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 إخالء مسؤولية

 

رات السعودية "الصادرات السعودية" دليل إجراءات االستيراد في إطار أعمال النشر املستمرة أعدت هيئة تنمية الصاد

التي تقوم بها عن دول العالم. إن الغرض من هذا الدليل هو تقديم رؤية عامة لعملية االستيراد في هذه الدولة وإجراءاتها، 

املتاحة. ويخضع تحليل هذا الدليل وفهمه للتقدير  ومتطلبات الوثائق، ومساهميها، وغير ذلك بناًء على املعلومات

الشخص ي، وال تتحمل "الصادرات السعودية"  أي عواقب ناتجة عن فهم أو تفسير أي جزء من هذا الدليل. وبشكل عام، 

ديين على و فإن املعلومات املبّينة في هذا الدليل تمثل رؤية شاملة لبيئة االستيراد في هذه الدولة. كما نشجع املصدرين السع

 إجراء مزيد من الدراسات لإلملام بكل ما هو جديد وحديث عن إجراءات وعمليات االستيراد ومتطلباته. 
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البحرين واململكة العربية السعودية أعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهو اتحاد إقليمي يهدف إلى تنفيذ مبادئ السوق املوحد وتعزيز 

املوحدة لدول مجلس التعاون الخليجي على تطبيق القواعد التفضيلية االقتصادية تنص االتفاقية . اون التجاري بين الدول األعضاءالتع

وبالتالي، تعامل املنتجات التي تكون اململكة العربية السعودية دولة منشئها على أنها منتجات . للمنشأ على الصادرات السعودية إلى البحرين

 .1.1.1البند صنع داخل الحدود البحرينية شريطة أن تستوفي القواعد التفضيلية للمنشأ املبينة في محلية ال

 

دول مجلس ين االقتصادية املوحدة ب تنظم قواعد املنشأ املطبقة على املصدرين السعوديين إلى البحرين بصورة رئيسية بموجب االتفاقية

ا لالتفاقية االقتصادية  2. من قانون الجمارك املوحد لدول مجلس التعاون الخليجي 26واملادة  25للمادة  االتعاون الخليجي؛ وطبق   وطبق 

  3 املوحدة: 

عتبر املنتجات الزراعية والحيوانية والصناعية واملصنعة من مصادر طبيعية الواردة من امل .1
ُ
ملكة العربية السعودية ت

 .منتجات بحرينية املنشأ

عفى املنتجات ذات املنشأ  .2
ُ
 .من الرسوم الجمركية في البحرين( الواردة من اململكة العربية السعودية) املحليت

عة  .3 صنَّ
ُ
عد املنتجات امل

ُ
تجات في من قيمة املن %40أضيفت نسبة إال إذا محلية منتجات في اململكة العربية السعودية كما ال ت

 4.من أسهم مصنع اإلنتاج %51اململكة العربية السعودية وشريطة أن يمتلك مواطنون من الدول األعضاء نسبة 

تكون البضائع الواردة إلى البحرين مصحوبة بمستندات تثبت دولة املنشأ، وقد حددت حكومة اململكة العربية السعودية  .4

( نشأشهادة امل)أو مكاتب الوزارة في املدن الكبرى إلصدار شهادة املنشأ  تثمارواالسالتجارة بوزارة اإلدارة العامة للتموين 

يتعين أن تلتزم شهادة املنشأ الخاصة بالصادرات السعودية إلى دولة البحرين بالصيغة املحددة . للمصّدرين السعوديين

يمكن للمصدرين السعوديون الحصول على . 7.2.7البند للتصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي، حسبما هو مبين في 

؛ للمزيد من املعلومات، يرجى زيارة الرابط أدناه
 
 :شهادة املنشأ إلكترونيا

tory/Pages/Otherhttp://mci.gov.sa/en/ServicesDirec-services-2015-02.aspx 

 

 

وتشمل هذه القيود؛ القيود الجمركية وغير  ،لدان التي تتعامل مع بعضها البعضهناك العديد من القيود التجارية التي تواجهها الب

 .  الجمركية

ا على ااةة القيود التجارية بين الدول وضعت دول مجلس التعاون الخليجي االتفاقية اال قتصادية املوحدة التي ههدف إلى القضاء تقريب 

 اق  تطبيق استثناءات محددة لذلك وةوعلى الرغم من ذلك، تسمح االتفاقية لكل دولة من الدول األعضاء ومن بينها البحرين ب. األعضاء

                                                                                 
  االتفاقية االقتصادية املوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي 1

  قانون الجمارك املوحد بين دول مجلس التعاون الخليجي 2

  االتفاقية االقتصادية املوحدة  3

 البنك الدولي 4

http://mci.gov.sa/en/ServicesDirectory/Pages/Other-services-2015-02.aspx
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ا في البحرين وإمكانية تطبيقها على صادرات اململكة العربية القيود التجاري. للصحة واألمن الوطني واألهداف األخالقية ة املوجودة حالي 

 . السعودية مفصلة في البنود أدناه

 

 

 فرض على البضائع التي يتم نقلها عبر الحدود الدولية
ُ
 .تعد الرسوم الجمركية األساسية تعريفة ت

 من أي رسوم  (بما في ذلك اململكة العربية السعودية)ملصدرة إلى البحرين من دول مجلس التعاون الخليجي تعفى ااةة البضائع ا

 .1.1.1البند جمركية شريطة أن تستوفي تلك البضائع القواعد التفضيلية للمنشأ على النحو املحدد في 

   على ما يقرب من ااةة البضائع املستوردة املنتجة خارج دول  %5ركية املشتركة الخارجية بنسبة رسوم الجمالتطبق البحرين

 .  ة ثنائية تخالف ذلكيمجلس التعاون الخليجي في ظل عدم وجود أي التزامات تجارية دولية أو اتفاقات تجار 

مل الورق واأللومنيوم عند استيرادها إلى على أنواع محددة من املنتجات التي تش %20تفرض رسوم جمركية بنسبة  :ملحوظة

  6.البالد

 

  صادقت دولة البحرين على القانون املوحد لدول مجلس التعاون الخليجي بشأن مكاةحة اإلغراق واإلجراءات التعويضية

حدة لصناعات دول مجلس التعاون الخليجي من املمارسات التجارية يهدف هذا التشريع إلى توةير حماية مو . والوقائية

ت ودعم تعويض ي وزيادة غير مبررة في واردا( تحديد أسعار غير منصفة ملنتجات مستوردة)العاملية غير املنصفة مثل اإلغراق 

 (. تسري بشأنها التدابير الوقائية)بضائع معينة 

 ،لهذا القانون 
 
ال يمكن للبحرين أن تفرض تلك اإلجراءات ضد املصدرين السعوديين والدول  وعلى الرغم من ذلك، ووةقا

 .األخرى األعضاء بمجلس التعاون الخليجي

  من قبل اللجنة الوزارية لدول ( أو الحصص)يتم تطبيق رسوم مكاةحة اإلغراق، والرسوم التعويضية والرسوم الوقائية

 .ية للرسوم املفروضةمجلس التعاون الخليجي، والتي تكون السلطة املعن

  يجب ايجاد رابط وجيه لتنفيذ هذه اإلجراءات، بين املمارسات التجارية غير العادلة املذاورة أعاله وبين السبب املحتمل

 . للصناعات املحلية لدول مجلس التعاون الخليجي( أو التهديد بها)لإلصابة املادية 

  

  

 ن، تحظر البضائع املستوردة ألسباب متعددة منها حماية البيئة والصحة والسالمة واالعتبارات الدينية واألخالقيةفي البحري.  

 ال تمتلك الجمارك املوحدة لدول مجلس التعاون الخليجي قائمة موحدة للبنود املحظور استيرادها إلى املنطقة . 

                                                                                 
  جمارك البحرين 5

  جمارك البحرين  6

 القانون املوحد لدول مجلس التعاون الخليجي ملكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية 7

 ، منظمة التجارة العاملية2014ية لعام مراجعة لسياسة التجارة البحرين 8
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 جمع قائمة من املنتجات يسمح قانون الجمارك املوحد لدول مجلس التعاون الخ
ُ
ليجي لكل دولة من الدول األعضاء بأن تسمح وت

الواردات املمنوعة في أي دولة من دول مجلس التعاون الخليجي ومصرح بها في دولة . التي ترى أنها ينبغي أن تخضع لقيود االستيراد

 . أخرى ال تعبر من خالل الدولة املمنوعة بها

 نتجات التي يحظر استيرادها إلى البحرين اإلطارات املستعملة واملجددة واللؤلؤ الصناعي وكذلك تشمل األمثلة القليلة على امل

 .املواد التي تحتوي على عنصر األسبستوس

 :ملزيد من املعلومات بشأن البضائع املحظورة في البحرين، ُيرجى من املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه

http://www.bahraincustoms.gov.bh/page.php?SID=WTBkR2JscFVNREZOUTFwMFVGUlpiV015TURsTmVrVTk%253D 

 

  مة أو الصحة أو ألسباب أخالقيةيحتفظ البحرين بقيود محددة على االستيراد العتبارات السال . 

