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 المقدمة : 

 

منذ أن خلق الله تعالى اإلنسان وأعطاه المقدرة على السعي واالنتشار ، وهو يعمل بدأب للحصول 

 على الغذاء الذي يتمكن به من العيش واإلبقاء على ذاته ، مما جعل السعي نحو إشباع رغبات

الجسم وتلبية احتياجاته من الطعام أمرا فطريا وغريزيا واصبح توفر الغذاء شرطا الزما الستقرار الحياة 

 البشرية في كل مكان .

ومع تطور الحياة البشرية وتزايد اعداد السكان ومايتطلبه من زيادة انتاج الغذاء للحد من الفجوة 

ازدادت األضرار واألمراض  ت من السلع الغذائية الغذائية والتي يتم محاولة سدها عن طريق الواردا

يضطلع بدور  والذي المنقولة بالغذاء ، لذلك تم إنشاء قسم مراقبة األغذية بإدارة الصحة العامة 

قانون الصحة العامة رقم فعال لتنفيذ السياسات الصحية في كل مايتعلق بسالمة الغذاء بموجب 

وشمل هذا القانون جميع الخدمات الصحية والمتعلقة بالصحة العامة لألفراد  2018لسنة  34

واإلجراءات االحترازية على البنية التحتية ومراقبة المياه والتصرف في المخلفات ، كما وشمل 

ونظرا العتماد مملكة البحرين  ات االحترازية لالمراض السارية والغير سارية ومراقبة االغذية . االجراء

مجموعة سالمة االغذية  برز دورعلى استيراد نسبة عالية من المواد الغذائية من خارج المملكة 

سالمتها  لضمانعبر المنافذ البرية والبحرية والجوية وذلك  الواردةفحص جميع االغذية ل المستوردة 

عن طريق تطبيق أنظمة رقابية مبنية  على  درجة ابقتها للمواصفات والمقاييس طوموصالحيتها 

  الخطورة الصحية و افضل الممارسات العالمية.

 الهدف:  

والمواصفات المطلوب توافرها في  المتطلبات بكافةتم إعداد هذا الدليل لتوعية مستوردي األغذية 

ضمن اإلجراءات المعمول بها في مملكة البحرين على جميع شحنات األغذية  األغذية المستوردة 

الشحنات التي قد تنتج عن عدم  تأخيرالواردة ، وذلك بهدف تسهيل االجراءات وتفادي رفض أو 

يتطرق  حيث  مرحلتين الدليل الى  وينقسم هذا ه المتطلبات واالجراءات.ذااللمام او المعرفه به

 لما بعد االستيراد. والمرحلة الثانية ماقبل االستيراد  ةلمرحل

 

https://www.moh.gov.bh/Content/Files/Ministry/قانون%20الصحة%20العامة%20رقم%20(34)%20لسنة%202018.pdf
https://www.moh.gov.bh/Content/Files/Ministry/قانون%20الصحة%20العامة%20رقم%20(34)%20لسنة%202018.pdf
https://www.moh.gov.bh/Content/Files/Ministry/قانون%20الصحة%20العامة%20رقم%20(34)%20لسنة%202018.pdf
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 المرحلة األولى : قبل االستيراد 

 

إلى أهم بنود  المواصفات والمقاييس الخاصة  هذه المرحلة هامه جدا حيث تتطرق

بالبطاقة الغذائية وفترات الصالحية والمواد المضافة وذلك لتحقيق مفهوم سالمة 

 الغذاء من المزرعة إلى المائدة. 

  الحرص على استيفاء  االتي:تقوم بإستيراد اي مادة غذائية يجب عليك  أن قبل لذلك  
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  : التصنيف 

 من مواد غذائية وذلك  هيتوجب عليك كمستورد تحديد ماستقوم باستيراد

لكل منتج قبل استيراده من  ةلمساعدتك على معرفة اإلجراءات المطلوب

 ناحية : 

