
 

 

 

  

Presented by 

 

22nd – 30th December 2022 / Manama – Bahrain  

OFFICIAL SHIPPING 
GUIDELINES 



 

البضائع ومناولةالرفع ومقــــاولالوحيدالرسميالشحن وكيلبصفتهاإكزيبيشنز تيجيعينواقدالمنظمين أننبلغكم أن يسعدنا

ديسمبرإلىمنالفترة فييقام الذيالخريفمعرض لمـــعرضالموقعفي

المنامةللمعارضالعالميالبحرينمركزفي

لهذا الموقعفيالرفعمعداتوجميعالبضائعمعللتعاملإكزيبيشنزتيجيلشركةفقطيُسمحوالسالمة،بالصحةتتعلقألسباب

المعرض

أو بضائعأيمعالتعاملأورفعمعداتأيتشغيلأوبإحضارأخرىشركاتأيأوالرسميينغيرالمقاولينمنألييُسمحلن

المعرضموقعفيالمعرضلهذامعروضات

وقت أقربفيخاللنامنالموقعفيالمناولةخدماتطلبمنوالتأكدأدناه للتفاصيلوفقًابناباالتصالالتفضلمنكنطلبلذلك،

لذلكوفقًاالزمنيوالجدولعملياتنافيمتطلباتكوإدراجالعملمنمكيننالتممكن

ناصيف جورجخوريجهاد

جدولجانبإلىالمعرضلهذا لديكتكونقدأوستكونالتيمعروضاتكلشحنتك الكاملةالتفاصيلإرسالمنالتأكديرجى

بكالخاصةالبضائعمعالسلسالتعامللضمانالمعلوماتهذه إلىسنحتاجالبضائع،وتفاصيلالمتوقعالتسليم 

العرضموقعإلىالبضائعلتسليم المتوقعالتاريخمناألقلعلىعملأيام قبلأعاله المذكورة المعلوماتنطلب

هيالبحريالشحنأوالجويللشحنالمطلوبةالشحنوثائقأنمالحظةيرجى

اإلنكليزية باللغةأصليةمفصلةتجاريةفاتورة  •

اإلنكليزية باللغةالتفصيليةالتعبئةقائمة •

 كما هو موضح أدناه:لتعليماتناوفقًاوالجويالبحريالشحنبوالصعنونةيجب •
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تجاريةقيمةالإلىالفواتيرفيتشرال •

تعريفة رمزالمنشأ،وبلد والوزنالتسلسليالرقم جانبإلىتفصيليوصفإلىبوضوحالفاتورة تشيرأنيجب •

الشحنة فيعنصرلكلالبحرينيالدينارأواألمريكيبالدوالروالقيمةالمنسقالنظام 

الوزنوإجماليالطرود،عددوإجماليللبضائع،قيمةإجماليبوضوحالتعبئةوقائمةالفاتورة تذكرأنيجب •

التفاصيل مع٪والحجم اإلجماليوالوزنالقطععددالتعبئةتفاصيلتطابقأنيجبالشحنةوحجم اإلجمالي

البحريالجويالشحنبوليصةعلىالمعلنة

مهمةمالحظات

محتملةوتأخيراتجمركيةغراماتإلىستؤديأعاله المذكورة المتطلباتتستوفيالالتيالمستندات •

الشركةأووالعارضقبلمنذلك ترتيبيتم أنويجبعملنا،نطاقفيالبضائععلىالتأمين أسعارناتتضمنال •

ً كانإذاالتأميناجراءالشاحنة وصىي،الضرر أو الخسارة عنمسؤولةليستاكزيبشنزتيجي إنحيثمطلوبا

نيابةبهانقوم قدالتياألعمال لجميعبالكاملمغطىأنكمنبكالخاصةالمخاطرتأمينشركةمعبالتحققبشدة 

المعروضات،بقيمةعالقةلهاوليسوالوزنالحجم أساسعلىتُحسبتعريفتناألننظًرابشروطناوإبالغهم عنك

رسومنافيمدرجةغيرالتأمينيةالتغطيةتكلفةأنيعنيذلكفإن

أو القاعاتوخارجداخل تتحركالتيالشحناتجميعفإنوبالتاليمغطاة،منطقةليستالعرضموقعساحة •

المناخية للظروفمعرضةالعرضأثناءالموقعفيالمخزنة

المختصةالجماركسلطاتلموافقةفقطللبضائعالمؤقتاالستيراديخضع •

تطبيق وسيتم دائم بشكلاستيرادهايتم فسوفالمؤقت،االستيرادأساسعلىالتخليصطلب الجماركرفضتإذا  •

السلععلىالمضافةالقيمةوضريبةالجمركيةالرسوم 

الشيءونفس ذلك أمكنحيثمابوضوحمنقوشةتسلسليةأرقاًماالمؤقتلالستيرادالمعدة البضائعتحملأنيجب •

االستيراد وفرضالمؤقت االستيرادترفضقدأوسوفالجماركالتجاريةالفاتورة مع٪ يتطابقأنيجب

المعلوماتهذه توفرعدم عندالدائم 

المصرحالقيمةتقييم إعادة البحرينلجماركيمكنفقطالبحرينجماركلتقديرالبضائعقيمةتقييماتجميعتخضع •

الجمركية المقدرة القيمةهذه أساسعلىالمضافةالقيمةوضريبةالرسوم احتسابويتم التجاريةالفواتيرفيبها

االستيراداجراء عمليةيمكنالمعرض،أثناءبضاعتهبيعمنالتخلصفيالعارضينأحدرغبةحالةفيالمعدلة