 واملبيدات  ،واملواد الكيماوية ،واألغذية ،تشمل األمثلة على املنتجات املفروض قيود على استيرادها إلى البحرين املنتجات الدوائية

 . الحشرية ومبيدات الفطريات

 ملمانعة من السلطة التنظيمية املعنيةال يسمح باستيراد املنتجات املنظمة إلى البحرين سوى بعد استخراج شهادة عدم ا.  

  يرجى من املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناه للحصول على مزيد من املعلومات حول قيود االستيراد السارية في البحرين

  .والسلطات التنظيمية املعنية بذلك والتي يجب التواصل معها للحصول على إذن مسبق الستيراد تلك البضائع املقيدة

http://www.bahraincustoms.gov.bh/page.php?SID=WTBkR2JscFVNREZOZVZwMFVGUlpQUT09  

 

 ياصفات واملقاييس ونقطة االستفسارات الوطنية فدارة املواصفات واملقاييس التابعة لوزارة الصناعة والتجارة هي سلطة املو إ 

 .م1985لسنة ( 16)البحرين بناء على املرسوم األميري رقم 

  املواصفات واملقاييس خدمات معلومات املعايير في البحرين.  دارة إيشمل نطاق أنشطة 

 دول ل ذ التعليمات من هيئة التقييساملواصفات واملقاييس على املستوى املحلي ولكن تؤخإدارة  تطبق املعايير التي تضعها

جلس هيئة التقييس لدول مإدارة  املواصفات واملقاييس املعايير التي اعتمدها مجلسإدارة  كما تعتمد. مجلس التعاون الخليجي

د وضع ق املواصفات واملقاييس ال تضع معايير لبنودإدارة  كما يجب االشارة إلى أن. التعاون الخليجي ليتم تطبيقها في البحرين

 .لها مسودة مشابهة للمعايير الخليجية

  11.معيار إلزامي 520من املواصفة القياسية الخليجية منها  ار  امعي 1020وفي الوقت الحاضر، اعتمدت البحرين  

 ،البحرين عضو في العديد من املنظمات 

o  ةالقياسية الخليجي اتملواصفاهيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي وتتبع ااةة. 

o منظمة املعايير الدولية. 

o اللجنة الكهربائية الدولية. 

                                                                                 
  جمارك البحرين 9

  وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين10

  دليل الجمارك حسب الدولة 11

http://www.bahraincustoms.gov.bh/page.php?SID=WTBkR2JscFVNREZOUTFwMFVGUlpiV015TURsTmVrVTk%253D
http://www.bahraincustoms.gov.bh/page.php?SID=WTBkR2JscFVNREZOZVZwMFVGUlpQUT09
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 حها وتعديلهاياملواصفات واملقاييس البحرينية اللوائح الفنية في البحرين وتقوم على تنقإدارة  تعد . 

 ييس ية لدى هيئة التقال تضع البحرين لوائح ةنية وطنية إال إذا اقتضت الضرورة القصوى ذلك أو في ظل عدم وجود لوائح ةن

 . لدول مجلس التعاون الخليجي أو لوائح ةنية لدى منظمة املعايير الدولية

 تطبق اللوائح الفنية على املنتجات املحلية واملستوردة. 

  جانب من  (بما في ذلك اللوائح الفنية التي تقترحها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي)يجب اعتماد ااةة اللوائح الفنية

 يترأس وزير الصناعة والتجارة اللجنة الوطنية للمواصفات. اللجنة الوطنية للمواصفات واملقاييس قبل تطبيقها في البحرين

 .  واملقاييس إلى جانب ممثلين من الوزارات املعنية وغرةة تجارة وصناعة البحرين

  رين السعوديين زيارة الرابط الوارد على مزيد من التفاصيل حول اللوائح الفنية املعتمدة في  أدناه للحصول ُيرجى من املصّدِّ

 . البحرين

h/En/Commerce/StandardizationConsumerProtection/StandardsMetrologyDirectoratehttp://www.moic.gov.b

/Technical%20Regulations/Pages/Technical%20Regulations.aspx 

 

  إذا اان )التعاون الخليجي مجلس دول املنتجات املصدرة من اململكة العربية السعودية إلى البحرين عالمة املطابقة لعلى يوضع

 للوائح الفنية الصادرة عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجي
 
 وةقا

 
 . (ذلك الزما

  إلجراءات التحقق من 
 
تؤكد عالمة املطابقة لدول مجلس التعاون الخليجي أنه قد تم اختبار املنتجات ووجد أنها مطابقة وةقا

 .ئحة الفنية ذات الصلة الصادرة عن هيئة التقييس لدول مجلس التعاون الخليجياملطابقة واملعايير املحددة في الال 

  يجب الحصول على عالمة املطابقة لدول مجلس التعاون الخليجي إلى جانب أي شهادات منتج من الجهة املعتمدة في اململكة

 .العربية السعودية قبل تصدير املنتجات املنظمة إلى البحرين

 ات حول عالمة املطابقة لدول مجلس التعاون الخليجي، يرجى من املصدرين السعوديين زيارة الرابط أدناهوملزيد من املعلوم: 

http://www.moic.gov.bh/Ar/Commerce/StandardizationConsumerProtection/StandardsMetrologyDirectorate

/TechnicalRegulations/Documents/gcc-tr-on-marking.pdf  

  رين السعوديين زيارة الرابط يم حول جهات تقي على مزيد من التفاصيل أدناه للحصول وباإلضاةة إلى ذلك، ُيرجى من املصّدِّ

 :املطابقة املعتمدة لدى مركز االعتماد الخليجي

http://www.gcc-accreditation.org/cab-list 

 

 صقات التعريفية في البحرينحددت هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي متطلبات وضع املل. 

                                                                                 
 ، منظمة التجارة العاملية2014مراجعة لسياسة التجارة البحرينية لعام  12

 وزارة الصناعة والتجارة في البحرين 13

  ، منظمة التجارة العاملية2014مراجعة لسياسة التجارة البحرينية لعام  14

http://www.moic.gov.bh/En/Commerce/StandardizationConsumerProtection/StandardsMetrologyDirectorate/Technical%20Regulations/Pages/Technical%20Regulations.aspx
http://www.moic.gov.bh/En/Commerce/StandardizationConsumerProtection/StandardsMetrologyDirectorate/Technical%20Regulations/Pages/Technical%20Regulations.aspx
http://www.moic.gov.bh/Ar/Commerce/StandardizationConsumerProtection/StandardsMetrologyDirectorate/TechnicalRegulations/Documents/gcc-tr-on-marking.pdf
http://www.moic.gov.bh/Ar/Commerce/StandardizationConsumerProtection/StandardsMetrologyDirectorate/TechnicalRegulations/Documents/gcc-tr-on-marking.pdf
http://www.gcc-accreditation.org/cab-list
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 وعامة، يجب أن تكون ااةة امللصقات التعريفية على املنتجات املصدرة لسوق البحرين لالستهالك املحلي باللغة العربية. 

  يوجد متطلبات خاصة للملصقات التعريفية يجب التقيد بها لبضائع محددة مثل املنتجات الدوائية واألغذية واملنتجات

 .نتجات الصناعية واألجهزة اإللكترونيةالغذائية وامل

  في هذا الدليل 10البند يوجد مزيد من املعلومات حول وضع امللصقات التعريفية في . 

 

 ات الحيوانية، نتجات النباتية، والحيوانات واملنتجيتعين الوةاء باملتطلبات الصحية والصحة النباتية قبل استيراد النباتات وامل

 . واألغذية املعالجة إلى البحرين

 نظم واردات األغذية في البحرين، وهو ما تلتزم به الجهات الحكومية املحلية  تضع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون املعايير
ُ
وت

ا إطار عمل السياسة التفصيلية ع دير أيض 
ُ
 . لى النحو املبين أدناهفي البحرين والتي ت

 إدارة الصحة العامة التابعة لوزارة الصحة هي نقطة االستفسارات الوطنية بشأن السالمة الغذائية  . 

 الصحة النباتية التابعة لوزارة الشؤون البلدية والزراعةإدارة  أما نقطة االستفسارات الوطنية بشأن الصحة النباتية هي.  

