
دليل المسافر
إصدار شئون الجمارك ٢٠٢٢



دعاء السفر

 

لنا سخر  الذي  سبحان  أكبر،  هللا  أكبر،  هللا  أكبر،   هللا 
هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون

 اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى، ومن
هذا سفرنا  علينا  هون  اللهم  ترضى،  ما   العمل 
السفر، في  الصاحب  أنت  اللهم   ، بعده  عنا   واطِو 
 والخليفة في األهل ، اللهم إني أعوذ بك من وعثاء
المال في  المنقلب  وسوء  المنظر  وكآبة   ،  السفر 

واألهل

تائبون، آيبون،   " فيهن  وزاد  قالهن  رجع   وإذا 
عابدون ، لربنا حامدون



 عزيزي المسافر

مهمتها تطبيق  على  الجمارك  شئون  من   حرصاً 
مستوى على  مميزة  جمركية  خدمات  تقديم   وهي 
والتجارة السفر  حركة  تيسير  خالل  من   اإلقليم 
. المجتمع  وحماية  المملكة  أمن  وتعزيز   المشروعة 
على يشتمل  دليال  أيديكم  بين  نضع  أن   يسرنا 
 إرشادات وتنبيهات هامة تعمل على تذليل العقبات
المنافذ إلى  وصوله  عند  المسافر  تواجه  قد   التي 

. الجمركية



 إرشادات المسافرين

 عزيزي المسافر يرجى إتباع اإلرشادات التالية أثناء
عبور المنافذ الجمركية :ي

بك الخاصة  الرسمية  الوثائق  كافة  من   التأكد 
 وبمرافقيك مستوفاة للشروط وسارية الصالحية ،

والمحافظة عليها من التلف والضياع
 

عند اعتباري  أو  طبيعي  شخص  كل  على   يتوجب 
نطاق وفي  المنافذ  من  أموال  أية  إخراج  أو   إدخال 
ضابط طلب  عند  عنها  اإلفصاح  الجمركية   الدوائر 
أو إخفاء  دون  ومقدارها  نوعها  تحديد  مع   الجمارك، 

نقص أو تمويه أو تقديم بيانات غير صحيحة عنها
 عليك التوقف عند النقاط التفتيشية وإتباع تعليمات

  ضابط الجمارك، فهو وجد لخدمتك وحمايتك



إرشادات عامة

عزيزي المسافر : س

الحذر من حمل حقائب تجهل ما بداخلها

من التأكد  بعد  إال  شخص  أي  من  ظرف  أي  تستلم   ال 
محتوياته

المحالت من  الشراء  إيصاالت  على  الحصول  من   تأكد 
التجارية واالحتفاظ بها إلبرازها عند الطلب

 راجع السفارة البحرينية إن وجدت في الدول التي سوف
 تحل بها في حال تعرضك ألي مشكلة



 إرشادات للمسافرين عن طريق
المنفذ الجوي

الدولي البحرين  مطار  طريق  عن  قدومك  كان   إذا 
 ويوجد بحوزتك أمتعة شخصية وهدايا يرجى التوجه
هذه تكون  ال  أن  شريطة   ، األخضر  المسار   إلى 
مملكة إلى  دخولها  ممنوع  والسلع   األغراض 
أو محظورة  مواد  بحوزتك  كان  إذا  أما   ،  البحرين 
 مقيدة أو لديك ما تود اإلفصاح عنه فعليك التوجه

 إلى المسار األحمر

عند اعتباري  أو  طبيعي  شخص  كل  على   يتوجب 
نطاق وفي  المنافذ  من  أموال  أية  إخراج  أو   إدخال 
ضباط طلب  عند  عنها  اإلفصاح  الجمركية   الدوائر 
 الجمارك ، مع تحديد نوعها ومقدارها دون إخفاء أو

 نقص أو تمويه أو تقديم بيانات غير صحيحة عنها



 إرشادات عامة
متى تستخدم المسار األحمر ؟

ما يصرح به للجمارك

إتجه إلى المسار األحمر إذا كان معك

مواد خاضعة للضريبة أو
تجاوزت الحد المسموح

من الضريبة
( ٣٠٠دينار)

مواد تحمل امتيازات
خاصة

أو إعفاءات جمركية

اإلفصاح عن األموال 

مواد محظورة مواد مقلدةمواد مقيدة
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 إرشادات عامة

متى تستخدم المسار األخضر ؟

ما ال يصرح به للجمارك

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

هذه األغراض و السلع مخالفة  ألحكام المنع و التقييد



طريق عن  للمسافرين   إرشادات 
المنفذ البري

التأكد من السالمة الفنية والميكانيكية للمركبة
 

حالة في  الطريق  على  الطوارئ  خدمة  أرقام  على   الحصول 
السفر لمسافات طويلة

 
المحملة الشاحنات  من  بالقرب  المرور  عند  والحذر   االنتباه 

بالبضائع
 

توفير صندوق اإلسعافات األولية في المركبة
 

تذكر ربط حزام األمان والتقيد بالسرعة القانونية للطريق
 

االلتزام بقواعد وأنظمة السير أثناء القيادة
 

لساعات القيادة  حالة  في  الراحة  من  قسط  على   الحصول 
متواصلة

 
يجب أخذ الحيطة والحذر من مفاجآت الطريق

 
على أسمائهم  كتابة  الباصات  طريق  عن  المسافرين   على 

 حقائب السفر وذلك حفاظاً عليها
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