
دربك خرض
نظام التخليص املسبق
لتيسري الحركة التجارية عرب جرس امللك فهد

إعداد البيان الجمريك من قبل املخلص قبل وصول الشاحنة. 2
3 يوجه ضابط الجامرك الشاحنة للمسار املحدد آلياً.

 استكامل اإلجراءات والسامح للشاحنة بالخروج.

اســــتـالم الرشكــة املستــوردة للمستـندات من الشــركــة املصــدرة .1

#دربك_خرض 17359666ملزيد من املعلومات يرجى االتصال عىل رقم:

4



إجراءات العمل بنظام التخليص املسبق باملنفذ الربي

أوالً: إجراءات املخلص:
الجمريك - 1 املخلص  أو  ميثله  من  أو  املستورد  قبل  من  آلياً  الجمريك  البيان  ينظم 

)املفوض( يف نظام أفق.
البيان - 2 ومرفقات  الوثائق  لجميع  املرجع  ورقــم  صور  بإرفاق  الجمريك  املخلص  يقوم 

الجمريك يف نظام أفق.
يطبق هذا النظام عىل جميع الشحنات فيام عدا:- 3

آلية التحويل اآليل املبارش للبيانات الصادرة من اململكة العربية السعودية.أ. 
يف حالة اإلفساح مبارشة للشاحنات الفارغة.	. 
الشحنات املحولة من قسم تفتيش الركا	 باملنفذ.	. 
ما تقرره شئون الجامرك.د. 

ثانياً: إجراءات الجامرك مبنفذ التخليص الربي )الحفرة(:
الجامرك - 1 ضابط  يقوم  السعودي  الجانب  من  قادمة  املنفذ  إىل  املركبة  وصــول  عند 

بالتفتيش االمني عىل الجزء الخارجي لهيكل املركبة وكبينة السائق.
يتوجه سائق املركبة لضابط الجامرك لتقديم املستندات املطلوبة )البيان اإلحصايئ - 2

الوارد ومرفقاته – واستامرة حركة املركبة السعودية(.
البيان - 3 يف  املتوفر  املرجع  برقم  الجمريك  البيان  عن  بالبحث  الجامرك  ضابط  يقوم 

الجمريك املعد مسبقاً من قبل املخلص الجمريك )رقم املركبة - رقم البيان اإلحصايئ 
الوارد- رقم الفاتورة- رقم السجل التجاري السعودي- رقم السجل التجاري البحريني(. 

يقوم ضابط الجامرك بإدخال نتيجة التفتيش االمني عىل الجزء الخارجي لهيكل املركبة - 4
وكبينة السائق.

وإرفــاق - 5 املركبة  معلومات  بتسجيل  اإلجـــراءات  باستكامل   SGS رشكة  موظف  يقوم 
صورة البيان اإلحصايئ واستامرة حركة املركبة السعودية بنظام الرشكة.

يتم توجيه السائق بحسب مسارات املخاطر وبحسب اإلجراءات التالية:- 6

يف حالة املسار األخرض:أ. 
يتم إدخال نتيجة الفحص وإصدار إذن الخرو	.- 1
يتوجه السائق مبارشة لبوابة الخرو	 وتتم املشاهدة النهائية عند البوابة.- 2



يف حالة املسار األحمر:	. 
يحول البيان للتفتيش مبنصة التفتيش.- 3
يقوم ضابط الجامرك بالبحث عن البيان الجمريك بنظام أفق.- 4
يتم اإلطالع عىل مالحظات املخاطر ونتيجة مالحظات التفتيش األمني بالحفرة.- 5
نتيجة - 6 كانت  فإذا  املرفقة،  الوثائق  وجميع  الجمريك  البيان  عىل  التدقيق  يتم 

التفتيش مطمئنه يتم إدخال نتيجة الفحص وإصدار إذن الخرو	 وتتم املشاهدة 
النهائية عند البوابة.

لبقية املسارات:ج. 
يحول البيان للفحص بجهاز األشعة. - 1
يقوم ضابط الجامرك بالبحث عن البيان الجمريك بنظام أفق.- 2
يتم اإلطالع عىل مالحظات املخاطر ونتيجة مالحظات التفتيش األمني بالحفرة.- 3
يقوم ضابط الجامرك بإدخال نتيجة الكشف باألشعة بنظام أفق وتحميل صورة - 4

.SGS األشعة املستلمة من الرشكة

بالنسبة للمسار األصفر والربتقايل:- 5
يتم التدقيق عىل البيان الجمريك وجميع الوثائق املرفقة، فإذا كان نتيجة أ. 