المضافةالقيمةوضريبةالجمركيةالرسوم تطبيقسيتم ذلك،ومعالبحرين جماركلموافقةوفقًاالعناصرلهذه الدائم 

الوارداتوتحويلالسنداترسوم إلغاءإلىباإلضافةالعناصرهذه علىالبضائععلى
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تطبيق يتم البضائعمنالمقدرة الجماركقيمةمن ٪بنسبةالسلعمعظم علىالبحرينجماركرسوم حاليًاتُفرض •

كرسوم عليهاالمطبقةالرسوم تضمينوسيتم لقوانينوفقًاالبحرين في٪بنسبةالمضافةالقيمةضريبة

النهائيةفاتورتناعلىإضافية

لنالعارضأوالمعنيالشحنوكيللحسابستكونالحدثأثناءبيعهايتم التيالشحناتعلىمطبقةجمركيةرسوم أي •

والضرائب الرسومتضمين العارضعلىيجبلهذا، المحليالمشتريمنالرسوم بتحصيلتقوم

اجمالي من٪إضافةسيتمالجمارك،رسوم بتسديداكسيبشنز تيجيشركتناقيام حالفيللمشتريفاتورتهفي

لديناللتعرفةوفقًاقبلنا،منالمدفوعالجمركيةالرسوم مبلغ

أساس مؤقتبشكلأوالً الجمركيتخليصهايتم الدائم،باالستيراد الخاصةتلكذلكفيبماالمعرض،شحناتجميع •

التحويل، إدخالإجراءسيتم وإالالبحرين،إلىالوصولتاريخمن يوًماغضونفيتصديرهاإعادة ويجباالستيراد

الدائم االستيرادعلىالمضافةالقيمةوضريبةالجمركيةالرسوم تطبيقوسيتم 

التعاونمجلسدولالخليجيالتعاونمجلسدولمن دولةأيإلىالشحناتتصديرإعادة حالةفيأنهمالحظةيرجى •

ميناءكونهاالبحرينفيالبضائع علىالمضافةالقيمةوضريبةالجمركيةالرسوم دفعيجب الحالةهذه في،الخليجي

للمعالجةأسابيععنيقلالماستستغرقوالتيالتصديرإعادة قبلاألولالدخول

يندرج منتجككانإذاممامتأكدًا تكنلم إذاالبالد،داخلاتىالسلعبعضاستيرادعلىالقيودبعضالبحرينلوائحتفرض •

مساعدتكأيًضايمكننااألصلفيالصلةذاتالبحرينقنصليةأوسفارة معوتأكيده ذلكمنالتحققفيمكنالفئة،هذه تحت

الرئيسيةالقيودبعضمعأدناه المدرجةالسلعبعضقراءة يرجىاألمر،هذافي

خارجتصديرهاإعادة يمكنالولكنالبحرين،إلىرقم تحتتندرجالتيأيونالليثيوم سلعاستيراديمكن •

نقلوسيلةبأيالبحرين

منتجاتها منأيأوخنزيرلحم أوكحولعلىالمحتويةوالمنتجات الخنزيرلحم أوالكحولمثلسلعاستيرادممنوع •

البحرين إلىلالستيرادصارم بشكلمقيدوهذاالثانوية،

الراديو،الالسلكياالتصالوأجهزة الرخام،والبالطالزهور،الحيةوالنباتات الغذائية،الموادمثلالمنتجاتاستيراد •

الخطرةوالبضائعالتجميل،مستحضراتوالعطور،الخطرة،الطبيعةذات المشعةوالمواد الدفاع،االتصاالتومعدات

وقد تحتاج  البحرينإلىاالستيرادعلىقيودلهايكونقدذلكإلىوما،المقلدة المقلدة والمنتجاتالفئة،حسبالمصنفة

بدخولها البالد الى اصدار بعض األذونات الخاصة للسماح 
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عسكريةمعداتأيأووالمتفجراتوالذخائراألسلحةمثلمعروضاتالبحرينإلىاالستيرادباتامنعاممنوع •

الوزارات منخاصةوتصاريحمسبقةموافقاتعلىالحصولبعدالسلعبعضاستيراديمكنذلك،ومعأخرى،

استالمبعدفقطالبضائعهذه شحنويجبالمعنيةالوزارةمنللموافقاتفقطاالستيرادأذوناتتخضعالالزمة

الطلبعندذكرهاويمكناألذوناتهذه لتأمينإضافيةرسوم تطبيقيتم وتأكيدنا هذه االستيرادتصاريح

الشحنمناألقلعلىيوًماقبل  GT Exhibitionsبشركةاالتصالفيرجىالعناصر،هذه منأيشحن تنويكنتإذا 

جميع إرسالمنالتأكد الضروريمنلذلكالموقع،فيالبضائعمناولةقبلمسبقًاالموقعفيالمناولةمدفوعات سداديجب 

مسبقًاإليناالمعروضاتالبضائعتفاصيل

مسبقًاالخدمةوحجزمسبقًاإخطارهايتم لم ما الموقعفيتفريغهاأوبضائعأياستالم يتم لن

الرابط علىموقعناعلىوكذلكالعرضدليلفيالبضائعومناولةبالشحنالمتعلقةالمعلوماتجميععلىالعثوريمكنك

 الرجاء قراءة واتباع كافة التعليمات لضمان تخليص الشحنات وتسليمها للمعرض ضمن الوقت المحدد لذلك ،أدناه 

2022-fair-https://www.gtexhibitions.com/events/autumn 
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