 وزارة الشؤون البلدية والزراعة لجنة مشتركة بين الجهات وتتألف من ممثل من وزارة الصحة و  لجنة السالمة الغذائية وهي

دارة املواصفات واملقاييس وإدارة حماية املستهلك والتي تصدر قرارات بشأن ااةة املسائل الخاصة بالسالمة والرقابة إو 

 . الغذائية

 عة والتجارة هي الجهة املعنية باإلخطار ةيما يتعلق بالصحة والصحة إدارة عالقات التجارة الخارجية التابعة لوزارة الصنا

 .النباتية في البحرين

  اعتمدت البحرين دليل مجلس التعاون الخليجي بشأن الرقابة على األغذية ويوجد املزيد من املعلومات بشأنه مدى تطبيقه

 . بهذا الدليل 9البند النباتية في ن تستوفي متطلبات الصحة والصحة أي يجب على املنتجات املستوردة الت

 

  

 

 اريين، وعلى الرغم من ذلك، لم تفرض البحرين أي إجراءات مكاةحة إغراق أو إجراءات تعويضية أو وقائية ضد شراائها التج

اعتمدت القانون املوحد لدول مجلس التعاون بشأن مكاةحة اإلغراق واإلجراءات نها إةإن لها السلطة في القيام بذلك حيث 

 .  م2003التعويضية والوقائية عام 

  4طبق ملدة ال تزيد عن ت)وإجراءات مؤقتة ( سنوات 5تطبق ملدة ال تزيد عن )وبموجب هذا القانون، هناك إجراءات دائمة 

بشأن مكاةحة اإلغراق واإلجراءات التعويضية املفروضة على هيئة رسوم جمركية أو تعهدات متعلقة باألسعار بما ال ( أشهر

 .   يزيد عن هامش اإلغراق أو قيمة الدعم

 سنوات  4جمركية ملدة ال تتخطى يمكن تطبيق إجراءات وقائية دائمة على هيئة قيود كمية على الواردات أو زيادة في الرسوم ال

سنوات، أما اإلجراءات الوقائية املؤقتة ةتطبق على هيئة زيادات في الرسوم الجمركية ملدة ال  10ويمكن تمديدها بعد ذلك إلى 

  17. ايوم   200تزيد عن 

                                                                                 
 تجارة العاملية، منظمة ال2014مراجعة لسياسة التجارة البحرينية لعام  15

 ، منظمة التجارة العاملية2014مراجعة لسياسة التجارة البحرينية لعام  16

  القانون املوحد لدول مجلس التعاون الخليجي ملكافحة اإلغراق والتدابير التعويضية والوقائية 17
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ي يعد ميناء خليفة بن سلمان هو امليناء التجاري الرئيس . سترة واملرةأميناء هما ميناء خليفة بن سلمان و  رئيسيين( 2)ين ءالبحرين مينا لدى

قبل اةتتاح ميناء خليفة بن سلمان، اان ميناء سلمان هو امليناء البحري الرئيس ي . في دولة البحرين وتتم مناولة معظم أنواع البضائع به

شحنات األقل من حمولة الحاوية ويوجد به مستودعات حكومية وأخرى اللوقت الحالي، تتم مناولة ونقطة الجمارك في البحرين؛ وفي ا

 . املوانئ البحرية البحرينيةإدارة  تخضع ااةة املوانئ البحرية في البحرين لرقابة. خاصة

 املوانئ الرئيسية في البحرين: 1جدول 

 ملوقع اإللكترونيا البضائع املناولة امليناء

 ميناء خليفة بن سلمان
الحاويات والبضائع التجارية 

 العامة

http://www.mtt.gov.bh/en/ports-and-

maritime/khalifa-bin-salman-port  

 سترة واملرةأميناء 
ام السائبة واملنتجات املواد الخ

 البتروكيماوية
http://www.bahraincustoms.gov.bh/sea_ports.php  

 

 
 
لبحر على من ا وعلى الرغم من ذلك، ةيجب اإلشارة إلى أن التجارة بين البحرين والسعودية تتم بصورة رئيسية عبر الطريق البري بدال

 .النحو املفصل في البنود التالية

 

. وهو القناة الرئيسية لتسهيل التبادل التجاري بين البلدين ،بين البحرين واململكة العربية السعودية( كم 25بطول )يربط جسر امللك ةهد 

 هي سلطة جسر امللك ةهدة إدار  السلطة املختصة املسؤولة عن
 
 وإيابا

 
زء الخاص ينطلق الج. الجسر وصيانته وتنظيم حركة املرور ذهابا

ن مباململكة العربية السعودية في جسر امللك ةهد ابتداء  من العزيزية الواقعة قرب الخبر ويبدأ الجزء الخاص بالبحرين في الجسر ابتداء  

لمصدرين السعوديين الوصول بسهولة إلى خدمات ميناء خليفة بن سلمان عبر جسر امللك ةهد يمكن ل. منطقة الجسرة الواقعة باملنامة

  20. كم ةقط عن منطقة العزيزية 30حيث يبعد 

زدحام بهدف تخفيف اال ( جسر امللك حمد)تعمل حكومتا البحرين واململكة العربية السعودية في الوقت الحالي على تطوير جسر جديد 

رين (. دقيقة 505ةترة انتظار الشاحنات املحملة ما يقرب من  بلغت، م2014في عام )مللك ةهد املروري على جسر ا ُيرجى من املصّدِّ

 :السعوديين زيارة الرابط الوارد أدناه للحصول على مزيد من املعلومات حول هذا املشروع

http://www.english.globalarabnetwork.com/2014102213427/Economics/new-bridge-to-boost-bahrain-trade-links-

with-saudi-arabia.html  

صدر السعودي خالل نقل البضائع إلى البحرين عبر جسر أد 2جدول يوضح 
ُ
ناه نظرة عامة لتكاليف النقل بالشاحنات التي قد يتحملها امل

  .امللك ةهد

                                                                                 
  نجمارك البحري 18
  المؤسسة العامة لجسر الملك فهد 19

  وزارة املواصالت واالتصاالت في البحرين  20

http://www.mtt.gov.bh/en/ports-and-maritime/khalifa-bin-salman-port
http://www.mtt.gov.bh/en/ports-and-maritime/khalifa-bin-salman-port
http://www.bahraincustoms.gov.bh/sea_ports.php
http://www.english.globalarabnetwork.com/2014102213427/Economics/new-bridge-to-boost-bahrain-trade-links-with-saudi-arabia.html
http://www.english.globalarabnetwork.com/2014102213427/Economics/new-bridge-to-boost-bahrain-trade-links-with-saudi-arabia.html
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 نظرة عامة على تكلفة النقل بالشاحنات إلى البحرين: 2جدول 

نقطة املغادرة في 

اململكة العربية 

 السعودية

 (ريال سعودي)كلفة النقل بالشاحنات إلى البحرين نظرة عامة على ت

 املنسوجات

السلع 

االستهالكية 

 املعمرة

مواد التعبئة 

 والتغليف

منتجات 

 األغذية

الكيماويات 

 والبوليمرات

األسواق 

الداخلية 

 الرئيسية

 الرياض

3,000-4,000 
 املنامة 3,000-4,000 3,200-4,200 3,000-4,000 3,000-4,000

 املحرق  3,000-4,000 3,200-4,200 3,000-4,000 3,000-4,000 3,000-4,000

 الرفاع 3,000-4,000 3,200-4,200 3,000-4,000 3,000-4,000 3,000-4,000

 دار كليب 3,000-4,000 3,200-4,200 3,000-4,000 3,000-4,000 3,000-4,000

 الدمام

 املنامة 2,200-3,200 2,500-3,500 2,200-3,200 2,200-3,200 2,200-3,200

 املحرق  2,200-3,200 2,500-3,500 2,200-3,200 2,200-3,200 2,200-3,200

 الرفاع 2,200-3,200 2500-3,500 2,200-3,200 2,200-3,200 2,200-3,200

 دار كليب 2,200-3,200 2,500-3,500 2,200-3,200 2,200-3,200 2,200-3,200

 جدة

 املنامة 4,000-5,000 4,200-5,200 4,000-5,000 4,000-5,000 4,000-5,000

 املحرق  4,000-5,000 4,200-5,200 4,000-5,000 4,000-5,000 4,000-5,000

 الرفاع 4,000-5,000 4,200-5,200 4,000-5,000 4,000-5,000 4,000-5,000

 دار كليب 4,000-5,000 4,200-5,200 4,000-5,000 4,000-5,000 4,000-5,000

 

 . في الوقت الحالي، ال تمتلك البحرين أي محطات حاويات داخلية

 

 

منطقة  قفي الوقت الحالي، تمتلك البحرين ثالث مناطق صناعية التي تخدم الصناعات املتجهة لالستيراد والتصدير، وتشمل تلك املناط

لة وتم تسليط الضوء على املناطق الصناعية ذات الص. البحرين اللوجستية ومنطقة البحرين العاملية لالستثمار ومطار البحرين الدولي

 . باملصدرين السعوديين
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شئون املوانئ واملالحة إدارة  على تشغيلهاويقوم  م2008عام  أعلن عنهامنطقة البحرين اللوجستية هي منطقة حرة معفية من الجمارك 

 .  البحرية التابعة لوزارة املواصالت بالبحرين وتقع على مقربة استراتيجية من ميناء خليفة بن سلمان

 :تقدم منطقة البحرين اللوجستية الخدمات التالية

 عادة التعبئةإالتعبئة و  الخدمات اللوجستية وخدمات القيمة املضاةة وتشمل. 