 للمنتج: HS-codeرمز التنسيق الجمركي  تحديد .1

وفئات الرسوم الجمركية التي زها يوهو رقم يتضمن مسميات البضائع وتوصيفها وتمي

وللمزيد من  تخضع لها ويستخدم في تصنيف السلع وتحديد تعرفتها الجمركية

 لجمارك في مملكة البحرين.للوصول الى موقع إدارة ا اضغط هناالمعلومات 

 تحديد نوع النشاط المطلوب بشهادة : .2

a.  قيد السجل التجاري 

b. . التصريح لمزاولة االنشطة التجارية الخاضعة للرقابة الصحية 

 بعض المنتجات بحاجة لتسجيل مسبق او إلى إجراءات اخرى من جهات رقابية مختلفة. .3

a. الوظيفية كأغذية االطفال ومشروبات الطاقة  ةفي حال قيامك باستيراد األغذي

وأغذية الرياضيين فإنه من الضروري  تسجيل منتجاتك قبل استيرادها وبإمكانك 

 .هنااالطالع على الدليل االرشادي لترخيص االغذية الخاصة ومافي حكمها من 

b.   بخصوص بقية األغذية فال يتطلب استيرادها  بالوقت الحالي تسجيل أو أذن أما

مسبق قبل االستيراد وإنما يشترط أن تكون مطابقة للمواصفات والمقاييس 

و مع ذلك ففي حال رغبتكم باالستنارة برأي االخصائيين قبل استيراد الخليجية 

لغرض الحصول على  بالرابطاالستمارة الموجودة  تعبئةمنتجات االغذية بإمكانكم 

 الموافقة المبدئية قبل االستيراد.

 

 

https://www.bahraincustoms.gov.bh/en/hscode-browse-list?name=&description=&order=name&sort=asc&page=483
https://www.moh.gov.bh/Content/Upload/File/637574496048341666-Specaill-food-guide-A%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%AF%D8%A9.pdf
https://www.moh.gov.bh/Content/Upload/File/637800064140433260-food-application-(preapproval-online-form-).pdf
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 الترخيص  : 

إلصدار الحصول على ترخيص من وزارة الصناعة والتجارة والسياحة  عبر تقديم طلب  .1

شهادة  قيد السجل التجاري  باالنشطة المطلوبة ) تجارة بيع األغذية والمشروبات، او 

وبإمكانك التقديم عن طريق موقع  الغذاء الصحي (  -تجارة بيع األغذية والمشروبات

 .(  سجالت)

الحصول على شهادة تصريح لمزاولة االنشطة التجارية الخاضعة للرقابة الصحية   .2

) مخازن أغذية ، استيراد وتصدير وبيع المواد الغذائية الجافة(   مثل باألنشطة المطلوبة

يم الطلب عن طريق تعبئة تقدوبإمكانكم عن طريق إدارة الصحة العامة قسم التراخيص 

 . بالرابطالموجودة االستمارة  

 

  :الوعي 

كمستورد يتوجب عليك معرفة المواصفات والمقاييس المتبعه في مملكة 

حيث سيجنبك رفض الشحنات في حال عدم مطابقتها  البحرين قبل االستيراد

 لالشتراطات .

كما يتوجب عليك معرفة المورد وتعريفه باالنظمة والقوانين المعمول بها في 

البحرين حتى يلتزم بها خاصة بالنسبه للبطاقة الغذائية ، وفي هذا البند 

 ية .سنتطرق الى أهم بنود المواصفات والمقاييس الخاصة بالمواد الغذائ

حيث تنقسم المواصفات الى قسمين ، قسم يختص بالمتطلبات العامة 

 والقسم االخر لكل مادة غذائية على حدة.

 

https://www.sijilat.bh/
https://www.moh.gov.bh/Content/Upload/File/637800063249409595-استمارة-متابعة-وحدة-التراخيص.pdf
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  :المواصفات التي تختص بالمتطلبات العامة كالتالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GSO  

9 

GSO 

150 

GSO  
2500 

 بطاقات المواد الغذائية المعبأة

GSO 150  فترات :

صالحية المنتجات 

 الغذائية 

الجزء األول : فترات  

 الصالحية االلزامية 

 الجزء الثاني:

فترات الصالحية 

  االختيارية

المواد المضافة المسموح 

 بإستخدامها في المواد الغذائية 



 

8 

 دليل مستوردي األغذية لمملكة البحرين 

 

 

 أهم البنود المواصفة

GSO 9 : البيانات االلزامية على عبوات األغذية 

 الغذاءاسم  .1

 قائمة المكونات .2

a. ناعية والمغذية في جميع أغذية طاليسمح بإستخدام المحليات االص

 . االطفال

b.  أن يوضح نوع الحيوان في حالة أن المادة الغذائية أو أحد مكوناتها

 تحتوي على مكون حيواني .