الخرو	  إذن  وإصــدار  الفحص  نتيجة  ادخــال  يتم  مطمئنه  واألشعة  التدقيق 
وتتم املشاهدة النهائية عند البوابة.

التفتيش 	.  مبنصة  الجمركية  اإلجـــراءات  الستكامل  السائق  توجيه  يتم  او 
)الرمبة( باملسار األحمر.

بالنسبة للجهات الرقابية:- 6
تعامل معاملة املسار األحمر بحيث يتم توجيه السائق الستكامل اإلجراءات أ. 

تخضع  حيث  )الرمبة(  التفتيش  مبنصة  الرقابية  الجهات  وإجــراءات  الجمركية 
البضاعة للتفتيش واملعاينة.

إذا كانت نتيجة املعاينة الجمركية مطمئنه يتم إدخال نتيجة الفحص.	. 
يتم انتظار نتيجة معاينة الجهة الرقابية ملدة نصف ساعة ومن ثم يتم إصدار 	. 

إذن الخرو	 وتتم املشاهدة النهائية عند البوابة.







b. In case of red lane:
1. The declaration is directed to the inspection platform.
2. The customs officer searches for the customs declaration form in 

OFOQ System.
3. The risk comments and the results of the security inspection at the 

pit are viewed.
4. The customs declaration form and all the attached documents are au-

dited. If the inspection result is clear, the examination result is entered 
and the exit note is issued and the final check is done at the gate. 

c. For the rest of the lanes:
1. The declaration is directed toward examination by x-ray scanner.
2. The customs officer searches for the customs declaration form in 

OFOQ System.
3. The risk comments and the results of the security inspection at the 

pit are viewed.
4. The customs officer enters the x-ray examination result in OFOQ 

System and uploads the x-ray image received from SGS Company.

5. For the yellow and orange lane:
a. The customs declaration form and all the attached documents 

are audited. If the result of audit and x-ray is clear, the exami-
nation result is entered and the exit note is issued and the final 
check is done at the gate. 

b. Or the driver is directed to complete the customs procedures at 
the inspection platform in the red lane.

6. For the control bodies:
a. Dealt with similarly to red lane in which the driver is directed to 

complete the customs procedures and the control bodies pro-
cedures at the inspection platform where the goods are inspect-
ed and examined.

b. If the inspection result is clear, the examination result is entered.
c. The control body examination result is awaited for half an hour 

and then the exit note is issued and the final check is done at the 
gate.



Work Process of Pre-Clearance System at the Land Border
First: Clearing Agent Procedures
1. The Customs declaration form is prepared electronically in OFOQ System 

by the importer or its representative or the authorized clearing agent.
2. The clearing agent uploads scanned copies and reference number of all 

documents and attachments of customs declaration form in OFOQ System.
3. The system is applied to all consignments except for:

a. Automated Direct Transfer Mechanism for declarations issued from the 
Kingdom of Saudi Arabia.

b. In case of immediate release of empty trucks.
c. Consignments directed from the Passengers Inspection Section at the 

border.
d.  Upon the decision of Customs Affairs. 

Second: Customs Procedures at the Land
                     Clearance Border )the pit(
1. Upon the arrival of the vehicle to the border that is coming from the Saudi 

side, the customs officer conducts security inspection on the exterior vehicle 
body and the driver›s cabin.

2. The vehicle driver heads toward the customs officers to submit the required 
documents )the import statistical declaration form and its attachments - the 
Saudi vehicle movement form(.

3. The customs officer searches for the customs declaration form using the 
available reference number on the pre-arrival customs declaration form 
which was prepared by the clearing agent )vehicle number - import statisti-
cal declaration form number - invoice number - Saudi commercial registra-
tion number - Bahraini commercial registration number(.

4. The customs officer enters the security inspection result of the exterior vehi-
cle body and the driver›s cabin.

5. The SGS Company’s employee completes the procedures by registering the 
vehicle information and uploading scanned copies of the statistical declara-
tion form and the Saudi vehicle movement form.

6. The driver shall be directed in accordance with the risk lanes and the follow-
ing procedures:

a. In case of green lane:
1. The examination result is entered and the exit note is issued.
2. The driver heads directly toward the exit gate and the final check is 

done at the gate.
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The importing company receives the documents from  exporting . 
company

The Customs declaration form is prepared by the clearing agent . 
prior to arrival of the truck

 The customs officer directs the truck toward the automatically 
selected lane .

All procedures are completed and the truck is allowed to exit .

 #YOUR_PATH_GREENFor More information, Please Call 17359666

kingdom of Bahrain
Ministry of Interior
Customs Affairs

YOUR PATH IS GREEN
Pre-Clearance System
 To Facilitate The Trade Movement
Through The King Fahd Causeway