 التصدير وإعادة التصدير خدمات. 

 منشئات التخزين. 

  100تملك أجنبي بنسبة%. 

 دخول متعدد الوسائط عبر البر والبحر والجو. 

 خدمات جمارك على مدار الساعة. 

 املنشئات وإدارة املخلفات الخاصةإدارة  خدمات شاملة تتضمن. 

 

ون املخازن الجمركية في البحرين مخازن خاصة أو مخازن مملوكة للدولة، وتتمتع البضائع املستوردة على املخازن الجمركية يمكن أن تك

ال  .وعلى الرغم من ذلك، يجب الحصول على مواةقة مسبقة قبل إخراج البضائع من املستودعات الجمركية. بتعليق الرسوم الجمركية

البضائع  يعجمتخضع . تودعات الجمركية دخول السوق املحلي سوى بعد سداد أي رسوم جمركية منطبقةيمكن للبضائع املخزنة في املس

 . املخزنة في املستودعات الجمركية للفحص على يد الجمارك

ول حتمتلك البحرين العديد من املخازن الجمركية الخاصة والتي يمكن أن يستفيد منها املصدرون السعوديون، وقد تم ايفاد تفاصيل 

 :القليل منها ةيما يلي

  أجيليتي البحرين-  http://www.agility.com/EN/countries/Pages/Bahrain.aspx  

  بانز جروب-  zgroup.com/warehousing.htmlhttp://www.ban  

  م .م.ذ( البحرين)شركة واالة الخليج- http://www.bahrain.doingbusinessguide.co.uk/market-experts/gulf-

agency-company-(ahrain)b-wll/  ;http://www.gac.com/gac-worldwide/middle-

east/bahrain/services/warehousing--distribution/  

  بي لوجستيكس  اندبي- http://www.bmmigroup.com/joint-ventures-subsidiaries/bb-logistics/  

                                                                                 
  وزارة املواصالت واالتصاالت في البحرين 21

  جمارك البحرين 22

http://www.agility.com/EN/countries/Pages/Bahrain.aspx
http://www.banzgroup.com/warehousing.html
http://www.bahrain.doingbusinessguide.co.uk/market-experts/gulf-agency-company-(bahrain)-wll/
http://www.bahrain.doingbusinessguide.co.uk/market-experts/gulf-agency-company-(bahrain)-wll/
http://www.gac.com/gac-worldwide/middle-east/bahrain/services/warehousing--distribution/
http://www.gac.com/gac-worldwide/middle-east/bahrain/services/warehousing--distribution/
http://www.bmmigroup.com/joint-ventures-subsidiaries/bb-logistics/
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 24إجراءات ما قبل االستيراد: املرحلة األولى

ن يجب على املستورد الحصول على تصريح استيراد، إذا لم يك. االستيراد يلزم تنفيذها قبل وصول البضائعهناك إجراءات مسبقة لعملية 

ا في غرةة البحرين للتجارة  لديه تصريح ساري، يجب تسجيل املستورد واملصدر في وزارة الصناعة والتجارة البحرينية، وأن يصبح عضو 

 .يجب أن يكون لدى شركة النقل بيان شحنة بإجمالي البضائع املقدمة بضائع، كماالويخصص املستورد شركة نقل لنقل . والصناعة

 لدى الجمارك أو يمكن تخصيص وكيل تخليص جمراي الستكمال عملية التخليص الجمراي في املحطة 
 
يجب أن يكون املستورد مسجال

 .الحدودية
 

                                                                                 
  ك البحرين جمار  23

  سياسة التجارة البحرينية 24

 عملية االستيراد الشاملة عبر البر: 1الشكل 

1 2 3 

4 5 

إجراءات ما قبل 
 االستيراد

 

ر الجمراي عبر سجيل اإلقرات
 لكترونيةواجهة البيانات اإل

 

التخليص الجمراي ودةع 
 الرسوم  

 

الوصول عند نقاط الجمارك 
 الحدودية، جسر امللك ةهد

 

 املستورد /العميل
 

 العمليةمرحلة = 

Zoll 
Douane 
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 فهد  الوصول عند نقاط الجمارك الحدودية، جسر امللك: املرحلة الثانية

ركة النقل ثم يجب على ش. تتسلم شركة النقل البضائع من املصدر وتوصلها إلى نقطة الجمارك الحدودية للبحرين عبر جسر امللك ةهد

 .تقديم بيان بالشحنة ةور وصولها
 

 25لكترونيةر الجمركي عبر واجهة البيانات اإلتسجيل اإلقرا: املرحلة الثالثة

لجمراي اإلقرار الجمراي ويقدم املستندات الداعمة املطلوبة للتخليص الجمراي عن طريق واجهة وكيل التخليص ا/ يكمل املستورد

عند وصول سيارة النقل إلى نقطة الجمارك الحدودية بالجسر، يجب تقديم الوثائق واملعلومات . البيانات اإللكترونية إلى مكتب الجمارك

 .املطلوبة إلى السلطات

 حول  نترنت وملزيد من املعلوماتبخدمات الجمارك البحرينية عبر اإل لكترونية للجمارك البحرينية ات اإلتسمى واجهة البيان: ملحوظة

رين السعوديين زيارة الرابط أدناهخدمات الجمارك البحرينية عبر اإل   :نترنت، ُيرجى من املصّدِّ

http://www.bahraincustoms.gov.bh/page.php?SID=WTBkR2JscFVNRFZLYlRBNVRtbGFlbUpVTURGUFFUMDk%253D   

  

 26التخليص الجمركي عند نقطة الجمارك الحدودية في الجسر ودفع الرسوم: املرحلة الرابعة

اي للبيان الجمراي، يتم تقييم البضاعة في املحطة الجمركية مقارنة بالتفاصيل التي يقدمها وكيل التخليص الجمر / ستوردبعد إكمال امل

ليل على الدةع، كد. يدةع املستورد الرسوم الجمركية والرسوم األخرى عن طريق واجهة البيانات اإللكترونية. املستورد في البيان الجمراي

 .طات الجمركية واإلةراج عن البضائعيتم توةير إيصال رسمي إلى املستورد من قبل السل

 

 العميل/ املستورد: املرحلة الخامسة

 .العميل/ بضائع املستوردة من قبل املستورديتم استالم ال
  

                                                                                 
  جمارك البحرين  25

  جمارك البحرين  26

http://www.bahraincustoms.gov.bh/page.php?SID=WTBkR2JscFVNRFZLYlRBNVRtbGFlbUpVTURGUFFUMDk%253D
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 قبل اإلقرار الجمركي: املرحلة األولى

ا في غرةة البحرين للتجارة والصناعة يجب تسجيل املستورد واملصدر في .1    .وزارة الصناعة والتجارة البحرينية، وأن يصبح عضو 

 . شاحنات النقل إلى نقطة الجمارك الحدودية في الجسر، يجب تقديم البيان من ناقل البضاعة/ بمجرد أن تصل حاملة .2

 

                                                                                 
  جمارك البحرين  27

  جمارك البحرين  28

 عملية االستيراد الشاملة عبر البحر: 2الشكل 

لتخليص الجمركي ودفع ا
 الرسوم  

 

1 2 3 

5 4 6 

إجراءات ما قبل 
 االستيراد

 

 تسجيل اإلقرار الجمراي 
 عبر نظام تبادل البيانات اإللكتروني

 
 

 وصول السفن
 
 

الخدمات اللوجستية 
 والنقل 

 

 العميل/املستورد 
 

Zoll 
Douane $

 

 العمليةمرحلة = 
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 عملية التخليص الجمركي: 3الشكل 

 لكترونية ودفع الرسومجمركي عن طريق واجهة البيانات اإلتسجيل اإلقرار ال: حلة الثانيةاملر 

   .الوكيل الجمراي على جميع الوثائق املطلوبة الالزمة لعمليات التخليص الجمراي للبضائع املستوردة/ يحصل املستورد .1