 البيانات التغذوية .3

 صافي المحتويات .4

 االسم والعنوان .5

 بلد المنشأ .6

 التخزين واالستخدامالتاريخ وتعليمات  .7

c. :يجب أن يوضح تاريخ االنتاج وتاريخ انتهاء الصالحية كمايلي 

i.  المنتجات الغذائية التي تكون فترة صالحيتها أقل من ثالثة

 سنة( –شهر -اشهر ) يوم

ii.  المنتجات الغذائية التي تكون فترة صالحيتها أكثر من ثالثة

 سنة(–اشهر ) شهر 

d. نافرة أو مطبوعة أو مختومة بحبر غير  يجب أن تكون التواريخ محفورة أو

قابل لالزالة على جميع العبوات مباشرة أو على بطاقاتها االصلية 

 ومن قبل الجهة المنتجة فقط .

e.  .وأن تكون في مكان واضح وسهل القراءة بالنسبة للمستهلك 

f.  اليسمح بوضع ملصقات اضافية بتاريخ االنتاج وتاريخ انتهاء الصالحية

ناك أكثر من تاريخ لالنتاج أو االنتهاء على العبوه الواحدة ، واال يكون ه

 ، كما يجب عدم شطب أو تغيير أو التالعب بأي من التاريخين.
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اللغة :أن تكون بطاقات المواد الغذائية والبيانات االيضاحية المصاحبة لها  .8

باللغة العربية وعند استعمال لغة أخرى أو أكثر إلى جانب اللغة العربية ، 

ب أن تكون جميع البيانات باللغات االخرى مطابقة للبيانات المكتوبة يج

 باللغة العربية .

 

 

والخاصة بالمواد المضافة المسموح باستخدامها في  GSO 2500 )أما فيما يخص المواصفة رقم ) 

 أهم بنود هذه المواصفة : المواد الغذائية سنتطرق الى 

 

 المنتجات الغذائية المضافات الغير مسموح باستخدامها في

 االسم  رمز المضاف

E 104 47005 ، 13 رقم غذائي أصفر، الكوينولين أصفر C.I. 
E105 ثابت أصفر AB 
E107 أصفر G2،17 رقم حامضي أصفر، 5 رقم غذائي أصفر 

E123 16185 ، 2 رقم غذائي أحمر ،أمارانث C.I. 

E124 4بونسيوR ،أحمر لكوتشينيA،4المع قرمزيR ، 16255 ، 7 رقم غذائي أحمر C.I. 
E131 بيتانت أزرق V، 42051 5 رقم غذائي أزرق, C.I. 

E142 اخضر(s) ،44090.، 4 غذائي أخضر C.I 
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االطفال حسب ماتنص عليه المحليات المسموح باستخدامها في االغذية ماعدا أغذية الرضع وصغار 

    GSO 995المواصفة

 التحذير المطلوب ذكره اسم المحلي  الرمز

E954  السكارين وأمالحه من الصوديوم

 والبوتاسيوم والكالسيوم

- 

E951 الييستخدم من قبل االشخاص المصابين بمرض  االسبارتام"

الفينيل كيتونيوريا" أو عبارة "يحتوي على الفينيل 

 االنين" 

E950 بوتاسيوم اسيسلفام - 

E955 س 25أن التزيد درجة حرارة التخزين على  سكرلوز 

E957 ثاوماتين - 

المود المضافة المسموح باستخدامها في االغذية بوجه عام مالم ينص على خالف ذلك وفقا 

 (GMPلممارسات التصنيع الجيد )

 المادة الغذائية    اللون  رمز المضاف

E173 والباستاغطاء خارجي لحلوى السكر ولتزيين الكيك  المنيوم  

E174 غطاء خارجي للحلويات فضة 

E175 غطاء خارجي للحلويات ذهب 

E180 )تغطية الجبن ليثوتروبين)ب ك 

العبارة التالية : "قد يكون له تاثير سلبي على النشاط والتركيز لدى تتطلب ذكر مضافات ملونة 

