيسير  خالل 
دلياًل  أيديكم  بني  نضع  أن  يسرنا  املجتمع.  وحماية  اململكة 
يشتمل على إرشادات وتنبيهات هامة تعمل على تذليل العقبات 

التي قد تواجه املسافر عند وصوله إلى املنافذ اجلمركية.

الـرؤيـــة:
جمارك معـــززة لإلزدهـــار واألمــــن والنمـــــو االقتصــــادي.

األهداف اإلستراتيجية:
الهدف األول: املراجعة الشاملة لسير العمل يف شئون اجلمارك 

ملطابقته مع املهمة

املادية  للموارد  بالنسبة  الكلي  اإلكتفاء  الثاني: حتقيق  الهدف 
والتكنولوجيا واألمتتة

الهدف الثالث: تعزيز الشراكة مع الشركاء والعمالء من أجل 
زيادة اإليرادات وتقليل املخاطر.
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دليل المسافر

 إصدار شئون اجلمارك٢٠٢١م

إرشادات المسافرين 

عبورك  أثناء  التالية  اإلرشادات  إتباع  يرجى  املسافر  عزيزي 
للمنافذ اجلمركية :

ومبرافقيك  بك  اخلاصة  الرسمية  الوثائق  كافة  •  التأكدأن 
عليها  احملافظة  و   ، الصالحية  وسارية  للشروط  مستوفاة 

من التلف و الضياع .
•   يتوجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري عند إدخال أو 
اجلمركية  الدوائر  نطاق  ويف  املنافذ  من  أموال  أية  إخراج 
اإلفصاح عنها عند طلب ضابط اجلمارك، مع حتديد نوعها 
ومقدارها دون إخفاء أو نقص أو متويه أو تقدمي بيانات غير 

صحيحة عنها. .
•  عليك التوقف عند النقاط التفتيشية وإتباع تعليمات ضابط 

اجلمارك، فهو وجد خلدمتك و حمايتك.
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دليل المسافر

إرشادات عامة
عزيزي املسافر:

• احلذر من حمل حقائب جتهل ما بداخلها.

•   ال تســتلم أي ظــرف مــن أي شــخص إال بعــد التأكــد مــن 
محتوياته.

•  تأكــد مــن احلصــول علــى إيصــاالت الشــراء مــن احملــالت 
التجارية واالحتفاظ بها إلبرازها عند الطلب.

•  راجع السفارة البحرينية إن وجدت يف الدول التي سوف حتل 
بها يف حالة تعرضك ألي مشكلة.
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دليل المسافر

 إصدار شئون اجلمارك٢٠٢١م

 إرشادات للمسافرين عن طريق 
المنفذ الجوي

•  إذا كان قدومك عن طريق مطار البحرين الدولي ويوجد بحوزتك 
أمتعة شخصية وهدايا يرجى التوجه إلى املسار األخضر شريطة 
أن ال تكــون هــذه األغــراض والســلع ممنــوع دخولهــا إلــى مملكة 
البحريــن، أمــا إذا كان بحوزتك مــواد محظورة أو مقيدة أو لديك 

ما تود اإلفصاح عنه فعليك التوجه إلى املسار األحمر.

•   يتوجب على كل شخص طبيعي أو اعتباري عند إدخال أو إخراج 
أية أموال من املنافذ ويف نطاق الدوائر اجلمركية اإلفصاح عنها 
عنــد طلــب ضابط اجلمــارك، مع حتديــد نوعهــا ومقدارها دون 

إخفاء أو نقص أو متويه أو تقدمي بيانات غير صحيحة عنها.
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دليل المسافر

إرشادات عامة
متى تستخدم المسار األحمر

إتجه إلى المسار األحمر إذا كان معك :
مــقلــدة. •مــــــــــــواد  مقــيـــدة  •مــــــــــواد  محظـــورة  •مـــــــواد 

• مواد خاضعة للضريبة أو  تجاوزت الحد المسموح من الضريبة 
)300دينار ( .

• مواد تحمل امتيازات خاصة أو إعفاءات جمركية.
• اإلفصاح   عن األموال.

متى تستخدم المسار األخضر 

وهدايا  شخصية  أغراض  معه  يحمل  الذي  المسافر  إليه  يتجه 
هذه  تكون  ال  أن  شريطة  الجمركية،  للضريبة  خاضعة  غير 

األغراض والسلع مخالفة ألحكام المنع  و التقييد.

تحذير 
مخالف للقانون من يباشر إلى املسار األخضر ومعه مواد خاضعة للضريبة أو   

جتاوزت املسموح من املواد املعفية من الضريبة أو املواد احملظورة أو املقيدة.
*  ال يسري هذا األمر على بعض املواد )ارجع إلى كتاب السوق احلرة و حسب 

قوانني كل دولة (.