يحتوي على جميع املعلومات املطلوبة ووصف ةني الذي ( نموذج اإلقرار الجمراي)وكيل التخليص الجمراي / يقدم املستورد .2

 (.نترنتخدمات الجمارك البحرينية عبر اإل )للبضاعة إلى الدائرة الجمركية عبر واجهة البيانات اإللكترونية 

 أو عبر بطاقات االئتمان أو بطاقة الصراف اوم الجمركية والرسوم األخرى نقد  يدةع املستورد أو وكيل التخليص الجمراي الرس .3

 29.اآللي أو الضمانات البنكية أو الشيكات

  

 ترتيبات الفحص  : املرحلة الثالثة

بعد تقديم اإلقرار الجمراي وسداد الرسوم واملصروةات، يقدم املستورد ااةة الوثائق الالزمة لضابط التخليص الجمراي في نقطة  .1

 .الجمارك

 .تأخذ شركة النقل الحاوية ملكان الفحص .2
 

 30حص البضائع املستوردةف: املرحلة الرابعة

 . لذلك اق  ئع املستوردة وتجرى الفحوصات طبتجري الجمارك تقييم املخاطر على البضا .1

 .تفحص الشحنات باألشعة السينية وتقيم الصورة الناتجة عن الفحص .2

 . ل في محطة شحن الحاويةالسلطات الجمركية بنتائج الفحص، ةيتم إجراء ةحص مادي مفصّ  تقبلإذا لم  .3

                                                                                 
  ين جمارك البحر  29

  جمارك البحرين  30

 العمليةمرحلة = 

 

 قبل اإلقرار الجمركي
 

 تسجيل اإلقرار الجمراي 
 لكترونية وسداد الرسوم عبر واجهة البيانات اإل

 
 

 ترتيبات الفحص  
 

 يتم تخليص البضائع
 

 فحص البضائع املستوردة
 
 

1 2 3 

4 5 

$ 
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 .ط الجمارك على إةراغ حمولة الحاوية وإعادة تعبئة الشحنات التي يتم ةحصهاابيشرف ض .4

دقيقة للحاوية، بينما قد يستغرق الفحص املادي املفصل  20إلى  15يستغرق فحص البضائع باألشعة السينية عادة ما بين : ملحوظة

 .  ساعة 24

 يتم تخليص البضائع: الخامسةاملرحلة

 .اح، تفرج الجمارك عن البضائع املستوردةبمجرد عبور التقييم بنج
 

 

ا للبنك الدولي، ةإن املدة املستغرقة وتكلفة االستيراد لشحنات البضائع القياسية هي على النحو   :أدناه 3جدول الوارد في وةق 

 والتكلفة وقت االنتظار : 3جدول 

رقم 

 مسلسل
 إجراء االستيراد

 فترة االنتظار

 (ساعات)

 التكلفة

 (ريال سعودي)

 490 84 إعداد الوثائق 1

 1,490 54 التخليص الجمراي واملعاينة 2

 1,980 138 :                                             اإلجمالي

 

 

 

 .هناك ثمانية مستندات إلزامية مطلوبة الستيراد البضائع إلى البحرين

 

 وثائق االستيراد اإللزامية: 4جدول 

 الوثيقة #
يتم الحصول عليها 

 من
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 إلى تقدم

1 

بوليصة الشحن 

/ عبر الشاحنة 

بوليصة الشحن 

 البحري 

          الجمارك شركة الشحن

ر ةاتورة تجارية  2           الجمارك املصّدِّ

 شهادة املنشأ  3

وزارة التجارة 

واالستثمار في اململكة 

 العربية السعودية

          الجمارك

          الجمارك املصدر قائمة التعبئة 4

                                                                                 
  تقرير ممارسة أنشطة األعمال 31

  جمارك البحرين  32
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5 
نموذج إقرار 

 االستيراد الجمراي
          الجمارك الجمارك

          الجمارك شركة الشحن أمر التسليم 6

          الجمارك شركة التأمين وثيقة التأمين 7

          الجمارك الجمارك البيان اإلحصائي 8

 :ملحوظة

 التعبئة والتغليف، - 4املنتجات الغذائية،  - 3الكيمياويات والبوليمرات،  - 2مواد البناء،  - 1

 املعادن الثمينة واملجوهرات  - 7املعدات الثقيلة واإللكترونيات،  - 6سلع استهالكية معمرة،  -5

 املنسوجات – 9, األدوية -8

 

 ما يتم طلب ع
 
 :أدناه 5جدول دد من املستندات اإلضاةية للتخليص الجمراي، وتفاصيلها واردة أدناه في جدول عادة

 وثائق االستيراد اإلضافية: 5جدول 

 الوثيقة #
يتم الحصول عليها 

 من

يتم تقديمها 

 إلى
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

          الجمارك السلطات املعنية ح االستيرادتصري 1

          الجمارك منظمة إسالمية شهادة الذبح الحالل 2

3 
شهادة الصحة 

 الصحة/ النباتية

الجهة التنظيمية 

 للمنشأ
          الجمارك

4 
شهادة املنتجات 

 الصيدالنية

السلطات املعنية في 

 دولة املنشأ
          الجمارك

           املصدر شهادة التحليل 5

           املصدر شهادة املالءمة 6

7 
شهادات ممارسات 

 التصنيع الجيدة
          الجمارك السلطات املعنية

          الجمارك البنك الضمان البنكي 8

 :ملحوظة

 التعبئة والتغليف، - 4الغذائية،  املنتجات - 3الكيمياويات والبوليمرات،  - 2مواد البناء،  - 1

 املنسوجات – 9 ،األدوية – املعادن الثمينة واملجوهرات  - 7املعدات الثقيلة واإللكترونيات،  - 6سلع استهالكية معمرة،  -5

 

 

 33ارة العالمي بمثابةتكون بوليصة الشحن على نحو تعريفها من قبل مركز التج

 إيصال، حيثما يقر ناقل البضائع بأنه قد استلم الشحنة، وتكون بمثابة دليل على عقد النقل. 

                                                                                 
  مركز التجارة العالمي 33
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  مستند ملكية قابل للتحويل، حيثما يتم تسليم البضائع عن طريق تسليم بوليصة الشحن، شريطة أن تكون الشحنة قد نقلت

 .ة بصورة صحيحة، وإجراء ااةة التصديقات التالي"بصورة مقبولة"

 يجب تقديم بوليصة الشحن البحري للواردات عن طريق البحر، وبيان شحن الشحنة للواردات عن طريق البر. 

 بوليصة الشحن البحري : 4الشكل 

 

 بوليصة الشحن عبر الشاحنة: 5الشكل 

 

ا في التجارة الخارجي. الفاتورة التجارية هي ةاتورة البضاعة املشتراة، والتي يعطيها البائع للمشتري  ستخدم هذه الفواتير غالب 
ُ
ة، وذلك وت

 . ألنها تسمح للحكومات بتحديد القيمة الفعلية للبضاعة عندما يجري تقييمها لتقدير الرسوم الجمركية

 

 نموذج فاتورة تجارية: 6الشكل 

                                                                                 
  أرامكس 34
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ا لغرةة التجارة الدولية هي وثيقة تشهد بأن البضائع املستوردة تم الحصول عليها وإنتاجها وتصنيعها ومعالجتها وتجه زها يشهادة املنشأ وةق 

 . بالكامل في بلد معين

 

 

 ن الخليجيشهادة املنشأ لدول مجلس التعاو : 7الشكل 

 

تتضمن قائمة التعبئة الدولية تفاصيل عن تاريخ الشحن والبائع واملشتري والشاحن . توةر قائمة التعبئة معلومات مفصلة عن الشحن

 نورقم الفاتورة ونوع الطرد إن اان صندوق أم قفص أم برميل أم كرتون وطريقة النقل وكمية األصناف والوصف وعدد الطرود والوز 

  36 .وعالمات الطرد واألبعاد( بالكيلوجرامات)اإلجمالي والصافي 

 

                                                                                 
  الدولية غرفة التجارة35
  أرامكس 36
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 قائمة التعبئة: 8الشكل 

 

  :من شركة النقل مقابل ةأمر التسليم هو وثيقة صادر 

 كي صادربوليصة شحن أو أكثر من بوليصة شحن مصادقة حسب األصول، أو مفوضة حسب األصول وضمان بن. 

  ناتالشحن الصادرة لهذه الشح وثائقتأكيد اإلةراج عبر التلكس من ميناء التحميل أو تقديم التأكيد األساس ي ألي أو جميع. 

  نسخة من ةاتورة النقل البحري. 