 االطفال" اسفل قائمه المكونات 

 اللون  رمز المضاف

E102 ترترازين 

E110 أصفر الغروب 

E129 أحمر الورا 

E122 ازروبين / كارموزين 
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E420 غم في اليوم قد  40"زيادة الكمية المستهلكة على  سوربيتول/شراب سوربيتول

 تسبب االسهال"

E421 غم في اليوم قد  20"زيادة الكمية المستهلكة على  مانيتول

 تسبب االسهال"

E953 )ايسومالتيتول )ايسومالت - 

E965 مالتيتول/شراب مالتيتول - 

E966 زيادة الكمية المستهلكة قد تسبب االسهال"  الكتيتول" 

E967 غم في اليوم قد  40"زيادة الكمية المستهلكة على  زيلتول

 تسبب االسهال"

E968 زيادة الكمية المستهلكة قد تسبب االسهال"  اريثرتول" 

E961 نيوتام - 

E956 اليتام - 

E960 )ستيفيا)ستيفول غليكوسيد - 

E962 أمالح اسيسلفام االسبارتام - 

 

وفيما يخص فترات الصالحية فإن صالحية المنتجات الغذائية تنقسم الى قسمين حسب 

وفترات الصالحية   GSO 1-150) )فترات الصالحية اإللزامية المواصفات القياسية الخليجية :

 .GSO 2-150االختيارية رقم 

تتضمن فترات الصالحية اإللزامية األغذية سريعة الفساد وهي األغذية المحتوية كليا أو جزئيا على 

الحليب أو منتجاته والبيض، واللحوم، والدجاج، واألسماك، والقشريات، أو المكونات التي تساعد 

وتسبب فساد الغذاء أو تسممه أو توالد أمراض بالغذاء والتي على النمو المتزايد لألحياء الدقيقة 

( س ، باإلضافة إلى أغذية األطفال ، وأيضا المنتجات 5تحفظ مبردة عند درجة حرارة من )صفر إلى 

الغذائية التي تتطلب بحكم طبيعتها درجة حرارة معينة للحفظ مثل البيض الطازج )بيض المائدة(، 

 ية الجاهزة لألكل.واألغذية الطازجة واألغذ
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أما فترات الصالحية االختيارية تتضمن المنتجات الغذائية المجمدة والتي تحفظ عند درجة حرارة ال تزيد 

س، وبعض المنتجات الغذائية المبردة غير سريعة التلف والتي تحفظ عند درجة حرارة من  -18على 

مناسبة في مخازن جيدة التهوية )  س ، وأيضا منتجات غذائية تحفظ عند درجة حرارة 5صفر س إلى 

 (.س  25ال تزيد على )

المنتجات التي لم تذكر ضمن هذه الالئحة الفنية أو ضمن المواصفة القياسية "فترات ويالحظ بأن  

: فترات الصالحية االختيارية" فيتم تحديد فترات صالحيتها  الثانيالجزء  -صالحية المنتجات  الغذائية 

من قبل الشركات المصنعة استنادا على أسس علمية مقبولة، وبعد التشاور مع الجهة المعنية 

صالحية وسالمة المنتج لإلستهالك خالل الفترة  نعبحيث يضمن المصالرسمية وأخذ موافقتها، 

ترة صالحية المنتجات المعاد تعبئتها أو المعالجة فترة الصالحية كما أنه يجب أال تتجاوز ف. الموضوعة

المعنية الحق في طلب  وللجهة للمواد التي تحتويها في حال عدم تعرضها ألي معاملة تصنيعية 

 المبرر العلمي للفترات الموضوعة على المنتجات االختيارية إذا دعت الضرورة إلى ذلك.
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 بالبيانات االيضاحية:مالحظات اضافية خاصة 

 اسم المحلي والرقم الدولي.يجب ذكر اسم المادة المضافة أو رقمها الدولي / 

 .ذكر مصدر الجيالتين واليسثين والجلسريدات االحادية والثنائية في حال استخدامها 

    جميع المواد الغذائية المصحوبة بالعاب لالطفال يجب أن تحمل شعار

الحاقا بالقرار الوزاري الصادر عن وزارة ، التعاونالمطابقة لدول مجلس 

بشأن اعتماد الالئحة  2014( لسنة 1الصناعة والتجارة والسياحة رقم )

  الخليجية للعب االطفال .