ما يصرح به
 للجمارك

ما ال يصرح به
 للجمارك
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دليل المسافر

 إصدار شئون اجلمارك٢٠٢١م

المواد الممنوعة والمقيدة

تخضع  املجتمع  وسالمة  املشروعة  التجارة  تعزيز  ألغراض 
البضائع املستوردة أو املصدرة عبر حدود مملكة البحرين لألنظمة 
الدولية. وينطبق ذلك  والقوانني احمللية واالتفاقيات واملعاهدات 

على االستيراد والتصدير سواًء الشخصي أو التجاري. 

في اإلستيراد:

البضائع الممنوعة: 
أحكام  إلى  باالستناد  استيرادها  الدولة  التي متنع  البضائع  هي 

نظام »قانون« اجلمارك املوحد أو أي نظام »قانون« آخر.

البضائع المقيدة: 
نظام  أحكام  مبوجب  مقيداً  استيرادها  يكون  التي  البضائع  هي 

»قانون« اجلمارك املوحد أو أي نظام »قانون« آخر. 
- تتطلب منح التصاريح الالزمة من اجلهة الرقابية قبل االستيراد.

البضائع الخاضعة لإلجراء )الفحص عند الوصول(: 

استيرادها  عند  الفحص  إلجراءات  تخضع  التي  البضائع  هي 
الرقابية.  اجلهات  عن  الصادرة  التنظيمية  القرارات  بحسب 

وتتطلب موافقة اجلهة الرقابية قبل االفصاح عنها.

٨
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دليل المسافر

 إصدار شئون اجلمارك٢٠٢١م

في التصدير:

البضائع الممنوعة: 
إلى  باالستناد  تصديرها  الدولة  متنع  التي  البضائع  هي 
أحكام نظام »قانون« اجلمارك املوحد أو أي نظام »قانون« 

آخر.

البضائع المقيدة: 
أحكام  مبوجب  مقيداً  تصديرها  يكون  التي  البضائع  هي 

نظام »قانون« اجلمارك املوحد أو أي نظام »قانون« آخر.
قبل  الرقابية  اجلهة  من  الالزمة  التصاريح  منح  تتطلب   -

التصدير.

البضائع الخاضعة لإلجراء )الفحص عند الوصول(: 
هي البضائع التي تخضع إلجراءات الفحص عند تصديرها 
بحسب القرارات التنظيمية الصادرة عن اجلهات الرقابية. 

وتتطلب موافقة اجلهة الرقابية قبل االفصاح عنها.
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 إصدار شئون اجلمارك٢٠٢١م

إرشادات للمسافرين عن طريق 
المنفذ البري

• التــأكد مـــن الـسـالمة الفنية و امليكانيكية للمركبة.

•  احلصــول علــى أرقام خدمــة الطوارئ على الطريق يف حالة الســفر 
ملسافات طويلة.

•  االنتباه واحلذر عند املرور بالقرب من الشاحنات احململة بالبضائع.

•  توفير صندوق اإلسعافات األولية يف املركبة.

•  تذكر ربط حزام األمان و التقيد بالسرعة القانونية للطريق.

• االلتزام بقواعد وأنظمة السير أثناء القيادة.

•  احلصول على قسط من الراحة يف حالة القيادة لساعات متواصلة.

• يجب أخذ احليطة و احلذر من مفاجأت الطريق .

•  علــى املســافرين عــن طريــق الباصات كتابة أســمائهم علــى حقائب 

السفر وذلك حفاظاً عليها.
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دليل المسافر

أرقام هواتف تهمك

•      هاتف                                              17359206 
•      هاتف                                        17359207
•      واتساب                                    17359829

         

customerservice@customs.gov.bh

•     البريد اإللكتروني
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 إصدار شئون اجلمارك٢٠٢١م

أرقام سفارات مملكة البحرين 

في الخارج 

44 800 148 966 00اململكة العربية السعودية

30 145 253 965 00دولة الكويت 

74 050 246 968 00سلطنة عمان 

00 575 266 971 00دولة اإلمارات العربية املتحدة

0  932 483 974 00دولة قطر 

42 506 273 202 00جمهورية مصر العربية 

314 132 116 963 00اجلمهورية العربية السورية 

 45 641 656 962 00اململكة األردنية الهاشمية 

11 318 712 216 00اجلمهورية التونسية

97 911 216 213 00اجلمهورية اجلزائرية 

500 633 537 212 00اململكة املغربية 

847 772 188 982 00جمهورية إيران اإلسالمية 

483 326 065 861 00جمهورية الصني الشعبية 

170 019 072 442 00روسيا االحتادية 

14 311 128 925 00جمهورية باكستان اإلسالمية

868 334 472 331 00اجلمهورية الفرنسية 
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دليل المسافر

أرقام سفارات مملكة البحرين 

في الخارج 

777 877 086 493 00ألمانيا االتحادية 

مريكية  11 211 234 120 00الواليات المتحدةاالأ

 01 480 358 813 00اليابان 

 153 154 126 911 00الهند 

 7 777 687 662 00مملكة تايالند

0 003 627 322 00مملكة بلجيكا

كية  655 912 124 903 00الجمهورية ال�ت

99 111 317 852 00هونغ كونغ 
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