 

 أمر التسليم: 9الشكل 

 

 38.اي هو بيان يقدم تفاصيل حول البضائع املستوردة التي يجب سداد الرسوم الجمركية عليهانموذج إقرار االستيراد الجمر 

                                                                                 
  مصادر الشحن والنقل37

  قاموس األعمال 38
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 : كما تقدم وثيقة التأمين التفاصيل املبينة أدناه. تقدم وثيقة التأمين تفاصيل حول شروط العقد

 .املخاطر واألخطار املشمولة في التأمين (أ

 .مدة تغطية التأمين (ب

 .تأمينقيمة قسط ال (ج

 .طريقة سداد قسط التأمين (د

 .االستقطاعات، إن وجدت (ه

 

 وثيقة التأمين: 10الشكل 

 

 يستخدم البيان االحصائي في اإلقرار بالبضائع املستوردة لالستهالك املحلي من دولة أخرى تابعة لدول مجلس التعاون الخليجي أو لعبورها

 . أخرى من دول مجلس التعاون الخليجيإلى دولة 

 

يجب الحصول على تصريح استيراد من الواردات حسب النوع ويجب الحصول عليه من السلطات املختصة الستيراد البنود املفروض عليها 

 41ألغراض التخليص الجمراي أمر ضروري حيث أنه . قيود

                                                                                 
  قاموس األعمال 39

  دبي التجارية 40

  حكومة جنوب إفريقيا  41
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 . 42حالل من السلطة املختصة لتأكيد أنه تم التحقق من منتج معين ومطابقته للشريعة اإلسالميةالدة تصدر شها

 

 شهادة املنتجات الحالل: 11الشكل 

 

تصدر شهادة الصحة النباتية من . ية تحت السيطرةإن الغرض من شهادة الصحة هو حماية صحة الناس وسالمتهم وابقاء التجارة الدول

طلبات أن املنتج يستوفي متعلى هيئة حماية النباتات داخل الدولة املصدرة إلى هيئة حماية النباتات داخل الدولة املستوردة للتأكيد 

  43 .الصحة النباتية املحلية

 

تعليق  وتقدم عند. ار بأن املنتج يطابق جميع املتطلبات املحددة من منظمة الصحة العامليةلإلقر " شهادة املنتجات الدوائية"تصدر 

 .ترخيص منتجات معينة، وتفوض استيراد وبيع هذه املنتجات أو لتجديد الرخصة أو تمديدها أو تعديلها أو مراجعتها

 

 .45ت املحددةمطابقة املنتجات الدوائية للمتطلبامة ءاملالتؤكد شهادة 

 

 46. تقدم شهادة التحليل لإلقرار بمطابقة املنتج ملواصفات أو متطلبات الدولة

                                                                                 
  شهادة الحالل أوروبا   42

  حكومة كندا 43

  إدارة الغذاء والدواء 44

45 Bachem  

  سيغما الدريتش 46
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 47.ألعلى معايير الجودة اتصنيع املنتج والرقابة عليه وةق  تقدم شهادة ممارسات التصنيع الجيدة لإلقرار ب

 

 

 . هناك عدد من الجهات الحكومية املشاركة في عملية االستيراد في البحرين

 :أدناه 6جدول  جدول  فيوثمة ملخص لهذه الكيانات أو الهيئات إلى جانب أدوارها في عملية االستيراد ومواقعها اإللكترونية 

 في االستيراد املشاركة أهم الجهات الحكومية: 6جدول 

 املوقع اإللكتروني الدور  أهم الجهات الحكومية

 وزارة الصناعة والسياحة والتجارة
  مسؤولة عن تسهيل التجارة

 .وتنظيمها
 /http://www.moic.gov.bh 

 وزارة الداخلية-ون الجماركؤ ش
  مسؤولة عن تنظيم سياسات

 .الجمارك والتجارة

http://www.bahraincustoms.gov.b

 /h 

 وزارة املواصالت واالتصاالت

  ا همسؤولة عن تنظيم املوانئ وتطوير

 .وإدارهها وتعزيزها

  مسؤولة عن وضع القوانين واللوائح

 .الخاصة بمناطق التجارة الحرة

-http://www.mtt.gov.bh/en/ports

maritime-and 

 مسؤول عن تسهيل التجارة  غرةة تجارة وصناعة البحرين
http://www.bcci.bh/en/content/ov

0-bcci-erview 

 إدارة املواصفات واملقاييس البحرينية
  مسؤولة عن إعداد اللوائح وتقييمات

 .املطابقة وتنقيحها ونشرها

http://www.moic.gov.bh/En/Com

merce/StandardizationConsumerPr

otection/StandardsMetrologyDirec

torate/Pages/index.aspx 

 

 

 أدناه 7دول ج يوّضح. الحكومية األخرى املعنية بعملية االستيراد في البحرين على أساس نوع الصناعة أو املنتجاتهناك عدد من الجهات 

وذلك  نية؛اإللكتروواملواقع  املنتجات التي تخدمها/ إلى جنب مع معلومات مثل أنواع الصناعة  انب  ج الجهاتقائمة الكيانات الرئيسية أو 

 :في عملية االستيراداملهم ا لدورها نظر  

 أهم الجهات الحكومية حسب نوع املنتجات: 7جدول 

                                                                                 
  نيةالجمعية الدولية للهندسة صيدال  47

http://www.moic.gov.bh/
http://www.bahraincustoms.gov.bh/
http://www.bahraincustoms.gov.bh/
http://www.mtt.gov.bh/en/ports-and-maritime
http://www.mtt.gov.bh/en/ports-and-maritime
http://www.bcci.bh/en/content/overview-bcci-0
http://www.bcci.bh/en/content/overview-bcci-0
http://www.moic.gov.bh/En/Commerce/StandardizationConsumerProtection/StandardsMetrologyDirectorate/Pages/index.aspx
http://www.moic.gov.bh/En/Commerce/StandardizationConsumerProtection/StandardsMetrologyDirectorate/Pages/index.aspx
http://www.moic.gov.bh/En/Commerce/StandardizationConsumerProtection/StandardsMetrologyDirectorate/Pages/index.aspx
http://www.moic.gov.bh/En/Commerce/StandardizationConsumerProtection/StandardsMetrologyDirectorate/Pages/index.aspx
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 املوقع اإللكتروني الدور / الوظيفة الصناعة/ املنتج الجهة الحكومية

 وزارة الصحة
األغذية والكيماويات 

 واملنتجات الدوائية

لتصاريح املتعلقة باستيراد مسؤولة تقديم ا

 .املنتجات
 www.moh.gov.bh/en 

وزارة األشغال وشؤون 

البلديات والتخطيط 

 العمراني

 مسؤولة عن تقديم شهادة عدم املمانعة منتجات األغذية

http://websrv.municipalit

y.gov.bh/mun/index_en.

html 

الهيئة الوطنية لتنظيم 

 الخدمات الصحية
 http://www.nhra.bh/ مسؤولة عن تسجيل املنتجات الدوائية منتجات األدوية

هيئة التقييس لدول 

 مجلس التعاون 
 جميع املنتجات

 وضع املعايير واللوائح  مسؤولة عن 

 مسؤول عن تقييمات املطابقة للمنتجات 
/http://www.gso.org.sa 

. 

 

درين السعوديين في الصناعات التسعة املحددة من هيئة تنمية الصادرات السعودية استخراج شهادات للمنتجات التي يتعين على املص

 :أدناه 8جدول  جدول  تصدر إلى البحرين من هيئات املعايير املبينة في

 عنية باملعاييرأهم الجهات امل: 8جدول 

رقم 

 مسلسل
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 اسم وكالة املعايير

رابط املوقع 

 كترونيلاإل

1 
هيئة التقييس لدول مجلس 

 التعاون 
         

http://www.gso.org

 /sa. 