  وبإمكانكم هذه مجرد بنود عامة  يرجى الرجوع إلى مواصفات كل منتج على حده حيث ،

بوزارة الصناعة  متجر المواصفاتالحصول على المواصفات واللوائح من خالل رابط  

 والتجارة والسياحة.

 2015( لسنة 99قرار رقم )

 بشأن استيراد وتداول الحلوى الجيالتينية لألطفال

o  مليمترًا ارتفاعًا و  45يشترط في استيراد و تداول الحلوى الجيالتينية لألطفال أال يقل حجمها عن

 مليمترًا عرضًا. 45

o ( ُيحظر استيراد وتداول الحلوى الجيالتينية لألطفال المحتوية على مادة الكونجاكE425 أو مسمياته )

األخرى مثل )كالكومانان، كونياكو، كونجوناك، بودرة التارو، دقيق اليام( أو أي مسميات أخرى قد 

 توجد لها.

 

 

 

https://www.lloc.gov.bh/PDF/RCIN0115.pdf
https://www.lloc.gov.bh/PDF/RCIN0115.pdf
https://www.lloc.gov.bh/PDF/RCIN0115.pdf
https://www.lloc.gov.bh/PDF/RCIN0115.pdf
https://www.lloc.gov.bh/PDF/RCIN0115.pdf
https://bsmd.moic.gov.bh/store/
https://www.lloc.gov.bh/PDF/RCIN9915.pdf
https://www.lloc.gov.bh/PDF/RCIN9915.pdf
https://www.google.com.bh/url?sa=i&url=https://www.gso.org.sa/ar/conformity/gcc-conformity-mark/&psig=AOvVaw1-0i7ob65ylaWWP6Sy9gMD&ust=1626086065583000&source=images&cd=vfe&ved=0CAcQjRxqFwoTCPin_OXo2vECFQAAAAAdAAAAABAD
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 االستيراد  بعد:  الثانيةالمرحلة 

تتبع مجموعة سالمة االغذية المستوردة قسم مراقبة االغذية والذي يقع تحت 

ثالثة منافذ برية وبحرية وجوية ،ويتوزع مظلة إدارة الصحة العامة حيث تنقسم الى 

ساعة ماعدا منفذ  24منافذ ويعملون على مدار  3أخصائيين  الصحة العامة على 

 ميناء خليفة بن سلمان .

ومسئولية هذه المجموعة معاينة جميع االغذية الواردة عن طريق المنافذ والتأكد  

 من سالمتها ومطابقتها للمواصفات والمقاييس.

  

 

 

مة 
عا

حة ال
ص

 إدارة ال

قسم مراقبة 

 االغذية

مجموعة سالمة 

 االغذية المستوردة

ميناء خليفة بن 

 سلمان

 الشحن الجوي

 جسر الملك فهد
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 :الوثائق والمستندات المطلوبة .1

عند وصول شحنة األغذية إلى المنافذ البحرية أو البرية أو الجوية يقوم مندوب الشركة 

ويرفق معها كافة المستندات  إستمارة تفتيش األغذية المستوردة بتعبئةالمستوردة 

 او من خالل مكاتبنا بالمنافذ: هناالمطلوبة وبأمكانكم الحصول على االستمارة من 

a. صورة من البيان الجمركي 

b. / قائمة بجميع أصناف المواد الغذائية و تفاصيل حجم  قائمة التعبئة

نف على حدة باإلضافة إلى الوزن العبوات وعددها وأوزانها لكل ص

 اإلجمالي لكل صنف.

c.  صورة من أمر التسليم أو بوليصة الشحن 

d. شتراطات التالية:الشهادات الصحية ويشترط لقبولها توافر اال 

  صادرة عن الجهه المختصة او من هيئة معترف بها رسميا في بلد

المنشأ أو بلد التصدير تتضمن نصوص وإفادات تشهد على إمتثال 

ومطابقة محتويات االرسالية لمتطلبات االستيراد الخليجية ، وكذلك 

حيثما يكون ذلك مناسبا لمتطلبات الصحة النباتية والصحة الحيوانية 

 ذات الصلة.

 .اسم الشركة المصدرة وعنوانها 

 .وصف مختصر للمواد الغذائية المصدرة وكميتها ومنشأها 

  للشهادة بأنواع األغذية قائمة مرفقة وموثقة من الجهة المانحة

)في حالة تعدد  المصدرة وتفاصيل حجم عبوات كل صنف على حدة

 األصناف(.

 .رقم الحاوية أو بوليصة الشحن 

 .تاريخ إصدار الشهادة 

 .ختم وتوقيع الجهة الصحية المانحة للشهادة 

  شهادة الذبح الحالل للحوم والدواجن ، وشهادة حالل لألغذية

صدرها منتجات حيوانية صادرة من اي جمعية المحتوية على مكونات م

 اسالمية معتمدة في مملكة البحرين.

https://www.moh.gov.bh/Content/Upload/File/637800063424130703-استمارة-تفتيش-اغذية-مستوردة.pdf
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 دليل مستوردي األغذية لمملكة البحرين 

  االلتزام بتقديم أي وثائق إضافية يتم طلبها ، على وجه الخصوص

 في حالة الطوارئ والحوادث الغذائية المختلفة.

  :دفع الرسوم المطلوبة كالتالي 

 :قائمة شحنالوزن وعدد قوائم الشحن حسب الجدول المبين ادناه لكل 

كيلو 5000اكثر من  كيلو 5000 -1000من   كيلو 1000-1 من   

 ديناربحريني 8    ديناربحريني 9  ديناربحريني 10 

 

 إجراءات التفتيش: .2

  يتم التأكد من سالمة الحاوية ظاهريا وعدم وجود ملوثات كيميائية أو حشرات أو قوارض

 بالحاوية.أو أية مواد أخرى لها تأثير على سالمة األغذية 

 : الكشف الظاهري على األغذية ويشمل 

o البطاقة اإلعالمية: 

 بها  الخاصة ات واللوائح يتم التأكد من مدى مطابقتها للمواصف 

 : بالبطاقة اإلعالمية وتشملوعلى وجه الخصوص 

  العالمة التجارية 

  اسم المادة الغذائية 

 :مكونات المادة الغذائية مرتبة تنازليًا حسب نسبتها 

 .الوزن الصافي للمادة الغذائية أو حجمها 

 .تاريخ الصالحية 

 .اسم الشركة المنتجة 

 .بلد المنشأ 

 .طريقة الحفظ والتخزين 
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  الرائحة  –اللون  –يتم التأكد من الخواص الحسية للمادة الغذائية وتشمل الطعم– 

 القوام.

 عاجات أو تسرب بالعلب.بكل أو إنآالتأكد من عدم  وجود أي صدأ أو ت 

األغذية المجمدة والمبردة تفحص للتأكد من عدم وجود تغيرات غير  طبيعية وعدم وجود 

 ذوبان كما  يتم التأكد من بيان تسجيل درجة حرارة الحاوية أثناء الرحلة.

 

إذا تبين من الفحص الظاهري سالمة الشحنة الغذائية وأنها مطابقة للمواصفات الغذائية الخاصة 

مر سحب عينات للتحليل  المختبري فإنه يتم اإلفراج عن ألابها أو القرارات الوزارية وال يستدعي 

 الشحنة.

قًا بائية ططلب األمر سحب عينات للتحاليل المختبرية فإنه يتم سحب عينات عشوت اوأما إذ

 باتباع ما يلي: التحاليلللمواصفات الخاصة بكل مادة غذائية ويتم حجز الشحنة حتى ظهور نتائج 

يتم سحب العينات طبقا لبرنامج تأمين الجودة لعينات األغذية وإذا أظهرت نتائج التحليل سالمة 

  المادة الغذائية وأنها مطابقة للمواصفات فإنه يتم اإلفراج عنها.

 ،إذا ثبتت نتائج التحليل عدم صالحية المادة الغذائية لالستهالك اآلدمي فإنه يتم رفض الشحنة  أما

وبإمكان المستورد التظلم عبر رفع خطاب رسمي إلى رئيس المجموعة او إلى المشرف بمنفذ 

، ويفضل ارفاق اي مستندات من لغرض العرض على اللجنة المعنية لدراسة طلبات االعادةالوصول 

 لشركة تفند هذه االدعاءات ان وجدت.ا
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 دليل مستوردي األغذية لمملكة البحرين 

 

 االغذية ذات االستخدام الشخصي: .3

  أن يتم التعهد من صاحب الشأن كتابة باستخدامها لالغراض الشخصية فقط وعدم

 تداولها او االعالن عنها.