2 
الهيئة الوطنية لتنظيم 

 الخدمات الصحية
         

http://www.nhra.b

 /h 

 :ملحوظة

 التعبئة والتغليف، - 4املنتجات الغذائية،  - 3الكيمياويات والبوليمرات،  - 2مواد البناء،  - 1

 املعادن الثمينة واملجوهرات  - 7املعدات الثقيلة واإللكترونيات،  - 6سلع استهالكية معمرة،  -5

 املنسوجات – 9 ،األدوية -8

 

http://www.moh.gov.bh/en
http://websrv.municipality.gov.bh/mun/index_en.html
http://websrv.municipality.gov.bh/mun/index_en.html
http://websrv.municipality.gov.bh/mun/index_en.html
http://www.nhra.bh/
http://www.gso.org.sa/
http://www.gso.org.sa/
http://www.gso.org.sa/
http://www.nhra.bh/
http://www.nhra.bh/
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ة صإدارة تنظيم املنتجات الدوائية التابعة للهيئة الوطنية لتنظيم الخدمات الصحية هي الجهة املعنية بتنظيم األدوية ورقابة الجودة الخا

تضمن الهيئة الوطنية لتنظيم الخدمات الصحية أن املنتجات  ، إذبموجب مرسوم أميري  م2009تأسست اإلدارة عام . بها في البحرين

 .املستوردة تمتثل للمتطلبات الالزمة وتقدم رخصة للتداول الحر لتلك األدوية في البحرين

 

 :أدناه 12الشكل  الوطنية لتنظيم الخدمات الصحية موضحة فيعملية تسجيل األدوية لدى الهيئة 

 

 : املرحلة األولى

 .قبل التقدم بطلب للحصول على رخص الدواء، يجب أن تمتلك الشركة املصنعة رخصة سارية .1

ر   :ين السعوديين زيارة الرابط أدناهوملزيد من املعلومات حول رخصة الشركة املصنعة، ُيرجى من املصّدِّ

http://www.nhra.bh/files/files/PPR/Pharmaceutical%20Manufacturer%20Licensing%20Procedure%20V%201.1.

pdf  

 .يتعين على مقدم الطلب إعداد الوثائق الالزمة إلجراءات الترخيص .2

 .الشتراطات املؤتمر الدولي للمواءمة بشأن الوثائق الفنية املوحدة ايجب أن تعد الوثائق الالزمة وةق   .3

 :قائمة مرجعية بالوثائق التي يتعين الحصول عليها في الرابط أدناه

 PPR_Medicine%20Licensing%20Checklist%20V2_20140504.docx-http://www.nhra.bh/files/files/PPR/NHRA 

لكترونية وورقية منه إيتعين تقديم نسخ حدد لكل منطقة و م 1النموذج . يمكن تقسيم الوثائق الفنية املوحدة إلى خمس نماذج: ملحوظة

 لتوجيهات املؤتمر الدولي للمواءمة 5و 4و 3و 2النماذج  اأم
 
 .ةهي نماذج موحدة في ااةة املناطق ويجب تقديمها بنسخة إلكترونية وةقا

                                                                                 
  الهيئة الوطنية لتنظيم الخدمات الصحية 48

  الهيئة الوطنية لتنظيم الخدمات الصحية 49

http://www.nhra.bh/files/files/PPR/Pharmaceutical%20Manufacturer%20Licensing%20Procedure%20V%201.1.pdf
http://www.nhra.bh/files/files/PPR/Pharmaceutical%20Manufacturer%20Licensing%20Procedure%20V%201.1.pdf
http://www.nhra.bh/files/files/PPR/NHRA-PPR_Medicine%20Licensing%20Checklist%20V2_20140504.docx
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 : املرحلة الثانية

 .طلب الرخصة تنظيم املنتجات الدوائية لتقديم نموذجإدارة  مع ايجب أن يطلب مقدم الطلب موعد   .1

 :يمكن للمصدرين السعوديين الحصول على نموذج الطلب من الرابط أدناه

http://www.nhra.bh/files/files/PPR/NHRA-

nsing%20Application%20Form%20V2_20140504.docxPPR_Medicine%20Lice  

 ملقدم الطلب .2
 
 .تمنح الهيئة الوطنية لتنظيم الخدمات الصحية موعدا

لهيئة الوطنية لتنظيم الخدمات الصحية من صحة الوثائق ويضمن تواةر لفي يوم تقديم الطلب، يتحقق طاقم العمل التابع  .3

 .ااةة الوثائق الالزمة

 .، يختم طاقم عمل الهيئة الوطنية لتنظيم الخدمات الصحية نسخة نموذج الطلب ويوقعونهابمجرد قبول الطلب .4

 .يصدر نموذج الطلب املختوم لصالح مقدم الطلب ويدرج ملف الوثائق بسجالت الطلب الجديدة .5

 في أسواق دولة  ارخص  قبل تقديم طلب استخراج رخصة الدواء، يجب أن يكون الدواء م: ملحوظة
 
 .  على األقل 1املنشأ ملدة عام ومتداوال

 

 : املرحلة الثالثة

 إلجراءات التشغيل القياسية لدى الهيئة الوطنية لتنظيم الخدمات  .1
 
جانب  الصحية منيقيم الطلب والوثائق املقدمة وةقا

 .السلطات

 لب والوثائق تقديم الط
 

 يتم تقييم الطلب  
 

1 2 3 

4 

 العمليةمرحلة = 

يتم استيفاء الشروط 
 الرئيسية املسبقة 

 

 إصدار رخصة الدواء
 

 عملية إصدار رخصة الدواء: 12الشكل 

http://www.nhra.bh/files/files/PPR/NHRA-PPR_Medicine%20Licensing%20Application%20Form%20V2_20140504.docx
http://www.nhra.bh/files/files/PPR/NHRA-PPR_Medicine%20Licensing%20Application%20Form%20V2_20140504.docx
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 .دم الطلبأسئلة إلى مق للحصول على املزيد من التوضيح بشأن املنتجات، قد توجه الهيئة الوطنية لتنظيم الخدمات الصحية .2

الزمني املحدد وحال مرورها دون رد، يتم رةض  اإلطاريجب على مقدم الطلب الرد على االستفسارات املطروحة عليه خالل  .3

 .الطلب

 

 : املرحلة الرابعة

 .بشأن تسعير الدواء التقييم بنجاح، تصدر اللجنة قرار  بمجرد عبور ا .1

 . ح مقدم الطلببمجرد اعتماد الدواء، تصدر رخصة لصال .2

 .سنوات ويمكن تجديدها 5تظل رخصة الدواء سارية ملدة  .3

 

 :أدناه 9جدول  جدول  الوثائق الرئيسية املطلوبة لتسجيل األدوية هي كما يلي في

 املطلوبة الوثائق الرئيسية: 9جدول 

 :الوثائق الرئيسية املطلوبة رقم مسلسل

 .خطاب التعريف أوراق الشركة األصلية موقعة ومؤرخة 1

 .قائمة شاملة ملحتويات الوثائق الفنية املوحدة 2

 .نموذج الطلب 3

 .القائمة املرجعية 4

 .نموذج التسعير 5

 .بيانات املنتج 6

 .ملخص حول خصائص املنتج 7

 .(التعبئة الفورية والثانوية)ق التعريفي نص امللص 8

 .(باللغة العربية واإلنجليزية)منشور التعبئة  9

 .(أشكال العبوة الخارجية والداخلية ومنشور التعبئة)األعمال الفنية  10

 .عينة واحدة من املنتج النهائي 11

12 

م ويقي مع الهيئة الوطنية لتنظيبيانات االتصال بالشخص املسؤول عن التواصل لدى صاحب التفويض التس

 .الخدمات الصحية بشأن املسائل املتعلقة بالجودة

 .معلومات التوضيح وتسهيل االستخدام 13

 .شهادة املنتجات الدوائية 14

 .شهادة املمارسات الصناعية الجيدة 15

 .شهادة املالئمة للعناصر الفعالة إذا اانت متاحة 16

 ".TSE"تعلق باعتالالت الدماغ اإلسفنجية املعدية شهادة املالئمة ةيما ي 17

 .شهادة التحليل بشأن العنصر الدوائي من املورد 18

 .شهادة تحليل املنتج النهائي 19

20 

لخارجية توثق لدى وزارة ا)تبين شهادة السعر، سعر املصنع األولي وسعر البيع بالجملة والتجزئة في دولة املنشأ 

يجب إصدار شهادة السعر من هيئة الصحة في (.  أشهر من تاريخ التقديم 6 ال يقل عن ماوالسفارة وتصدر خالل 

 . دولة منشأ املنتج النهائي

 .(املفرج عن الدةعة)شهادة تسجيل الشركة املصنعة في البحرين  21

 .إقرار محتوى الكحول  22
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  .إقرار محتوى لحم الخنزير 23

 .(مرةوضو  ،قيد التسجيلو ،(بالتاريخ)ومسوق  ،مسجل)حالة التسجيل حول العالم  24

 .إشعار إثبات السداد 25

  .دليل التسجيل املسبق لدى الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية واللجنة الخليجية املركزية للتسجيل الدوائي 26

 

 

 .أشهر 6إلى  3تستغرق عملية تسجيل األدوية في البحرين ما بين 

 

 تكلفة االنتظار لعميلة ترخيص األدوية: 10جدول 

 (ريال سعودي)الرسوم  الفئة رقم مسلسل

 620 التحليل املخبري  1

 620 تسجيل الصيدلية 2

 

ته لجنة سالمة الذي وضع" ملستوردة لدول مجلس التعاون الخليجيالدليل الخليجي للرقابة على األغذية ا"لتخليص األغذية، تتبع البحرين 