 . أن تكون الكمية متناسبة مع طبيعة االستخدام الشخصي 

  البطاقة الغذائية مكتوبة بإحدى اللغتين أن تحتوي على بطقة البيانات االيضاحية او

العربية أو االنجليزية ، وإذا كانت بغير هاتين اللغتين فعلى صاحب الشأن إرفاق ترجمة 

 طبق االصل باللغة العربية او االنجليزية من مكتب ترجمة معتمد.

 .أال تكون محظورة محليًا أو دوليًا أو تحتوي على مكونات محظورة محليًا أو دوليًا 

 كما يجوز لالدارة المختصة سحب عينات للتحاليل المخبرية في حال استدعى ذلك.

 آلية التعامل مع الشحنات المرفوضة:

إلى  طلب إتالف الشحنة أو إعادة تصديرهابللمستورد في هذه الحالة الخيار إما بعد رفض الشحنة  

لعام  34قانون الصحة العامة رقم حسب  مراقبة االغذيةويكون ذلك تحت إشراف قسم بلد المصدر 

2018. 

 خطوات إعادة التصدير :

o  التي قدمت الشحنة منه مع ارفاق التالي يقوم المستورد بتقديم طلب للمنفذ

 ن الجمركي إلعادة التصدير ، نسخة من إخطار الرفض ( )نسخة من البيا

o  حال وصول الطلب سيتم التنسيق معكم من قبل االخصائي للمعاينه قبل إعادة

 التصدير.

o  في حال طلب المستورد  من هناإصدار شهادة االغذية المرفوضه تعبئة نموذج

 الحصول على شهادة رسمية وسيتم احتساب مبلغ رمزي .

 

https://www.moh.gov.bh/Content/Files/Ministry/قانون%20الصحة%20العامة%20رقم%20(34)%20لسنة%202018.pdf
https://www.moh.gov.bh/Content/Files/Ministry/قانون%20الصحة%20العامة%20رقم%20(34)%20لسنة%202018.pdf
https://www.moh.gov.bh/Content/Upload/File/637800062819072307-استمارة-طلب-شهادة-اتلاف-اعادة-تصدير-مواد-غذائية-مرفوضه.pdf
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 خطوات االتالف:

o  قدمت منه الشحنة مع ارفاق كافة االوراق تقديم طلب رسمي للمنفذ التي

 المطلوبه كإخطار الرفض.

o  هنايتم التنسيق مع مكب عسكر الإدارة النفايات حسب الدليل المرفق من. 

o . يتم تحديد موعد لالتالف باالتفاق مع االخصائي للمعاينه 

o في حال طلب المستورد  من هنار شهادة االغذية المرفوضه تعبئة نموذج إصدا

 الحصول على شهادة رسمية وسيتم احتساب مبلغ رمزي .

 :ا  ختام

نتمنى أن نكون قد وفقنا في توضيح كل المعلومات الالزمة لتسهيل إجراءات  

 االستيراد إلى مملكة البحرين .

ولمزيد من المعلومات يرجى عدم التردد بالتواصل معنا عبر ارقام التواصل التالية 

 لكل منفذ :

Port: 

 المنفذ

office no. 

 رقم الهاتف

Fax no 

 الفاكس

Email 

 البريد االلكتروني

Khalifa port 

منفذ ميناء 

 خليفة

17162217 17162040 MK@health.gov.bh 

Air cargo 

منفذ الشحن 

  الجوي

17324547 17339164 AC@health.gov.bh 

King Fahad 
causeway 

منفذ جسر 

 الملك فهد

17699876 17697841 CW@health.gov.bh 

https://www.mun.gov.bh/adm/login?lang=en
https://www.moh.gov.bh/Content/Upload/File/637800062819072307-استمارة-طلب-شهادة-اتلاف-اعادة-تصدير-مواد-غذائية-مرفوضه.pdf