 : أدناه 13الشكل في البحرين في يوجد شرح توضيحي لعملية تخليص األغذية .  األغذية الخليجية

                                                                                 
  الجمعية األمريكية لعلم األورام السريري  50

  وزارة الصحة البحرينية 51

  الدليل الخليجي للرقابة على األغذية املستوردة لدول مجلس التعاون الخليجي 52
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 : املرحلة األولى

 .عملية التخليص الجمراي لألغذيةيقوم املستورد بالحصول على ااةة املستندات املطلوبة ل
 

 : املرحلة الثانية

 .نترنترد نموذج اإلقرار الجمراي عبر اإل ينهي املستو  .1

 .يقدم املستورد الوثائق والشهادات الالزمة لعملية التخليص الجمراي ملنتجات األغذية .2

 ملتطلبات دول مجلس التعاون الخليجي .3
 
 .يجب تقديم شهادات الصحة وةقا

 وملزيد من املعلومات حول تقييمات الصحة وشهادة الحالل،. ااةة الوثائق أو تعتمد عبر السلطات املعنية في دولة املنشأ تصدر: ملحوظة

رين السعوديين زيارة الرابط أدناه  (23وحتى الصفحة  18من الصفحة : )ُيرجى من املصّدِّ

https://d28d0ipak1ih43.cloudfront.net/app/media/3599  
 

 : املرحلة الثالثة

 للمنهجية القائمة على املخاطر، يحدد نوع الفحص من جانب السلطات املعنية .1
 
 .وةقا

 لفئات املخاطر، تدرج األغذية املستوردة لتصنيف من أعلى إلى متوسط إلى أدنى من ناحية الخطر املحتمل  .2
 
لى الصحة عووةقا

ملزيد  .يوجد العديد من العوامل التي توضع بعين االعتبار للرقابة القائمة على املخاطر ةيما يتعلق بواردات األغذية. البشرية

من املعلومات بشأن العوامل التي توضع بعين االعتبار وتقييمات املخاطر، يمكن للمصدرين السعوديين زيارة الرابط املتوةر 

  https://d28d0ipak1ih43.cloudfront.net/app/media/3599( 16وحتى صفحة  13 من صفحة: )أدناه

 . يراجع نموذج الطلب والشهادات والوثائق ويتم التحقق من صحتها عبر السلطات .3
 

 :  املرحلة الرابعة

 عملية تخليص األغذية املستوردة: 13الشكل 

1 2 3 

4 

ينهي املستورد اإلقرار الجمركي 
 ويقدم الوثائق

 
 

 تقيم السلطات الوثائق 
 

يحصل املستورد على 
 الخطوات الرئيسية املسبقة

 
 

5 6 

 لبضائعالفحص املادي ل
 

 العمليةمرحلة = 

 

 التحليل املخبري 
 

 تخليص البضائع
 

https://d28d0ipak1ih43.cloudfront.net/app/media/3599
https://d28d0ipak1ih43.cloudfront.net/app/media/3599
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الفحص تجمع النتائج الخاصة ب. يجوز للسلطات جمع عينات من املنتجات املستوردة. جري الفحص املاديتفحص السلطات البضائع وت

 .املادي
 

 :  املرحلة الخامسة

 .تجمع النتائج الخاصة بالتحليل املخبري . األغذية املستوردة للتحليل املخبري لدى مختبر معتمد عينةترسل 
 

 :  املرحلة السادسة

إذا أثبتت النتائج مطابقة منتجات األغذية، يعتمد نموذج الطلب ويوقع عليه من جانب املفتش الغذائي وتخلص . قةتحلل النتائج املوث

 . منتجات األغذية من الجمارك

 

 :الوثائق الرئيسية املطلوبة لتسجيل املنتجات الغذائية هي كما يلي

 .نموذج بيان جمراي .1

 .تسليم التصريح .2

 .السجل التجاري في املجال املعني/ رخصة التجارية ال .3

 .شهادات الصحة .4

 .قائمة املحتويات .5

 .شهادة الذبح الحالل .6

 .التوثيق الداعم ألي مطالبات مسماه .7

  .سجالت درجة الحرارة حسب الطلب .8

. 

 

 

لوائح وضع امللصقات التعريفية لعملية استيراد املنتجات إلى دول مجلس التعاون الخليجي ع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون تض

ات عن هيئة ملزيد من املعلوم. الخليجي تعتمد البحرين لوائح وضع امللصقات التعريفية لهيئة التقييس لدول مجلس التعاون . الخليجي

 :، ُيرجى زيارة الرابط أدناهالخليجي عاون التقييس لدول مجلس الت

http://www.gso.org.sa/; 

 

 

ل س لدو تحدد هيئة التقيي. املنتجات الغذائية في منطقة مجلس التعاون الخليجي الخليجي تنظم هيئة التنسيق لدول مجلس التعاون 

لدول  ملزيد من املعلومات عن هيئة التقييس. معايير وضع امللصقات التعريفية في دول مجلس التعاون الخليجيالخليجي مجلس التعاون 

 :، ُيرجى زيارة الرابط أدناهالخليجي مجلس التعاون 

http://www.gso.org.sa/ 

http://www.gso.org.sa/
http://www.gso.org.sa/
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 :أدناه 11جدول  جدول  متطلبات وضع امللصقات التعريفية للمنتجات الغذائية مبينة في

 متطلبات وضع امللصقات التعريفية ملنتجات األغذية: 11جدول 

 لبات اللغةمتط املعلومات املطلوبة الفئة رقم مسلسل

  املنتج واسم العالمة 1

يجب أن تكون 

امللصقات 

التعريفية 

باللغتين العربية 

 .واإلنجليزية

 بالترتيب التنازلي للنسب املكونات واالضاةات 2

  صافي املحتوى بوحدات القياس 3

 اسم وعنوان 4
الشركة املصنعة أو املنتج أو املوزع أو املستورد أو 

 املصدر أو املتعهد

  دولة املنشأ 5

  تاريخ التصنيع وتاريخ انتهاء الصالحية 6

  تعليمات االستخدام 7

8 
التوجيهات الخاصة بالتخزين والنقل 

 واملناولة 
 

  تعريف املجموعة 9

 

 

 .تنظم الهيئة الوطنية لتنظيم الخدمات الصحية صناعة األدوية

رين السعوديين زيارة الرابط أدناهوملزي  : د من املعلومات عن الجهة التنظيمية، ُيرجى من املصّدِّ

http://www.nhra.bh/  

 

 :أدناه 12جدول متطلبات وضع امللصقات التعريفية ملنتجات األدوية مبينة في 

 متطلبات وضع امللصقات التعريفية لألدوية: 12جدول 

رقم 

 مسلسل
 الوصف الفئة

متطلبات وضع 

امللصقات 

والبطاقات 

 التعريفية

يجب أن تكون  االسم والعناصر الفعالة والقوة وحجم العبوة وصف الدواء 1

امللصقات    املؤشرات املعتمدة 2

                                                                                 
  وزارة الزراعة األمريكية 53

  الهيئة الوطنية لتنظيم الخدمات الصحية 54

http://www.nhra.bh/
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 التعريفية باللغتين  كيفية استخدام الدواء 3

ة العربي

 .واإلنجليزية
 معلومات حول الجرعة 4

تعليمات االستخدام والجرعات الفائتة والجرعات 

 الزائدة ومدة العالج وطرق تناول العالج

  االحتياطات والتحذيرات  5

  اسم وعنوان الشركة 6

  شروط التخزين 7

  انبيةوصف األعراض الج 8

  تاريخ املراجعة 9

  اإلضافيةاملعلومات  10

 

. 

 الروابط الحواش ي

1  http://www.wipo.int/edocs/trtdocs/en/gcc/trt_gcc.pdf 

2   http://www.bahraincustoms.gov.bh/uploads/files/gcc_customs_laws.pdf  

3  http://www.wipo.int/edocs/trtdocs/en/gcc/trt_gcc.pdf 

4   http://siteresources.worldbank.org/INTMENA/Resources/GCCStudyweb.pdf 

5   http://www.bahraincustoms.gov.bh/uploads/files/upDoc/The%20Economic%20Agreement%20GCC%20States.pdf  

6 http://www.bahraincustoms.gov.bh/faq.php 

7  http://www3.nd.edu/~ggoertz/rei/rei880/rei880.146tt1.pdf 

8 *https://www.wto.org/english/tratop_e/tpr_e/s294_e.pdf 

9 http://www.bahraincustoms.gov.bh/page.php?SID=WTBkR2JscFVNREZOUTFwMFVGUlpiV015TURsTmVrVTk%253D  

10 
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